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كنفدراسيون فوتبال آسيا ميگويد از اين پس اجازه پخش مسابقاتش را به صداوسيما نميدهد
به نظر ميرسد اين تصميم تنها بخشي از فشارهاي تازه بر فوتبال ايران باشد
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بچههاي آسمان
بچههاي خورشيد

جايــزه مارچلو ماســتروياني به
روحاهلل زماني رسيد

بهاحتمــال بســيار زيــاد فيلم
خورشــيد نماينده ايران در اسكار
نو دوسوم خواهدبود
17
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ماني بهبرنامه «شاد»
نرسيد

پديده فروچالهها در محلهها

تــاش نوجوانكولبر بــراي خريد
گوشي هوشمند با سقوط او از كوه
ناتمام ماند

جدا از آنكه فرونشســت ،دشــت تهران را تهديد ميكند،
خشكشــدن قنوات و برداشــت بيش از اندازه از سفرههاي
زيرميني آب ،باعث شــده برخي از محلههاي پايتخت با خطر
جدي نشست مواجه باشند
مديرعامــل آب و فاضالب اســتان تهــران :فروچالههاي
محلههــاي تهــران ناشــي از ساختوســاز روي قناتهــا
و آب انبارهاي خشك شده قديمي است
3

فضارابراي
نقشآفرينيمردم
درشهرفراهمكنيم

7

سراب شهرنشینی
درروستاهای یزد

شهر يزد براي توسعه و تبديلشدن
به كالنشهر ،ناگزير است روستاهاي
حومه را به مناطق شهري الحاق کند

1326

نوشيندر6پرده
اجراهاي مدرن « تئاتر
فردوسي» مهمترين رويداد
فرهنگي ميانه دهه 20است

افتتاحيه بي شكوه

عكس :همشهري /حامد خورشيدي

زهــرا صدراعظم نــوری ،رئیس
کمیســیون ســامت ،محیطزیست و
خدمات شهری شورای شهر تهران در
گفتوگو با همشــهري :در جامعه اي
كه  50درصد جمعيت را زنان تشكيل
ميدهند بايد به نسبت اين جمعيت،
ظرفيت حضــور زنان در پســتهاي
مسئوليتي و مديريتي وجود داشته باشد
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رئیسجمهوری آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاههای کشور را
در حالی بهطور رسمی اعالم کرد که بيشتر کالسهای درس
خالی از استاد و دانشجوست و بهصورت آنالین برگزار میشود

درخواست روحاني از دانشجويان :اميد را زنده نگاه داريد

يادداشت

قوام ؛ بازيگر اول
سياست ايران

انتقاد قوام از شاه ،مجلس
و هيأت وزيران

مردي براي امروز،
ك قرن
مردي براي ي 
هفتهنامه «مرد امروز»
30هزار نسخه تيراژ داشت
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رضا آرياراد؛ كارشناس صنعت خودرو

پيشنهادي براي
نجات بازار خودرو
افزايش قيمت خودروها در 6ماه پاياني سالجاري
ناگزير خواهد بود .توازن عرضه و تقاضا بههمخورده
است .از نيمه دوم سال 97تاكنون كه تحريمها و محدوديتهاي بينالمللي،
تيراژ توليد خودروسازان را كاهش داده و بازار خودرو را با افزايش قيمتهاي
مهارنشدني مواجه كرده است ،تقاضاي باالي متقاضيان براي داشتن خودرو
بدون عرضه باقيمانده .اگر بازار سوداگرانه نباشد ،به توليد ساالنه حدود يك
ميليون و 200هزار دستگاه خودرو نياز دارد.
با همه كموكاستيهاي موجود هماكنون 2خودروساز بزرگ داريم كه بيش
از 95درصد نياز خــودروي داخل را تامين ميكنند و بــاز هم ميبينيم كه
باوجود اين ،قيمت خودروهاي داخلي به واســطه افزايــش نرخ ارز بيوقفه
رشد ميكند .واقعيت اين است كه رشد نقدينگي در بدنه كلي اقتصاد كشور،
بازار خودرو را هم تحتتأثير قرار داده اســت .در 3ماه نخســت سالجاري،
نقدينگي در ايران2650 ،هــزار ميليارد تومان (7.3درصــد) افزايش پيدا
كرده است.
علم اقتصاد ميگويد كه نقدينگي بايد برابر با ميزان عرضه كاال و خدمات باشد.
اگر عرضه كاهش پيدا كند و نقدينگي ســاز مخالف و افزايشي بزند ،تامين،
زنجيره توزيع و مصرف آسيب ميبيند و برايند اين شرايط تورم گسترده است.
از سوي ديگر ،آحاد مردم با نگراني كاهش ارزش پول خود ،سراغ بازار خودرو
آمده و نقدينگي خود را به سمت اين بازار سرازير كردهاند؛ مانند همان اتفاقي
كه بارها در بازار ارز،طال و مسكن افتاده است.
همه اينها در حالي است كه خودروسازان چشمانداز توليد امسال بازار خودرو
را يك ميليون و 100هزار دستگاه درنظر گرفتهاند اما بهنظر ميرسد نوسان
نرخ ارز و تحريمهايي كه گريبان كشور را گرفتهاند ،در نهايت كار را به جايي
برسانند كه توليد نهايي خودروسازان از اين هدف نهايي كمتر باشد.
اما ورق ممكن اســت در ســناريوهاي بلندمدت و حتي ميانمدت برگردد.
امروز ميبينيم كه شوراي رقابت به بازار خودرو وارد شدهو هر 3ماه يكبار
با توجه به نوسانات نرخ ارز ،قيمت تمامشده را اعالم ميكند .از سوي ديگر،
نبايد فراموش كنيم كه ما در داخل كشــور پتانســيل بااليي براي مديريت
بازار خودرو داريم .همچنين  -هرچند با تأخير زماني طوالني -مدتي است
كه ستاد توســعه و تعمير شكل گرفته تا به داخليســازي بيشتر خودروها
كمك كند و نهادهاي نظارتي هم نظارت خود را بــه فرايند توليد معطوف
كردهاند تا واســطهگري از بين برود .در كنار همه اينها شــكلگيري بورس
كاال و ورود خودرو به آن ميتواند نتايج بســيار خوبي براي بازار خودرو رقم
بزند و كمك كند كه درنهايت با افزايش تيــراژ ،بهبود كيفيت داخل و ثبات
نرخ ارز ،خودرو بهدست مصرفكننده واقعي برســد و تا حدودي قيمتها
در بازار مهار شــود؛ البته اگر سياســتها بهدرستي گذاشــته و در نهايت
عملياتي شوند.
كنتــرل نقدينگي ،كنتــرل تــورم ،ثبــات نــرخ ارز و افزايــش فعاليت
نهادهــاي نظارتي بســتهاي اســت كــه ميتواند آينــده بهتــري براي
خــودرو بســازد .نحــوه مديريــت بانــك مركــزي،وزارت صمــت
و ...در اين سناريو بسيار اهميت دارد كه در نتيجه آن در طوالنيمدت و حتي
ميانمدت بازار خودرو روزهاي بهتري بهخود خواهد ديد ،اما بهنظر نميرسد
تا پايان سال قيمتها در اين بازار مهار شود يا تغيير چشمگيري در افزايش
حجم عرضهها يا تغيير سياستگذاري رخ دهد؛ چراكه بهنظر نميرسد فعال
تورم كلي حاكم بر اقتصاد كشور كاهش پيدا كند .بازار خودرو هم از اين قاعده
مستثني نيست.

ديروز ورودي دانشگاه تهران ،برخالف سالهاي گذشته همزمان با بازگشايي دانشگاهها خلوت بود.

محمدصادق خسروي عليا
خبرنگار

نيمسال جديد دانشگاهها بهصورت رسمي آغاز شده؛
درحاليكه سايه كرونا بر دانشگاهها هنوز سنگين
است .مسئوالن وزارت علوم با توجه به شرايط كنوني
كشور و شــيوع كرونا تصميم گرفتهاند كالسهاي
درس بهصورت حضوري ،مجازي و تركيبي برگزار
شود اما در نخســتين روز ،پس از مراسم افتتاحيه
ســال تحصيلي دانشــگاهها ،در مهمترين خيابان
دانشجويي ايران يعني خيابان انقالب خبري نيست؛
در اصلي دانشگاه تهران بســته است و دانشگاه در
سكوت و خاموشي.
به گزارش همشــهري ،تأكيــد رئيسجمهوري بر
اين بوده كه دانشگاهها كالسها را حضوري برگزار
كنند و تنها در شرايطي كه نميتوانند ،به برگزاري
غيرحضوري كالسها رضايت بدهند .حسنروحاني
البته به اين مسئله هم اشاره كرد كه دانشگاهها براي
پذيرش دانشجوياني كه از شهرهاي ديگر ميآيند و
الزم است در خوابگاهها اسكان داده شوند ،مشكالتي
دارند و بايد در اين زمينه تمهيداتي پيشبيني شود.
وزير علوم نیز اعالم كرد با توجه به اين شرايط مبناي
شروع كار ،فعال بهصورت آموزش مجازي است.
منصور غالمي پيشتر هم گفتــه بود در ترم جديد
در برخی مراکز ،آموزش دانشگاهها حضوري است و
زمانبندي طوري است كه دانشجويان در دانشگاهها
تراكم كمتري داشته باشــند .وزير علوم همچنين
بارها تأكيد كــرده كه به محض اينكه ســتاد ملي

مديريت كرونا و وزارت بهداشــت تشخيص دهند
كه ميتوان كالس را بهصورت حضوري برگزار كرد،
آموزش حضوري از سر گرفته ميشود .اما هماكنون
رعايت پروتكلهاي بهداشتي و سالمت دانشجويان
اهميت بيشتري دارد و دانشــگاهها بايد با توجه به
امكانات و ظرفيتها تصميمگيري كنند كه شيوه
آموزش چگونه باشــد .همشــهري در گفتوگو با
كارشناسان بررسي كرده كه تجربه آموزش مجازي
تا چه حد ميتواند جايگزيني براي آموزش حضوري
باشــد و اين روند غيرحضوري براي آموزش عالي
كشور و فعاليتهاي دانشــجويي چه آسيبهايي
بهدنبال دارد.
آموزش تركيبي؛ روش مناسب براي دانشگاهها

آنچه در دانشگاههاي كشــور اتفاق افتاده ،فراتر از
دوركار شدن تعدادي از پرسنل و آموزش از راه دور
و مجازي از ترس همهگيــري اينترنت ،تغييراتي
اســت كه در آداب اجتماعي رايج در دانشگاهها و
مناسبات آن رخ داده است .دانشــگاه فراتر از يك
نهاد آموزشي ،نهادي است با كاركردهاي اجتماعي،
سياســي و فرهنگي .به همين دليل است كه آنچه

اين روزها در دانشگاهها ميگذرد را از دو منظر بايد
تحليل كرد؛ سازوكار آموزشي موجود و مشكالت و
دستاوردهاي اين حوزه و نيز تأثير اين آموزش از راه
دور بر مناســبات و كاركردهاي اجتماعي دانشگاه.
غالمرضا ظريفيان ،استاد دانشگاه تهران با بيان اينكه
آموزش مجازي قبل از كرونا هم در دانشگاههاي دنيا
رايج بوده است ،ميگويد« :اساسا بخشي از آموزشها
در دانشگاههاي معتبر دنيا بهصورت مجازي است .در
ايران نيز قبل از كرونا دورههاي آموزش مجازي ابتدا
در دانشگاه پيامنور تجربه شد و در دانشگاههاي علم
و صنعت و فني مهندسي نيز در كنار آموزشهاي
حضوري از آموزش مجازي اســتفاده شــده است.
اما كرونا باعث شــد كه مســئله آموزش مجازي،
عمومي و گستردهتر شــود و دانشگاهها تا حدودي
توانستند مخاطبان خود را با اين نوع آموزش تغذيه
كنند ».بهنظر ظریفيان در همه دنيا آموزش مجازي
نميتواند جايگزين مناســبي بــراي آموزشهاي
حضوري باشد .در واقع آموزش مجازي آسيبهايی
به همراه دارد« :هم در مدارس و هم در دانشگاهها
آموزش در كنــار پرورش و تربيــت ،معنا و مفهوم
پيدا ميكند .دانشــجويان مانند دانشآموزان در

غالمرضا ظریفیان ،معاون اسبق وزارت علوم:
فعالیت تشکلهای دانشجویی 80درصد کاهش یافته است
احمد شیرزاد ،استاد دانشگاه :حجم کار استادان دانشگاه
دو برابر شده اما آموزش مجازی کیفیت الزم را ندارد

دانشــگاه بخش مهمي از زيســت اجتماعي را در
فضاي آموزشگاهها تجربه ميكنند و فراميگيرند.
بســياري از ارتباطات ،مناسبات عقالني و عاطفي،
مواجهه با مسائل و سبك زندگي در محيط اجتماعي
دانشگاه آموخته ميشود ».اين اســتاد دانشگاه با
اشــاره به اهميت آموزش حضوري در دانشگاهها
ميگويد«:حركات ،نــوع گفتوگو و نحوه تدريس
اســتادان در آموزش حضوري در كنار آموزش به
پرورش دانشجويان كمك شاياني ميكند .بسياري
از دانشجوياني كه به مراحل باال رسيده و موفقيت
كســب كردهاند بخش مهمي از اين رشد و تعالي را
مديون اســتاداني ميدانند كه ضمن تواناييهاي
علمي به آنهــا اخالق ،فــن گفتوگــو ،صداقت
علمي و صراحــت در طرح مســئله را آموختهاند.
بنابراين طبيعي است كه اگر صرفا آموزش مجازي
نقشآفريني كند با آفات و آســيبهاي بســياري
روبهروست .ترم گذشته براي آموزش مجازي همه
زيرساختها آماده نبود و حتي استادان هم آمادگي
براي گفتوگوي مجازي نداشتند .از اينرو ميتوان
گفت آموزش از طريق مجازي را بايد فراگرفت و آن
را بهعنوان نوعي دانش محسوب كرد .بنابراين آنچه
ما در ترم گذشــته بهعنوان آموزش مجازي شاهد
بوديم با كيفيت پايين به سرانجام رسيد ».ظریفيان
تنها راهكار براي حل اين مسئله را آموزش تركيبي
ميداند« :در دوراهي سالمت
ادامه در
صفحه10
و آموزش ،طبيعي اســت كه
سالمت مقدمتر است .در واقع حفظ جان اهم است
از باقي مسائل.

صف طرحها براي
فيلترينگ

گروهي از نمايندگان مجلس طرح
جديدي ارائه كردهاند كه درصورت
تصويب آن ،فيلترينگ پلتفرمهاي
خارجي تنها با رأي شــورا يعالي
فضاي مجازي يا شورايعالي امنيت
ملي صورت ميگيرد
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همه گیری ترس

تعدادي از كشــورهاي اروپايي از
بيم شروع موج دوم ،محدوديتها را
تشديد كردند

دولتها نگران آغاز پيك دوم در
آستانه فصل ســرما هستند و مردم
نگران بازگشت قرنطينه سراسري
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مردم اعتماد كنند

مكث
عكس :خبرگزاري مهر

درخواست رئيسجمهور از دانشجويان در مراسم بازگشايي دانشگاهها:

اميد را زنده نگاه داريد

دانشگاه نقش بسيار مهمي در اعتمادآفريني و اميدآفريني دارد
همه بايد دست بهدست هم دهيم تا اعتماد ملي را براي هميشه حفظ كنيم .اين ما
هستيم كه بايد دست بهدست هم دهيم و اميد را براي آينده جامعهمان حفظ كنيم

مراسم بازگشايي دانشگاهها امسال بدون
دولت
حضور دانشجويان و از طريق ويدئوكنفرانس
رئيسجمهور با وزراي علوم و بهداشــت و
مديران وزارتخانهاي حاضر در تاالر عالمه اميني دانشگاه
تهران برگزار شد .حســن روحاني ،رئيسجمهور بهعلت
شــيوع بيماري كرونا در دانشــگاه حضور پيــدا نكرد و
دانشــجويي هم در اين مراسم ســخنراني نكرد .تصاوير
منتشرشده از تاالر عالمهاميني دانشگاه تهران حكايت از
جمعيت خالي تقريبا دوسومي ظرفيت اين تاالر داشت و
باقي صندليهــا نيز بهصورت فاصلهگــذاري به مديران
اختصاص داده شده بود .ابتدا روساي دانشگاههاي تهران و
علوم پزشكي تهران طي ســخناني گزارشي از وضعيت
دانشجويان اين دانشگاهها در سال تحصيلي جديد ارائه
كردند .بعد هم منصور غالمي و سعيد نمكي وزيران علوم،
تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
گزارشهايــي از روند پذيرش دانشــجويان و همچنين
وضعيت دانشگاههاي سراسر كشــور در سال تحصيلي
جديد ارائه كردند.
كاش پروتكلها اجازه ميداد

ازسرگيري جلسات سران قوا
حســن روحاني ،محمدباقــر قاليباف و
عكس
سيدابراهيم رئيســي سران سه قوه براي
خبر
نخستين بار پس از خردادماه كه محمدباقر
قاليباف رياست مجلس را برعهده گرفت
جلسه سران قوا را برگزار كردند .روحاني ،قاليباف و رئيسي
پيش از اين يكبار 25خردادماه در جلســه شورايعالي
امنيت ملي و چندينبار در جلسه شورايعالي هماهنگي
اقتصادي قواي سهگانه كنار هم نشسته بودند اما جلسات
«سران قوا» از خردادماه به اينسو متوقف شده بود / .عكس:
پايگاه اطالعرساني رياست جمهوري

موفقيت بزرگ حقوقي و سياسي ايران

روحاني با اشــاره به فشــارهاي آمريكا براي بازگرداندن
تحريمهاي سازمان ملل عليه ايران يادآور شد :آمريكا در
يكي از اهدافش كه بازگرداندن و ادامه تحريم تسليحاتي
بود ،در سازمان ملل و در شــوراي امنيت از 15رأي ،فقط
2رأي داشت يعني خودش با يك كشور كوچك و 13رأي
ديگر در برابر او بودند .در طرح اخيــر هم كه بهاصطالح
استفاده از ماشه بود ،هيچ عضوي از اعضاي شوراي امنيت
با آمريكا موافقت نكردند .آمريكا نزديك به يكماه ميشود
كه مدام ميگويد در پايان يكماه به پيروزي ميرســیم؛
درحاليكه اص ً
ال نتوانست اين پروسه را آغاز كند و اين يكي
از موفقيتهاي بزرگ سياسي و حقوقي ملت ما در تاريخ
است .آمريكا ميخواست طرحي به نام طرح ماشه را آغاز
كند كه براي اين طرح يك فرصــت يكماهه وجود دارد
ولي تا امروز نتوانسته اين طرح را شــروع کند و استارت
آن را بزند .يعني شــوراي امنيت تا به امروز كام ً
ال به طرح
آمريكا بياعتنا بوده و پايان شهريور پايان زماني است كه
در قطعنامه 2231پيشبيني شده؛ گرچه آمريكا بهدليل
اينكه از برجام خارج شده اساساً عضويتی در برجام ندارد تا
بتواند از اين پروسه استفاده كند .ميخواهم بگويم از لحاظ
سياسي موفقيتهاي بزرگی بهدست آوردهايم.
دانشجو و دانشگاه واقعيت را هم بگويد

رئيسجمهور در تذكري به دانشجويان گفت :دانشگاهها و
دانشجويان همانطور كه بايد نقد و انتقاد كنند ،همانگونه
بايد واقعيتهاي مهم و موفقيتهاي بزرگ را هم با بيان
و قلمشان براي جامعه تشــريح كنند3 .موفقيت بزرگ
سياســت بينالملل و چند موفقيت بزرگ حقوقي را در

دادگاه بينالمللي الهه در اختيار داشتيم .در زمينه يك
موضوع بانكي و اوراق بانكي در قدمهاي اول در دادگاههاي
بينالمللي موفق بوديم و آن را ادامه ميدهيم؛ يعني هم
در زمينه اصل صالحيت توانســتيم موفق باشــيم و هم
در زمينه برجــام در 2مرحله موفق شــديم .مرحله اول
صالحيت و مرحله دوم حكــم كوتاهمدتي بود كه دادگاه
صادر كرد كه در هر 3زمينه توانســتيم موفقيت بهدست
بياوريم .ايــن موفقيتهاي سياســي و حقوقي در تاريخ
كشور بسيار اهميت دارد .او همچنين درباره موفقيت سوم
دولت توضيح داد :در زمينه اقتصادي با وجود مشكالتي
كه داشتهايم در هر هفته شاهد افتتاحهاي بسيار بزرگ در
زمينههاي مختلف در كشور هستيم و اين به آن معناست
كه سال جهش توليد را از ياد نبردهايم و به آن عمل كرده
و عمل خواهيم كرد.
روز تابآوري مضاعف براي ملت ايران

رئيسجمهور در پايان سخنان خود خطاب به ملت ايران
نيز تأكيد كرد :در پايان ســخنانم ميخواهم بر اين نكته
تأكيد كنم كــه امروز روز تــابآوري مضاعف براي ملت
بزرگ ايران اســت؛ تابآوري در برابــر تحريم بينظير و
با توطئههايي كه عليه ملت ما بــوده و تابآوري در برابر
ويروس خطرناك كرونا .اين تابآوري مضاعف در ســايه
اعتماد و اميد امكانپذير اســت .اگر ملتــي بهخودش
اعتماد نكند و احســاس كند در برابر فشار عظيم بيروني
شكسته ميشود ،آن ملت در اهداف بلند ملي خود موفق
نخواهد بود.
سرمايه اجتماعي و اعتماد ملي

روحاني با اشــاره بــه اهميــت اعتماد ملي و ســرمايه
اجتماعي كشــور گفت :دانشــگاهها نقش بسيار مهمي
در اعتمادآفرينــي و اميدآفرينــي دارنــد .همانطور كه
بيمارستانهاي ما به ملت اميد دادند و مردم ما ميدانند
اگر خداي ناكرده با يك مشكل و با يك بيماري و ازجمله
كرونا مواجه شوند ،پزشك دلسوز و حاذق و تخت مجهز
بيمارســتان آماده و در خدمت آنهاست .آن بيمارستان و
آن پزشك و پرستار و آن فداكاران بخش پزشكي هستند
كه به مردم اعتماد ميدهند و نگراني و اضطراب را از آنها
دور ميكنند و هراسي براي مشكالت پيش رو در زمينه
بهداشت و درمان ندارند.

آغاز محاكمه آمريكا در دادگاه

ديوان الهه پيش از اين آمريكا را ملزم به توقف بخشي از اقدامات
تحريمي آمريكا عليه ايران كرده بود

در حاشيه سياست
واعظي :هفتتپه را سياسي كردند

رئيس رفتــر رئيسجمهــور در واكنش به گــزارش اخير دیوان
محاسبات كه خواســتار فســخ قرارداد واگذاري شركت نيشكر
هفتتپه شده اســت ،گفت :متأسفانه مسئله شــركت هفتتپه
سياسي شد؛ يعني هركسي بهخودش اجازه داد مداخله ،مصاحبه
و اظهارنظر كند و اينطوري فضا را بههم ريختند .تقاضاي ما اين
است كه وقتي مســائلي در كشور ايجاد ميشــود ،هركسي ابتدا
به ســاكن اظهارنظر نكند .به گزارش مهر ،محمود واعظي با بيان
اينكه رئيسجمهور موضوع شركت هفتتپه را برعهده جهانگيري
گذاشته است ،افزود :ايشان جلسه گذاشته و در آن تصميمگيري
شــد و براســاس همان جمعبندي كار دارد پيش ميرود .اينكه
جاهاي ديگر بخواهند دخالت كنند ،غيــر از اينكه اوضاع را بههم
ميزنند ،باعث ميشــوند تعدادي كارگر هم از كار خود بمانند و
همراه اين ،جز اينكــه محصول و توليد كم ميشــود ،اثر ديگري
نخواهد داشت.

روحاني هر دو جناح را از دست داده است

محسنمحبيكهدردورقبلجلساتازحقوقايراندفاعميكرد،مشمولقانونبازنشستگيشدهاست.

جلسات استماع صالحيت ديوان
حقوقي الهه در پرونده شــكايت ايران
عليه آمريكا در نقض عهدنامه
مودت از امروز آغاز ميشود .ديوان الهه پيش از
اين با صدور قراري آمريــكا را ملزم به توقف
اقدامــات خصمانه عليه ايران كــرده بود ،اما
آمريــكا از اجــراي رأي ديوان الهه ســر باز
زدهاست.
جمهــوري اســامي ايــران در 25تيرمــاه
ســال1397يعني 2ماه بعد از خروج آمريكا
از برجام در واكنش بــه اقدام دولت آمريكا در
اعمال مجدد تحريمهاي غيرقانوني يكجانبه
عليه ايران ،شكايتي را عليه اين كشور با عنوان
نقض مفــاد عهدنامه1955مــودت ،روابط
اقتصادي و حقوقي كنسولي ميان 2كشور نزد
ديوان بينالمللي دادگستري مطرح و ثبت كرد
و همزمان با ثبت اين شكايت ،پس از برگزاري
4جلسه اســتماع ،ديوان بينالمللي ،با صدور
قرار موقت ،دولت آمريكا را ملزم كرد كه نسبت
به رفع موانع صــادرات آزاد دارو و تجهيزات
پزشكي ،محصوالت كشــاورزي و قطعات و
تجهيزات يدكي هواپيماهاي مسافرتي ازجمله
تعميرات و گارانتي و بازرسي الزم براي ايمني
هوانوردي اقدام كند.
نخســتين مرحله در بررســي اين شكايت،
پذيرش اهليت ديوان در بررسي شكايت ايران
و محقبودن طرف ايراني در شكايت از آمريكا
بهدليل نقض پيمان مودت بود كه اين اهليت
از طرف ديوان اعالم شــد؛ اين در حالي است

كه آمريكا مدعي بود ديوان صالحيت بررسي
شكايت ايران را ندارد .دولت آمريكا همزمان با
بررسي شــكايت ايران از آمريكا اعالم كرد كه
از پيمان مودت خارج شــده است ،با اين حال
با توجه به اينكه شكايت ايران پيش از خروج
آمريكا به ثبت رســيده بود ،ديوان رسيدگي
به آن را در دســتور كار قرار داد .مايك پمپئو،
وزير خارجه آمريكا مهرماه سال 97بعد از اعالم
خروج آمريكا از عهدنامه مودت گفته بود كه اين
تصميم بايد 39سال قبل اتخاذ ميشد ،با اين
حال ،محمدجواد ظريف ،وزير امورخارجه ايران
در واكنش به خروج آمريكا از برجام حكومت
آمريكا را «رژيم قانونشكن» خواند.
براســاس اعالم سفارت كشــورمان در هلند
جلسات استماع مربوط به صالحيت بينالمللي
دادگستري ( )ICJدرخصوص پرونده شكايت
حقوقي جمهوري اسالمي ايران عليه آمريكا در
قضيه نقض عهدنامه مودت ۱۳۳۴طي روزهاي
 ۲۴لغايت  ۳۱شهريورماه برگزار خواهد شد.
كارشناســان بر اين باورند كه رســيدگي به
شــكايت آمريكا پروســهاي زمانبر خواهد
بود .جلسه اســتماع ،بهدليل شيوع بيماري
كوويد 19-بهصورت ويدئويي برگزار ميشود
و از طريق پايگاه اينترنتي دادگاه الهه و شبكه
اينترنتي ســازمان ملل بهصورت زنده پخش
خواهد شد .اين در حالي است كه اعضاي دادگاه
در روند جلسه شفاهي در ديوان الهه حضور
دارند و نمايندگان طرفهاي اين پرونده آنالين
در اين جلسه شركت ميكنند.

عهدنامه مودت چيست؟

مكث

براساس گزارش پايگاه اطالعرســاني رياستجمهوري،
حسن روحاني درباره نحوه برگزاري مراسم امسال بهصورت
ويدئوكنفرانس گفت :اي كاش پروتكلهاي بهداشتي و
دستورالعملها به من اجازه ميداد كه امروز مثل سالهاي
گذشته از نزديك در ميان جمع شما فرهيختگان ،استادان
و مســئوالن عاليرتبه بخش فرهنگ و دانشجويان عزيز
باشم ،اما چه كنيم كه اجراي دستورالعملهاي ستاد ملي
براي همه ما الزماالجراست و من از روز اول مواجهه با كرونا
خودم را موظف ميديدم كه پروتكلها را در شــركت در
مجامع ،سفر ،برنامهها و فعاليتها ،مراعات كنم و معتقدم
پروتكلشكني نبايد بهعنوان يك شــيوهاي در ذهن ما
باشــد ،ولو اينكه در برخي از موارد گاهي اجراي پروتكل
با عالقه ،خواست قلبي انسان و عواطف انسان سازگاري
نداشته باشد.
او كه در مراسم رأي اعتماد وزير صمت و بازگشايي مدارس
نيز حضور پيدا نكرده بود ،گفت :دانشــگاه همواره فضاي
نقادي نســبت به حكومت ،حاكمان ،دولت و جوامعمان
است و شايد هيچ فضايي نقادتر از فضاي دانشجويي نباشد
اما در عين حال اين نقد زماني كه با درنظر گرفتن شرايط
جامعه و واقعيتهاي جامعه و با انصاف توأم باشد ،بهترين
هديه براي جامعه و مسئوالن ماست.
رئيسجمهور با اشاره به مهمترين مشكالت كشور گفت:
امروز كشور ما با 2مشكل بزرگ مواجه است .همه ميدانيم
تحريم بيسابقه -كه نه در تاريخ ايران ،بلكه شايد كمتر در

تاريخ جهان شاهد چنين تحريمي بودهايم -از آغاز سال97
تا امروز که نيمي از ســال 99را پشت ســر گذاشتهایم،
مشكالت بسيار زیادی برای ما ایجاد کرده است .اما در عين
حال نگذاشتيم دشمنان ما به هدف اصليشان كه شكستن
ابهت اين نظام ،درماندهكردن مردم و تسليم كشور و نظام
در برابر خواست ناحق آنها بود ،برسند و اين يك واقعيت
مهم است كه ما امروز در شرايطي هستيم كه درآمد نفتي
ما در ســال ،90بيش از 120ميليارد دالر بوده و در سال
گذشته يعني سال 98كمي بيش از 20ميليارد دالر شده و
مقايسه  120تا  20نشان ميدهد جامعه ما با چه مشكالتي
روبهروست .ما بايد روي پاي خودمان بايستيم ،ما بايد به
درون بنگريم و بايد از توانمنديهاي داخليمان استفاده
كنيم و چشممان به بيرون نبايد باشد ،اما اين واقعيت هم
هست كه بدون تعامل با جهان زندگيكردن بسيار سخت
و گاهي ناممكن است.

رئيسجمهور برخي داليــل اعتماد مردم به
دولت در ماههاي اخير را هم تشــريح كرد
و گفت :علت اينكه مردم مــا اعتماد دارند
اين اســت كه ميبينند در شرايط تحريم در
تابستان برقشان قطع نميشود ،چون وزارت
نيرويي دارند كه در طول8سال20هزار مگاوات
برق جديد براي كشور توليد كرده و ميكند.
براي اينكه مردم ميدانند در شرايط سخت
كرونايي آب قطع نميشــود ،براي اينكه در
طول 7سال گذشته 43سد ملي افتتاح شده و
تا پايان اين دولت بيش از10سد ديگر هم افتتاح
خواهد شــد .اعتماد مردم بر مبناي كاركرد
نظام و دولت است .وقتي مردم ميبينند كه
در شــرايط كرونايي ،تحصيل دانشجويان و
فرزندانشان فراموش نشده و با هر سختي و
مشكالت اســت -حضوري و غيرحضوري-
دانش فرزندان و ترقي آنها ادامه خواهد يافت
و وقفهاي در زندگي آنها ايجاد نخواهد شد و
اضطرابي براي آنها بهوجود نميآيد ،ميتوانند
به نظام و كشورشان اعتماد كنند .لذا همه بايد
دست به دست هم دهيم اعتماد ملي را براي
هميشــه حفظ كنيم .اين ما هستيم كه بايد
دست به دست هم دهيم و اميد را براي آينده
جامعهمان حفظ كنيم .او تأكيد كرد :دانشگاهها
نقش بسيار بزرگي در سرمايه اجتماعي ،در
اميد اجتماعي و در اعتماد ملي دارند و از همه
ن درخواست ميكنم،
استادان و دانشــجويا 
ميدانم سال بسيار ســختي است ،امسال
تحصيالت دانشجويان در يك شرايط بسيار
سختي آغاز شده است ،اما ميتوانيم با دادن
اميد و نشاط به جامعه شرايطي را براي جامعه
بهوجود بياوريم كه مردم با هراس كمتر يا بدون
هراس ،با اضطراب كمتر يا بدون اضطراب و با
اميد كامل نسبت به آينده مسير و راه زندگي
خودشان را ادامه دهند.
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«عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق كنسولي بين دولت شاهنشاهي ايران و دول
متحده آمريكا» در  ٢٣مرداد سال ۱۳۳۴بين نمايندگان 2كشور امضا شد و همان سال به
تصويب مجالس شوراي ملي و سنا رسيد و جنبه قانوني يافت .اين پيمان تنها نخ باقيمانده
بين ايران و آمريكا به شمار ميرفت كه حدود40سال بعد از قطع روابط ديپلماتيك2كشور
بر جاي مانده بود .آمريكا 40سال قبل بعد از تسخير سفارتش توسط نيروهاي خط امام
كه بهانه قطع روابط ديپلماتيك آمريكا با ايران بود ،با استناد به بند ۴از ماده ۲عهدنامه
مودت ،از ايران به ديوان بينالمللي دادگستري شكايت كرده بود و ديوان با معتبردانستن
عهدنامه ،رأي به آزادي فوري گروگانها داده بود .در مقابل ،ايران هم در جريان سرنگوني
هواپيماي مسافري ايران در سال 67توسط آمريكا براساس اين عهدنامه به ديوان الهه
شكايت كرده بود و در دوران جنگ در جريان حمله آمريكا به سكوهاي نفتي ايران براي
دومينبار ايران از آمريكا شــكايت كرد .اين پيمان از زمان خروج يكي از طرفين از آن
بهمدت يك ســال اعتبار دارد .ديوان دادگستري الهه يكي از اركان سازمان ملل است
و صالحيت رسيدگي و صدور رأي در  2زمينه را دارد .اين دادگاه ميتواند طبق موازين
حقوق و قوانين بينالمللي ،به اختالفات حقوقي كه توسط دولتها به آن ارجاع ميشود،
رسيدگي كند و با تقاضاي نهادهاي سازمان ملل و ساير تشكيالت بينالمللي ،در مورد
مسائل حقوقي نظر مشورتي خود را ابراز دارد .درصورتي كه طرفهاي دعوا خود را به
اجراي رأي دادگاه متعهد اعالم كرده باشند ،اين رأي الزامآور خواهد بود.

هادي غفاري ،عضو مجمع نيروهاي خط امام ،درباره سرنوشــت
سياسي حسن روحاني پس از پايان دولت ،به اعتمادآنالين گفت:
آقاي حسن روحاني در شرايطي سال بعد دولت را به جايگزين خود
تحويل خواهد داد كه به اصولگرايان تعلق ندارد و همچنين نميتواند
با اصالحطلبان همنشــيني كند؛ چراكه ايشان بهدليل رفتاري كه
از خود نشان داد ،هر دو طيف را از دســت داده است .درواقع آقاي
روحاني اصرار به اســتقالل رأي دارد و هر راهي را كه مايل باشد،
طي ميكند .اين فعال سياســي اصالحطلب گفت :حسن روحاني
با وجود اينكه ميدانست موقعيتش را مرهون پشتيباني چهرههاي
اصالحطلب است ،بعد از رفتن به دولت و گرفتن اداره امور ،خودش
را از اصالحطلبي و اصالحطلبان بينياز ديد .اين نوع رفتار با گروهي
ن او داشتند ،اصال شايسته نبود.
كه بيشترين نقش را در برنده شد 

اصولگرايان در انتظار تصميم رئيسي و قاليباف

سيدمحمد حسيني ،چهره سياســي اصولگرا ،درباره برنامههاي
اصولگرايان براي انتخابات  ۱۴۰۰گفت :هماكنون يكي از بحثهاي
مهم اين است كه آيا روساي 2قوه قضاييه و مجريه؛ يعني قاليباف
و رئيسي ،قصد ورود به انتخابات رياستجمهوري  ۱۴۰۰را دارند
يا خير؟ به هر حال اين مسئله ميتواند تعيينكننده باشد؛ چراكه
اين دو نفر ،داراي تريبون هستند و بهصورت منظم بحثهايي را در
جامعه مطرح ميكنند .به گزارش برنا ،وزير پيشين فرهنگ و ارشاد
ادامه داد :اگر اين دو نفر مطرح نباشند ،شرايط بهگونه ديگري رقم
خواهد خورد و شايد تعداد كانديداها افزايش پيدا كند .طبيعي است
كه بايد تا حدودي به سمت جلو برويم تا شرايط مشخصتر شود.

در رقابت با ميانهروها ،تندروها پيروز خواهند شد

آذر منصوري ،قائممقام حزب اصالحطلب اتحاد ملت درباره امكان
ائتالف اصالحطلبان روي علي الريجاني به ايلنا گفت :آنچه روشن
است و بر مبناي تجربهاي كه در انتخابات  ۹۸پشت سر گذاشتيم،
بعيد است اصالحطلبان بدون حضور كانديداي اختصاصي خود در
انتخابات پيشرو مشاركت جدي داشته باشند .منصوري با اشاره به
عدمحضور كانديداي اصالحطلب در انتخابات گفت :اگر كانديداها
محدود به اصولگرايان ميانهرو و تندرو باشــند و مشــاركت مانند
انتخابات  ۹۸باشد ،عليالقاعده تندروها پيروز اين رقابت خواهند
بود .حال بايد ديد كه كانديداي نهايي اصولگرايان ميانهرو و تندرو
چه كساني خواهند بود؛ البته بهنظرم هنوز براي پيشبيني اينكه
مصاديق هر يك از اين جريانها چه كساني خواهند بود ،زود است.

حمايت اصالح طلبان به ضرر كانديداها ميشود

ناصر ايماني ،تحليلگر سياسي اصولگرا در گفتوگويي به خبرآنالين
گفته كه وضعيت جريان اصولگرايي هم مانند جريان اصالحطلب
خوب نيست و ممكن است شــاهد حضور و رقابت چند كانديداي
اصولگرا در انتخابات سال آينده باشيم .ايماني همچنين گفته كه
اصالحطلبان اين قابليت را دارند كه به يك كانديداي واحد برسند
يا خودشان به يك كانديدا نرسند و از يكي از كانديداهاي موجود
حمايت كنند؛ درست مانند سال  ۹۲كه بعد از اينكه آقاي روحاني
بهصورت مستقل كانديدا شــد ،اصالحطلبان از او حمايت كردند.
به گفته وي ،ممكن است كه حمايت اصالحطلبان از يك كانديدا
نهتنها به نفع آنها نباشــد ،بلكه به ضررشــان هم باشد؛ يعني اگر
شرايط ،همين شرايط فعلي باشد ،ممكن است آن مقدار آرايي هم
كه داشته باشند ،ريزش كند.

پيكر آيتاهلل صانعي در گلزار شيخان آرام گرفت
آيتاهلل شبيري زنجاني بر پيكر آيتاهلل صانعي نماز خواند

پيكر مرحوم آيتاهلل يوســف
تشييع صانعي صبح روز گذشته پس از
طواف بــر گرد ضريــح مطهر
حضرت معصومه(س) در مزار شــيخان آرام
گرفت.
به گزارش شــفقنا ،پيكر آيتاهلل صانعي پس
از طواف بر گرداگرد مضجع شــريف كريمه
اهلبيت(ع) به صحن مســجد امام حســن
عسكري(ع) منتقل شد.
بيت مرحوم آيــتاهلل العظمي صانعي پيشاز
اين اعــام كرده بودند كه طبــق وصيت اين
مرجع تقليد شيعيان و براساس مبناي فقهي
ايشــان كه در شرايط شــيوع بيماري كرونا،
چنانچه ازدحام ســبب واردآمدن آسيب به
ديگر افراد شود ،فرد ناقل ضامن است ،مراسم
تشييع و ترحيم برگزار نميشــود ،اما جمع
كثيري از عالقهمندان و دوستداران اين مرجع
تقليد شيعيان در خيابان آستانه حاضر شدند
تا در مراسم تشــييع و تدفين شركت كنند.
جمع كثيري از مردم در مســجد امام حسن
عسكري(ع) حضور يافتند و حضرت آيتاهلل
العظمي شبيري زنجاني بر پيكر مرحوم آيتاهلل
صانعي نمــاز خواندند .ســپس پيكر مرحوم
آيتاهلل صانعي به ســرعت مسير مسجد امام
حسن عسكري(ع) تا قبرستان شيخان را طي
كرد .ازدحام جمعيت به حدي بود كه به ناچار
درهاي مزار شيخان به روي مردم بسته شد و

تعداد معدودي توانستند در مراسم تدفين اين
مرجع تقليد شيعيان حضور يابند.
مراسم خاكســپاري آن مرحوم كه بهصورت
زنده نيز از شبكههاي اجتماعي پخش ميشد،
بهمنظور جلوگيري از اطالــه وقت مردم ،در
ســريعترين زمان ممكن صــورت پذيرفت.
حضرت آيتاهلل صانعي صبح روز يكشنبه در
سن 83سالگي به ديدار حق شتافت .او از 2روز
قبلتر بهدليل شكستگي لگن و مچ دست در
بيمارستاني در قم بســتري شده بود .آيتاهلل
صانعي ازجمله ياران نزديك امام خميني(ره)
بود كه چــه در دوران مبارزه بــراي انقالب و
چه در دوران پس از انقــاب در كنار امام(ره)
حضور داشت.

بازگشت نمايندگان به صحن
مجلس كار خود را با يك جلســه غيرعلني و
عكس
2مصوبه اقتصادي آغاز كرد .جلسه غيرعلني
خبر
مجلس درباره بررسي وضعيت بازار بورس بود ،اما
نمايندگان مجلس روز گذشته مصوبه جنجالي
قير رايگان را با اصالحاتي دوباره به شوراي نگهبان ارسال كردند.
اين مصوبه كه از سوي منتقدان بهعنوان يك رانت براي برخي
پيمانكاران توصيف شده بود از سوي شوراي نگهبان رد شده بود.
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با دوفوريت طرح اصالح خريد
تضميني محصوالت كشاورزي موافقتكردند / .عكس :فارس

23023615

شهر

دوشنبه  24شهریور  99شماره 8037

جدا از آنكه فرونشست دشت تهران را تهديد ميكند ،خشك شدن قنوات
و برداشت بيش از اندازه از سفرههاي زیرزمینی آب ،باعث شده تا برخي از
محلههاي پايتخت با خطر جدي نشست آني مواجه باشند

ايجاد فروچالههايي است كه در مناطق
جنوبي تهران ديده ميشود».

پديده فروچالهها
در محلهها

عضالت عليه تلخيها
عليرضا صفري

شهروند دوچرخهسوار

بيشتر ما يكي از تفريحاتمان در دوران
كودكي و نوجواني ،دوچرخهســواري
بود .اما دوچرخهســواري فراتر از يك
تفريح است؛ فراتر از صرفانگاهي براي پر كردن اوقات فراغت.
من نخستين دوچرخهام را 16-17سال پيش خريدم و هنوز كه
هنوز اســت يار اصليام در تردد درونشهري بهحساب ميآيد.
به جرأت ميتوانم بگويــم كه هيچ وســيلهاي نميتواند جاي
دوچرخه را براي من طي مســير خانه تا محــل كار و برعكس
بگيرد؛ حتي در شــهر تهــران كه بهدليل شــرايط جغرافيايي
و شيب زياد ،شــايد دوچرخهسواري ســخت بهنظر برسد .اما
به نظرمن اينچنين نيســت و دوچرخه نهتنها ســختي ندارد،
بلكه پا بــه ركاب زدن ،حس متفاوت بودن ،حركت در مســير
ســامتي و تقويت اراده را بهخوبي به فرد منتقل ميكند .البته
كه دوچرخهســواري هم مثل خيلي از چيزهاي ديگر دو روي
متفاوت دارد؛ يكرو ،كاهش ترافيك ،كاهش آلودگي هوا ،بهبود
سالمت فردي و رعايت خودبهخودي فاصلهگذاري اجتماعي و
اما روي ديگر اتفاقات كمخطر و پرخطــر و فرهنگي كه هنوز با
اصالح آنها فاصله معناداري داريم .ايجاد معابر ويژه تردد بيشك
از دشواريهاي دوچرخهســواري در شهري همچون تهران كم
ميكند ،اما جدا از اين ،نياز است تا براي ارتقای فرهنگ هم در
این عرصه چارهای انديشيده شود .قطع به يقين ميتوانم بگويم
كه اگر از شهروندان دوچرخهســوار سؤال شود ،آیا تجربه آزار و
اذيت داشتهاند ،پاسخشــان مثبت خواهد بود .لگد زدن ،ضربه
زدن ،مورد خطاب گرفتن با عبارتهاي تحقيرآميز و بوقهاي
بيموردي كه تعادل دوچرخهســوار را بر هــم میزند و او را در
آني چشم در چشم با آســيبهاي جبرانناپذير قرار میدهد؛
تجربهاي كه من چندين بار داشتهام .ولي در يككالم ميتوانم
بگويم دوچرخه آنقدر مزيت دارد كه تلخيها ذرهاي در برابرشان
بهحســاب نميآيند .آنچه من را هم هر روز به دوچرخهسواري
مشتاقتر ميكند ،خبرهاي خوبي اســت كه درباره آن منتشر
ميشــود؛ خبرهایی مثل احداث يك مسير جديد دوچرخه در
شهر يا تأثير ركابزدن بر افزايش سالمتي؛ درست مثل خبري
كه همين چند روز در ذهنم حك شد« :دانشمندان بريتانيايي
پيبردهاند دوچرخهسواري در سنين باالتر از تحليل رفتن توده و
قدرت عضالني بدن جلوگيري میکند و سطح چربي و كلسترول
را ثابت نگه ميدارد».

عامل مهم قنوات متروكه يا خشكيده

شهرداري تهران مناطق تحت فرو نشست را به صورت ماهانه
و به سازمان مديريت بحران گزارش ميدهد
مجيد جباري

خبرنگار

تهــران شـــهر
مخـــــا طر ا ت
غيــر قـا بـــل
پيشبيني است.
شهر درندشتي
كه بيحساب و
كتاب و پرشتاب توسعه پيدا كرده ،سايه
كلكسيوني از خطرات را باالي سر خود
ميبيند .از ســيل و زلزله كــه بگذريم،
فرونشســت دشــت تهران كه ساالنه
36سانتي متر شهر را پايينتر ميبرد در
كنار فروچالههايي كه هر آن ممكن است
زير پاي شهر و ساكنانش را خالي كند،
پديده نسبتا تازهتري است كه برخالف
مثل معروف ،گذر زمان مشــكالتش را
بيشتر ميكند .ساختوســاز بيبرنامه
روي آبانبارها و قناتهايي كه روزگاري
آب آشاميدني مردم تهران قديم را تامين
ميكرد ،خيلي از محلههاي قديمي شهر
را با خطر فروچالهها مواجه كرده است.
محمدرضا.م ســاكن يكــي از مناطق
قديمي شهر تهران اســت .اين شهروند
32ساله ساكن خيابان كارون در اينباره
بــه همشــهري گفت«:يكمــاه پيش
شــركت آب و فاضالب براي پيدا كردن
نشتي آب ،مقابل خانه ما را حفاري كرد و
قرار بود بعد از حل مشكل ،محل حفاري
را پــر كند.حاال اما با گذشــت يك ماه،

زمين كنار چاله حفر شده ،نشست كرده
و روزبهروز عمق آن بيشتر ميشود .حاال
همسايهها بيم آن دارند كه اين چاله به
چاهي تبديل شــود و خانههاي محله را
تهديد كند .براي همين با دستگاههاي
مربوطه تماس گرفتهايم و قرار اســت
براي آسفالت كردن كوچه بيايند .با اين
حال اما كســي پيگير فرونشست زمين
نيست».
فرونشست محلهها پديده نسبتا تازهاي
است كه در ســالهاي اخير به فهرست
بلندباالي مخاطرات تهران اضافه شده
و عمدتا محلهها و مناطقي كه پايينتر
از انقالب واقع شدهاند را تهديد ميكند.
آنطور كــه مديرعامــل آب و فاضالب
اســتان تهران ميگويد ماهيت و دليل
فرونشست دشــتهاي تهران ،شهريار،
وراميــن و جنوب تهران مثــل منطقه
18با فرونشستهايي كه در محلههاي
پايتخت رخ ميدهد ،متفاوت است.
محمدرضــا بختيــاري در گفتوگــو
بــا همشــهري در اينبــاره اظهــار
كرد«:فرونشســت دشــتها دليلــش
صرفا بهخاطر افت آبهــاي زيرزميني
ناشي از برداشتهاي بيرويه است .اما
فرونشســتهايي كه در شهر تهران رخ
ميدهد ،از جنس ديگري است .تهران
قديم پيــش از اينكه لولهكشــي آب به
خانههــا بیاید در گذشــته آبانبارها و
قناتهايي براي تامين آب آشــاميدني
ساكنان تهران داشــت كه مدتهاست

عكس:محمدمعين باقري

خشك شــدهاند .ساختوساز تدريجي
روي ايــن قناتهــا و آبانبارهــا يك
سري فضاهاي خالي حفرهمانند محلي
را ايجاد كرده اســت .زمين محلههاي
پايينتر از خيابان انقالب ،از جنس رس
اســت كه بر اثــر کوچکترین تحريك
ناشي از اجراي پروژههاي مختلف مثل
طرحهــاي آب و فاضــاب ،پروژههاي
شــهرداري و حفاري متــرو و يا حتي
ساختوساز برجها و ســاختمانها اين
خاك سست به ســمت حفرهها حركت
كرده و يكباره فروچالههايــي را ايجاد
ميكند».
او بــه مناطق پرخطــر تهران اشــاره
كرد و افزود«:برهمين اســاس ،بيشتر
مناطقي كه پايينتــر از خيابان انقالب
قرار گرفتهاند ،مانند چهــارراه مولوي،
چهارراه ســيروس ،خيابــان مصطفي
خميني و بازار كه قديمترها آبانبار بوده
و زمينشان هم رســي است ،در معرض
فروچالههاي محلهاي هستند و هرگونه
عمليات اجرايي دســتگاههاي مختلف
ميتواند موجــب تحريك خاك و ايجاد
فروچالههاي محلي شود».
با اينكه رضا كرميمحمدي نشــتي آب
از لولههاي آب در زيرزمين و استفاده از

پرونده اراضي «ميدان تير» كه به شهرداري
واگذار شده بود ،بعد از 2دهه به نتيجه رسيد

بازگشت
هزار و يك شهر

عكس :همشهري /مهدي بيات

در منطقه 22نزديك به 235هكتار زمين
كه به شهرداري تعلق داشت ،تعيين تكليف
و داراي سند رسمي شد
محمد سرابي
خبرنگار

زمينهاي بزرگ ميــان ارگانها
و ســازمانها دســت بهدســت
ميشــوند ،در آنها ســاختمان و
خيابان ساخته ميشــود و گروهي بهكار و سكونت مشغول
ميشــوند بدون اينكه قوانين شــهري در آنها رعايت شده
باشد .هرچه اين زمينها وســيعتر و امالك گرانقيمتتر
باشند ،احتمال تخلفات قانوني در آنها بيشتر است تا زماني
كه يك نهاد مسئول پروندهها را بررسي كند و هكتارها زمين
پيدا كند كه بدون صدور ســند و رعايت پروانههاي الزم زير
ساختوساز رفتهاند.
مدتي قبل موضوع پروژه بزرگ هزارويكشهر در منطقه22
مطرح شد .اين طرح كه قرار بود بزرگترين مجتمع تجاري
و تفريحي ايران شود ،بهدليل مشكالت متعدد متوقف شد و
يكي از مشكالت آن ســند مالكيت زمين بود .كساني كه از
سابقه زمينهاي حوالي بزرگراه خرازي اطالع دارند ،ميدانند
كه در گذشته بخشــي از اين اراضي محل تمرين نظامي و
«ميدان تير» بود كه بايد امروز به «شهربازي» تبديل ميشد.
براي كسب اطالع از ماجراي اراضي منطقه 22با شهرداري
اين منطقه تماس گرفتيم و علي نوذرپور ،شهردار اين منطقه،
داستان زمينهايي را شرح داد كه بهعلت قانونگريزي ديگر
دستگاهها دچار مشكالت حقوقي شده بودند و اخيرا تعيين
تكليف شدهاند.
قوانين تأمين زمين شهري

مشكل قانونگريزي

مكث

محدوده شــمالغربي تهران تــا چند دهه قبــل بيرون از
محدوده شــهر تهران بود و زماني كه به پايتخت اضافه شد،
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻼك واﻗﻊ در طرحهــاي دوﻟﺘﯽ و
شهرداريها در آن مصداق پيدا كرد .مالك هر زميني كه از
مزاياي ورود به محدوده شهري بهرهمند میشود و ميتواند
پروانه ساخت بگيرد ،بايد  3كار انجام دهد؛ يكي اينكه زمين
را آمادهسازي كند به اين معني كه شبكهها و دسترسيها را
شكل دهد .دوم اينكه براي تامين سرانههاي خدمات شهري،
زمين در اختيار نهادها بگذارد و سوم هم اينكه 20درصد از
زمين را به شهرداري بدهد تا در پروژههاي ديگر يا بهعنوان
معوض نوسازي بافت فرسوده استفاده شود.
در ماده 101قانون شهرداريها هم گفته شدهكه اگر فردي
خواست زمين خود را تفكيك كند ،بايد 25درصد آن را براي
تامين سرانههاي عمومي و از مابقي آن مجددا 25درصد براي
شبكههاي معابر بدهد(43.75درصد).
كميســيون ماده 5شــورايعالي شهرســازي و معماري
مصوباتي مســتند به همين قانون تعييــن كرد كه نتيجه
آن قاعده  70-30بود .در كميســيون 3مورد باال محاسبه

   رصد نقشه مناطق تحت فرونشست با جي پي اس

رضا كرميمحمدي ،رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران
پديده فرونشست موضوعي جدي است كه در شهر تهران گسترش پيدا كرده و توسعه و بهرهبرداري
بيش از حد از منابع آب زيرزميني يكي از داليل بروز پديده فرونشســت است .البته فرونشست
انواع مختلفي دارد كه يكي از آنها فروچاله است .اين پديده در شهر تهران ناشي از بروز اتفاقات در
3دهه گذشته است و نميتوانيم پديدهاي را كه طي  ۳۰تا  ۴۰سال اتفاق افتاده به اين سرعت از بين
ببريم ،بلكه به همين ميزان براي رفع اين مشكل زمان نياز داريم .بر اين اساس ،مهرماه 1395اين
موضوع طي جلسهاي در وزارت كشور بررســي و وظايف مختلفي براي همه دستگاههاي اجرايي
مرتبط با اين موضوع تعيين شد اما عمده اين وظايف بر عهده سازمان پيشگيري و مديريت بحران
شهر تهران است.مطالعات دقيقي درباره قنوات شهر تهران انجام شده و نقشههاي آن موجود است.
سازمان فاواي شهرداري تهران  ۴دســتگاه جيپياس بهمنظور رصد مناطق تحت فرونشست
در اختيار دارد و اطالعات اين جيپياسها بهطور روزانه و ماهانه در اختيار ســازمان پيشگيري
و مديريت بحران قرار ميگيرد .بررســيها نشان ميدهد در داخل شــهر تهران اتفاق جدي در
بحث فرونشست ناشــي از كاهش آب زيرزميني به وقوع نپيوسته اما در فرونشستهاي ناشي از
فروريزشها مشكالتي جدي وجود دارد .بهمنظور جلوگيري از پديده فرونشست در شهر تهران،
شــهرداري هنگام ارائه مجوز ساختوســاز بايد اين موضوع را مدنظر قرار دهد و سازمان نظام
مهندسي هم بايد به اين موضوع ورود پيدا كند .وزارت راه و شهرسازي هم بايد در اينباره ضوابطي
را ارائه دهد كه مناطق بتوانند از آن استفاده كنند .همچنين معاونت فني و عمراني شهرداري تهران
بايد با هدف تغذيه ســفرههاي آب زيرزميني به حفظ و گسترش جويهاي باغچهدار و همچنين
اجراي نوار جاذب آب توجه كند.

دستگاههاي  TBMبراي حفر تونل مترو
را يكي از داليل فروريزش ناگهاني زمين
عنوان ميكند و معتقد است كه همين
موضوع باعث ميشــود خاك مرطوب
شده و در قسمتهايي كه دستگاههاي
 TBMفعاليت ميكننــد ناگهان زمين
فروريزش كند ،اما بختياري بر اين باور

است .از وقتي كه انتقال سند زمين به تأخير افتاد ،در صدور
مجوزهاي بعدي محدوديت ايجاد كرديم؛ مثال مجوزي كه
براي حفاري تاسيســات نياز بود .البته توجه داشته باشيد
كه براســاس مصوبه كميســيون ماده 5اگر انتقال مالكيت
انجام نشود ،مجوز ساخت در 30درصد باقيمانده باطل است.
بنابراين تا تكليف زمينها روشن نشده بود ،ميتوانستيم مانع
فعاليت عمراني شويم».

شد و به حدود 70درصد رسيد .به اين معني كه 70درصد
ملكي كه در محدوده شهري قرار ميگيرد ،بايد براي ايجاد
دسترسي ،ساخت سرانهها و سهم شــهرداري اختصاص
پيدا كند.
منطقه 22در سال 1371از محدوده خدماتي 25ساله شهر
كه جزو محدوده قانوني شهر نبود ،جدا و وارد محدوده قانوني
شهرشد .از همان موقع اراضي اين منطقه ارزش پيدا كرد و
نهادهاي مختلفي ساختوساز در آن را شروع كردند اما بايد
بخش بزرگي را به شهرداري ميدادند.
در سال 78در صورتجلسات ( 320طرح تفصيلي) و بند3
مصوبه( 357مصوبه  )70 -30كميســيون مــاده 5آمده
است كه 70درصد هر ملك باالي هزار متر كه در شهر قرار
ميگيرد ،در اختيار شــهرداري خواهد بــود .اين قاعده از
سال 78تا 96اجرا ميشد ولي در اين سال مورد اعتراض واقع
شد و ديوان عدالت اداري آن را لغو كرد ،زيرا مطرح شد كه
كميسيون ماده 5نميتواند فارغ از قوانين و مقررات كشور
چنين حكمي بدهد .شهرداريها هماكنون براساس 70-30
عمل نميكنند و در بازگشــت به يك قانون ديگر ،براساس
تبصره 3ذيل ماده 101قانون شهرداريها 43.75درصد از
زمين به شهرداري ميرسد .در اين ميان منطقه 22جايگاه
ويژهاي دارد زيرا در آن اراضي ذخيره و توسعه شهر تعريف
شده است .در سال 91ابالغ شد كه بخشي از اراضي مورد نياز
براي نوسازي بافت شهري تهران از اين منطقه تامين شود
و پرونده اراضي باالي يك هكتار بايد در كميســيون ماده5
بررسي شود .اگر مالكان خصوصي و حقوقي هم ميخواستند
در اين اراضي كاري انجام دهند ،بايد به كميســيون ماده5
ميرفتند و در مقابل دريافت پروانه ،قدرالسهم شهرداري را
ميدادند كه نزديك 50درصد كل زمين بو د و در مابقي اجازه
ساختوساز داشتند.
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مراحل انتقال مالكيت

حاال كه ساختوساز فراواني در منطقه 22انجام شده ،پس
اراضي زيادي هم به شــهرداري ميرسد اما شهرداري براي
استفاده رســمي و قانوني از اين اراضي نياز به سند مالكيت
هم دارد .شهردار منطقه ميگويد« :متوجه شديم زمينهايي
در اختيار شهرداري است اما مراحل انتقال مالكيت آن طي
نشده است .مهمترين آنها اراضي 511هكتاري مربوط به بنياد
تعاون ارتش بود كه طبق  70-30بايد سند 350هكتار آن به
شهرداري انتقال داده ميشد».
علي نوذرپور ميافزايد« :نخســتين اقدام شهرداري منطقه
جلســههايي با مديران تعاوني ارتش در ســال 1396بود و
آنها هم موافق بودند كه مسير قانوني طي شود .بعدا متوجه
شديم بخشــي از اين اراضي كه در تصرف شــهرداري قرار
گرفته بود ،اساسا ســند مالكيت نداشــت و مالك آن اداره
كل راهوشهرسازي بود .نخســتين تفاهم شهرداري با ارتش
ســال 85امضا شــده بود ولي بعد از همه اين سالها هنوز
مالكيت واگذار نشده بود .سندها بايد اولاز راهوشهرسازي
به ارتش انتقال پيدا ميكرد بعد به بنياد تعاون ارتش منتقل
ميشد و سرانجام به شهرداري ميرسيد .سال قبل 97هكتار
(27هكتار زمين و بقيه معابر) را كــه در جنوب همت قرار
داشت و از قبل براي آن سند مالكيت وجود داشت ،گرفتيم و
به خريداري كه آن را از شهرداري خريده بود ،تحويل داديم
اما پيگيري انتقال بقيه اراضي كار سختي براي منطقه بود».
او ميگويــد« :در جريــان كار متوجــه شــديم بعضي از
ساختوســازهايي كــه در 30درصــد ديگر انجام شــده
اشــكالهايي دارد و در چارچوب پروانه ساختماني نيست.
با بازرسيهايي كه انجام شد ،نزديك 100هزارمتر مغايرت
مشخص شد كه طبق قانون پرونده تخلفات را به ماده100
فرستاديم .رأي اول تخريب بود و رأي دوم هنوز صادر نشده

علي نوذرپور ،شهردار منطقه22
دليل اصلي مشكالتي كه درباره امالك پيش ميآيد «قانونگريزي» است .شهرداري در موارد
زيادي پروانه ساخت را صادر كردهو به استناد آن بناهايي ساخته و مسكوني شده و بخشي هم در
حال ساخت است .اراضي هم در تصرف شهرداري درآمده يا تبديل به بزرگراه و خيابان و فضاي
سبز شده اما اسناد قانوني انتقال پيدا نكردهو ارگانها هم به توافقهايي كه شده ،توجه نميكنند.
اگر باور داشته باشيم كه قوانين كشور در مجلس تصويب و در شوراي نگهبان تأييد ميشوند و
براي همه بايد اجرا شود ،ديگر اين مشكالت بهوجود نميآيد .برخي از بيمارستانهاي دولتي كه
ساخته ميشوند ،پروانه ندارند و ادعا هم اين است كه چون متعلق به دولت است ،نياز به پروانه ندارند .دستگاههايي كه خود را
منتسب به دولت يا حاكميت ميدانند ،تصور ميكنند نياز به رعايت مقررات شهرسازي ندارند؛ درحاليكه وقتي مراحل قانوني
طي و پروانه صادر ميشود ،همه مالحظات حتي نكات ايمني در آن رعايت ميشود .رعايت دقيق و بموقع قوانين هم به سود
بهرهبرداران و هم به سود شهر و شهروندان است.

زمين هزا رويكشهر

بعد از همه تعارضات در شهريور امسال وكالت بالعزل انتقال
سند 126هكتار به شهرداري منطقه داده شده كه به 97هكتار
قبلي اضافه ميشود و مابقي آن تا 350هكتار هم در شبكه
معابر و حريم مسيل يا حريم شهر قرار دارد كه نميتوانند از
آن اســتفاده كنند و ارگان ديگري نميتواند براي آن سند
بگيرد126 .هكتار همين اراضي است كه «هزار و يك شهر»
در آن مستقر است .شهرداري قبال وارد يك قرارداد با بخش
خصوصي شده بود كه در آن آورده شهرداري زمين و پروانه
و آورده بخش خصوصي سرمايه بود .اقداماتي براي ساخت
مجموعه تفريحي و گردشگري در آن انجام شد ولي شهرداري
بايد به تناسب پيشرفت فيزيكي سند مالكيت درصدي از آن
را در اختيار شــريك خود قرار ميداد امــا زمينها نه به نام
شــهرداري و نه به نام ارتش بودند ،بنابراين ،كار تا شهريور
امسال متوقف شد.
امسال شــهرداري منطقه 22توانسته اســت 16هكتار هم
از بنياد تعاون سپاه در شهرك شــهيد خرازي كه مربوط به
توافقي در گذشته است را دريافت كند .براساس توافق بايد تا
پايان كار اين شهرك حدود 70هكتار به شهرداري داده شود.
از اين هم قسمتي در شبكه معابر قرار ميگيرد .نزديك يك
هكتار هم از نيروي هوافضاي سپاه دريافت ميشود و بهجز
اينها 17فقره اسناد از مالكان خصوصي دريافت شده كه قبال
70درصد را واگذار نكرده بودند و مساحت آنها بيش از 8هكتار
بود .شهرداري منطقه 22جمعا 235هكتار زمين از تعهدات
باقيمانده را دريافت كرده كــه ميتوانيم بعضي موارد ديگر
مانند حدود 3.8هكتار زمين دانشگاه عالمه طباطبايي را به
آن بيفزاييم .اگرچه همه اين زمينها بهصورت قابل استفاده
نيست و بخش زيادي از آنها در محدوده بزرگراههاي وسيع
منطقه قرار دارد.
شهردار منطقه 22با اشاره به يك دسته ديگر از زمينهايي
كه بايد به شهرداري برگردد ،ميگويد« :بند 6ماده 55قانون
شهرداريها كه در سال 1334تصويب شــد ،به شهرداري
اجازه ميدهــد كه براي خدمات آمــوزش فرهنگي ،هنري
و اجتماعي ،اراضي و مســتحدثاتي را با حفــظ مالكيت به
ســازمانهاي مردمي بدهد تا از آن بهرهبرداري كنند .البته
اين بايد با تأييد شوراي شهر باشد .در سالهاي قبل به استناد
اين بند بخشي از اراضي منطقه را به ســازمانهاي اداري و
غيرمردمي داده بودند اما سال پيش شوراي شهر ابالغ كرد
كه اينها احصا شــوند و در كميتــهاي در معاونت اجتماعي
تعيين تكليف شود».
نوذرپور ميافزايد« :در منطقه 22چندمورد انحراف از بند6
پيدا كرديم كه مراحل قانوني مانند تأييد شوراي شهر را طي
نكردهاند .مساحت مجموع آنها 31هزار مترمربع و به ارزش
تقريبي 372ميليارد تومان است13 .فقره را كه كامال خارج
از مصاديق بند 6بود ،شناسايي كرديم و درصدد رفع تصرف با
نظر كميته معاونت اجتماعي هستيم».
با رفع مشــكالت ســندي بهنظر ميآيد موضــوع امالك
پروژههاي كالن مانند هزا رويكشهر هم حل شود و سندهايي
كه چند دســت بين نهادهاي مختلف دستبهدســت شده
بودند ،به نتيجه قانوني برسد.

است كه نشتي آب بهدليل اينكه معموال
كم است و جريان آب در آن زياد نيست،
نميتواند عامل فرونشست باشد.
مديرعامل آب و فاضالب اســتان تهران
گفت«:شكســتگي لولههاي آنتقال آب
بهدليل اينكــه ميتواند خاك رســي
منطقه را جابهجا كنــد ،يكي از داليل

يكي از ويژگيهــاي منحصــر به فرد
شرايط ژئوتكنيكي شــهر تهران وجود
شــبكهاي از قناتهاســت .محدوده و
حريم فعلي شــهر تهران ،در برگيرنده
صدها كيلومتــر قنات اســت كه طي
ســاليان دراز و بهتدريج بــراي مقاصد
تأميــن آب حفر شــدهاند و گاه به علل
مختلــف ازجمله ريزش و لــزوم ايجاد
مســيرهاي انحرافي ،داراي مسيرهاي
متعدد اصلي و فرعي و انحرافي در كنار
يكديگر هســتند .پايشهــاي قنوات
پايتخت كه با همكاري مركز ژئوفيزيك
و ســازمان مديريت بحران شهر تهران
صورت گرفتــه نشــان ميدهد عمق
قناتها در بعضي نقاط تهران تا 30متر
است .اما در بســياري از نقاط بهويژه در
محلهاي نزديك مظهر ،عمق آنها كم
شــده و به كمتر از 2تا 3متر ميرســد.
همچنيــن طول رشــته قناتها متغير
بوده و گاه تا 18كيلومتر نيز ميرسد .هر
چند تعداد قناتهاي تهران و حومه در
بعضي منابع به ميزان 500رشته برآورد
شده اما تعداد رشــته قناتهاي واقعي
بيش از اينهاست.
بسياري از قناتهاي موجود در تهران
هماكنون بهصــورت متروكه و تخريب
شده در آمده و در بعضي موارد انحراف
يافته يا پوشــشدار شــد هاند .همين
موضوع به اضافه خشــكيدگي قنوات،
باعث ميشــود تــا در اثر فشــارهاي
باالدستي ،عبور تاسيسات مربوط به گاز،
فاضالب و آب يا شكستگي و فرسودگي
هركدام از اين تاسيسات ،خاك اصطالحا
شسته شده و شرايط براي ايجاد فروچاله
فراهمآيد .بر اين اساس هماكنون خطر
فرونشســت محلهاي ،مناطق جنوبي،
جنوب غربي ،مركزي و برخي از مناطق
شــمالي تهران مثل نيــاوران ،چيذر،
اختياريه و قلهك را بيشــتر از ســاير
مناطق تهديد ميكند.

شوراي شهر مصوب كرد

شهرداري تهران ميزبان دهمين اجالس
سازمان جهاني گردشگري
 2استفساريه شهردار تهران درباره «تبصره ذيل ماده دوم اصالحي پيوست
شورا
4مصوبه بودجه سال 99شهرداري تهران و سازمانها و شركتهاي تابعه
درخصوص نرخ آبونمان ماهانه كليه مراكز پزشكي ،بهداشتي و درماني»
و «تعيين بهاي خدمات قابل عرضه در سازمان بهشــت زهرا» موضوع بند 1پيوست
9مصوبه بودجه سال 99شهرداري تهران و ســازمانها و شركتهاي تابعه در آخرين
جلسه شوراي شهر تهران مورد بررسي قرار گرفتند .به گزارش همشهري ،در دويست و
سي و ششمين جلسه شورا ،زهرا صدراعظم نوري در پاسخ به استفساريه اول شهردار
تهران گفت« :كليه مراكز پزشكي ،بهداشتي و درماني شامل آبونمان ماهانه شهرداري
بابت جمعآوري پسماند ميشوند و براي مراكزي از قبيل گفتاردرماني و رواندرماني و
بيناييســنجي و ...كه فاقد پسماند هســتند به تأييد وزارت بهداشــت نياز است».
سيدابراهيم اميني ،نايبرئيس شورا ،اضافه كرد« :اين پسماندها توسط پيمانكاران واجد
عآوري و حمل ميشود و معتقدم اين بخش اصال
شرايط با توجه به شرايط بهداشتي جم 
براي دفع پسماند پزشكي است و وقتي يك مركز درماني پسماند پزشكي توليد نميكند،
چرا بايد عوارض بگيريم؟» ناهيد خداكرمي نيز عنوان كرد« :هم در مصوبه اوليه و هم در
استفســاريه امروز موضوع ما عبارت مراكز اســت .مركز با مطب متفاوت است و حال
پرسش اين است كه اين آبونمان ،مراكز درماني و بهداشتي را كه به اقتضاي خدماتشان،
پسماند پزشكي توليد نميكنند ،شامل ميشود؟ پاسخ اين است كه تمام مراكز پزشكي
و درماني را شامل ميشود و فقط مراكزي كه گفتاردرماني و بيناييسنجي و ...هستند به
تأييد يك مرجع نياز دارند ».در پايان اين دستور ،پيشنهاد زهرا صدراعظم نوري به رأي
گذاشته شد و به تصويب رسيد.
در ادامه ،استفساريه شهرداري درباره تعيين بهاي خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت
زهرا مورد بررسي قرار گرفت و زهرا صدراعظم نوري در اين خصوص نيز گفت« :شهردار
تهران پرســش كردند با توجه به آنكه بهاي خدمات در فاز يك بهشت زهرا شامل نرخ
است و بهدليل عدمافزايش از سال 95فاقد رقم ريالي اســت ،لذا شورا نظر دهد كه آيا
مصوبه سال 95شامل افزايش ضريب1.25ميشود؟ پاسخ كميسيون سالمت ،محيط
زيست و خدمات شهري اين بوده كه با توجه به افزايش هزينهها ،كليه هزينههاي فاز
يك بهشت زهرا شامل مصوبه سال  95ميشود و اين ضريب بايد اعمال شود ».اميني نيز
تأكيد كرد« :چنانچه نياز به افزايش قيمتها باشد شهرداري ميتواند اليحه اصالحي
مصوبه سال 95را ارائه كند ».اين استفساريه نيز به رأي گذاشته شد و با  17رأی موافق
به تصويب رسيد.
اعضاي شوراي شــهر تهران همچنين يك فوريت طرح الزام شــهرداري تهران براي
ميزباني دهمين اجالس سازمان جهاني گردشگري در سال 1400را تصويب كردند.
الهام فخاري در دفاع از يك فوريت اين طرح گفت« :در شرايط فعلي ،توجه به گردشگري
و برگزاري مراسم اين چنيني ميتواند روحيه مردم را عوض كند و تصويري بهتر از ايران
به جهانيان ارائه دهد ».در ادامه ،اعضاي شورا به يك فوريت طرح بررسي پرونده باغها
كه براساس آن رويه بررسي نوعيت زمين در شــورا تغيير ميكرد ،رأي مثبت ندادند.
بدينترتيب ،اين طرح بهصورت عادي براي بررسي بيشتر به كميسيونهاي تخصصي
ارجاع داده شــد .اعضاي شورا همچنين بررســي يك فوريت اليحه حذف تبصره بند
«ج» ماده  9و اصالح ماده  12و تبصره آن در اساسنامه نمونه ضميمه مصوبه اصالحيه
اساسنامه نمونه سازمانهاي وابسته به شهرداري تهران را در دستور كار خود قرار دادند.
اما يك فوريت اين اليحه نيز به تصويب نرسيد.
در عين حال ،اعضاي شــورا در پاســخ به اعتراض هيأت تطبيق فرمانداري به مصوبه
«چهلمين و چهل و يكمين و پنجاه و ســومين صورتجلســه نامگذاري و تغيير نام
اماكن و معابر عمومي شــهر تهران» اين اعتراض را وارد ندانستند و پاسخ كميسيون
فرهنگي مبني بر پافشاري بر مصوبات شورا را تأييد كردند .حجت نظري ،رئيس كميته
مشاركتهاي مردمي ،در واكنش به اين اعتراض گفت« :قرار بود كه هيأت رئيسه شورا
ديگر مصوبات نامگذاري را براي فرمانداري ارسال نكنند ،اما گويا رويه همچنان ادامه
دارد و بايد بگويم هيأت تطبيق خارج از اختيارات خود عمل كرده بهگونهاي كه به هيچ
بند قانوني استناد ندارد و هميشه كليگويي ميكند ».در نهايت اعضاي شورا درخصوص
نامگذاري خياباني به نام «اعظم طالقاني»« ،مهندس بازرگان» و «سهيل گوهري» اين
اعتراض را وارد ندانسته و پاسخ كميسيون فرهنگي مبني بر پافشاري بر مصوبات شورا
را تأييد كردند.
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وام ودیعه مسکن به امسال نمیرسد

اين تسهيالت است .رئيس يكي از شعب بزرگترين
بانك دولتي به همشهري ميگويد :طبق ضوابط اين
بانك ،هر مشتري تا سقف50ميليون تومان قادر است
از تسهيالت مشاركتي و مضاربهاي استفاده كند و بر
اين اساس ،چنانچه متقاضيان وام وديعه مسكن ،اين
بانك را بهعنوان بانك عامل انتخاب كند و تسهيالت
جاري نيز داشته باشــد ،مجموع مانده تسهيالت و
وام وديعه او نميتواند از ســقف 50ميليون تومان
باالتر باشد.

با وجود تسهيل حداكثري پرداخت وام كمك وديعه مسكن از سوي ستاد مقابله با كرونا و بانك مركزي  ،مشكلتراشي بانكها مانع از
دسترسي مستأجران به اين وام است
احمد میرخدائی

خبرنگار

آخرين تحوالت وام كمك وديعه

در آخرين جلسه ســتاد مقابله با كرونا كه در تاريخ
۱۵شهريور برگزار شد ،مصوبه اين ستاد درخصوص
تســهيالت پرداختي كمك وديعه اجاره مســكن
بهواسطه ابهاماتي كه در مورد وثايق و همچنين نحوه
پرداخت و تقسيط اين تسهيالت وجود داشت اصالح
شد .براساس اين اصالحيه ،پرداخت تسهيالت كمك
وديعه مسكن به متقاضيان واجد شرايط به  2روش

منتظر ابالغ بخشنامه بمانيد

گرچه در نخســتين روزهــاي ابــاغ مصوبات و
بخشنامههاي مربوط به پرداخت تسهيالت كمك
وديعه مســكن ،روال پرداخت اين وام با انبوهي از
ابهام و تناقض همراه بود امــا بهتدريج با ورود بانك

ناتواني بانك در اتصال به سايت اقدام ملي

عكس :همشهري /جواد گلزار

سركشــي بــه شــعب
بانكــي حاكــي از اين
است كه باوجود مصوبه
ســتاد مقابله با كرونا مبني بر پرداخت تســهيالت
حمايتي كمك وديعه مسكن به مستأجران و ابالغ
بخشنامههاي مربوطه از ســوي بانك مركزي براي
تســهيل حداكثري فرايند پرداخت اين تسهيالت،
مســتأجران متقاضي اين وام ،پشــت دســتانداز
بوروكراسي بانكي و بهانهتراشــي بانكها ماندهاند.
بهگزارش همشهري ،پرداخت تسهيالت كمك وديعه
مســكن آخرين تير تركش دولت براي ساماندهي
بازار اجاره و كمك به عبور مســتأجران از شــرايط
خاص شــيوه بيماري كرونا بود كه با مصوبه ســتاد
مقابله با كرونا و همراهي بانك مركزي در دســتور
كار قرار گرفت .در اين ميان وزارت راه و شهرسازي
بهعنوان متولي اصلي بازار مسكن و اجاره ،مأموريت
ثبتنام از متقاضيان و پايش و انتخــاب افراد واجد
شــرايط را برعهده گرفت و از حــدود 2هفته پيش
نيز نســبت به معرفي گروهي متقاضيان به بانكها
اقدام كرد؛ اما بررســيها نشــان ميدهد ،اين اقدام
وزارت راه و شهرسازي فقط يك خوان از هفتخوان
دريافت تسهيالت بوده و مرحله اصلي ماجرا در شعب
بانكهاست.

ممكن است .در شيوه اول تسهيالت با نرخ ۱۳درصد و
سررسيد يكساله بهنحويكه يك دوازدهم معادل سود
تسهيالت طي يك سال ،ماهانه پرداخت و اصل بدهي
در زمان اتمام قرارداد تســويه خواهد شد .ضمنا در
پايان سال اول درصورت تفاهم بانك عامل با متقاضي،
مانده بدهي ميتواند طي  ۳۶قسط و با نرخ ۱۳درصد
تقسيط شود .در روش دوم ،پرداخت تسهيالت كمك
وديعه مسكن با نرخ سود ۱۲درصد و تقسيط ۳۶ماهه
(براي تسهيالت تا سقف 30ميليون تومان) و تقسيط
۶۰ماهه براي تســهيالت بيش از ۳۰ميليون تومان
امكانپذير است؛ بهنحويكه متقاضي در هر قسط
بخشي از اصل و سود تسهيالت را پرداخت كند .البته
درصورت تمايل متقاضي مدت بازپرداخت تسهيالت
ميتواند كاهش يابد .همچنين در تبصره مصوبه جديد
ستاد مقابله با كرونا آمده است :چنانچه در سررسيد
اقساط ،متقاضي نسبت به تسويه و يا تعيين تكليف
بدهي خود اقدام نكرد ،نرخ سود تسهيالت (متعلق
به مانده بدهي متقاضي به بانك عامل) با نرخ ســود
مصوب شوراي پول و اعتبار (18درصد) بهعالوه وجه
التزام ۶درصد محاســبه و از متقاضي اخذ ميشود.
درخصوص نوع وثايق نيز در اين مصوبه آمده است:
نوع وثايق شامل گواهي كسر از حقوق ،گواهي كسر
از مســتمري خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد
امامخميني و سازمان بهزيســتي ،سهام عدالت ،در
تسهيالت ۱۵ميليون توماني اخذ سفته يا چك فرد
متقاضي به تشــخيص بانك عامــل .همچنين ،در
تســهيالت بيش از ۱۵ميليون تومان اخذ سفته يا
چك فرد متقاضي به تشخيص بانك عامل بههمراه
يك ضامن ،الزم است.

مركزي و ســتاد مقابله با كرونا به ماجرا ،ابهامات و
تناقضات كشف شده در اين خصوص برطرف شد.
البته گزارشهاي ميداني نشان ميدهد؛ همچنان
مشكالتي در مســير پرداخت اين تسهيالت وجود
دارد و عالوه بر مســائل قبلي كه هنوز باوجود ابالغ
بخشنامههاي بانك مركزي رفع نشــده ،مسائل و
مشكالت ديگري نيز وجود دارد .پيگيري حضوري و
تلفني خبرنگار همشهري از برخي شعب بانكي حاكي
از اين است كه حداقل 3بانك بزرگ كشور ،ازجمله
بانك تخصصي حوزه مسكن در انتظار ابالغ بخشنامه
و دستورالعمل نحوه پرداخت تسهيالت كمك وديعه
مسكن هستند و عجالتا متقاضيان وام وديعه را سنگ
قالب ميكنند! كارمند يكي از شعب بانك تخصصي
حوزه مسكن به خبرنگار همشهري ميگويد« :منتظر
ابالغ بخشنامه بمانيد».
حتي رئيس شعبه يكي از بانكهاي مشمول اصل44
ميگويد :بهجز اطالعاتي كه از طريق رسانهها درمورد
تســهيالت مقابله با كرونا منتشر شــده ،هيچ داده

جديدي به شــعب اين بانك ابالغ نشده و بر همين
اساس امكان تشكيل پرونده براي متقاضياني كه اين
بانك را بهعنوان بانك عامــل انتخاب كردهاند وجود
ندارد .نظر شــخصي اين فعال بانكي اين اســت كه
بانكها براي درگير نشدن با حسابوكتاب مربوط به
تسهيالت كرونايي و حفاظت از منابع اختصاصي خود،
ترجيح ميدهند در حوزه پرداخت تسهيالت كرونايي
چندان فعال نباشند؛ چراكه منابع اختصاص يافته به
اين طرح بايد در فرايندي نسبتا پيچيده توسط بانك
مركزي بهحساب بانك عامل منتقل شود و تا انجام
اين فرايند ،بانك مجبور اســت پرداخت تسهيالت
ارزانقيمت را منابع داخلي خود متقبل شود.
الزام رعايت قانون سقف تسهيالت در بانك

با وجــود تمام تمهيداتــي كه بانــك مركزي براي
مشكلگشــايي از فرايند پرداخت وام كمك وديعه
مسكن انديشيده ،همچنان مغايرت قواعد پرداخت
اين تسهيالت با قواعد داخلي بانكها مانع از پرداخت

درحاليكه وزارت راه و شهرسازي بهتدريج در حال
معرفي متقاضيان وام وديعه به شعب بانكي است ،مدير
يكي از شعب بانكهاي خصوصي ميگويد :متقاضيان
دريافت وام وديعه بايد پس از ارسال پيامك از سوي
بانك انتخاب شده و دريافت كد پيگيري ثبتنام ،براي
تكميل پرونده به شعب بانك عامل مراجعه كنند .به
گفته او ،بهواسطه اينكه هنوز اين بانك پيامكي براي
متقاضيان وام وديعه ارسال نكرده ،هيچگونه پروندهاي
نيز براي پرداخت وام وديعه در اين بانك تشكيل نشده
است .نكته جالب اينكه يكي از شعب بانكي در شهر
تهران مدعي است؛ «دسترسي به سايت وام وديعه
(سامانه اقدام ملي) از طريق اينترنت بانك امكانپذير
نيست» و به همين واسطه شــعبه بانك اصال قادر
نيست هويت متقاضي و تأييد يا رد درخواست او براي
دريافت وام وديعه را تشخيص دهد .معاون اين شعبه
نيز توصيه ميكند تشكيل پرونده در زمان ديگري
پيگيري شود.
وام بدهكاران مسدود ميشود

با تصويب ستاد مقابله با كرونا و با تأكيد بانك مركزي،
شرط محدوديت اعتباري دارندگان چك برگشتي
براي دريافت يا تضمين تســهيالت حمايتي دوره
كرونا حذف شده است .البته يكي از مديران بانكي به
همشهري ميگويد :باوجود اينكه با اين تصميم ،افراد
داراي چك برگشتي نيز ميتوانند وام وديعه را دريافت
يا تضمين كنند؛ اما چنانچه حساب اين افراد بهواسطه
چك برگشتي يا معوق شدن اقساط تسهيالتي كه
ضمانت كردهاند مسدود شده باشد ،درصورت واريز وام
وديعه به حسابشان ،بايد تعهدات قبلي خود را از محل
اين وام تســويه كنند .بهعبارتديگر ،در اين پروسه
پیش از اينكه دســت متقاضي به تسهيالت برسد،
بانك موفق به وصول مطالبات معوق خود خواهد شد.

تحلیل و نقد جدیدترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در حوزه اقتصاد

راهحلهای بدون راه
بهدليل تشديد تحريمها و انبوه مشكالت داخلي بر سر راه
تجارت توليد ،تجارت و مشکالت مربوط به زيرساخت لجستيكي
و نیز رقابت سنگين در بازارهاي هدف انتظار رشد زياد را
براي صادرات غيرنفتي ،نداشته باشيد .اين برايند تازهترين گزارش مركز
پژوهشهاي مجلس است كه با تأييد ســختتر شدن مسير تجارت
خارجي ايران بهدليل تحريمها و محدود شدن نقل و انتقال ارز ،اصرار دارد:
دولت ميتوانــد اقداماتي را براي تغيير روند فعلــي و افزايش صادرات
غيرنفتيانجامدهد.كارشناساناينمركزميگويند:حتيدرشرايطفعلي
كه تحريمهاي خارجي و همچنين انتشار ويروس كرونا موجب كاهش
بيشتر تقاضاي داخلي اقتصاد شده ،ميتوان با استفاده از افزايش صادرات
غيرنفتي ،افت تقاضا در اقتصاد كشور را تا اندازهاي ترميم و كمبود ارز ناشي
از افت محسوس صادرات نفتي را جبران كرد .اما سؤال اينجاست كه آيا
نسخه تجويز شده از سوي اين نهاد تحقيقاتي براي دوران تشديد تحريمها
تا چه اندازه جواب ميدهد يا اينكه نويسندگان گزارش ،معتقدند كه بايد
تحريمها برداشته شــود تا صادرات غيرنفتي ايران جهش پيدا كند و
دسترسي به دالرهاي غيرنفتي دوچندان شود؟ به گزارش همشهري،
يافتههاي مركز پژوهشهاي مجلس تصويري كلي و تا اندازهاي مبتني بر
گزارههاي متعدد بهعنوان مسيريابي جديد رونق صادرات غيرنفتي است
اما بهنظر ميرســد كه حلقه اتصال اين زنجيرههاي گسسته را بايد در
كاهش ميزان تحريمها و برقراري روابط بانكي و تسهيل مسير نقل و انتقال
ارز جستوجو كرد .افزون بر اينكه اين مركز از يك پيمانسپاري ارزي
بهعنوان مانع جدي بر ســر صادرات غيرنفتي ياد ميكند و بدون اشاره
بهدليل واقعي چندنرخي شدن و نوسان شديد ارزي در سالهاي اخير
ناشي از تنگناي تحريمها و محدود شدن نقل و انتقال ارز ،در جاي ديگر
گزارش خود از پيمانسپاري ارزي دفاع ميكند و خواستار راهبرد مناسب
تجاري و تعيين راههاي تعامل با اقتصاد جهاني ميشود .بازوي تحقيقاتي
مجلس در گزارش خود ميگويد :يكي ديگر از مهمترين مشكل صادرات
غيرنفتي كشور اين است كه سياستهاي تجاري كشور از يك روند باثبات
در بلندمدت و در جهت تعامل بيشتر با كشورهاي هدف تجاري برخوردار
نيست.نويسندگاناينگزارشدرحاليضعفديپلماسياقتصاديرايكي
از چالشهاي صادرات غيرنفتي ميدانند كه در عين حال اذعان دارند
براي انتقال فناوري بايد دستگاه ديپلماسي كشور فعال شود تا با كاهش
مشكالت تحريمي ،واردات فناوري مورد نياز براي جهش توليد و افزايش
رقابت كاالهاي داخلي در سطح استانداردهاي بينالمللي هموار شود.
رقابت نابرابر ايران با ديگران

به گزارش همشهري ،آسيبشناســي ناهمواريهاي صادراتي ايران و
مقايسه آن با ديگر كشــورها بدون درنظرگرفتن مولفهها و متغيرهاي
سياسيوبينالملليحاكمبركشورباعثميشودتافرضيههاونسخههاي
پيشنهاد شده بيشتر روي كاغذ باقي بماند و در عمل مشكلي را حل نكند.
همچنان كه در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس به سياستهاي توسعه

ديدار دوباره همتي با صادركنندگان

صادرات و رشــد اقتصادي كشورهاي شرق آســيا و حتي تركيه اشاره
ميشود اما به تصويري روشن از فضاي نابرابر در توليد و تجارت ايران با
اين كشورها اشاره نشده و درحاليكه اقتصاد ايران تحت فشار تحريمها
با افت شاخص رشــد اقتصادي مواجه است ،محققان مركز پژوهشها
راز جهش صادرات تركيه را مبنا قرار ميدهد كه مثل ايران تحت فشار
تحريمها قرار ندارد .آنها در نهايت نتيجه ميگيرند كه سياست تجاري
ايران در حوزه واردات و صادرات عم ً
ال شامل اقدامات كوتاهمدت و مقطعي
بوده و به واسطه عدمبرنامهريزي درست و صحيح و در برخي مقاطع نيز
عوامل برونزايي مانند تشديد تحريمهاي اقتصادي ،دچار درهمريختگي
شده است و لذا الگوي مشخصي جود ندارد.
كمرنگديدن تحريمها

كليگويي كارشناسان مركز پژوهشها در كمرنگ ديدن نقش تحريمها
بر تجارت خارجي ايران و پررنگ ديدن راهكارهاي پيشنهادي عارضهاي
است كه در نهايت باعث آشفتگي در تصميمگيريها و سردرگمي فعاالن
اقتصادي ميشود بهنحوي كه بهطور كلي و گذرا اشاره ميكند :در حوزه
جذب سرمايهگذاري خارجي ،انتقال فناوري و ديپلماسي فعال تجاري
و هدفمند دستگاههاي سياستگذار در مقام عمل نتوانستهاند اثرگذاري
چنداني را در ارتقاي صادرات غيرنفتي و توليد داشته باشند .اين مركز با
اذعان به اينكه تجارت خارجي هدفمند نيازمند برنامهريزي در جهت
حفظ بازارهاي صادراتي است ،تنها به اين گزاره كلي اشاره ميكند كه
هرچند عوامل برونزا تأثيرگذار است ،اما دستگاههاي اجرايي كشور بايد
بتوانند حداقل بخشي از آثار احتمالي اين عوامل مانند تشديد تحريمهاي
اقتصادي را پيشبيني و اقدامات متناسبي را از قبل سازماندهي كنند
هرچند تحريم ميتواند مانع حفظ بازار صادراتي غيرنفتي شود.
انتظار ميرود پژوهشــگران مركز پژوهشهاي مجلس شــفاف اعالم
كنند كه چرا كشوري مثل تركيه تنها در سال 2019به گفته خودشان
170ميليارد دالر صادرات كاال داشته درحاليكه ايران تنها 50ميليارد
دالر؟ چه عاملي باعث شده تا كشور همســايه بتواند 3برابر بيشتر از ما
به ديگر كشورها صادرات داشته باشد؟ آيا اگر تركيه هم با تحريمهاي
سنگين نظير ايران مواجه بود ،ميتوانست در يك سال 170ميليارد دالر
از محل صادرات خود درآمد داشته باشد؟
تجارت در جنگل بخشنامهها

يافتههاي بازوي تحقيقاتي مجلس نشان ميدهد كه صادرات ايراني از
انبوهبخشنامههارنجميبيندتاجاييكهدستكم70بخشنامهوآييننامه
بر پيكر صادرات كشور زخم سنگين وارد كرده و بسياري از اين بخشنامهها
در عمل نقش خودتحريمي يا كمككننده به تحريمها را دارد .اين گزارش
عدمثبات مقررات صادرات را يكي از موانع اساسي ميداند كه هم اعتماد
خريدار كاالي ايراني را تضعيف و هم قدرت برنامهريزي صادركننده ايراني
را تحليل ميبردكه نتيجه آن وضعيت بد ايران در رتبهبندي كسب و كار

مكث

با افزايش نرخ ارز در بازار داخلي ،بانك مركزي فاز تازهاي از تعامل با صادركننــدگان را آغاز و اعالم كرده كه قصد برخورد قضايي را با
صادركنندگان واقعي ندارد .عبدالناصر همتي در ديدار با گروهي از صادركنندگان نمونه كشور و اعضاي هيأت رئيسه اتاقهاي بازرگاني،
گفته است :بايد توجه داشته باشيم كه بانك مركزي توليدكننده ارز نيست و به هر حال ناچار به اولويتبندي نيازهاي كشور است.
وي با اشاره به معرفي  ۲۵۰نفر از صادركنندگان متخلف به قوه قضاييه گفت :اينها توليدكننده نبودند و با حقالعملكاري و روشهاي خالف
متعدد نسبت به خروج سرمايه و تخلف در اجراي تعهد صادراتي خود عمل كرده بودند و چارهاي جز برخورد قضايي براي بانك مركزي
باقي نگذاشتند .او با تأكيد بر اينكه بانك مركزي هيچگاه بناي برخورد قضايي با صادركنندگان واقعي و درستكار نداشته و حتياالمكان
تعامل با آنها را دنبال ميكند ،افزود :اين نهاد مشكالت صادركنندگان در شرايط كنوني را درك ميكند و قصدي براي فشار مضاعف بر
آنها ندارد .غالمحسين شافعي ،رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز در اين نشست با بيان اينكه صادركنندگان متعهد دليلي براي عدمرفع تعهد
صادراتيشان ندارند تأكيد كرد :درك متقابل مشكالت بانك مركزي و صادركنندگان توسط طرفين براي گذر از شرايط سخت كشور
ضروري است و برگزاري چنين جلساتي به افزايش اين همگرايي كمك ميكند.

بازار سهام
خيز مجلس براي نجات بورس

رئيس مجلس :هفته جاري شاهد تحول در بورس
خواهيم بود
بهزاد رنجبر

خبرنگار

بهدنبال تداوم نزول در بازار ســهام و
گستردهتر شــدن ابعاد اجتماعي آن،
ديروز مجلس در يك جلسه 2.5ساعته
غيرعلني با حضور مقامات اقتصادي راهكارهاي ايجاد تعادل در
بازار سهام را بررسي كرد .بهدنبال آن رئيس مجلس اعالم كرد :در
اين هفته شاهد تحول در بورس خواهيم بود.
بهگزارش همشــهري ،با وجود آنكه سياستهاي حمايتي شوراي
بورس در روز پنجشنبه اثرات مثبتي بر معامالت روز شنبه داشت
اما ديروز شاخص كل بورس تهران بار ديگر با افت مواجه شد .طبق
مصوبات شوراي بورس ،بايد منابع مالي جديدي از سوي شركتهاي
حقوقي ،شــركتهاي تابعه بانكها و حتي صندوق توســعه ملي
به بازار تزريق شود اگرچه برســر تزريق منابع از سوي سهامداران
حقوقي از طريق انجــام عمليات بازارگردانــي اختالف نظر وجود
ندارد اما در مورد تزريق منابع از سوي بانكها و صندوق توسعه ملي
مخالفتهاي جدي وجود دارد و شايد همين عامل و نامشخص بودن
نحوه تزريق منابع به بازار سرمايه ابهاماتي را ايجاد كرده كه منجر به
تداوم نزول بازار سهام در مبادالت ديروز شد چرا كه روند معامالت
نشان ميدهدكه هنوز با وجود حمايتهاي دولت و مصوبات شوراي
بورس منابع مالي پرقدرتي وارد بازار سهام نشده است و تحتتأثير
اين موضوع بازارسهام همچنان به روند نزولياش ادامه ميدهد.
گستردهتر شدن واكنشها

دنبالهدار شــدن روند نزولي شــاخص بورس منجــر به واكنش
گسترده سهامداران ،كارشناســان و حتي مقامات مسئول شده
است بهطوري كه اين روزها فضاي شبكههاي اجتماعي و رسانهها
مملو از اظهارنظرهاي مختلف درباره بازار ســرمايه است و همين
موضوع مسئوالن دولت و ساير قوا را درصدد پاسخگويي و انجام
اقدامات عملي برآورده است بهطوري كه از زمان نزول بازار سهام
از 20مردادماه تاكنون دهها نشست براي جلوگيري از نزول بازار
سهام برگزار شده است و مصوبات و مقررات مختلفي براي حمايت
از بازار سهام ازجمله افزايش ســقف اعتباري كارگزاران ،افزايش
سقف معامالت صندوقهاي سرمايهگذاري در سهام ،صدور مجوز
انتشار اوراق تبعي و اسناد خزانه ،آغاز عمليات بازارگرداني سهام
و تزريق منابع ازسوي بانكها و صندوق توسعه ملي تصويب شده
است .به موازات اين نشســتها از سوي سازمان و شوراي بورس،
دولت و حتي شــخص رئيسجمهوري هم در اينباره اظهارنظر
كردهاند .حسن روحاني بهعنوان باالترين مقام اجرايي دولت چند
روز پيش از سازمان بورس خواست از سرمايه مردم محافظت كند.
بهدنبال حمايتهاي دولت اكنون مجلس نيز وارد عمل شــده و
ديروز در يك نشست 2.5ســاعته راههاي تثبيت بازار سرمايه را
بررسي كرد.
در جلسه غيرعلني چه گذشت؟

در سطح جهان است.
نتيجه مسدود شــدن كانالهاي بانكي پس از تشديد تحريمها و قطع
روابط كارگزاري بانكي بهدليل نپيوستن ايران به كارگروه ويژه اقتصاد
اشاره كلي به اثر تحريمها
مالي دنيا موسوم به  FATFاعالم كرد :ارزش دالري صادرات غيرنفتي
مركز پژوهشهاي مجلــس در گزارش جديد خــود ميگويد :فضاي در ســالهاي 1380تا 1397از 4.2ميليارد دالر به 44.7ميليارد دالر
اقتصادي و سياسي كشور در سالهاي اخير ،عمدتاً بهدليل مشكالت رسيده ،يعني در طول17سال ،ارزش دالري صادرات غيرنفتي با نرخ رشد
جهاني و سياستهاي خصمانه دولت آمريكا
متوسط ساالنه 16.23درصد 10.6برابر شده
فضاي مناســبي براي فعاليتهاي اقتصادي
است .اما در فاصله سالهاي 1380تا 1397در
ايجاد نكرده و تحريــم اقتصادي و بهخصوص
سال1387بيشترين بازار صادراتي از نظر تعداد
تحريم بانكي كشور ،مشــكالت زيادي را هم
با170كشور قرار داشته و كمترين آن هم مربوط
در زمينــه توليد و هم در زمينــه صادرات به مرکز پژوهشهای مجلس :به سال1393با 140كشور است.
همراه داشــته اســت .تا جايي كه بسياري از بســياري از صادركنندگان ،اين نهاد تحقيقاتي وابسته به مجلس با بيان
صادركنندگان ،بهدليل قطع ارتباطات بانكي
اينكه روند كلي نشــاندهنده كاهش تعداد
كشور ،امكان دسترسي به ارز حاصل از صادرات بهدليل قطع ارتباطات بانكي كشورها يا بازارهاي هدف در اين سالهاست
خود را ندارند .و برخي از توليدكنندگاني كه كشــور ،امكان دسترسي به ميگويد كــه الگوي صادرات ايــران از نظر
توليدات صادراتي دارند ،بهدليل مشــكالت
شــركاي تجاري ،الگوي نامتقارني اســت و
واردات ارز حاصــل از صادرات خود
مربوط به ثبت سفارش و تأمين ارز براي
تعداد كمي از كشورها سهم بااليي در تجارت
مواداوليه ،قادر به ايفاي تعهدات خود نيستند .را ندارند
دارند و تعداد زيادي از آنها ســهمي بســيار
افزون بر اينكه شركتهاي معتبر خارجي از انجام سرمايهگذاري مشترك اندك .اين گزارش ميافزايد :در سال1380از ميان 163كشور داراي
با شــركتهاي توليدي ايراني منع شــدهاند و درنتيجه بهرهمندي از رابطه تجاري با ايران8 ،كشــور يعني 4.9درصد كشــورهاي طرف
فناوريهاي پيشرفته در توليد محصوالت داخلي بسيار دشوار است كه معامله ،نيمي از ارز حاصل از صادرات كاالهاي غيرنفتي را عايد ايران
كيفيت توليدات ايراني را كاهش داده است.
ساختهاند و نيم ديگر درآمد ارزي از 155كشــور باقيمانده حاصل
شده است .بازوي پژوهشــي مجلس ميافزايد :سهم 4كشور امارات
دفاع مشروط از پيمانسپاري ارزي
متحده عربي ،چين ،عراق و جمهوري كــره ،مجموعا بيش از ارزش
به گزارش همشــهري ،كارشناســان مركز پژوهشها در عين حال از صادرات به 145كشور ديگر بهعنوان مقصد كاالهاي صادراتي ايران
اصل پيمانســپاري ارزي دفاع كرده و ميگويند :اين مسئله بهويژه در در سال1397بوده كه اين تمركز شديد در بازارهاي هدف صادراتي
شرايط تنگناي ارزي كام ً
ال منطقي و داراي پشتوانه كارشناسي است ،ميتواند تهديد تلقي شود.
ولي سازوكارها و سياستهاي ناظر بر بازگشت ارز صادراتي نبايد موجب مركز پژوهشهاي مجلس ميگويد :هنوز بخش عمدهاي از صادرات
كاهش انگيزه صادركنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات شود .آنها غيرنفتي ايران تحتتأثير نفت قرار دارد و ميعانات گازي و محصوالت
ميگويند :بانك مركزي بايد با سياستهاي تشويقي و ارائه راهكارهاي پتروشيمي در صدر فهرســت كاالهاي غيرنفتي ايران قرار دارند و
برد -برد ،انگيزه صادركنندگان را در ايفــاي تعهد ارزي تقويت كند .از كاالهاي معروف ايران در بازارهاي جهاني نيز سالهاســت تغييري
سوي ديگر نوســانات قيمت ارز ،درنتيجه شرايط تحريمي ،چشمانداز نكرده و همچنان پسته ،زعفران و فرش ايراني معروفترين كاالهاي
سرمايهگذاري و توليد را با مخاطرات جدي مواجه كرده که با بازگشت صادراتي تلقي ميشــوند .افزون بر اين هرچند در تعداد كشورهايي
تحريمهاي آمريكا حادتر شده است .مركز پژوهشها اما معتقد است :بانك كه كاال از ايران وارد كردهاند ،تغيير محسوسي ايجاد نشده ،اما روند
مركزي با كنترل روند افزايش نرخ ارز و نزديك كردن نرخ سامانه نيما و كلي آن نزولي است و نشــان ميدهد بازار برخي كشورها را از دست
بازار آزاد ميتواند به روند ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان كمك كند.
دادهايم .روند تغييرات بهگونهاي اســت كه تعداد كشــورهايي كه
80درصد درآمد صادراتي ايران را تأمين ميكردهاند از 23كشور در
تفاوت 2گزارش مركز پژوهشها
سال1380به 9كشور در سال1396تقليل يافته است .نتيجه اينكه
بازوي تحقيقاتي مجلس در حالي در گزارش جديد خود از امكان گشايش در سال ،1397از ميان 147كشور ،فقط 3كشور چين ،امارات متحده
در صادرات غيرنفتي ايران و كمكاري دولــ 
ت پردهبرداري ميكند كه عربي و عراق 54درصد ارز حاصل از صادرات كاالهاي غيرنفتي را عايد
ارديبهش 
ت امســال و قبل از روي كار آمدن مجلس جديد در گزارشي ايران ساختهاند و فقط 2درصد از كشورهاي طرف معامله 54درصد
بدون اشاره به سختتر شدن مسير بازگشت ارزهاي صادراتي ايران در درآمد ارزي از محل صادرات كاالهاي غيرنفتي را تشكيل دادهاند.

در جلســه غيرعلني ديروز مجلس كه از 8صبح آغاز شد به غير از
نمايندگان مجلس ،وزير اقتصاد ،رئيسكل بانك مركزي و رئيس
سازمان بورس هم حضور داشتند .بحث اصلي اين جلسه پيدا كردن
راهكارهايي براي تثبيت شرايط در بازار سهام با توجه به نزولهاي
اخير بود .گزارشهاي دريافتي نشان ميدهد بخش عمده نشست
غيرعلني روز گذشته بازار سرمايه در امتداد مصوبات روز پنجشنبه
شوراي بورس براي حمايت از بازار ســرمايه بوده است با اين حال
تصميمهاي قطعي براي تزريق منابع جديد به بازار سرمايه گرفته
شده كه محل اين منابع بهدرستي مشخص نيست .روز پنجشنبه،
شــوراي بورس در يك نشســت فوقالعاده ،مجوز تزريق منابع از
سوي بانكها و صندوق توســعه ملي را صادر كرد ،هنوز مشخص
نيست با توجه به مخالفتهايي كه در زمينه تزريق منابع از سوي
شــركتهاي تابعه بانكها و صندوق توســعه ملي وجود دارد آيا
مجلس با اين 2طرح موافقت كرده اســت يا خيــر؟ اما آنطور كه
ديروز رئيس مجلس تأكيد كرد بحث آغاز بازارگرداني سهام مورد
توافق مجلس بوده و بهطور قطع بهكار گرفته خواهد شد .همچنين
خبرهاي دريافتي از مفاد اين نشست غيرعلني نشان ميدهد كه
مجلس قول مساعد داده است سهامداران حقوقي بزرگ را كه از قضا
دولتي هم هستند و در زمان اوج شاخص ،سهام خود را فروختهاند
مكلف كند ،منابع مالي فروخته شده را دوباره به بورس بازگردانند.
بخشي از موضوعات طرح شده در نشست روز گذشته مجلس نياز به
بررسيهاي كارشناسي داشته و قرار است از امروز صبح نشستهاي
كميسيونهاي تخصصي و مسئوالن اجرايي با حضور رئيس مجلس
برگزار شود تا راهكارهاي جامعتري براي تثبيت بورس ارائه شود.
مجلس براي حمايت از بورس مصمم است

رئيس مجلس شوراي اسالمي ديروز پس از پايان نشست غيرعلني،
درباره ماحصل اين نشســت با تأكيد بر اينكه در اين هفته شاهد
تحول در بورس خواهيم بود گفت :تصميمي در روز پنجشــنبه
در شورايعالي بورس گرفته شد كه با نظارت و پيگيري مجلس و
كميسيونهاي اقتصادي ،اين تصميمات را پيگيري خواهيم كرد.
در اين راستا امروز نخستين جلسه ساعت  ۹صبح با حضور بنده و
رؤساي كميسيونهاي مربوطه ،رئيس بانك مركزي و وزير اقتصاد
براي پيگيري اين موضوع برگزار ميشود تا انشاءاهلل در اين هفته
شاهد تحول در حوزه بورس باشيم.
محمدباقر قاليباف ادامه داد :مردم مطمئن باشند كه مجلس مصمم
است حمايت ،تقويت و تثبيت الزم در بورس را انجام دهد .تالش
ما اين است كه حتما از سرمايه مردم در بورس به درستي صيانت
شود ،به همين دليل حتما كمكهايي كه الزم باشد را به دولت براي
تثبيت بورس انجام خواهيم داد .او با بيان اينكه الزم است در حوزه
بورس تصميمات جديدي مورد توجه قرار گيرد كه اين تصميمات
درمجلس گرفته شد ادامه داد :در زمينه بازارگرداني يك موضوع
جدي و اساسي تصميمگيري شــد و حتما بايد از امروز در بورس
دنبال شود .او توضيح داد :اين تصميم درباره شركتهاي حقوقي و
دولتي است كه در بورس فعاليت ميكنند ،چرا كه در زمان اوج بازار
درآمدهايي براي اين شركتها پيدا شد كه بخشي از اين درآمدها
به هر دليلي از بورس خارج شد و از ظرفيت بورس كم شدكه ما در
مجلس مصمم هستيم آن شركتهايي كه اين اتفاق برايشان افتاده
است و عمدتا شركتهاي دولتي هستند و مديريت دولتي دارند،
مكلف شوند اين وجوه را دومرتبه به بورس برگردانند.
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سال سخت تنفس

آلودگي هواي گسترده در پاييز و زمستان سالجاري
فراهم كرده است .اما آلودگي هوا عامل صدها بيماري
خطرناك و مؤثر در كشور اســت .ابتال به «آلزايمر»،
«ام.اس»« ،پاركينســون»« ،بيماريهــاي قلبي-
عروقــي»« ،بيماريهاي تنفســي»« ،خودايمني»،
«ســقط جنين» و البته «مــرگ زودرس» ازجمله
مهمترين باليايي اســت كه با آاليندههاي سمي در
شهرهاي كشور ايجاد ميشوند .در برابر چنين موجي
هرسال برنامههاي كوتاهمدت و كماثر اجرا ميشود اما
هيچيك آنگونه كه بايد كارايي ندارند و سالجاري نيز
اين شرايط تشديد و وضعيت بد و بدتر ميشود.

خبرنگار

آلودگي هــوا در ايران در
حالي با همهگيري كرونا
به فراموشي سپرده شده
كه اين پديده 3برابر كشندهتر از ابتال به كرونا در كشور
است .براساس برآوردهاي سازمان بهداشت جهاني،
كرونا طي يكســال اپيدمي خود در ايران در بدترين
حالت جان 50هزار نفر را خواهد گرفت .اما آاليندهاي
احتراقي احتماال موجب مرگ زودرس هزاران ايراني
خواهد شد .آنچه از آمار و ارقام روزهاي آلوده در سال99
بهدســت ميآيد ،گوياي اين واقعيت است كه عوامل
آلودهكننده هوا در كشــور بهوضوح به حال خود رها
شدهاند و همه توجه مسئوالن صرف مبارزه با كرونا شده
كه موفقيت در مقابله با آن با يك مسافرت يا حضور در
يك مراسم زير سؤال ميرود.
سالهاست كه آلودگي هوا معضل مهم محيطزيست
در ايران است و 14نهاد رســمي كشور ،طبق قوانين
باالدستي بايد براي كاهش آن فعاليت كنند .اما نداشتن
نظارت كافي بر اين نهادها از يكسو و فراموشكردن
اولويتهاي حياتي از ســوي ديگر ،صحنه را به نفع

متوليان گردشگري براي راهاندازي چرخ اقتصاد از مردم ميخواهند با تور سفر كنند اما بررسيهاي همشهري مشخص كرد
كه هزين ه سفرهاي داخلي هم افزايش يافته است
سفرهاي خارجي ايرانيها غيرممكن شده و پرواز به تركيه 54ميليون تومان و فرود در پاريس 70ميليون تومان هزينه دارد
محمد باريكاني
خبرنگار

وزارت ميراث فرهنگي پس
از برآورد خسارت 12هزار
ميليــارد توماني به صنعت
گردشــگري در همهگيري كرونا ،تالش دارد براي راه
انداختن چرخ اقتصاد كشــور و جلوگيــري از نابودي
كامل صنعت گردشگري ،ســفر با تور در دوران كرونا
را رواج دهد .در گام نخست ســتاد ملي مقابله با كرونا
برپايي تورهاي گردشگري با رعايت كامل پروتكلهاي
بهداشتي را مجاز اعالم كرد و در گام ديگر وزارت ميراث
فرهنگي در تالش است مجوز اين ستاد براي بازگشايي
مرزهاي ايران به روي گردشگران خارجي را بگيرد تا ارز
حاصل از سفر گردشگران خارجي به ايران بتواند بخشي
از زيانهاي ســنگين واردآمده به صنعت گردشگري را
جبران كند .در پي تداوم شيوع كرونا در ايران و افزايش
هزينهها در كشور ،سفر نيز از افزايش نرخ در امان نماند
و خدمات سفر گرانتر از ســال قبل به مشتريان عرضه
ميشود .بررســيهاي همشــهري از وضعيت تورهاي
داخلي مشخص كرد كه هزينه سفر با تور در سالجاري
افزايش بيشتري نسبت به سال گذشته داشته است.
بررسيهاي همشــهري از پايينترين نرخ عرضه تورها
مشخص كرد كه هر گردشگر براي سفر 3روزه به كيش
از همين امروز تا پايان هفته و در قالب تور بايد 880هزار
تا 2ميليون تومــان هزينه كند .بديــن ترتيب اگر يك
خانوار 4نفري قصد ســفر با تور به كيش را داشته باشد
در كمترين حالت بايد 3ميليون و 250هزار تا 8ميليون
تومان براي خريد يك تور بپردازد.
در مسير مشــهد نيز كه يكي از مسيرهاي گردشگري
انبوه ايران اســت ،قيمت خريد تور براي هر گردشــگر
930هزار تا 2ميليون و 100هزار تومان است .يعني يك
خانوار 4نفري براي خريد يك بســته تور 3روزه سفر به
مشهد بايد از 3ميليون و 720هزار تا 8ميليون و 400هزار
تومان هزينه كند .اگر همين خانواده قصد سفر انفرادي
به مشهد را داشته باشد بايد تنها براي خريد بليت پرواز
به مشهد رقمي معادل 920هزار تا 3ميليون و 440هزار
تومان پرداخت كند.
هزينه خريد بليت پرواز براي يك خانوار 4نفري كه قصد
سفر يكروزه به شــيراز ،اصفهان ،كيش ،يزد يا تبريز را

و اما مازوت

معضل آلودگي هوا در شــهرهاي بزرگ كشور فقط
به خودروها محدود نميشود .طي ماههاي اخير گاز
در تعداد زيادي از نيروگاهها قطعشد و آنها به سمت
سوخت جايگزين يعني گازوئيل و مازوت رفتند .يكي از
شواهد آن اينكه طي17روز نخست شهريورماه امسال،
غلظت آالينده دياكسيد گوگرد در شهر تهران به نحو
عجيبي افزايش يافت.
احمد طاهري ،مدير واحد سنجش و نگهداري شركت
كنترل كيفيت هوا در اينباره به همشهري ميگويد:
حداكثر غلظت اين آالينده در روزهاي عادي۲۰ ppb
است كه طي اين دوره زماني ،اين ميزان 5برابر افزايش
داشت .با بررسيهاي صورتگرفته و تعطيلي 4روزه در
ميانه اين دوره ،باالترين احتمال مربوط به استفاده از
ســوختهاي ديزل با گوگرد باال يا مازوت در صنايع
واقع در جنوب شهر تهران است كه دياكسيدگوگرد
باال توليد ميكنند و پيش از اين نيز بارها سابقه چنين
اقدامي داشتهاند.

مرگ زودرس

گزارش اخير سازمان بهداشت جهاني درباره آلودگي
هواي خاورميانه با اشــاره به تبعــات آلودگي هوا در
7شهر بزرگ ايران نشــان ميدهد كه ساالنه ۲۹هزار
و ۵۰۰نفر در اين شهرها بهطور مستقيم جان خود را
بر اثر آلودگي هوا از دســت ميدهند .اين تعداد فوتي
۸درصد مرگوميرها در كشور است .سازمان بهداشت
جهاني اين پيشبيني را با آلودگي هواي سال۱۹۵۳
لندن مقايسه كرده است .لندن آلوده هر هفته 7هزار
قرباني ميگرفت.

همدستي آلودگي هوا و كرونا
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ساده

 -1اسم مســتعار دهخدا-
لوس و ننر -قطب منفي باتري
 -2عرضه و تقاضا براي نيروي
انساني كار -كهنه و فرسوده
 -3بيريا -گازي در اتمسفر
زمين -دچار
 -4سرشــوي شــيميايي-
ديسك فشرده -پسنديده
 -5چــه وقــت -از الفباي
انگليسي -استاني در شمال
عراق
 -6اميدواري -درياچه ديدني
مريوان -ترش و شيرين
 -7زمين مناســب فوتبال-
زندگاني -جمع روح
 -8پســر ناخلــف معاويه-
مساوي -از اجزاي پيراهن
 -9قوم سفيدپوســت بومي
اروپاي شرقي -بحر -باالپوش
بلند مردان قديم
 -10دندانه سوهان -مناسب
روزمره -نوعي خواهر و برادر
 -11فرشــتگان -از نامهاي
بهشت -تكرار حرفي
 -12كـــــمپشت -قطــار
زيرزميني -هميشگي
 -13برابر بــودن -عهدهدار
شغلي شدن -نوازنده زورخانه
 -14گذرگاه آب -غمگين
 -15ماده آرايشــي مژه -از

ارتفاعات كرمانشــاه -دهان
كوچك
عمودي:

 -1شيخنشــين امــارات-
خــوراك زائــو -نوعــي
مخفيشدن نظامي
 -2داراي طبــع ماليــم و
ســازگار با هر نــوع اخالق-
رابطــه خويشــاوندي آبا و
اجدادي
 -3چنــد وزيــر -ورزش
راكتدار -نيكيها
 -4نوعي آش كه با آرد گندم
تهيه ميشود -اسب حضرت
علي(ع) -نوعي پارچه حرير
 -5ميوه -متن ارســالي -نام
عمومي فرقههاي شيعه
 -6پرنــدهاي خــوشآواز-
بندگــي در برابر حق -ضربه
سر در فوتبال
 -7ســگ بيمــار -لقــب
امپراتوران روم بود -مخفيانه
 -8گلي زينتــي -دالوري-
رسيدن به معشوق
 -9نوزاد -صفت بهشــت-
بلندترين قله زاگرس
 -10اراده -نوعي ســاعت-
بسيار ،فراوان
 -11مجموعه ســخنرانيها
دربــاره موضوعــي خاص-

شــعبهاي از نژاد سفيد -تكرار
حرفي
 -12كتابهاي عربي -داخل
شدن -پيوست
 -13توجــه -پايتخــت غنا-
همسايهشبستر
 -14صاحب شدن -از شاهان
خودكامه دوره قاجار كه مجلس
را به توپ بست
 -15پســنديده -ترسناك-
شبهجزيرهاي در جنوب هند
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سخت

8

سخت

داشته باشد نيز در شبكه پروازي خريد بليت هواپيما در
كشور ،از 680هزار تا 2ميليون و 880هزار تومان است.
اين مبلغ تنها براي خريد بليت پرواز و جداي از قيمت
يك شب اقامت در هتلهاي مقصد سفر است.
ســفرهاي خارجي هم كه مدتهاســت به كما رفته و
شــركتهاي خدمات گردشــگري در بخش تورهاي
خروجي بهطور كامل از درآمدهاي ناشــي از سفرهاي
خارجي ايرانيها محروم شدهاند .تقريبا هيچ تور خارجي
برقرار نيست و در شبكههاي خريد و رزرو آنالين تور هم
نشاني از ســفرهاي خارجي يافت نميشود .اما بررسي
ت هواپيمــا از تهران به مقصد
همشــهري از قيمت بلي 
اســتانبول ،دوبي ،بانكوك و پاريس مشــخص كرد كه
بليت پرواز رفتوبرگشت از تهران به استانبول و بالعكس
كه تنها با پرواز قطري برقرار اســت براي هر مسافر ،از
49ميليون تا 54ميليون تومان قيمت خورده اســت.
پرواز تهران به دوبي نيز از 6ميليون تا 11ميليون تومان
قيمت دارد .در مسير تهران-بانكوك بليت پرواز حداقل
20ميليون تومان است و بليت رفت و برگشت از تهران تا
فرودگاه پاريس هم 18ميليون تا 67ميليون تومان نرخ
خورده است .اين قيمتها بهخوبي مشخص ميكند كه
برگزاري تورهاي خارجي به هيچوجه بهصرفه نيست و
گردشگران خروجي نيز حتي عالقهاي به سفر به تركيه
با چنين قيمتهايي كه تنها هزينه پرواز به يك مقصد
است ندارند .تنها راه چاره ،ســفرهاي داخلي است كه
براســاس اطالع همشــهري از شــركتهاي خدمات
مســافرتي كشــور80 ،درصد تورهاي رزروشده براي
سفر به مقاصد گردشــگري داخلي نيز در هفته كنسل
ميشــوند و مشــتريان اين تورها پس از رزرو اقدام به
كنسلكردن ســفرهاي داخلي كردهاند .گرانترشدن
هزينههاي ســفر در ايران كه بــا باالتررفتن نرخ كاال و
خدمات در بخشهاي ديگر همراه شــده ،مشــتريان
تورهاي گردشگري را نيز از سفر با تور پشيمان ميكند
و در چنين شرايطي اســت كه جادههاي كشور مملو از
خودروهاي شخصي و ســفرهاي انفرادي گردشگران
ميشود .فعاالن بازار گردشــگري ايران در 2سال اخير
زيان هنگفتي به دليل كاهش و تعطيلي مطلق سفرهاي
داخلي و خارجــي به دليل رخدادهــاي اخير متحمل
شــدهاند .اما وزير ميراثفرهنگي 6ماه پس از تعطيلي
مطلق سفر در كشــور به دليل همهگيري جهاني كرونا
و بستهشدن مرزهاي جهان به دليل پاندمي كوويد19-

ميگويد كه ســفرهاي انفرادي منجر به افزايش شيوع
بيماري كرونا شده و سفر در قالب تورهاي گردشگري
با رعايت پروتكلهاي بهداشتي نميتواند عامل شيوع
بيشتر بيماري در كشور باشد .علياصغر مونسان گفته
است ،در ديدار با وزير بهداشت كشور ،سعيد نمكي هم
موافق آن است كه حجم سفرهاي انفرادي و نه سفر با تور
به شيوع بيماري در كشور دامن زده است .فعاالن صنعت
گردشگري كشــور اما در گفتوگوهايي كه پيشتر با
همشهري داشــتند اعالم كردند از همان ابتدا اين پيام
را به وزير ميراثفرهنگي ،گردشگري و صنايعدستي و
حتي ستاد ملي مقابله با كرونا منتقل كردهاند كه سفر
با تور به دليل رعايت دقيق پروتكلهاي بهداشتي عالوه
بر آن كه موجب كاهش شيوع كرونا در كشور ميشود،
منجر به راه افتادن چرخ اقتصاد كشــور و جلوگيري از
نابودي و ورشكستگي صنعت گردشگري خواهد شد اما
مسئوالن در هر دو حوزه اين پيام را نشنيدند .از همان
ابتداي شــيوع كرونا در ايران وزارت بهداشــت و ستاد
ملي مقابله با كرونا به عنــوان تصميمگيرنده اصلي در
مديريت اين بيماري در كشور ،سفر را مهمترين عامل
شيوع كرونا در ايران اعالم كردند و با همين اعالم فعاالن
صنعت گردشگري كشــور با لغو تورهاي گردشگري و
رزرو هتلها روبهرو شدند؛ در حالي كه هتلدارها همان
ابتدا اعالم كردند ميتواننــد اتاقهاي خود را براي طي
دوران نقاهت مبتاليان بهبوديافته بــه آنها اختصاص
دهند و شركتهاي خدمات مسافرتي نيز تاكيد داشتند
كه با اجراي دقيق پروتكلهاي بهداشــتي در تورهاي
گردشــگري قادر به جلوگيري از شيوع بيشتر كرونا در
كشور با حفظ چرخه اقتصادي صنعت گردشگري شوند.
با شيوع كرونا در ايران صنعت حملونقل به عنوان يكي
از مهمترين زيرساختهاي گردشگري كشور نيز تعطيل
شد تا آنكه با اجازه ســتاد ملي كرونا پروازها به تدريج
در داخل ايران برقرار شــدند و اتوبوسها در جادهها به
راه افتادند که مســافران را به مقصد برسانند .تمام اين
اقدامات نيز با رعايت پروتكلهاي بهداشتي در كاهش
تعداد مســافران ناوگان حملونقل كشور مجاز شمرده
شــد .بدين ترتيب پروازها بايد بــا ظرفيت كمتر راهي
فرودگاههاي شهرهاي مختلف ميشدند و اتوبوسها نيز
بايد مسافر كمتري ميگرفتند .همين موارد موجب شد
قيمت بليت حملونقل گرانتر شود و جادهها همچنان
مملو از خودروهاي شخصي بماند.
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دوم شهريورماه سالجاري روزنامه همشهري در گزارشي درباره «احتمال
اوجگيري كرونا با آلودگي هوا» هشــدار داد .بهتازگي نيز دكتر سيدمحمد
جزايري ،رئيس شبكه بيماريهاي ويروسي ايران در اينباره اعالم كرد كه
مقاالت علمي معتبر دنيا نشــان ميدهند آلودگي هوا سبب آسانتر شدن
انتقال ويروس كرونا و افزايش موارد بيماري و مرگومير ناشي از آن ميشود.
بهگفته جزايري ،در كشــور ما به داليل مختلف ،ميزان آاليندههاي هوا در
شهرهاي بزرگ بهخصوص تهران باالســت و معموال از اواخر پاييز شاهد
پديده وارونگي دما هســتيم كه اين موضوع احتمال شــيوع بيماريهاي
تنفسي را افزايش ميدهد .درصورتي كه برنامههاي منظم براي رفع معضل
آلودگي هوا انديشيده نشود ،بهاحتمال فراوان شاهد افزايش چشمگير موارد
كوويد ۱۹-خواهيم بود .بنابراين ،بايد دستگاههاي اجرايي كشور از االن به
فكر چارهانديشي براي كاهش اين معضل در آستانه ورود به فصل پاييز باشند.

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.

جدولاعداد | 3746
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گراني سفر در بازار داغ كرونا

هشدار پاييزي

ناگفته پيداســت كه در پاييز با توجه به وارونگي دما،
آلودگي هوا نيز افزايش مييابد .اين وضعيت در حالي
نگرانكنندهتر ميشود كه قرار باشد ستاد ملي كرونا كه
پيش از اين 3بار طرح ترافيك را در تهران و شهرهاي
بزرگ كشور تعطيل كرد ،باز هم چنين نسخهاي براي
مردم بپيچــد .بر مبناي تصميم اين ســتاد ،در 6ماه
نخست امسال نسبت به سال قبل تعداد روزهاي آلوده
كامال قابل مشاهده بود و تعداد گزارش روزهاي آلوده
بيشتر شد .مسعود تجريشــي ،معاون محيطزيست
انساني ســازمان حفاظت محيطزيســت آنگونه كه
سازمان حفاظت محيطزيست منتشر كرد ،در اينباره
گفته است :مردم در پاييز و با شــرايط بيماري كرونا
بار رفتوآمد بر خودروهاي شخصي است که همين
موضوع ،موجب تشديد آلودگي هوا خواهد شد.

سازمان بهداشت جهاني :آلودگي هوا در ايران 3برابر كشندهتر از كروناست
سيدمحمد فخار
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صف طرحها براي فيلترينگ

گروهي از نمايندگان مجلس طرح جديدي ارائه كردهاند كه درصورت تصويب آن ،فيلترينگ
پلتفرمهاي خارجي تنها با رأي شورايعالي فضاي مجازي يا شورايعالي امنيت ملي صورت ميگيرد

شمارش معكوس براي چهارشنبه پلياستيشني

سوني پسفردا ،چهارشنبه در رويدادي 40دقيقهاي قيمت نهايي و زمان عرضه كنسولهاي
 PS5را به اطالع عموم خواهد رساند
ساسان شادمانمنفرد
خبرنگار

شركت ســوني روز شــانزدهم
ســپتامبر يعنــي پسفــردا
(26شهريورماه) يك رويداد ويژه
براي كنسول پلياستيشن 5خود دارد؛ رويدادي كه ميتواند
تمامي شك و شبهات درخصوص اين كنسول را پايان دهد
و قيمــت نهايي آن را براي دوســتدارانش مشــخص كند.
به گزارش وبســايت ورج ،شركت ســوني چهارشنبه يك
«برنامه ديجيتال» 40دقيقهاي پخش خواهد كرد كه شامل
بهروزرسانيها از استوديوهاي بازي اصلي سوني و شركاي
اين شركت است.
يك نگاه ديگر

يك فرصت ديگر

وبســايت انگجت نيز درخصوص رويداد پيشروي سوني
درخصوص كنسول PS5واكنش نشان داده و نوشته است
كه سوني پيش از عرضه كنســول جديدش ،از فرصتهاي
بيشماري براي نشــاندادن گيمپلي  PS5استفاده كرده،
اما با اين حال اكنون براي يك رويداد ديگر آماده شده است.
اين شركت يك رويداد براي معرفي بازيهاي پلياستيشن5
را اعالم كرده كه روز چهارشــنبه شانزدهم سپتامبر ساعت
4بعدازظهر (30دقيقه بامداد روز پنجشــنبه 27شهريور به
وقت تهران) در سايتهاي  Twitchو يوتيوب بهصورت زنده
پخش خواهد شد .البته اين موضوع آزاردهنده نيست ،چراكه
به ارائه يك گزارش تصويري مجازي 40دقيقهاي درخصوص
استوديوهاي بازي سوني و شــركاي آن مربوط ميشود كه
البته در آن بازيهاي آينده شركت نيز معرفي خواهند شد.
اين داستان بهخودي خود ميتواند جذابيتهاي ويژهاي نيز
براي عالقهمندان به بازيهاي رايانهاي داشته باشد .اما سؤال
اصلي اينجاست« :قيمت دستگاه چقدر است؟»

تسال ناخواسته همه برقيها را رايگان شارژ ميكند
ايستگاههاي سوپرشــارژر تســا بهطور معمول خيلي از خودروهاي برقي رقيب استقبال
نميكنند ،اما شارژرهاي اروپايي ممكن است داستان ديگري داشته باشد .به گزارش انگجت،
ايستگاههاي سوپرشارژر V3در اروپا به كساني كه خودروهاي برقي غير از تسال دارند ،اجازه
ميدهند بدون هزينه وســيله نقليه خود را شــارژ كنند؛ موضوعي كه تسال را نگران كرده
است .خروجيهاي V3در اروپا از استاندارد شارژ  CCSاستفاده ميكنند و قرار بوده كه از
طريق يك نرمافزار ويژه ،به شارژ خودروهاي تسال محدود شود ،اما ظاهرا ً اين اتفاق رخ نداده
است و خودروهاي ديگر نيز ميتوانند در سوپرشارژرهاي تسال ،شارژ شوند .از آنجا كه اين
نرمافزار ،شارژ را بهحساب راننده تسال
مرتبط ميكند ،بنابرايــن رانندگان
هزينه شارژ خود را پرداخت نميكنند
و از اين موضوع بنابر تعرفه شــركت،
معاف هستند .البته مشخص نيست
كه آيا اين موضوع روي همه ايستگاهها
جواب ميدهد يا خير .تسال پيشتر از
امكان دسترسي وسايل نقليه ديگر به
سوپرشارژرهايش استقبال كرده بود ،اما اين مهم را منوط به توافق در مورد هزينهها دانسته
بود كه البته تاكنون هيچ توافقي شكل نگرفته است .بدينترتيب بايد گفت كه اين به راحتي
ميتواند يك نقص بهحساب بيايد .تسال فقط استفاده رايگان از سوپرشارژرهايش را بهعنوان
يك مزيت براي برخي از مشتريان خود مجاز ميداند و احتماالً چندان خوشحال نيست كه
شخصي با اتومبيل رقيب نهتنها ميتواند بدون اجازه در ايستگاههاي مخصوص تسال ،وسيله
نقليهاش را شارژ كند ،بلكه از پرداخت هزينه آن نيز معاف است .پس تعجب نكنيد اگر تسال
در آيندهاي نزديك جلوي شارژ رايگان همه خودروها را بگيرد و كاربرانش را نيز مجبور كند
كه براي شارژ كردن وسيله نقليه خود ،پول پرداخت كنند.

فيلترينگ ضابطهمند؟

تاكنون فيلترينگ در كشور از 2مســير صورت ميگرفته است :حكم
قضايي يا تصميم كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه .بهعنوان
نمونه تلگرام با حكم بازپرســي كه اكنون خودش به ۱۰ســال زندان
محكوم شده مسدود شــد .بهخاطر تشكيل نشــدن مرتب جلسات
كارگروه هم از سوي ديگر براي فيلترينگ اكنون از يك سامانه آنالين با
عضويت  ۵نهاد استفاده ميشود كه رأي اكثريت اعضاي كارگروه در آن

نمايندگان مشترك در 2طرح متفاوت

ضابطهمند كردن فيلترينگ با طرح جديد در حالي پيگيري
ميشود كه طرح ديگري كه همزمان در مجلس مطرح است ميتواند
بهصورت بالقوه باعث فيلترينگ گستردهتري شــود .براساس مفاد اين
طرح ،همه پيامرسانهاي خارجي مؤثر بايد در كشور نمايندگي قانوني
داشته باشند و در غيراين صورت وزارت ارتباطات مكلف به مسدودسازي
همه موارد اســت .از ســوي ديگر در اين طرح بر الزام احراز هويت همه
كاربران در فضاي مجازي تأكيد شــده است .نكته جالب توجه اين است
كه با وجود رويكرد متفاوت 2طرح بــراي فيلترينگ ،برخي نمايندگان
امضاكننده هر  2طرح هستند.

محمدجواد آذريجهرمي ،وزير ارتباطات دقيقا ۲سال قبل در گفتوگو با همشهري از نمايندگان مجلس خواسته بود با دادن
طرحي گره فيلترينگ در كشور را باز كنند .او در اين مصاحبه ،مدل فعلي فيلترينگ را يك دليل مهم نارضايتي عمومي مردم
و چالشي بزرگ براي كيفيت اينترنت كشورخوانده و خواستار ورود مجلس به اين ماجرا شده بود .او در آن زمان با اعالم اينكه
«رويكرد دستگاه قضايي مبتني بر اصالح اين رويه نيست» تأكيد كرده بود :نمايندگان مجلس با ارائه طرحي براي اصالح قانون
ميتوانند اين مشكل و چالش را حل كنند .وي با پيشنهاد «پااليش كارشناسي» به جاي فيلترينگ ميگويد :ما اين مسئله را
شفاف ميگوييم .اگر اين قانون اشكالي دارد بايد قانونگذار و مجلس به آن ورود كنند ،اما چون بحث قضايي است هر اليحهاي
كه ما در اين موضوع آماده كنيم بايد به قوهقضاييه برود و از طريق اين قوه به مجلس ارائه شود .البته دست قانونگذار و نمايندگان
مجلس براي ارائه طرح در اينباره باز است .تقاضاهايي كه از ما ميشود با اختيارات قانوني كه در اين حوزه وجود دارد ،متناسب نيست .از ما ميخواهيد
پاسخگو باشيم ،اما اختيارات الزم را نداريم .اگر نمايندگان مجلس خودشان به اين جمعبندي برسند ،ميتوانند به ماجرا ورود و اين رويهها را اصالح كنند.

مايكروسافت درماه جاري ميالدي
عمادالدين قاسميپناه
گوشــي  Surface Duoرا در
خبرنگار
معرض فــروش ميگذارد و اين به
معني پايان انتظار طوالني مدت اين شــركت براي بازگشت به
بازار گوشيهاي هوشمند است.
 Duoيك گوشــي 1399دالري «تاشــو» اســت؛ گروهي از
گوشيها كه شــامل گوشــي 1999دالري Galaxy Z Fold2سامســونگ و گوشي
1399دالري  Razr 5Gموتوروال هم ميشود .درحاليكه اين دستگاهها از يك صفحه
خمشونده كامال نازك برخوردار هستند ،درعوض  Duoداراي 2صفحه نمايش است كه
توسط يك مكانيسم لواليي به هم متصل ميشــوند .بهگزارش ايبيسينيوز ،پانوس
پاناي ،مدير ارشد محصوالت مايكروسافت ميگويد2 :صفحه نمايش در كنار هم ،همان
محصولي است كه پيشــنهاد كاربران بوده اســت .جرمي كاپالن ،مدير مسئول سايت
ديجيتالترند هم ميگويد كه داشتن 2صفحه نمايش به كاربران امكان ميدهد كه دادهها
را به راحتي تقسيمبندي كنند .آنچه مهندسان مايكروسافت به آن تمايل نشان دادهاند،
علوم شناختي است .آنها نشــان دادهاند كه با جدا كردن اين وسيله و با وجود 2صفحه
فيزيكي ،مغز شما بهتر ميتواند اطالعات را پردازش كند.
با اين حال ،داشتن دستگاهي با يك صفحه نمايش دوتايي با اشكاالتي همراه خواهد بود
كه در بررسيهاي اوليه  Duoبه آنها اشاره شده است.
پاناي ميگويد :پيچ و خمهايي ممكن است براي كار با اين گوشي وجود داشته باشد.
او ميگويد كه مدتي طول ميكشد تا به اين شكل جديد گوشي عادت كنيد .پاناي ادامه
ميدهد :من فكر نميكنم شــما به نقطهاي برسيد كه نااميد شــويد .آنچه مهم بهنظر
ميرسد اين است كه بايد كمي زمان براي پيدا كردن ويژگيهاي آن صرف كنيد.
گاليه ديگر افراد بررسيكننده مربوط به دوربين  Duoاست Duo .از يك سنسور دوربين
11مگاپيكسلي تكي استفاده ميكند .سامسونگ تاشويي كه اخيرا رونمايي شده است،
داراي 5دوربين اســت كه 3دوربين آن 12مگاپيكسلي است .پاناي ميگويد :دائما از ما

پرتاب ناموفق آسترا

صنايع موشــكي كوچك خصوصي ميتوانند
فضا
كمي بزرگتر شده و رشدي را داشته باشند،
مشروط بر اينكه راهي را كه آغاز كردهاند ،ادامه
دهند .اين روزها ،اخبار مختلفي درخصوص پرتابهاي موفق
به فضا شنيدهايم ،اما نخستين پرتاب موشك مداري استارتاپ
فضايي «آسترا» ( )Astraخيلي زود به پايان رسيد.
به گزارش وبســايت انگجت ،آسترا در آخرين ساعتهاي

روبوتاكسيهايي كه از راه ميرسند
دنياي حملونقل اين روزها وارد فاز جديدي شــده اســت و در
برخي نقاط دنيا ،تاكسيهاي خودران شروع به جابهجايي مسافر
كردهاند .اگرچه اين طرح هنوز در مراحل ابتدايي خود قرار دارد،
اما شايد تا 10سال ديگر ،شاهد رفتوآمد روبوتاكسيها در برخي
شهرهاي جهان باشيم .وبســايت كلينتكنيكا ،در گزارشي به
بررسي تاكسيهاي خودران روباتيك كه در آيندهاي نزديك توسط
استارتاپها به خيابانها ورود پيدا خواهند كرد ،پرداخته است.
 :DeepRouteاين استارتاپ در سال آينده ميالدي و يا نهايتا در
سال2022تاكسيهاي خودران خود را در شهر هانگژو به حركت
درخواهد آورد .تاكسيهاي روباتيك اين استارتاپ ساخته شركت
جيلي بوده و تمامبرقي هســتند DeepRoute .يك استارتاپ
آمريكايي است كه دفتر مركزي آن در شهر فرمونت ايالت كاليفرنيا
قرار دارد.
 :Zooxاين استارتاپ كه دفتر مركزي آن در فاسترسيتي كاليفرنيا
قرار دارد ،كارش را در سال2014آغاز كرده و برنامههاي مربوط به
روبوتاكسيهايش را با سرعت پيش برده است .آنها اكنون درحال
انجام آزمايشهاي نهايي هســتند .در روز 26ژوئن  ،2020اين
استارتاپ و شــركت آمازون تفاهنامهاي را به ارزش يك ميليارد
و 200ميليون دالر به امضا رســاندند كه براساس آن Zoox ،در
آمازون ادغام شد.

طرح :بهرام غروی

درخواست قدیمی وزیر

مكث

ســوني اين رويداد را بهعنوان «يك نگاه ديگر به برخي از
بازيهاي عالي كه در هنگام عرضه PS5ارائه خواهند شد
(و فراتر از آن!)» پيش از عرضه كنسول ،ارائه ميكند .در
اين برنامه بهاحتمال بســيار زياد ما تاريخ عرضه كنسول
جديد سوني و همچنين قيمت آن را خواهيم دانست.
از سوي ديگر ،شركت مايكروسافت در ابتدا قصد داشت
هفته آينده پيش از لورفتن قيمت 299دالري كنسول
ايكسباكس ســري اس ،برنامه عرضه اين كنســول و
همچنين ايكسباكس سري ايكس خود را اعالم كند .در
عين حال ماه گذشته سوني پيشثبتنام براي سفارش
 PS5را آغاز كرد ،اما اين شــركت هنــوز تاريخي براي
پيشسفارشهاي رســمي يا قيمت نهايي و همچنين
اطالعاتي درخصوص تاريخ عرضه را اعالم نكرده است؛
موضوعي كه بهنظر ميرسد روز چهارشنبه عالقهمندان
به دنياي بازي پس از مدتها انتظار از آن مطلع خواهند
شد.

قيمتهاي رقابتي

اما با اين حال ،چهارشــنبه از قيمت  PS5مطلع خواهيم شد؛
بهخصوص با توجه به اينكه مايكروســافت در روز 22سپتامبر
(اول مهرماه) پيشســفارشهاي ايكسباكــس را باز ميكند
و عالقهمندان ميتوانند كنســول مورد نظر خود را در بخش
پيشســفارشهاي مايكروسافت به ثبت برســانند .كنسول
ايكسباكس ســري ايكس مايكروســافت499 ،دالر قيمت
دارد ،اما ســوني براي تهيه نسخههاي معمولي و بدون ديسك
ديجيتال PS5دو قيمت ارائه خواهد كرد .البته با توجه به قيمت
299دالري ايكسباكس سري اس ،مايكروسافت ممكن است
شاهد ارائه قيمتهايي رقابتي از ســوي سوني باشد .براساس
برخي گزارشها سوني قيمت كنسول خود را به  ۴۹۹دالر و مدل
ديجيتال اديشن آن را به  ۳۹۹دالر كاهش داده است.

مدت كوتاهي پــس از آنكه گروهي از
فیلترینگ نمايندگان مجلس طرح موسوم
به ساماندهي پيامرسانها را
به صحــن مجلس بردند ،حــاال طرح
ديگري كه ميتواند در برخي موارد
مقابل طرح قبلي قلمداد شود در
دست بررسي است.
در طرح جديــد بهنام «حمايت
از توســعه و رقابتپذيــري
پلتفر مهــاي ارائهدهنــده
خدمات پايه و كاربردي شبكه
ملي اطالعات» بهنظر ميرسد
نماينــدگان به نوعــي ديگر در
تالش براي مديريت فضاي مجازي
هستند.
اين طرح كه به امضاي ۷۱نماينده رسيده
كه برخي از آنها امضاكننده طرح قبلي هم
هستند ،ضمن تأكيد بر حمايت و گسترش شبكه
ملي اطالعات تصميمهاي جديدي براي فيلترينگ دارد؛
مســئلهاي که با زندگي روزمره مردم و كسب و كارهاي اكوسيستم
فناوري گره خورده است.

منظور نميشود .در صورت تصويب اين طرح اما فيلترينگ
پلتفرمهاي خارجي تنها براساس مصوبه شورايعالي
فضاي مجازي يا شورايعالي امنيت ملي مجاز
است .همچنين براساس اين طرح ،كارگروه
تعيين مصاديق محتواي مجرمانه رأسا
حــق فيلترينــگ يــا محدوديت در
دسترســي به خدمات پلتفر مهای
پايه و داخلي را نخواهد داشت و بايد
مستندات خود را براي درخواست
فيلترينگ به يك كميته عالي ارجاع
دهد .همچنين در ايــن طرح آمده
اســت كه هيچ مقام قضايي رأسا و با
اســتناد بهوجود محتواي مجرمانه يا
شكايت خصوصي از پلتفرمهاي خدمات
پايه و بومي حق صدور دستور قضايي براي
فيلترينگ را بهصورت مستقل ندارد.

جهان استارتاپی

بازگشت
مايكروسافت
به بازار موبايل
مايكروسافت ميخواهد با
يك گوشي جديد نام خود
را در حوزه موبايل زنده كند
اما اين طرح جديد مورد
استقبال قرار ميگيرد؟

سؤال ميشود كه چرا دوربين بهتري در پشت دســتگاه قرار ندادهايد؟ اما اين طراحي
نهايي نيست .گوشــي  Duoهمچنين بهدليل نرمافزارش مورد توجه قرار گرفته است.
تلفنهاي مايكروسافت پيش از اين از سيســتم عامل مايكروسافت استفاده ميكردند،
اما  Duoاز سيستم عامل اندرويد گوگل استفاده ميكند كه طرفداران زيادي دارد؟

رسيدن ارزانتر محمولهها به مدار زمين هدف اصلي بسياري از شركتها و دولتهاي
جهان است كه هر روز رقابت فضايي را داغتر ميكند

روز يازدهم سپتامبر به وقت محلي ،موشك خود را با پرتابي
موفقيتآميز به سمت مدار ارسال كرد ،اما دستگاه آزمايش
موتور مرحله اول موشك 3/1خود را از دست داد.
بنابر اعالم شــركت آسترا ،سيســتم هدايت موجب نوسان
جزئي شد و تيم عمليات را مجبور به خاموش كردن موتورها
در مرحله اول كرد .نتيجه ايــن پرتاب تا حدودي دراماتيك
بود و موشك در فاصله نه چندان دور از سكوي پرتاب خود در

نزديكي كودياك آالسكا به زمين برخورد كرد.
البته استارتاپ آسترا اعالم كرد كه انتظار نداشته است كه
با پرتاب نخستين موشــك خود به مدار زمين برسد و پيش
از رســيدن به اين هدف 3 ،پرواز را براي رســيدن به هدف
پيشبيني كرده اســت .اگرچه اين ماموريت بســيار زودتر
از آنچه انتظار ميرفت ،به اتمام رســيد ،اما آسترا اين پايان
زودرس را فرصتي براي بهدست آوردن يك تجربه باارزش و
همچنين كسب اطالعات پروازي توصيف كرده و اطمينان
دارد كه ميتواند طبــق برنامهريزيهايي كــه انجام داده،
سرانجام به مدار زمين برسد.
در عين حال ،موشك 3/2كه قرار است نسخه بعدي شركت
براي رفتن به مدار زمين باشــد ،درحال تكميل است و اين
انتظار وجود دارد كه اين موشك تا چند هفته ديگر به فضا
پرتاب شود .استارتاپ آسترا كه دفتر مركزي آن در آالمدا
در ايالت كاليفرنيا قرار دارد ،در ســال 2016تاسيس شده
است و رقيب شــركت راكتلب ( )Rocket Labبهحساب
ميآيد .هر دو شركت ميكوشــند تا پروژه پرتاب محمول ه
به مدار زمين با هزينه كمتر را به ســرانجام برســانند .در
زمان پرتاب موشك 3/1آسترا ،فقط 6نفر در سكوي پرتاب
مشغول بهكار بودند كه اين نشان ميدهد ،ميتوان با هزينه
بسيار پايينتر نيز امور پرتابهاي فضايي را به انجام رساند.
اگرچه اين موضوع نميتواند الزاما شــامل همه پرتابهاي
اينچنيني باشد.

 :Tesla Robotaxisالبتــه درحال حاضر هيــچ جدول زماني
مشخصي در مورد روبوتاكسيهاي تســا و ورودشان به بازار در
دسترس نيســت .روبوتاكسي موضوعي اســت كه ايالن ماسك
مديرعامل تســا بارها و بارها درباره آن صحبــت و توييتهايي
را منتشر كرده اســت .به هرحال بهنظر ميرسد ،تسال دير يا زود
برنامهاش در اين خصوص را عملي خواهد كرد.
 :Cruiseهمچون تســا ،اســتارتاپ كروز نيز در تالش است تا
وسايل نقليه خودران را وارد بازار كند كه ميتواند انقالبي در عرصه
روبوتاكسيها بهوجود آورد .در ژانويه سالجاري كروز از نخستين
وســيله نقليه كامل خود به نام  Cruise Originرونمايي كرد .با
اين حال ،مثل تسال ،دقيقا مشخص نيست كه آنها نيز چه زماني
خدمات روبوتاكســيهاي خود را بهصورت تجاري ارائه خواهند
داد .اســتارتاپ  Cruiseكه از ســال2016تحت تملك شركت
جنرالموتورز قرار گرفته است ،در سال2013تاسيس شده و دفتر
مركزي آن در سانفرانسيسكو قرار دارد.

100ثانيه خبر
  معامله بزرگ با انويديا

«سافتبانك» به يافتن يك خريدار براي هلدينگ انگليسي ARM

نزديك شده و از اين بابت حيرت كارشناسان را برانگيخته است.
به گزارش انگجت ،منابع مطلع به والاستريت ژورنال گفتهاند كه
«سافتبانك» قراراست اين هلدينگ را به شركت انويديا با مبلغي
بيش از 40ميليارد دالر بفروشد .گزارش شده است كه اين دو براي
ك شدهاند و چند
چندين هفته درحال مذاكره بود ه و به توافق نزدي 
روز ديگر كار به اتمام خواهد رســيد .سافتبانك در سال،2016
شركت  ARMكه كارش توليد نرمافزار است را با 32ميليارد دالر
خريد و حاال سود خوبي از فروش آن خواهد كرد.

  دليل گرماي قمرهاي مشتري

ستارهشناسان در بررسيهاي اخير متوجه شدهاند كه قمرهاي
سياره مشتري با آنكه فاصله بسياري از خورشيد دارند ،اما داغتر
از آنچه هستندكه بايد باشند  .به گزارش نيو اطلس ،آنها به اين
نتيجه رســيدهاند كه اين قمرها در فرايندي خاص ،باعث گرم
شدن يكديگر ميشــوند .اخترشناســان بر اين باور هستند كه
كششهاي گرانشي قمرهاي مشــتري و كشش گرانشي خود
سياره باعث ميشــود آنها در فرايندي به نام «گرمايش جزر و
مدي» گرم شوند.

  گسترده شدن پرونده شكايت از گوگل

 ۱۲ايالت در آمريكا براي شكايت عليه گوگل بهدليل نقض قوانين
ضدانحصار (آنتي تراست) شــركت ميكنند .به گزارش انگجت،
وزارت دادگستري آمريكا بر اين باور است كه پرونده آنتي تراست
(ضدانحصار) عليه گوگل آماده است .دادستان ايالتها هنوز بيانيه
كامل شكايت را نديدهاند ،ولي اين امكان وجود دارد كه با توجه به
گسترده شدن پرونده ،برخي ايالتها از حضور در اين پرونده امتناع
كنند .البته برخي ايالتها بهخاطر ترس از گسترش اين پرونده،
تمايلي به ضميمه كردن اندرويد به اين شكايت ندارند.

  ثبت امتياز گوشي با 5دوربين پشتي

يك شركت توليد گوشــيهاي موبايل چيني حق امتياز اختراع
موبايلي را به ثبت رسانده كه دوربين سلفي آن زير نمايشگر قرار
دارد و پشــت گوشــي نيز ۵دوربين قرار گرفته است .به گزارش
گيزموچاينا ،اين شركت اخيرا حق امتياز اختراع يك موبايل جديد
با ۵دوربين پشت را به ثبت رسانده است .در نسخههاي متفاوت اين
گوشي هوشمند مكان ماژول پشتي دوربين متغير است .در يكي از
آنها ماژول پشتي دوربينها در وسط و در  2نسخه ديگر در سمت
چپ و راست قرار گرفتهاند.

  حسگري براي تشخيص حالت چهره

پژوهشگران دانشــگاه توكيو ،نوعي حســگر اختراع كردهاند كه
ميتواند حالتهاي چهره كاربر را مورد بررسي قرار دهد .به گزارش
وبسايت دانشگاه ،اين حسگر كه از الياف نانو ساخته شده است
بهطور مستقيم روي پوست قرار ميگيرد تا اطالعات بيومتريك
را بهدست بياورد .اين حسگر ،يك نانوشبكه بادوام بوده كه براي
بررسي حركات پوست طبيعي ساخته شده است.

با اسکن این کد
بخشهایی از
گفتوگویهمشهری
با زهرا صدراعظمنوری
راببینید
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شهر

گفتوگوي روزنامه همشهري با زهرا صدراعظم نوري ،رئيس كميسيون سالمت،
محيطزيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران

فضا را براي نقش مردم در مديريت شهر فراهم كنيم
پريسا اميرقاسمخاني

خبرنگار

او نخستين زن شــهردار بعد از انقالب اسالمي است كه
حكمش در سال75توسط غالمحسين كرباسچي ،شهردار
اسبق تهران ،امضا شد تا شهردار منطقه  7پايتخت شود.
زهرا صدراعظم نوري از فعاالن اجتماعي و حقوق زنان است .او دانشآموخته حوزه
محيطزيست است و در ارديبهشت  96توانست از ليست اميد اصالحطلبان ،بر يكي
از 21كرسي شوراي پنجم شهر تهران تكيه بزند و يكي از  6عضو زن شورا شود.
زهرا صدراعظم نوري بهخاطر تجربه زيستمحيطي و ايمني در شهر ،از همان ابتدا
مشخص بود كه رياست كميسيون سالمت ،محيطزيست و خدمات شهري را عهدهدار
خانم نوري! بدون ترديد ميتوان گفت كه
تامين آب با جمعيت كنوني ،يكي از چالشهاي شهر
تهران به شمار ميرود .در ســالهاي گذشته براي
اينكه آب شرب مورد نياز و آبياري فضاي سبز شهر به
مشكل برنخورد ،اتكاي بيش از اندازهاي به سفرههاي
زيرزميني آب شده كه تهديدهاي فراواني را بهوجود
آورده است .البته اخيرا شهرداري تهران و وزارت نيرو
براي بازچرخاني آب و اســتفاده از پساب در آبياري
فضاي سبز شهر به تفاهمي رسيدهاند .اين تفاهمنامه
را چقدر مؤثر قلمداد ميكنيد؟

ازجمله اقدامات زيرســاختي شــوراي پنجــم بهويژه
كميسيون ســامت ،محيطزيســت و خدمات شهري
موضوع آب و منابع آبي است كه از چالشهاي شهر تهران
به شمار ميرود .موضوع كمبود آب فقط مختص به ايران و
تهران نيست و همه دنيا با آن روبهرو هستند ،اما چون ایران
اغلب مناطق اقليمي خشك و نيمهخشك دارد ،طبيعتا
منابع آبي محدودتر است .اين منابع بايد بهدرستي مديريت
و برنامهريزي شود .در مديريت شهري ،فضاي سبز و باغها
چه خصوصي و چه عمومي ،سرمايههاي شهر هستند كه
بايد حفظ شده و توسعه پيدا كنند .براي حفظ و توسعه اين
فضاها ،آب ،نياز حياتي است .تاكنون 400حلقه چاه آب در
شهر تهران توسط شهرداري مورد بهرهبرداري قرار گرفته
كه 90درصد نياز آبي فضاي سبز تهران را تامين ميكنند
و تنها 10درصد از نيازآبي فضاي سبز شهر ،يعني 7ميليون
مترمكعب از طريق پساب تامين ميشود .حال در توافقات
انجام شده بين مديريت شهري و وزارت نيرو مقرر شده،
هر ساله پساب توليدشده از سازمان آبفا و تصفيهخانهها،
نياز آبي فضاي سبز شهرداري تهران را تامين كند و تا افق
1410ميزان 60درصد فضاي سبز تهران از طريق پساب
آبياري شود .اين كار بســيار ارزشمند است؛ چون پسابي

ميشود .او رياست كميته ايمني را نيز برعهده گرفت و تاكنون نشان داده كه نسبت
به اين حوزههاي كاري مرتبط بسيار دغدغه و عرق دارد؛ در حدي كه برخي اوقات
درخصوص اين موضوعات در صحن شورا با صداي بلند نظرش را اعالم ميكند تا از
آنچه مدنظر كميسيون متبوعش است ،دفاع كند.
او هفته گذشته به همشهري آمد و بازديدي از بخشهاي مختلف روزنامه داشت.
نوري در اين بازديد سعي كرد تا از آخرين سوژههاي گروههاي گوناگون تحريريه
مطلع شود و با خبرنگاران در موردشان گفتوگو كند .پس از آن گفتوگوي مفصلي
را با اين عضو پارلمان شهري پايتخت تدارك ديديم؛ گفتوگويي با محور تامين منابع
آبي تهران ،ايمنسازي ساختمانها ،باغها ،زنان و البته اينكه آيا مديريت شهري
فعلي در سال پاياني فعاليت خود ،فرصت كافي دارد به وعدههايي كه به شهروندان
داده است ،عمل كند يا نه؟

كه دور ريخته ميشــود ،مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد
و اين بازچرخاني ميتواند بارها اتفاق بيفتد .به عالوه آبي
كه ارزشمند و كمياب اســت ،ديگر مورد استفاده فضاي
سبز شهر قرار نميگيرد و به استفادههاي ضروري و شرب
اختصاص پيدا ميكند .براساس اين توافقنامه ،هم نياز آبي
فضاي سبز شهرداري حل ميشود و هم از منابع چاههاي
زيرزميني بهصورت محدود استفاده ميشود؛ تا جايي كه
اين استفاده به صفر برســد و از اين منابع براي آيندگان
ي شود.
استفاده و ذخيرهساز 
آيا بيم آن نمــيرود در ســاليان بعدي
اين توافقنامه فراموش شــود و پيگيــري احداث
تصفيهخانههاي الزم صورت نگيرد؟

براي اين موضوع برنامه و طرح بلندمدت ارائه شده است؛
طرحي با همكاري كميسيون ســامت و محيطزيست
شورا ،شهرداري ،وزارت نيرو و سازمان آبفا تهيه شده که
در آن همه موارد حتي تامين اعتبارات را لحاظ كردهاند.
بر اين اســاس ،تصفيهخانههايي در پهنههاي گوناگون
شهر احداث ميشود .در منطقه 22براي غرب تهران يك
تصفيهخانه درنظر گرفته شــده كه توافقنامه آن انجام و
شروع شده است .در شرق تهران ،محدوده منطقه 4و در
مناطق جنوبي ،جنوبغربي و شرقي هم تصفيهخانههايی

تجربه به من ثابت كرده هرقدر در شورا
كار تخصصي انجام بدهيم و هرقدر روي
موضوعات خاص فوكــوس كنيم ،به
نتيجه بهتري دست پيدا خواهيم كرد

ديده شــده كه كل نياز شــهر تهران را پاسخ ميدهند و
پســاب آنها ميتوانند تامينكننده نياز آبي فضاي سبز
شهر تهران باشند.

يكي از انتقادها به شوراي فعلي اين است
كه وقت زيادي به بررسي پالك ثبتي باغها اختصاص
مييابد .آيا نبايد روند مناسبي اتخاذ شود تا درباره
تصميمگيري پالكهاي ثبتي سرعت افزايش پيدا كند
و از صحبتهاي تكراري جلوگيري شود؟

بهنظرم وقت شــورا خيلي به بررســي پالك ثبتي باغها
اختصاص پيدا نكرده و اتفاقا يكي از گلهمنديهاي ما هم
بهعنوان نمايندگان مردم اين است كه چرا وقت محدودي
به اين كار اختصاص داده شده است و چرا پروندههاي پالك
ثبتي در صف انتظار صحن قرار ميگيرند .وقتي پالكهاي
ثبتي به صحن ميآيند بايد با سرعت بيشتري بهكار آنها
رسيدگي شود و وحدت رويه در كار آنها وجود داشته باشد.
شايد هم نیاز نباشد به برخي از پالكهاي ثبتي در صحن
پرداخته شود .اين مسائل دغدغه شورا هم بوده و مقرر شده
پالكهايی كه از لحاظ مستندات باغ هستند يا ماده12
اعالم ميكند كه باغ هستند يا حد نصاب تعداد درختان را
دارند در صحن مطرح نشوند و ساير پالكها كه نياز به بحث
و گفتوگو دارند ،در صحن عنوان شوند .اگر اين كار قطعي
شود ،كار با سرعت بيشــتري انجام شده و باعث ميشود
تعداد پروندههاي پالك ثبتي كاهش پيــدا كند .در  2تا
3سال اخير تعداد 28هزار پالك ثبتي توسط كميسيون
ماده 7مناطق 22گانه و دبيرخانه ســازمان بوســتانها
مورد بررسي قرار گرفته اســت كه درصورت اعمال موارد
مقرر شده درخصوص پالكهاي ثبتي ،اوال كار با سرعت
بيشتري انجام ميشود و همچنين در كمترين زمان يك
پرونده نظر ماده 7را اخذ میكند .اميدوار هستيم با سازوكار
جديد در شورا كار رسيدگي به پالكهاي ثبتي با سرعت

حامد مظاهريان ،معاون شهردار تهران ،با تشريح طرح دستياران عنوان كرد

فرصت برابر جذب نیرو در شهرداری برای شهروندان
معاون شهردار تهران ،جذب نيرو از طريق
خبر
فراخوان عمومي را از افتخارات بزرگ اين
دوره مديريت شــهري دانست و گفت :با
اجراي طرح دستياران ،فرصت برابر براي ارتقاي جايگاه
كاركنان توانمند ،مستعد و كارآمد در سطوح مديريتي
سازمان شهرداري تهران نيز ايجاد ميشود.
به گزارش همشهري ،حامد مظاهريان با اشاره به نقش
و وظايف دســتياران گفت :متصديان شغل دستياري
در تعامل و همكاري بيواســطه بــا مدير مافوق ضمن
تحليل و ساماندهي فرايند تصميمسازي ،عهدهدار ارائه
ديدگاههاي تخصصي براي تصميمگيري ،برنامهريزي،
سياستگذاري ،نظارت و مديريت عملكرد حوزه فعاليت
بهمنظور ارتقاي ســطح اثربخشي و تســهيل در انجام
وظايف و مأموريتهاي محوله به مدير مربوطه ميشوند.
او ادامه داد :همچنيــن اين افراد عهــدهدار پيگيري
و نظارت كمي و كيفــي بر اجــراي تصميمات مدير
مربوطه و تبيين تصميمات تخصصي مقام مافوق براي
واحدهاي ذيربط هستند.
بــه گفتــه مظاهريان ،ايــن طــرح بر مبنــاي اصل
شايستهگزيني و استعداديابي در توسعه منابع انساني
موجود گام برميدارد و درواقع ايجاد فرصت برابر براي

ارتقاي جايگاه كاركنان توانمند ،مســتعد و كارآمد در
سطوح مديريتي سازمان براي بهبود هرچه بهتر عملكرد
ســازماني و درنهايت رضايت بهتر و بيشتر كاركنان و
شهروندان از عملكرد شهرداري تهران است.
او با اشــاره به ايجاد فرصت برابر براي همه داوطلبان
در اجراي اين طرح ،گفت :براســاس فراخوان عمومي
اعالمشده ،تمامي مخاطبان واجد شــرايط بر مبناي
احراز شرايط و توانمنديهاي خود ميتوانند در فضايي

شناسایی و رصد نامحسوس
نقاط اصلی زبالهگردی کودکان
سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شــهرداری تهران از استمرار طرح شناسایی
نقاط اصلی زباله گردی کودکان در سطح شهر تهران خبر داد .سید مالک حسینی در
مورد سرانجام ابالغیه شهردار تهران در مورد ممنوعیت به کارگیری کودکان توسط
پیمانکاران زباله خشک شهرداری تهران به ايسنا گفت« :در یکی از بندهای ابالغیه
شهرداری تهران استفاده از کودکان در فرایند زباله گردی به صراحت ممنوع اعالم
شده است و برهمین اساس بازرسی شــهرداری تهران با جدیت ،حسن اجرای این
بخشنامه توسط پیمانکاران را دنبال می کنند».
او با بیان اینکه در گذشته استفاده از کودکان توسط پیمانکار انکار می شد ،اما حاال
مدیریت شهری فعلی با پذیرش اینکه برخی پیمانکاران به چنین ممنوعیتی متعهد
نیستند ،سعی در اصالح آن دارد ،ادامه داد« :البته دقت داشته باشید که استفاده از
کودک در فرآیند جمع آوری زباله توسط شهرداری رخ نمی دهد ،بلکه در الیه های
بعدی و توسط گروه هایی که با پیمانکاران مرتبط هستند ،این کودکان به کار گرفته
می شوند ».به گفته حسینی ،در واقع ،بیشــتر کودکان زباله گرد به صورت واسطه
یا شرکت دسته چندم با پیمانکار شــهرداری همکاری می کنند که همه این انواع
ارتباطات غیر قابل پذیرش بوده و باید ممنوع شود .او عنوان كرد« :چالش اصلی ما در
نظارت و برخورد جدی با تخلف در این حوزه این است که برای جمع آوری زباله توسط
هر فرد یا شرکتی به غیر از شــهرداری ها ،ممنوعیتی که منجر به جریمه براساس
استناد قانونی و حقوقی باشد ،تعریف نشده است و از آنجا که این عمل جرمانگاری
نشده حتی اگر ماموران شهرداری این افراد را مورد شناسایی قرار دهند باز هم امکان
برخورد نیست .دقت داشته باشید که شهرداری تهران تنها اقدام به رصد و شناسایی
کودکان زباله گرد در سطح شــهر می کند و کاری با آنها ندارد و در صورت مشاهده
کودک و کشف ارتباط آن با پیمانکار شــهرداری ،موضوع برای برخورد با پیمانکار
خاطی به شهرداری منطقه منتقل می شود» .

برابر به رقابتي سالم بپردازند.
معاون شهردار تهران با بيان اينكه روش فراخوان عمومي
و جذب نيرو بر اين مبنا به اواخر دهه  60بازميگردد و
پساز آن در شهرداري انجامنشده است ،افزود :اين طرح
يكي از افتخارات بزرگ اين دوره مديريت شــهري و در
راستاي بهكارگيري نيروهاي توانمند و مستعد ،محسوب
خواهد شــد .او با اعالم اجراي آزمــون كتبي اين طرح
توسط شركت تعاوني سازمان سنجش گفت :اين سازمان
متولي اصلي برگزاري ،آزمونهاي بزرگ و سراســري
ورودي دانشــگاهها و تحصيالت تكميلي اســت كه با
تعداد شركتكننده بسيار بيشتري برگزار ميشوند و در
همين رابطه پيشبينيهاي الزم براي رعايت مالحظات
و پروتكلهاي بهداشتي و همچنين اخذ مجوزهاي الزم
از ستاد مقابله با كرونا توسط برگزاركننده انجامشده و
نگراني در اين خصوص وجود نخواهد داشت.
سرپرست معاونت توسعه منابع انساني شهرداري تهران
گفت :اين طرح فرصتــي در اختيــار كارمندان فعلي
شهرداري كه فكر ميكنند به هر دليلي موفق نشدهاند
در جايگاه شغلي مناسب قرار گيرند ،خواهد داد و باعث
ترقي و رشد كاركنان توانمند و مستعد خواهد شد تا از
تمامي ظرفيت همكاران در شهرداري استفاده شود.
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بيشــتري صورت پذيرد و با تمهيدات و مساعدت رئيس
شورا ،ما پروندههاي اندكي براي پالكهاي ثبتي در صحن
شورا داشته باشيم.

اگر اكنون به سال 96برگرديد ،بهنظرتان
توانســتهايد به آنچه تصور میکردید ،جامه عمل
بپوشانيد يا كال بسياري از تصوراتتان متفاوت از آن
چيزي بوده كه فكر ميكرديد؟

هر فردي وقتي وارد مســئوليتي ميشــود ،تصورات و
انتظاراتي دارد و بر همين اســاس شعارهايي ميدهد كه
در عمل همه آنها تحقق پيدا نميكند؛ چون شايد شناخت
كافي نيست يا محدوديتها بهگونهاي است كه امكانش
وجود ندارد .من هم وقتي كانديداي شورا شدم ،تصوري از
شورا و نمايندگي داشتم ،ولي در عمل تصورات با واقعيت
فاصله داشت .البته توانستم كارهاي ديگري انجام بدهم.
تجربه به مــن ثابت كرده هرقدر در شــورا كار تخصصي
انجام بدهيــم و هرقدر روي موضوعــات خاص فوكوس
كنيم ،به نتيجه بهتري دســت پيدا خواهيم كرد .ضمن
اينكه در اين فضا منابع كاهش پيدا كرده و شهرفروشي و
باغكشي تعريف نميشود .همچنین بدهيهاي به جا مانده
مديريت قبلي دهها ميليارد است و يك ركورد اختصاصي
به حساب ميآيد؛ با مجموع اينها شورا توانسته بهخوبي
شهر را مديريت كند .البته شــوراي اين دوره به كارهاي
ســختافزاري نپرداخته؛ چون اعتقاد نداشته ،امكانش
هم وجود نداشــته اســت .همچنين در اين دوره شورا،
تعداد مصوبات ،طرحها و لوايح باالســت و اثرگذاري آنها
زياد است ،ولي چون شوراي پنجم تريبون كافي ندارد و
تلويزيون ،راديو ،تريبونهاي نمازجمعه و ...در اختيارش
نيست ،نميتواند همه عملكردهايش را به خوبي منعكس
كند .بيشترين سهم شورا براي انعكاس اخبارش شبكههاي
اجتماعي ،روزنامه همشــهري و ...است ،ولي با وجود اين
محدوديتها در اطالعرساني ،توانســته ارتباط الزم را با
مردم داشته باشد.

آيا واقعا بانوان در شــهرداري به جايگاه
واقعي خود رسيدهاند يا مقاومتهايي در اين زمينه
هنوز وجود دارد؟

ببينيد ،اول بايد پذيرفت پستهاي مديريتي براي زنان،
شرط الزم است ،ولي كافي نيســت .اتفاقي كه اكنون در
رويكرد اين دوره شورا و شــهرداري در حوزه زنان افتاده
است ،اتفاق مثبتي است؛ البته شرط الزم است ،ولي كافي
نيست .اعتقاد من اين اســت که ميتوان از ظرفيت زنان
بيشتر استفاده كرد .در جامعهاي كه 50درصد جمعيت
را زنان تشــكيل ميدهند بايد به نســبت اين جمعيت،
ظرفيت حضور زنان در پستهاي مسئوليتي و مديريتي
وجود داشــته باشد .در شــهرداري تهران نسبت حضور
كاركنان مرد بــه زن ،فاصله معنــاداري دارد .اگر فرض
كنيم 65هزار نيرو در شــهرداري است ،حدود
يكپنجم آن زنان هستند كه بايد اين تعداد
افزايش پيدا كند .البته در شــهرداري تهران
اقداماتي براي پستهاي شهرداران مناطق،
مديران كل و معاونان مديران درخصوص
زنان انجام شــده كه خوب اســت ،ولي
انتظارات ما را تامين نميكند و بايد
از توان زنان شايسته بيشتر استفاده
شود .نميخواهم در اين زمينه نگاه
جنسيتي داشته باشم و بگویم به
صرف اينكه يك نفــر زن يا مرد
است ،مديريت و مسئوليت به او
داده شود ،ولي اگر بين زن و مرد
مساواتي وجود داشته باشد ،بايد
بتوانيم مسئوليتها و مديريتها
را به زنان هم واگــذار كنيم .تالش
ميكنيم كه ايــن خألها را كاهش
دهيم؛ بهعنوان مثال در شــهر و
اختصاص فضاها به زنان تالش

مردم مسائل شهر را بهتر ميشناسند

شوراها تجلي و نماد دمكراسي در شهرها هستند و به نوعي صداي جامه مدني و مردم از طريق
شوراها مطرح ميشود .شــوراها ميتوانند بهعنوان پارلمان محلي تأثيرگذار باشند .تجربه در
كشورهاي دنيا نشان ميدهد كه حكومتها يك پارلمان ملي و يك پارلمان محلي دارند .آنها در
پارلمان محلي به كارهاي محلي ميپردازند و در پارلمان ملي در جهت سياستهاي كالن كشور
سياستگذاري ميكنند .با اين نگاه ،طبيعي است كه فضا را براي حضور بيشتر شوراها و نقش بيشتر
مردم در اداره شهرها فراهم كنيم و موانع را از بين ببريم .البته در مقابل ،نظراتي هم وجود دارد كه
مخالف است كار دست مردم باشد .از اين جهت نگاه به شوراها سياسي ميشود و براساس اينكه
چه تفكر و جناح سياسي روي كار بيايد و قدرت را در دست بگيرد ،نوع نگاه به شوراها نيز متفاوت
ميشود و بعضا در طرحهايی كه به مجلس برده ميشود ،شاهد هستيم كه مرتبا اختيارات شوراها كم
ميشود و وقتي طرح به شوراي نگهبان ميرسد ،اين اختيارات خيلي كمتر ميشود .بهنظر ميرسد جا
دارد شوراي نگهبان تجديدنظر كند و به رأي و نظر مردم اهميت بيشتري بدهد و فضا را براي حضور
مردم و اداره شهرهايشان فراهم كند .شما در دستگاههاي دولتي و حاكميتي شاهد هستيد كه بسياري
تالش ميكنند تا كار درست انجام شود و درصد ناچيزي هستند كه تخلف ميكنند ،ولي هيچوقت بهخاطر برخي
تخلفات نميتوان گفت كل تشكيالت وجودش ضروري نيست .اكنون بيش از 125هزار عضو شورا در سطح كشور
است و در شهرها شورا وجود دارد و همچنین شوراها در حد دهها و دهياريها هستند كه در رساندن صداي مردم
تأثيرگذارند .بهتر است نگاهها باز شود و فضا را براي حضور مردم فراهم كنيم و اجازه بدهيم صداي مردم شنيده شود
و نگاه سياسي نداشته باشيم؛ چون مردم به مسائل شهرشان بيشتر واقف هستند تا ديگران.

عكس :همشهري /حسين تهراني
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كردهايم عدالــت را ايجاد كنيم و فضاهايی از شــهر را به
زنان اختصاص بدهيم كه بتوانند در اين فضاها ورزش و
تفريح كنند .يكي ديگــر از اقدامات در حوزه زنان حضور
زنان آتشنشان در آتشنشاني است كه از واجبات است؛
چون وقتي حادثهاي رخ ميدهــد ،زنان و دختران را هم
دربرميگيرد كه حتما بايد آتشنشان زن ،كنار مرد وجود
داشته باشد و بتواند كار امداد را انجام بدهد و اتفاقا خود
مصدومــان زن هم ترجيح ميدهند که آتشنشــان زن
باشد .مديرعامل سازمان آتشنشــاني هم در اين زمينه
قول دادند.
بهنظر ميرسد كه شهروندان از ارتب اطگيري
با اعضاي شورا رضايت كافي ندارند و برخي ميگويند
اعضاي شورا ميتوانند از فضاي مجازي بهره بهتري
براي شنيدن صدا و ايدههاي مردمي ببرند .آيا
اين را قبول داريد؟

اينكه در فضاي مجازي ارتباط بيشتري با مردم
داشته باشــيم با توجه به تعداد اندك اعضا
نسبت به جمعيت و وسعت شهر تهران،
بسيار دشوار اســت .اما با اين حال ما
هر هفته در قالــب ماموريتهايي
به محلهها سركشــي كرده و در
جلســاتي با مديران شهري
منطقه ،شوراياران و معتمدان
شــركت ميكنيم .از سوي
ديگر ســعي ميكنيم تا با
مردم رودررو صحبت كنيم
و گاليهها و پيشنهادهای
آنهــا را بشــنويم .يادمان
نرود كه سهشــنبهها رابط
شــوراياران مناطــق نيز
در صحــن حضــور پيدا و
گزارشي از وضعيت منطقه و
نيازمنديها ارائه ميكنند.
جــدا از اينهــا ،ســامانه
مصوبات شورا هم بهترين
مســير براي ارائه طرحها و
ايدههاي شــهروندي است
كه بايد مــورد توجه قرار
گيرد .قاطعانه ميگويم كه
شوراي پنجم همچنان بر
وعدههايي كه در سال96
به مــردم داده باقي مانده
است و ما رودررو با شهروندان
صحبت ميكنيم .شايد به برخي
از محلهها كمتر سركشي شده ،اما با
توجه به تعداد 21نفره شورا ،بايد پذيرفت كه
نميشود همهجا حضور پيدا كرد .در اين ميان،
شوراياران بهترين حلقه واسط شهروندان با مديريت
شهري بهحساب ميآيند.
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علي كريمي تصميمش را براي جدايي از استقالل گرفته
و حاضر نيست با آبيها پاي ميز مذاكره بنشيند

عكس|فرشاد عباسي|

پولها را تبريزيگرفت ،گلها را قائدي زد
در اين گزارش مبالغ دريافتي بازيكنان استقالل در فصل گذشته
با عملكرد فني آنها مقايسه شده است

سايت طرفداري روز گذشته با انتشار گزارشي از ليست
دريافتي بازيكنان اســتقالل در فصل گذشته رونمايي
كرد .در اين گزارش ،ليستي از قراردادهاي فصل گذشته
آبيپوشان منتشر شد و براساس اين ليست ادعا شده كه
مجموع قرارداد بازيكنان داخلي استقالل در فصل گذشته
28ميليارد تومان بوده است .مبلغي كه ظاهرا در اين فصل
با افزايش 150درصدي دستمزدها به 70ميليارد تومان
خواهد رســيد .براساس ليســتي كه منتشر شده ،علي
كريمي با 3ميليارد تومان ســنگينترين قرارداد فصل
گذشته را داشته و بعد از او روزبه چشمي با 2.5ميليارد و
وريا غفوري و مرتضي تبريزي هر يك با 2.2ميليارد تومان
صاحب بيشترين دستمزد در جمع استقالليها بودهاند.

تبريزي با ايــن دريافتي يكــي از ضعيفترين بازيكنان
استقالل بود و يكسوم آخر فصل را هم بهدليل مصدوميت
از دست داد و نقطه مقابل او مهدي قائدي بود كه با قرارداد
700ميليوني يكي از 3ستاره برتر تيمش شد .از مقايسه
دستمزد استقالليها با عملكردشان در فصل گذشته نكات
جالب ديگري هم بهدست ميآيد.
از بهترينها فقط قائدي ارزان بود
براساس آمارهاي سايت مرجع متريكا ،كه معتبرترين
منبع براي آناليز فني ليگ برتر ايران به شمار ميرود ،در
فصلي كه گذشت شيخ دياباته با نمره فني 7.35بهترين
بازيكن اســتقالل بود .شيخ براساس مســتنداتي كه
پيش از اين منتشر شــده بود حدود 11ميليارد تومان
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در روزهايي كه اكثر هواداران اســتقالل در اينســتاگرام مشغول
هشتگگذاري و همواركردن راه بازگشت استراماچوني هستند ،علي
كريمي فاصله چنداني تا جدايي از جمع آبيها ندارد .مديران باشگاه
در هفتههاي اخير با اكثر مهرههاي كليدي تيم به توافق رسيدهاند و
بيشتر قراردادها را تمديد كردهاند اما در اين ميان علي كريمي نهتنها
پاي ميز مذاكره حاضر نشده بلكه براي بازيهاي آسيايي به قطر هم
نرفته است .حضور او در تمرينات عصر جمعه جاماندههاي استقالل،
هواداران را كمي به ماندن او اميدوار كرد اما حاال پس از گذشت چند
روز مشخص شده شــماره 6محبوب آبيها عزمش را براي جدايي
جزم كرده است .مروري بر اتفاقات روز گذشته ،اين موضوع را بهتر
نشان ميدهد.
پستي كه پاك شد
همهچيز از انتشار پست آقاي مديرعامل در اينستاگرام آغاز شد .احمد
سعادتمند ســاعت 8:20صبح ديروز با انتشار پستي در اينستاگرام،
بهصورت رسمي با علي كريمي خداحافظي كرد اما خيلي زود پشيمان
شد و پستش را تنها پس از دقايقي پاك كرد .در پست آقاي مدير آمده
بود« :علي عزيز .برات آرزوي بهترينهــا دارم و اميدوارم در زندگي
ورزشي حرفهايات موفق باشي .ميدونم عمر ورزش قهرماني براي
يكقهرمان كم هست و پيشبيني آينده مهمترين اصل .بنابراين با
اعتقاد به اينكه هميشه يكاستقاللي ناب بودي و خواهي بود ،ايمان
دارم موفق ميشوي .خداي مهربان پشت و پناهت».
پيشنهاد مالي سنگين
پس از پست جنجالي سعادتمند ،نوبت به معاون ورزشي باشگاه
رسيد تا به داستان عد م تمديد قرارداد كريمي واكنش نشان دهد.
احمد مددي در اين خصوص گفته است« :من با مدير برنامههاي
كريمي بارها صحبت كردهام كه اين بچه را بياور صحبت كنيم .از

در طول يك فصل از آبيها دســتمزد گرفته است .اما
از ستارهاي به نام شــيخ كه بگذريم3 ،بازيكن ديگر از
استقالل در طول فصل ميانگين نمره باالتر از 7داشتند
و وريا غفوري هم بــا نمره 6.99روي مرز رســيدن به
7بود .اين 4بازيكن يعني ارسالن مطهري ،علي كريمي،
مهدي قائدي و وريا غفوري با توجــه به نمرات متريكا
بهترين بازيكنان ايراني استقالل در طول فصل محسوب
ميشوند .حاال ببينيم اين صدرنشينهاي جدول فني،
در جدول دســتمزدها چه جايگاهي داشتهاند .ارسالن
مطهري كه يك نيمفصل براي ذوبآهن بازي كرده بود
در نيمفصل دوم 5گل براي استقالل زد و 2بار بهترين
بازيكن ميدان شــد .او در جامحذفي و ليگ قهرمانان
آســيا هم عملكرد خوبي داشــت و براي يك نيمفصل
يك ميليارد تومان از استقالل دستمزد گرفت .سومين
بازيكن برتر استقالل در ليگ برتر كه علي كريمي بود
گرانقيمتترين بازيكن اين تيم بوده و 3ميليارد تومان
دستمزد گرفته است .پشت سر او و با فاصلهاي ناچيز ،از
لحاظ نمرات فني ،مهدي قائدي قرار دارد كه با 10گل و

اوساگونا به استقالل نرسيد
اوساگونا كه به تازگي از پرسپوليس راهي الشرطه عراق شده ،قرار بود در مرحله گروهي تقابلي جذاب با استقالل
داشته باشد اما روز گذشته شبکه «الکره العراقیه» خبر داد او به دليل قوانين  AFCحق همراهي تيم جديدش را
در مرحله گروهي ندارد .اين شبكه مدعي شده باشگاه الشرطه نام اين بازيكن را با تاخير به  AFCفرستاده است.

طريق واسطه ايشان عنوان كردند كه من پيشنهاد مالي سنگين
از كشورهاي حاشــيه خليجفارس دارم و قرارداد نميبندم .ما به
كريمي گفتيم باالخره بيا اينجا چشــم در چشم حرف بزنيم اما
تالشهاي ما بينتيجه ماند».
مي خواهم بروم
اتفاقات صبح ديروز باعث شــد تــا علي كريمي باالخره ســكوت
روزهاي اخيرش را بشكند و از رفتن ســخن بگويد .او در گفتوگو
با ورزش 3اينچنين به اتفاقات روزهاي اخير و شــايعه پيشــنهاد
13ميلياردياش براي تمديد واكنش نشان داده است« :من هرگز
با احمد سعادتمند سر يك ميز براي مذاكره ننشستم .از قبل هم به
باشگاه استقالل اعالم كرده بودم در پايان فصل جدا ميشوم و تنها
درخواستم پرداخت دستمزد و حقوقم از باشگاه بوده و هرگز مبلغ
اضافهاي را درخواســت نكردم .هرگز هم درباره مسائل مالي بحث
نشده است .تماسهايي با برخي اطرافيانم گرفته شده و گفتهاند علي
كريمي بيايد راضياش ميكنيم اما هرگز من راجع به مسئله مالي
و عدد قرارداد حرفي نزدم .بله ،من گفتهام كه از كشورهاي خارجي
پيشنهاد دارم اما درباره مبلغ صحبت نكردم .اصال مذاكرهاي در كار
نبوده كه بخواهيم روي آن حرف بزنيم .فقط شــب گذشــته آقاي
ســعادتمند با من تماس گرفت كه بازهم تأكيد كردم ميخواهم به
خارج از كشور بروم .هنوز در حال مذاكره هستم و صحبت ميكنم
تا تيم آيندهام را انتخاب كنم .حقيقتش از اينكه اســمم زياد مطرح
ميشود و ميگويند پيشــنهاد نجومي دادهام ،راضي نيستم و اين
موضوعات برايم خوشــايند نيســت .قول ميدهــم آرش رضاوند
امسال بازيكني متفاوتتر از آن چيزي كه تصورش را بكنيد خواهد
بود .من مطمئن هســتم جداييام لطمهاي به اســتقالل نخواهد
زد».

8پاس گل تأثيرگذارترين بازيكن استقالل بود ،اما فقط
700ميليون تومان دســتمزد گرفت .قائدي جوان در
بدو ورودش به استقالل قراردادي  5ساله و ارزانقيمت
با آبيها بســته بود كه بعد از درخشــش در فصلي كه
گذشــت ،مبلغ اين قرارداد را به چندبرابــر ارتقا داده
است .وريا غفوري هم فقط 5صدم امتياز كمتر از قائدي
گرفت و در رتبه چهارم ايرانيهاي استقالل ايستاد .او
بعد از حسين حسيني بيشترين دقايق حضور در ميدان
را داشــته5 ،گل زده4 ،بار پاس گل داده و 2ميليارد و
200ميليون تومان هم دريافتي داشته است.
روزبه چشمي؛ دوم اما دهم
اما يكبار هم از زاويه روبهرو به ماجــرا نگاه كنيم .اگر
جدولي را كه از ليســت قراردادها منتشر شده ،جدي
بگيريم ،كريمي ،چشمي ،وريا ،تبريزي و حسين حسيني
گرانقيمتترين بازيكنان استقالل بودهاند .از همان باال
شــروع كنيم و يكييكي پايين برويم .علي كريمي كه
گرانترين بازيكن تيم بود از لحاظ فني هم دوم شــد
و نمره قبولي گرفت .روزبه چشــمي كه با 2.5ميليارد

دومين بازيكن گرانقيمت تيم بــوده از لحاظ فني در
رتبه دهم قرار گرفته كه رتبه خوبي براي او نيست .وريا و
تبريزي همقيمت بودهاند ،اما به لحاظ فني وريا چهارمين
بازيكن موفق تيم بوده و تبريزي بيست ودومين! مرتضي
تبريزي را بايد با اختالف ضعيفترين بازيكن گرانقيمت
استقالل در فصل گذشته دانست .حسين حسيني هم
با دريافت 2ميليارد تومان به نمره فني 6.79رســيد و
هفتمين دروازهبان فصل شد.
بعــد از عبــور از 5اســم اول ليســت گرانترينها به
سياوش يزداني و فرشيد باقري ميرسيم كه با قرارداد
1.7ميلياردي جزو گرانترينهــا بودهاند اما در جدول
فني بهترتيب در رتبههاي 6و 15قرار ميگيرند .دانشگر،
اسماعيلي و آرش رضاوند هم ديگر بازيكناني بودند كه در
فصل گذشته باالتر از يكميليارد گرفتهاند و در ميان آنها
رضاوند عملكرد بهتري نسبت به سايرين داشته است.
مسعود ريگي كه در نخستين فصل حضورش يكميليارد
تومان با استقالل قرارداد داشته هم از لحاظ فني عملكرد
خوبي داشت و در رتبه هشتم قرار گرفت.

نكته بازي
محبي دوم؛ به ضرر پرسپوليس؟

اين روزها بــه دفعات خطاب به باشــگاههاي بزرگ ليگ برتري
نوشته شد كه بهتر است به جاي نازكشي از بازيكنان گرانقيمت
و پرمدعا ،نيمنگاهي به ليگ يك داشــته باشند .نهايتا هم سبد
تيمي مثل پرســپوليس از خريد بازيكنان اين دسته خالي ماند.
حاال سايپا مهاجمي به نام مهرداد حيدري را از رايكای بابل جذب
كرده كه گويا فصل گذشته موفق به ثبت 15گل و 5پاس گل شده
است .سايپا بعد از عقد قرارداد با اين بازيكن ،اعالم كرده او مورد
توجه تيمهاي مختلف ازجمله پرسپوليس بوده است .شبيه اين
اتفاق پارسال هم رخ داد و گويا محمد محبي ابتدا به پرسپوليس
پيشنهاد شد ،اما مديران وقت باشگاه او را جذب نكردند تا راهي
سپاهان شود و درخشش قابل توجهي داشته باشد .حاال بايد ديد
مهرداد حيدري هم تبديل به «محبي» دوم ميشود يا نه.
شما كه بايد خوشحال باشي!

خب؛ به ميمنت و مباركي امير قلعهنويــي هم به جمع منتقدان
قانون منع جذب خارجيها پيوست و گفت اين قانون كارشناسي
نيست .خدا از دل آدمها خبر دارد ،اما فكر ميكرديم اين قانون اگر
قرار است فقط يك مدافع داشته باشد ،او امير قلعهنويي است .به
هر حال ايشان ركورددار مصاحبه عليه مربيان خارجي محسوب
ميشــود و در يك دوره اصال اگر  2عبارت «موي بور» و «چشم
آبي» را از او ميگرفتي ،چيــزي از مصاحبههايش باقي نميماند.
كســي كه به دفعات ادعا كرده «اگر خارجي بودم مجســمهام را
ميساختيد» چرا بايد از بسته شدن مرزها شاكي باشد؟ اصال فرض
كنيم منظورتان اين است كه فقط خارجي باكيفيت بيايد .همين
كيروش؛ بد بود؟ پس چرا اين همه عليــهاش مصاحبه كرديد؟
ولش كن استاد؛ بيخيال.
آقا اسم «پرسپوليس» را فراموش كنيد

براي موفقيت استقالل مهمترين مسئله اين است كه آنها كال اسم
«پرسپوليس» را از ذهن و زبانشان كنار بگذارند .يعني تا زماني
كه اين اتفاق رخ ندهد و همه هوش و حواس استقالليها پي حريف
سنتي باشد ،هيچ گرهاي باز نخواهد شــد .االن باز مجيد نامجو
مطلق گفته« :چرا پنجره پرســپوليس راحت باز شد ،اما پنجره
استقالل باز نشد؟» خب آقا پنجره شما به شفر مربوط ميشود،
اما حكم پرسپوليس در ماجراي برانكو هنوز نيامده كه قرار باشد
آنها محروم شوند .موضوع به همين سادگي است .االن اگر به جاي
ترابي و عليپور پرســپوليس ،قائدي و دياباته استقالل جدا شده
بودند،دوبارهآبيهاميپرسيدندچراماداريمتخليهميشويم،ولي
پرسپوليس ثبات دارد؟ قطعا يكي از داليل دور ماندن استقالل از
موفقيت ،همين تمركز بيپايان روي مسائل پرسپوليس است .به
همين اندازه براي تيم خودتان وقت بگذاريد لطفا!

امپايه تمديد نميكند
نشريه تايمز روز گذشته مدعي شده امباپه به تازگي با ناصر الخلیفی ،مالك پياسجي ديدار داشته و به او گفته امسال،
آخرين سالي است كه براي اين تيم بازيمي كند .براســاس اين گزارش ستاره 21ساله تيم ملي فرانسه ،درخواست
جدايياشراارائهدادهومدعيشدهحاضربهتمديدقراردادشنيست.ازرئالبهعنوانمقصداحتمالياونامبردهميشود.
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امشب شهرخودرو به مصاف شباب االهلي امارات
ميرود و استقالل استراحت ميكند
ادامه مسابقات ليگ قهرمانان آسيا در منطقه غرب از امروز رسما براي
تيمهاي ايراني آغاز ميشود .تيمهاي حاضر در 4گروه منطقه غرب كه
قبل از شــيوع كرونا 2هفته از بازيهاي مرحله گروهي را برگزار كرده
بودند براي انجام 4هفته باقيمانده در قطر جمع شــدهاند .امشــب در
نخستين بازيهاي اين مرحله شهرخودرو با شباب االهلي امارات روبهرو
ميشود و استقالل هم قرار بود به مصاف الوحده برود كه با توجه به حذف
الوحده آبيپوشان استراحت ميكنند و به تماشاي بازي االهلي عربستان
با الشرطه عراق ميپردازند.
مصاف امشب شهرخودرو با شباب امارات از ساعت19:30در دوحه آغاز
ميشود و مهمترين نكته بازي را بايد سرمربيگري سيدمهدي رحمتي
دانست كه به شكلي جالب بايد نخستين تجربهاش در اين زمينه را در
يك بازي سخت آسيايي پشت سر بگذارد .اساسا داستان شهرخودرو
و ليگ قهرمانان آسيا در اين فصل داستان جالب و پرفرازونشيبي بوده
است .تيم مشهدي با يحيي گلمحمدي سهميه آسيا گرفت ،با مجتبي
سرآسيايي به اين مســابقات رفت و حاال بايد با مهدي رحمتي كارش
را به پايان برســاند .در بين اين رفتوآمدها سهراب بختياريزاده هم
چند هفتهاي ســرمربي شــهرخودرو بود اما بعد از درگيري با مهدي
رحمتي اين باشــگاه را ترك كرد .حاال مهدي رحمتــي كه احتماال
نخستين دروازهبان-سرمربي تاريخ ليگ قهرمانان است بايد نخستين
تجربههايش در ارنج يك تيم را در اين ليگ سخت پشت سر بگذارد.
اگر رحمتي در يك شرايط طبيعي سرمربي ميشد طبعا بعد از سپري
كردن يك دوره آمادهســازي در پيشفصل و با برگــزاري چند بازي
تداركاتي به نخستين بازي رســمياش ميرسيد اما حاال و در شرايط
غيرعادي بهوجودآمــده بهخاطر كرونا ،او خيلــي زود و بيمقدمه به
نخستين بازي رسمياش آن هم در ليگ قهرمانان آسيا رسيده است.
البته شهرخودرو پيش از پرواز به قطر در يك بازي تداركاتي توانست
پرسپوليس را با يك گل شكســت داده و پا به ليگ قهرمانان بگذارد.
شانس خوب رحمتي و تيمش اين است كه بعد از 2شكست در 2بازي
اول احتماال كســي از آنها توقع صعود نخواهد داشت و تيم مشهدي
همين كه آبرومندانه مسابقات را به پايان برساند برايش كافي خواهد
بود.امشب و ساعتي بعد از پايان بازي شــهرخودرو با شباب االهلي،
طبق برنامه بايد اســتقالل هم با يك تيم ديگر از امارات بازي ميكرد
اما انصراف تيم اماراتي و حذفش از گروه Aباعث لغو اين بازي شده تا
استقالليها فعال به استراحت و تمرينات آمادهسازي مشغول باشند.
البته روز گذشته نشست مطبوعاتي قبل از اين بازي طبق برنامه برگزار
شــد و مجيد نامجومطلق و وريا غفوري بهعنوان سرمربي و كاپيتان
استقالل هم در اين نشست حاضر شدند اما همهچيز حالت فرماليته
داشت و استقالل در 6روز آينده فقط شاهد 2بازي تيمهاي همگروهش
يعني االهلي و الشرطه خواهد بود.
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پاي تحريمها برگلوي فوتبال ايران

پيش بازي

استارت رحمتي در آسيا

ورزش

9

كنفدراسيون فوتبال آسيا ميگويد از اين پس اجازه پخش مسابقاتش را به صداوسيما نميدهد ،به نظر ميرسد اين تصميم تنها بخشي از فشارهاي تازه بر فوتبال ايران باشد
هيوا يوسفي

روزنامهنگار

در ليگ قهرمانان آســيا ،تيم فوتبال
شهرخودرو مشهد امشــب با الشباب
امــارات بــازي ميكنــد .فــردا هم
پرسپوليس و سپاهان به ترتيب با التعاون و النصر عربستان بازي
ميكنند ،اما هيچ كدام از اين بازيها احتمــاال از تلويزيون ايران
پخش نخواهد شد .فدراسيون فوتبال ايران ميگويد كنفدراسيون
فوتبال آسيا در نامهاي اعالم كرده كه به دليل تحريمها ،قراردادش
را با صداوسيماي ايران لغو كرده است .تصوير اين نامه در رسانهها
منتشر نشد به همين دليل كسي از جزئيات آن و داليل مورد اشاره
ايافسي خبر ندارد .مهدي محمد نبي ،دبيركل فدراسيون فوتبال،
ميگويد اين فدراسيون نامهاي به ايافسي نوشته و به اين تصميم
اعتراض كرده است .او ديروز به خبرگزاري فارس گفت «:انتظار
داریم هرچه سریعتر این موضوع توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا

حل شود .همانطور که میدانید  4نماینده ایران با هزینههایی که
متحمل شدهاند به قطر ســفر کردهاند تا در لیگ قهرمانان آسیا
حضور پیدا کنند .هر کدام از این تیمها اسپانسرهایی دارند و مبالغی
از آنها دریافت شده و آنها نیاز دارند که مسابقات تیمهای ایرانی به
صورت زنده از تلویزیون پخش شود زیرا این مسئله هم به لحاظ
معنوی و هم به لحاظ مادی برای نمایندگان ایران مهم است».
كنفدراسيون فوتبال آسيا حق پخش بازيهايش را به مدت  8سال
به شركت معروف  world sport groupواگذار كرده است .اين
شركت چندي پيش منحل شده و امتيازش به شركت فرانسوي
 Lagardèreواگذار شده .در حال حاضر هم اين شركت بهsport
 5تغيير نام داده است .شركت مزبور ،حق پخش منطق ه خاورميانه
و شمال آفريقا را به بين اسپورت قطر فروخته است .به اين ترتيب
صداوسيما چنانچه بخواهد بازيهاي زير نظر كنفدراسيون فوتبال
آسيا را پخش كند ،بايد با بيناسپورت مذاكره كند .كسي به درستي
نميداند تصميم اخير درباره تحريم صداوسيماي ايران را چه كسي
گرفته است؟ بيناسپورت؟ اســپورت فايو؟ يا خود كنفدراسيون

فوتبال آسيا؟ شواهد نشــان ميدهد كه بعيد اســت موضوع به
بيناسپورت ربط داشته باشد .در عالم سياست ،قطر يكي از دوستان
منطقهاي ايران به حساب ميآيد ،از طرف ديگر بيناسپورت براي
پخش بازيهايي از ليگ قهرمانان آســيا ،انتخابي جام ملتها و
انتخابي جامجهانــي كه در ايران برگزار ميشــود ،به همكاري با
صداوسيما نياز دارد ،در نتيجه بعيد است چنين ريسكي كرده باشد.
مگر آنكه فكر كنيم از اين پس ديگر قرار نيست ميزباني اين بازيها
به ايران داده شــود .آخرين بار كه قرار بود تيمهاي ايران ميزبان
بازيهاي مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا باشند ،كنفدراسيون
فوتبال به بهانه ناامني پس از ســقوط هواپيمــاي اوكرايني ،اين
ميزبانيها را از فوتبال ايران گرفت .شيوع كرونا ،بازيهاي انتخابي
جام جهاني را هم به تعويق انداخت ،در نتيجه كســي به درستي
نميداند كه ميزباني بعدي ايران چه زماني خواهد بود.
آيا ممكن است ايافسي و فيفا خواب تازهاي براي فوتبال ايران
ديده باشند؟ پاســخ دقيق به اين سوال آسان نيست اما شواهدي
هست كه نشــان ميدهد فشــارهاي بيرون از فوتبال روز به روز

صالح و بارسا همديگر را ميخواهند؟
در شبي كه محمد صالح در نخستين بازي ليورپول در فصل جديد به
كمك  2پنالتي هت تريك كرد ،اين بازيكن مصري به تيم بارسلونا لينك
شده .يك ايجنت هلندي به نام سياك سوارت كه سابقه بازي در بارسا را
هم دارد اين خبر را داده و گفته كومان به اين بازيكن عالقهمند است و
خود صالح هم ميخواهد ليورپول را ترك كند .رابطه بين صالح و مانه
خوب نيست و بهنظر ميرسد از اين بين يك نفر بهزودي باشگاه را ترك
خواهد كرد .البته شــايد اطالعات اين ايجنت مربوط به پيش از توقف
خروج مسي از بارسلونا باشد .صالح ميتوانست گزينهاي جذاب براي
جانشيني مسي و ساكت كردن هواداران باشد .بارسا كه اوضاع اقتصادي
نامناسبي دارد حتي نتوانسته واينالدوم را با 17ميليون از ليورپول بخرد
چه برسد به صالح كه براي خريد او بايد هم اندازه كوتينيو به ليورپول
پول بدهد و انتقــال او حدود 150ميليون يورو براي اين باشــگاه آب
ميخورد .از بارسا خبر ميرسد كه ســوارس هم بدش نميآيد بماند.
يعني شرايط را به ســمتي برده كه تيمي نتواند او را بخرد .يوونتوس
ديروز اعالم كرد خريد ســوارس غيرممكن شــده .مهاجم اروگوئهاي
نميخواهد از دستمزد ســالي 24ميليونياش بگذرد .مثل گرت بيل
ميماند ميخورد و ميخوابــد و حقوقش را ميگيرد و منتظر ميماند

اگر كومان نتيجه نگرفت هواداران و باشگاه و مسي كه دوست صميمي
اوست فشار بياورند و اين مهاجم به تركيب برگردد.
درباره برد عجيب ليورپول مقابل تيمي كه بعد از 16سال به ليگ برتر
بازگشته هم نكتههايي وجود دارد .اين برد 4بر3شصتمين بازي بدون
باخت تيم انگليسي در آنفيلد بود .صالح هت تريك شماره337تاريخ
ليگ برتر را به نام خود ثبت كرد كه نخســتين آن متعلق به كانتونا در
برد 5بر صفر ليدز مقابل تاتنهام در سال1992و پيش از پيوستن اين
بازيكن فرانسوي به منچســتر بود151 .مورد از 337هت تريك تاريخ
ليگ برتر توسط بازيكنان انگليسي صورت گرفته است .آرژانتينيها و
هلنديها با 18هت تريك در ردههاي بعدي اين فهرست قرار ميگيرند.
ليورپول با اين هت تريك تعداد هت تريك در جدول هت تريكهاي
تاريخ ليگ برتر يكي از آرسنال جلو زد و ركورد خود را به عدد40رساند.
آگوئرو با 12تا باالتر از شــيرر 11تايي و فاولربــا 9هت تريك در صدر
قــرار دارد .در 35ديدار اخيري كه محمد صــاح در ليگ برتر گلزني
كرده ،ليورپول پيروز از ميدان خارج شده است .او پس از گلزني به ياد
همبازياش در تيم ملي مصر يعني مومــن زكريا كه به بيماري ASL
(با عاليم فلج ماهيچه اي) دچار شده است شادي كرد.

بيشتر ميشود .ايافســي از اين پس ديگر هيچ مبادله مالي با
فوتبال ايران نخواهد داشــت .حتي تيمهاي باشگاهي حاضر در
ليگ قهرمانان آسيا هم نميتوانند روي درآمد معمول اين بازيها
حساب كنند .گفته ميشود شــركتي كه حق تبليغات محيطي
بازيهاي كنفدراسيون فوتبال آسيا را هم خريده ،از فروش بيلبورد
به شركتها و برندهاي ايرانيها خودداري كرده است.
راهي براي پخش بازيها هست؟

اولين بار نيست كه صداوسيماي ايران به داليل مختلف از پخش
بازيهاي فوتبال منع شده اما در بيشتر موارد قبلي راهي براي دور
زدن اين ممنوعيتها پيدا شده است .يك منبع آگاه در صداوسيما
به همشهري ميگويد «:تصور ميكنم هيچ راه قانوني براي پخش
بازيها وجود ندارد ،ولي اين احتمال وجود دارد كه صداوســيما
محدوديتها را دور بزند».
به گفته اين منبع ،صداوســيما نزديك به  2و نيم ميليون دالر به
شركت اسپورت فايو بدهكار است ،اما بعيد است تصميم اخير ربطي
به اين بدهي داشته باشد.
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خبر ر وز
پرونده  350صفحهای متهمان
سيل گلستان

طرح  :همشهري /محمدعلي حليمي

پرونده متهمان سيل گلستان براي رسيدگي و صدور
رأي به دادگاه كيفري 2اين استان ارسال شده است

در اين شرايط امكانات و
ادامه از
صفحه اول زيرساختها نميتوانند
پاسخگوي پروتكلها باشند ،بنابراين چارهای
جز انجام آموزش بهصــورت مجازي نداريم؛
هرچند آمــوزش مجازي در كنــار آموزش
حضوري در دستور قرار گرفته و ميتوان گفت
تركيب اين شيوه آموزشي ميتواند بخشي از
كاستيهاي آموزش مجازي را پر كند».
او در ادامه به مشكالت متفاوت آموزش عالي
در مقايسه با آموزش و پرورش اشاره ميكند و
يگويد« :در مدارس ما مشكل انتقال افراد از
م
شهري به شهر ديگر را نداريم و همينطور نياز
خوابگاهي و بيتوته هم وجود ندارد .بهصورت
ميانگين ميتوان گفت حــدود 60درصد از
دانشجويان از مناطق مختلف كشور ميآيند و
اگر آموزش حضوري اجباري شود ،دانشجويان
براي حضور در كالسها بايد از منطقه سفيد به
منطقهقرمزوبالعكسسفركنند.ازطرفديگر
بحث تجمع در خوابگاه هم مسئلهای بسيار
جدي اســت .اين در حالي است كه شرايط و
ي خوابگاهها متناسب
امكانات براي آمادهساز 
و متناظر با پروتكلها وجود ندارد .بنابراين با
اين رويه در ترم جديــد و احتماال ترم بعدي
براي جلوگيري از شيوع بيماري كرونا نيازمند
آموزش مجازي هســتيم و چارهاي جز اين
نيست».
ركود در تشكلهاي دانشجويي

ظریفيان معتقد اســت در مقطع دكتري با
توجه به اينكه تعداد دانشجويان اندك است،

ميتــوان آموزشها را بهصــورت حضوري
برگزار كرد« :بخش بســياري از آموزش در
مقطع دكتري بهصــورت بحثهاي متقابل
است و مجازي برگزاركردن كالسهاي مقطع
دكتري پاسخگو نيست؛ هرچند كه توصيه
ميشود همه دانشگاه براي افزايش كيفيت
آموزشــي از آموزشهاي تركيبي مجازي-
حضوري استفاده كنند ».به گفته ظریفيان
اگر كرونا ادامه داشته باشــد و آموزشها و
فعاليتهاي دانشجويي با اين روند ادامه يابد
بيترديد ما دچار كاهــش كيفيت آموزش
خواهيم شــد و اين خســارت بزرگي است:
«گزارشهايي كــه در مــورد فعاليتهاي
دانشجويي بهدســت آمده ،نشان ميدهد
كه اين نــوع فعاليتها هم مجازي شــده و
كيفيتسابقراندارد.همچنينماشاهدبيش
از 80درصد ركود فعاليتهاي دانشــجويي
هستيم ».ظریفيان با تأكيد بر اينكه فعاليت
درتشكلهايدانشجوييبهمعنايجامعهپذير
كردن افراد اســت ،ادامه ميدهد« :هميشه
اينطور بوده كه دانشــجويان در اين فضاي
آماتوري فن مذاكره و بيان را تمرين كرده و
آموختهاند .فعاليت در دانشگاه باعث ميشود
نسل قديم دانشــجويان تجربيات خود را به
نســل جديد منتقل كند اما بهخاطر كرونا و
آموزش مجازي ما شاهد يك انقطاع هستيم؛
بهخصوص در مقطع كارشناسي .دراين مقطع
نسل قديم نميتواند تجربيات خود را به نسل
جديد انتقال دهد .دانشجويان جديدالورود
به دانشگاه هيچگونه تجربه و علمي در مورد

كرونا ،نهاد اجتماعي دانشگاه را به انزوا برده است

افتتاحيه بيشكوه

رئيسجمهوري ،آغاز سال تحصيلي دانشگاهها را
در حالي اعالم كرد كه دانشگاهها خالي از استاد و
دانشجوست و كالسها بهصورت آنالين برگزار ميشود
دانشگاه ندارند و ارتباط با نسل قديم كه توليد
علم و فرهنگ ميكرد حاال با مجازيشدن
آمــوزش و كاهــش فعاليت تشــكلهاي
دانشجويي از بين رفته است».
مســئله خوابگا هها مانع اصلي براي
آموزش حضوري است

احمد شيرزاد ،استاد دانشگاه صنعتي اصفهان
نيز تأكيــد ميكند هر فردي كــه تا به حال
تدريس كرده ميپذيرد كه هيچ نوع آموزشي
جايگزين آموزش حضوري نيست« :بهترين
نوع آموزش ،آموزشي است كه استاد و دانشجو
بهصورت زنده و مستقيم با هم ارتباط كالمي،
چشمي و روحي برقرار كنند .اما امكانپذير
نيست كه در شرايط فعلي آموزش حضوري
براي دانشجويان برقرار كرد ،دليل عمده آن هم
مسئله خوابگاههاست .البته در اينباره نسبت
به دانشگاه كملطفي شده و آن را با آموزش و

پرورش مقايسه ميكنند .در دانشگاه مشكل
خوابگاه يكي از اساسيترين مسائل در دوره
كروناست .هماكنون تقريبا نيمي از دانشجويان
دانشگاه اصلي كشور ،خوابگاهي هستند و اگر
خوابگاهها مانند قبل با همــان تراكم برقرار
شــوند ،بيترديد به مركز شيوع كرونا تبديل
خواهند شد».
شــيرزاد در پاسخ به اين پرســش كه در اين
شــرايط بهترين تصميم براي آموزش عالي
كشور چيست به همشهري ميگويد« :بايد
تركيبي از آموزشها را بسته به نوع امكانات
دانشگاه در نظر گرفت .نميتوان يك نسخه
آموزشي يكسان براي آموزش عالي در دوره
كرونا پيچيد .وزارت علــوم تأكيد دارد كه در
ســال آينده بايد حتما 2ترم كامل و رسمي
برقرار باشــد .امــا اینکه دقيقا نحــوه اجرا و
آموزشها چگونه باشد ،در هر ناحيهاي متفاوت
است .ممكن است در استاني شرايط بيماري

خفيف باشد و امكان آموزش حضوري در آن
وجود داشته باشد و بالعكس در دانشگاهي اين
امكان فراهم نباشد».
ش در دانشگاههاي دنيا اشاره
او به شيوه آموز 
ميكند و ميگويد« :در دنيا هم همين روش
اتخاذ شده و هيچ راهحل يكساني وجود ندارد.
اصل بر اين است كه آموزش تعطيل نشود و
تا حد امكان به كيفيت آموزشي توجه شود.
هرچند تالش اوليه اين است كه تا حد امكان
آموزشهاي حضــوري برقرار باشــد اما اگر
بيماري شيوع پيدا كرد ،چارهاي جز آموزش
مجازي نيست».
شــيرزاد ،نيمســال تحصيلي گذشــته را
دشوارترين ترم تحصيلي براي استادان دانشگاه
ميداند؛ نيمسالي كه با سختيهاي بسياري
روبهرو بود« :همه آموزشها به سمت مجازي
رفت و به ظاهر ديده نميشــد اما حجم كار
استادان دوبرابر شد .ارزيابي دانشجويان ،آن
هم بهصورت مجازي واقعا كار بسيار دشواري
است».
اين استاد دانشگاه ،فناوري آموزش مجازي در
كشور را قابلقبول ميداند« :فناوري آموزش
مجازي يكي از شاخههاي بسيار قوي فناوري
رايانه است .در واقع آموزش مجازي بهخودي
خود يك رشته تحصيلي در دنياست .افرادي
كه خالقيت دارند براي ايجاد اين فضا بهصورت
مدام در حال فعاليت هستند و اين محيط به
سرعت در حال تكامل است .كشور ما هم در
رابطه با اين فناوري رتبــه قابلقبولي دارد و
نرمافزارهايي كه استفاده ميشود نرمافزارهاي

روز دنيا هستند .حتما نيمسال جديد برخالف
ترم گذشته كه با غافلگيري همراه بود و با توجه
به تجربه اوليهاي كه در ترم گذشته كسب شده،
آموزش مجازي با مهارت و كيفيت بيشتري
همراه خواهد بود .بايد منصفانه قضاوت كرد؛
استادان دانشگاه كار اصليشان مهارت آموزش
الكترونيك نيست و آنها در مورد سيستمهاي
آموزش مجازي تجربه و مهارتي ندارند .اين
شيوه تدريس نيازمند مهارتهايي است و بايد
بهصورت تجربي آموخته شود».
شيرزاد از سكوت تشــكلهاي دانشجويي
خبر ميدهد« :تشــكلها هم امكان تجمع
حضوري ندارند؛ نهتنها تشكلهاي دانشجويي
كه گروههاي اجتماعي و احــزاب هم با اين
مشكل دســتوپنجه نرم ميكنند .اما بايد
اميدوار بود كه شيوع كرونا در دوره و زمانهاي
اتفاق افتاده كه امكان براي فعاليتهاي مجازي
فراهم است .حتي در كشورهاي توسعهنيافته
هم اين امكان در دســترس است .به همين
دليلدرزمينهفعاليتهايسياسي-اجتماعي
تشكلهاي دانشجويي بايد گفت اين امكان
وجود دارد اما طبيعي اســت كه آن شــور و
نشــاطي كه در تجمعهاي حضوري وجود
داشت در اين فضا ايجاد نخواهد شد .اما براي
اطالعرســاني ،آگاهيدهــي و ايجاد فضاي
فعاليت براي آنهايي كــه داعيهاي براي اداره
بهتر جامعه دارند فراهم است .البته مقررات
و محدوديتهايي كه در فعاليتهاي حضوري
وجــود دارد در فعاليتهــاي مجــازي هم
برقراراست».

ستاره حجتي
با گذشت يكســال و 6ماه از وقوع
خبرنگار
سيل بزرگ گلستان كه در روزهاي
پاياني سال ۹۷و ابتداي ســال ۹۸رخ داد ،رئيسكل دادگستري
گلستان از صدور كيفرخواســت براي متهمان اين واقعه خبر داده
است؛ كيفرخواستي كه از طرح موضوع و پيگيري حقوقي و قضايي
تا صدور ،زمان زيادي را بهخود اختصاص داد.
رئيسكل دادگســتري گلســتان درباره اين كيفرخواســت به
همشــهري ميگويد« :پرونده مربوط به سيل گلستان۱۱ ،متهم
داشت كه پس از دريافت نظرات كارشناسي و گزارش ۳۵۰صفحهاي
سازمان بازرسي با بيش از ۲هزار صفحه مستندات ،براي مديرعامل
وقت آب منطقهاي استان و يكي از معاونان فعلي اين اداره به اتهام
اجرانكردن تكاليف قانوني ،اهمال و تضييع اموال دولتي و عمومي
ناشي از اهمال موضوع ماده ۵۹۸كيفرخواست صادر شد».
هادي هاشميان ميافزايد« :براي ساير متهمان پرونده كه از مديران
زيرمجموعههاي برخي ادارههاي استان بودند ،براساس دفاعيات و
مداركي كه ارائه دادند و گزارش سازمان بازرسي ،قرار منع تعقيب
در بازپرسي ويژه جرائم كاركنان دولت صادر و پرونده براي رسيدگي
و صدور رأي به دادگاه كيفري ۲گرگان فرستاده شده است».
وي درباره طوالنيشــدن زمان صدور كيفرخواســت نيز توضيح
ميدهد« :تعلل در پاســخ گزارش ملي ســيالب دربــاره قصور
ارگانهاي مختلف ،دليل طوالنيشــدن زمان رسيدگي و صدور
كيفرخواست اين پرونده بود».
دليل اصلي پيگيري قضايي پرونده سيل گلستان مربوط به گزارش
كارشناسي است كه ستاد بحران كشور ۱۰روز پس از وقوع ،منتشر
و موضوع قصور احتمالي را مطرح كرد.
رئيس سازمان مديريت بحران كشور در تاريخ ۹فروردين ۹۸اعالم
كرد پرشدن سدهاي گلستان و وشــمگير ،اليروبينكردن مصب
رودخانهها و محدودبودن خروجي آب به سمت دريا از داليل وقوع
سيل در مناطق مسكوني بوده است.
از سوي ديگر در فاصله صدور اطالعيه سازمان هواشناسي استان
مبني بر ورود سامانه بارشي تا زمان جاريشدن سيل در گلستان
حتي يك جلســه مديريت بحران هم از ســوي اســتاندار وقت و
جانشــين وي تشــكيل نشــد كه اگر در اينباره بررسي صورت
ميگرفت ،ممكن بــود قصور را متوجه مديران وقت اســتانداري
هم كند.
در سيل گلســتان ۴۲۰۰ميليارد تومان خســارت به بخشهاي
مختلف مســكوني ،كشــاورزي ،صنعتي ،راهها و غيره وارد شد و
آبگرفتگي منازل در برخي مناطق تا 2ماه ادامه داشت.
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يادداشت
ذوالفقار 99؛ نمايش اقتدار ارتش
علي حسيناحمدي

كارشناس مسائل نظامي

طي روزهاي گذشــته (بيستم تا بيستودوم شــهريورماه) رزمايش
مشترك بزرگ ذوالفقار 99ارتش ،با رمز يا سيدالشهدا(ع) و با گسترش
شناورهاي سطحي و زيرسطحي و يگانهاي پروازي نيروي دريايي،
سامانههاي راداري و موشكي قرارگاه پدافند هوايي خاتماالنبيا(ص)،
يگانهايي از نيروي زميني و جنگندههاي نيروي هوايي در درياي عمان
با فرماندهي قرارگاه ذوالفقار ارتش و با حضور ناظران قرارگاه مركزي
خاتماالنبيا(ص) برگزار شد .در اين رزمايش طرحهاي تاكتيكي آفندي و
پدافندي (براي حراست از آبهاي سرزميني كشورمان و حفظ خطوط
مواصالتي) ،مهمترين ســامانههاي رزمي ازجمله موشكهاي كروز
سطح به سطح و ساحل به دريا ،اژدر ،موشكهاي هوا بهسطح و سطح
به هوا و سامانههاي راكتانداز از روي شناورهاي سطحي ،زيرسطحي،
يگانهاي پروازي و پهپاد مورد آزمايش قرار گرفتند.
پس از پايان جنگ تحميلي ،فرماندهان و مقامات عاليرتبه كشورمان و در
رأس آنها مقام معظم رهبري و فرمانده كل قوا (مدظلهالعالي) با استفاده از
تجربه جنگ ،برنامهريزي و اجراي رزمايشهاي زميني ،پدافندي ،هوايي
و دريايي را بهعنوان يكي از اصول مهم دنيــاي نظاميگري و بهمنظور
كســب آمادگي الزم براي مواجهه با هرگونه تجاوز احتمالي دشمنان
كشورمان در دستور كار خود قرار دادند .در همين راستا طي سالهاي
پس از جنگ تحميلي تاكنون نيروهاي مسلح كشورمان ،بهخصوص ارتش
و سپاه چندين رزمايش در زمين ،هوا و دريا بهصورت جداگانه يا مشترك
انجام دادهاند تا هم توانمندي خود را به دشمنان زبون اين مرزوبوم نشان
دهند و هم آمادگي خود را براي دفاع از كشور حفظ كنند.نيروهاي مسلح
جمهوري اسالمي ايران امروز رزمايشها را مطابق با تهديدهاي پيشرو و
صحنه واقعي نبرد برگزار ميكنند و با تسليحات بومي و بهينهشده اهداف
را مورد اصابت قرار ميدهند.
ارتش جمهوري اسالمي ايران حدود 11سال است كه با اعزام ناوگروه
به خليج عدن و تنگه بابالمندب بــا دزدان دريايي كه مانع حركت
كشتيهاي ايران و ســاير كشورها در اين مناطق هســتند ،مقابله و
كشتيهاي تجاري را اســكورت كرده اســت .همچنین با برگزاري
رزمايش مشترك با كشورهاي چين و روسيه نشان داده آمادگياش به
لحاظ توان رزمي و دريايي بهحدي است كه ميتواند همپاي شناورهاي
بزرگ و پيشرفته كشورهاي مذكور وارد فاز عملياتي شود و برنامههاي
تدوينشــده را انجام دهد كه نمونه اين توان دفاعي حضور ناوشكن
سهند در آن رزمايش بود.جمهوري اســامي ايران همواره با اجراي
رزمايشهاي مختلف و با به نمايش درآوردن قدرت و اقتدار نظامياش
سعي دارد به همسايگان تفهيم كند كه امنيت خليجفارس بايد از سوي
كشورهاي منطقه تأمين شود و اين كشورها با تعامل ميتوانند به اين
مهم دست يابند .دشمنان نظام اســامي نيز سالهاست بهدنبال آن
هستند تا بتوانند درخصوص دستاوردهاي نظامي ايران رعبآفريني
كنند كه اين امر تاكنون با پيام صلح و دوستي جمهوري اسالمي ايران
براي كشورهاي همسايه نقش بر آب شده است.

پروفسور هوندا فن

استاد دانشگاه مطالعات بینالمللی شانگهاي

هماكنون هردو كشــور
چين و ايــران با وظايف
ســنگين توســعه ملي
روبهرو هســتند؛ توسعه
2كشور بهشدت مكمل
يكديگر اســت و بهبود
روابط چين و ايران آشكارا به نفع هر دوطرف خواهد
بود .چين و ايران بايد با نگــرش مثبتتري روابط
دوجانب ه خود را مشاهده کرده و توسعه دهند.

سياست

دوشنبه  24شهریور  99شماره 8037

رابطه با ايران در فلسفه چيني

همكاري برد -برد يكي از افكار مهم فلسفه چيني است .چين و ايران در دوران باستان روابط دوستانه
«جاده ابريشم» را داشتند .اين دو كشور با تاريخ باشكوه بايد از خرد سياسي كافي برخوردار باشند

ايران در ديپلماسي چين

بسياري از كشورها چين را دومين كشور قدرتمند
جهان قلمــداد ميكنند و اياالتمتحــده چين را
بهعنوان حريف استراتژيك شماره يك خود درنظر
گرفته اســت .از نظر ايــاالت متحــده ،هماكنون
اصليترين تناقض بين اياالتمتحده و چين رقابت
بين «قدرت اول جهــان» و «قدرت دوم جهان» در
رابطه با رقابت براي تسلط بر جهان است .از اين پس
براي مدت زمان نسبتا طوالني ويژگيهاي اساسي
در روابــط اياالتمتحده و چين درگيــري و تضاد
اســت؛ اين وضعيت حتي با عوض شدن نامزدهاي
رياستجمهوري اياالتمتحده نيز تغيير نخواهد كرد.
براي مدت نسبتا طوالني در روابط ديپلماتيك چين،
اياالتمتحده اولويت اصلي بوده اســت که اين امر
ميتواند بر توسعه روابط دوجانبه يا چندجانبه بين
چين و ساير كشورها تأثير بگذارد ،ولي اكنون افزايش
خصومت اياالتمتحده با چين ،بهتدريج تأثير منفي
روابط چين و آمريكا را در توسعه روابط دوجانبه يا
چندجانبه با ساير كشورها كاهش خواهد داد.
از طرفــي ايران يكــي از اصليترين كشــورها در
خاورميانه بوده و خاورميانه از لحاظ اســتراتژيكي
براي چين بســيار مهم اســت .همچنين چين و
ايران در بســياري از موارد توانايي همكاري دارند؛
بنابراين چين انگيزه و شــرايط الزم براي تعميق
روابط دوجانبه با ايران را دارد .در حقيقت با وجود
تحريمهاي طوالنيمدتی كــه اياالتمتحده عليه
ايران وضع كرده اســت ،چين در 4دهه گذشــته
رابطهاي نســبتاً خوب با ايران برقرار كرده كه اين
نشاندهنده نگرش چين به ايران است ،اما در بعضي
از مواقع در گسترش و توسعه روابط با ايران با برخي
از مشكالت و كاستيها روبهروست؛ بهعنوان مثال
چين درك عيني كافي از ايران نــدارد يا هنوز هم
زمينههايي براي تغيير و پيشرفت ديپلماسي چين
وجود دارد كه اين موارد و كاستيها بر پيشرفت بهتر
روابط ميان چين و ايران تأثير گذاشته است.

ايران و چين در حال نهايي كردن سند روابط  25ساله هستند.

چين با نگاه به ايران بايد درك اين را داشــته باشد
كه ايران توانايي پيشــرفت و ظهور قدرت را دارد و
همچنين بايد از نقش اساســي كه ايران در منظر
سياســي خاورميانه ايفا ميكند ،آگاه باشد .وقتي
چين سياســتهاي خارجي خود را در قبال ايران
تدوين ميكند ،بايد كشور ايران را از داخل بهطور
كامل بشناســد و براي چين بدون چشــمانداز و
مشاهده داخلي دشوار است كه سياست مؤثري را
در قبال ايران تعيين كند.
چين در ديپلماسي ايران

تحريمهاي بينالمللي كه توسط اياالتمتحده در
4دهه گذشته به ايران تحميل شده است ،يك مانع
جدي براي توسعه ايران بوده است و «فشار شديد»
كه توسط دولت دونالد ترامپ به ايران تحميل شده
باعث ايجاد مشكالت بيشتري شده است .همچنين
در خاورميانه اســرائيل ،عربستان سعودي و برخي

كشــورهاي عربي نيز ايران را تهديدی براي خود
ميدانند؛ بنابراين اين كشورها با هم متحد ميشوند
تا با همديگر به مقابله با ايــران بپردازند .هماكنون
ايران بهشــدت نياز به گسترش فضاي ديپلماتيك
خود دارد.
اكنون كه چيــن به دومين كشــور قدرتمند جهان
تبديل شــده و از طرفي هم هيچ تعــارض تاريخي
با ايران ندارد و در 40سال گذشــته روابط دوجانبه
خوبي با ايــران برقرار كرده اســت ،ميتواند به يكي
از گزينههاي مهم ديپلماســي ايران تبديل شــود.
در23ژوئن ســال  ،2020ســخنگوي دولت ايران،
علي ربيعي اعالم كرد كه «برنامه همكاري مشترك
25ساله ايران و چين» توســط دولت ايران تصويب
شده است .اين خبر بالفاصله باعث بحث گستردهاي
در ايران شــد كه بعضي افراد موافق و بعضي مخالف
اين قرارداد بودند .اياالتمتحده ،اســرائيل و ســاير
دولتهايي كه با ايران دشــمني دارند نيز به «برنامه

همكاري مشــترك 25ســاله ايران و چين» توجه
زيادي داشتند و شايعات زيادي را راجع به اين قرارداد
بهوجود آوردند .اين شايعات باعث شد تا ايرانيان نگران
همكاري جامع با چين شوند .انتقاد برخي از ايرانيان
درمورد «برنامه همكاري مشــترك 25ســاله ايران
و چين» نشاندهنده اين اســت كه هنوز مشكالت
بزرگي در درك عيني ايــران از چين وجود دارد .اين
افراد متأسفانه تحتتأثير شايعات كشورهاي متخاصم
قرار گرفتهاند؛ بهعنوان مثال ،چگونه ميتوانيم صحت
شايعهاي مبني بر ارســال نيروهاي نظامي چيني به
ايران را بفهميم؟ يكي از بزرگترين دســتاوردهاي
جمهوري اسالمي ايران ،تحقق استقالل اين كشور
است .جمهوري اسالمي هرگز اجازه نخواهد داد كه
نيروهاي خارجي در ايران مســتقر شوند و از طرفي
چين هم اصال نظري براي اعزام نيروهاي نظامي خود
به ايران را ندارد.

مترجم :سعيده زرين
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چين و ايران براي توسعه روابط
بهتر بايد با هم همكاري كنند

نهتنها چين بلكه ايران نيــز نياز واقعي براي
بهبود روابط دوجانبــه دارد ،اما اگر بهصورت
واقعگرايانه توضيح دهيــم ،هماكنون چين و
ايران براي همكاري همهجانبه هنوز فاقد اعتماد
متقابل سياسي هســتند .عالوه بر اين هنگام
توسعه روابط دوجانبه ،چين و ايران هنوز از تأثير
ساير كشورها رها نشدهاند .در چين اين ديدگاه
وجود دارد كه بهبود روابط چين با ايران باعث
عد مرضايت اياال تمتحده از چين و در نتيجه
سركوب شديد چين توسط اياالتمتحده خواهد
شد .در حقيقت ،سياستگذاران اياالتمتحده
قب ً
ال چين را بهعنوان هدفــي درنظر گرفتهاند
كه بايد بيش از ايران ســركوب شود .مسلم ًا
بدون درنظر گرفتن توسعه روابط چين و ايران،
خصومت آمريكا با چين هيچ تغييري نخواهد
كرد .همچنين يك ديــدگاه چيني وجود دارد
كه بهبود روابط چين و ايران باعث ميشــود
كشورهاي عربي در خاورميانه از عملكرد چين
ناراضي باشــند و بنابراين چين بايد در روابط
خود با ايران محتاطانــه عمل كند .من با چنين
ديدگاهي بسيار مخالف هستم؛ زيرا ديدگاهي
توأم با نگراني نهتنها نبايد از قدرت «دوم جهان»
ناشي شود ،بلكه براي گسترش روابط خارجي
چين نيز زيانبار اســت .نهتنها سطح شناخت
انديشمندان چيني ،بلكه سطح تصميمگيري
دولت چين نيز بايد به سطح بااليي كه توسعه
چين به آن دستيافته ،برسد.
تاريخ ايران نيز ثابت كرده است كه هرقدر تنوع
روابط ديپلماتيك ايران بيشتر باشد ،براي دفاع
از منافع ملي كشــور مؤثرتر است؛ حتي اگر
اكنون ايران توانايي تبادل دوستانه با قدرتهاي
اروپايي و آمريكايي را داشــته باشد ،تعميق
روابط دوجانبه ايــران و چين چه ضرري براي
ايران خواهد داشت؟ از اين گذشته ،چين داراي
مزايايي است كه قدرتهاي اروپايي و آمريكايي
از آن برخوردار نيستند .عالوه بر اين ،همكاري
برد-برد يكي از افكار مهم فلسفه چيني است.
اگر چين روابط خود را با ايران توسعه دهد ،ايران
را از توسعه روابط با ساير كشورها باز نخواهد
داشت .ايران بايد از اين موضوع آگاه باشد كه
همكاري با چين ،فرصتهاي بســيار بيشتري
نسبت به چالشهاي آن خواهد داشت .چين و
ايران در دوران باستان روابط دوستانه «جاده
ابريشــم» را داشتند .اين دو كشــور با تاريخ
باشكوه بايد از خرد سياســي كافي برخوردار
باشــند و در اين دنيايي كه مدام درحال تغيير
است با يكديگر به جلو گام بردارند .من بهعنوان
يك داماد ايراني و پروفســور چيني ،اميد به
آيندهاي بهتر بــراي روابط چين و ايران دارم و
مايلم براي تحقق آن ،سخت تالش كنم.
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كرونا
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آمــار مبتاليــا ن ديروز

2.089

آمار بهبوديافتگان تا ديروز

346.242

چرا كرونا در قزوين
باال گرفته است؟

همهگيري ترس

دولتها نگران آغاز پيك دوم در آستانه آغاز فصل سرما
هستند و مردم نگران بازگشت قرنطينه سراسري
سير صعودي موارد ابتال هستند .در بريتانيا ،بلژيك و
ايتاليا كه در موج اول هم موارد ابتالي بااليي داشتند،
كرونا بار ديگر شدت گرفته است .در هلند اگرچه آمار
مرگومير همچنان پايين است ،اما شمار مبتاليان باال
رفته و وضعيت فرانســه با شكستن مكرر ركورد ابتال
در روزهاي متوالي نگرانكننده است .ترس از شروع
موج دوم كرونا آن هم در آســتانه فصل سرما دغدغه
مشترك بســياري از سياســتمداران اروپايي است؛
هرچند آنها روشهاي يكســاني را براي پيشگيري از

موج دوم قرنطينه از كجا آغاز ميشود؟

پرسش

اسرائيل يكي از نخستين مناطقي در جهان است كه دومين موج قرنطينه را بهدليل بازگشت شيوع كرونا
بهزودي آغاز خواهد كرد .كابينه كرونا درون دولت اين رژيم كه از چند وزير مسئول مستقيم مهار اين بيماري
تشكيل شده ،اخيرا محدوديت دوهفتهاي جديد فعاليتهاي اقتصادي و رفتوآمد شهروندان را تصويب
كردهاست .براساس تصميم اين كابينه بعد از دو هفته اگر موج جديد شيوع كنترل شد ،اين محدوديتها
فقط براي مناطقي كه آمار بااليي دارند اعمال خواهد شد .قرار است اين تصميم به تأييد دولت این رژیم و
جمع كل وزرا برسد .شمار مبتاليان در اسرائيل از 5مورد درماه ميبه 4000مورد در اين هفته رسيدهاست.
قرار است مرحله دوم قرنطينه سراسري از روز چهارشنبه يا جمعه آغاز شود.
دست زدن را تمام كنيد ،حقوقمان را بدهيد
در انگليس كادر بهداشت و درمان در اعتراض به كمي دستمزدها در شرايط بحراني كرونا ،دست به اعتراض
زدهاند و قصد اعتصاب دارند .در  2روز گذشته تجمعاتي توسط برخي پزشكان و پرستاران براي نشان دادن
اين اعتراض در مركز لندن برگزار شدهاســت .كادر درمان كه ماههاي سختي را گذراندهاند با لباسهاي
مخصوص بيمارستان ،پالكاردهايي در دست دارند كه روي آن نوشته شده« :ديگر برايمان دست نزنيد،
حقوقمان را بدهيد» .اشاره آنها به موج همدلي و حركتهاي تشويقي است كه از ابتداي شروع بحران كرونا
مانند ديگر نقاط جهان در انگليس هم توسط مردم و دولت با كادر درمان انجام شدهاست .حضور مردم در
مقابل مراكز درماني و دست زدن و آواز خواندن براي قدرداني از پزشكان و پرستاران و همچنين انتشار
عكس و فيلم در شبكههاي اجتماعي بخشي از اين همدلي بود .اكنون اما كادر درمان در انگليس با توجه به از
دست دادن  640تن از همكارانشان در مبارزه چند ماهه با كرونا ،خواستهاي فراتر از اين همدلي دارند .تجمع
روزانه آنها در ميدان ترافالگار لندن با  2دقيقه سكوت به احترام 640همكار درگذشته آغاز ميشود و بعد با
شعار و اعتراض ادامه مييابد .حذف شدن پرستاران از افزايش دستمزد پرسنل 900هزار نفري بهداشت و
درمان انگليس ،جرقه اوليه اين اعتراضها بودهاست.

ورود به شرايط بحراني اجرا نميكنند اما تقريبا بهطور
همزمان در حال افزايــش محدوديتها با هدف مهار
آمار ابتال هستند.
اجراي «قانون »6در انگلستان

در انگلستان بوريسجانســون كه نگاهي به وضعيت
شــكننده و نگرانكننده اين روزهاي فرانســه دارد،
تها را افزايش داده و با اجراي طرحي معروف
محدودي 
به «قانون »6تجمع بيــش از 6نفر را غيرقانوني اعالم
كرده است .طبق دســتورالعمل جديد دولت تجمع
بيش از 6نفر 100پوند جريمه نقدي در محل خواهد
داشت و در صورت تكرار جرم ،تا 3200پوند افزايش
مييابد .اين بدان معناست كه يك خانواده 5نفره فقط
اجازه ديدار همزمان با يك مادربزرگ يا پدربزرگ را
دارند .مقامات بهداشتي بريتانيا گفتهاند؛ اگرچه تعداد
ابتال در ميان كودكان و ســالمندان ثابت است اما در
روزهاي اخير موارد ابتال به كرونا در اين كشور در ساير
گروهها به سرعت افزايش يافته است.
به گزارش روزنامه ديليتلگراف ،قانون 6كه در آستانه
پاييز در انگلستان اجرا شده،محدود به خانهها نيست
و در همــه فضاهاي عمومي اجرا ميشــود .يعني در
مراكز مذهبي ،سالنهاي ورزشي ،رستورانها و مراكز
پذيرايي هم گروههاي بزرگتــر از 6نفر نبايد وجود
داشــته باشــد و اين گروهها از نظر اجتماعي نبايد با
يكديگر مخلوط شوند يا گروههاي بزرگتري تشكيل
دهند .طبق برنامه اعالمي دولت جانســون ،آموزش
و تنظيمات كاري بيتأثير اســت .عروســي و مراسم
خاكســپاري با الزام حفاظت از كــودكان ميتواند با
حضور حداكثر 30نفر برگزار شــود .بهنظر ميرسد
دولت جانسون ســعي كرده با اجراي طرح قانون 6از
قرنطينه كامل انگليس جلوگيــري كند .با اين حال،
روزنامه تلگراف نوشــته وزراي اين كشــور در حال
بررسي طرح «منع رفتوآمد ملي» هستند .مقامات
اين دولت كه پيشتر احتمال قرنطينه دوم را قويا رد
ميكردند در پي افزايش مــوارد ابتال در اظهارنظر در
اينباره با احتياط بيشــتري عمــل كردهاند .آنچنان
كه مت هنكوك ،وزير بهداشــت بريتانيا در تازهترين
اظهارنظرها گفته« :موج دوم يك تهديد بسيار جدي
اســت .اميدوارم اجراي سياســتهاي جديد براي
محدوديت معاشــرتهاي اجتماعي مانع از ورود به
مرحله جديدي از قرنطينه شود اما همهچيز بستگي
به آمارهاي ابتال و شيوع بيماري دارد».
فرانسه و ايتاليا :قرنطينه سراسري نداريم
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قسمت آخر

پاســاژگرد يها كار دســت
قزوينيهــا داده و زنان خانهدار
اين استان بيشــترين آمار ابتال
به كرونا را طي روزهاي اخير به
نام خود ثبت كردهاند .بيشترين
مريم سرخوش
سفر به استا نهاي شمالي هم
خبرنگار
در تعطيالت اخير بهخودروهاي
پالك قزوين تعلق گرفته تا حاصل آن شيب تند صعودي
ابتال به كرونا و افزايش بستري و مرگومير در شهرهاي
مختلف قزوين باشد .البته در اين شيب صعودي قزوين
تنها نيست و 24استا ن ديگر هم در وضعيت قرمز و هشدار
قرار دارند .مرگ يك دانشآموز 8ساله خوزستاني بر اثر
ابتال به كرونا ،بستري شــدن بيش از 500بيمار قطعي
مبتال به كرونا در بيمارستان امامرضا (ع) تبريز فقط در
يك شبانهروز ،قرمز شــدن وضعيت نيمي از شهرهاي
مازندران ،فعال شــدن دوباره بخشهاي كرونا در مراكز
درماني كرمانشاه و ....انگار پاياني بر اين سير صعودي ابتال
و مرگومير نيست.

شيده اللمي

طي هفتههاي اخير ،روند تعداد مبتاليان به كوويد۱۹-

دامون فاضلي
کارشناس علوم اجتماعی

افزايش 17درصدي آمار مراجعان

در بريتانيا ،بلژيك و ايتاليا كه در موج اول هم موارد ابتالي بااليي داشتند،
كرونا بار ديگر شدت گرفته اســت .در هلند اگرچه آمار مرگومير همچنان
پايين است اما شــمار مبتاليان باال رفته و وضعيت فرانسه با شكستن مكرر
ركورد ابتال در روزهاي متوالي نگرانكننده است
در فرانسه سير صعودي داشته است .تاكنون بيش از
۳۰هزار نفر از مبتاليان بــه كوويد ۱۹-جان خود را از
دست دادهاند .بيبيسي گزارش داده در فرانسه شواهد
نگران كنندهاي هست كه نشان ميدهد نهتنها ابتال،
بلكه عوارض و بيماريهاي مربوط به كرونا هم در حال
افزايش است .فرانســه مدارس را بهدليل افزايش آمار
ابتال تعطيل كرده اما حاال با چالش ديگري هم مواجه
شده اســت؛ جليقه زردها پس از چندماه كه بهدليل
كرونا در فعاليتهاي اعتراضيشــان وقفه افتاده بود،
بار ديگر به خيابانها بازگشــتهاند .در فرانسه اگرچه
مقامات محلي اختيار دارند تا در صورت افزايش آمار
ابتال برنامههاي ويژهاي را اجرا كنند اما دولت فرانسه
اعالم كرده فعال تصميمي براي اجراي طرح قرنطينه
سراسري ندارد؛ همانطور كه پيشتر مقامات بهداشتي
ايتاليــا اعالم كرده بودند ،اين كشــور هــم قرنطينه
سراسري را دوباره اجرا نميكند.
آلمان؛ اعتراض مردم ،دفاع مركل

شهروندان آلماني از سراسر شــمال آلمان در هانوفر
هم اعتراضاتي را عليه محدوديتهاي كرونايي برگزار
ميكنند .معترضان قرار اســت در ايــن اعتراضات به
استفاده اجباري از ماسك و قواعد فاصلهگذاري اعتراض
كنند .آنگال مــركل ،صدراعظم آلمان هــم مجددا از
محدوديتهاي كرونايي دفاع و در عين حال از امكان
بحثهــاي دمكراتيك در اينباره طرفــداري كرد .او

تأكيد كرد كه محدوديتها در روابط و ديد و بازديدها و
در زندگي فرهنگي در دوران كرونا توقعات دمكراتيك
واقعي هســتند و اين اقدامات به آلمان كمك كرد ه از
گسترش غيرقابل كنترل اين بيماري جلوگيري كند.
مركل گفته از برنامههاي محدودكننده عقبنشيني
نميكند؛ مخصوصا حاال كه آمار ابتال در برخي مراكز
عمومي اين كشور كمي افزايش يافته است.
اتريش

نهادهاي بهداشــتي در اتريــش روز جمعه از ابتالي
حدود 580مــورد جديد به كرونا خبــر دادند كه در
هفتههاي اخير روند صعودي به خود گرفته اســت.
بيش از نيمي از مبتاليان جديد به كرونا از شهر وين
گزارش شدهاند.
با افزايش موارد ابتال به كرونا در اتريش ،اين كشــور
اقدامات سراســري براي مهار اين بيماري همهگير را
تشديد كرده است .دولت اتريش روز جمعه اعالم كرد
كه از روز دوشنبه بدون استثنا در همه كسبوكارها
اســتفاده از ماســك اجباري خواهد بود .سباستين
كورتس ،صدراعظم اتريش گفته است« :من ميدانم
كه خيلي از شــهروندان هنوز به اين پيشــگيريها
اعتقادي ندارند ،اما اوضاع دوباره جدي ميشــود .در
چند روز گذشــته آمارها مرتبا افزايش مييابد .ما در
كشــورهاي ديگر ميبينيم كه بازگشت كرونا چقدر
سريع ميتواند رخ دهد».

نيما فاتح
پزشک

جنگيدن با اشباح
فقر در پاكستان ،فرايند مبارزه با كرونا را مختل كرده است .عكسgetty image :
نويسندگان :مايكل سافي و شاهمير بلوچ  /منبع :گاردين 4 /آگوست2020

ذوالقرنین منجال ،با بروز عالئماش غافلگير
نشد .اين حسابدار اهل كويته پاكستان ديده
بود كه چطور تبولرز و سرفه از هفتههاي قبل
در بين خانواده بزرگاش گسترش مييافت و
البته كسي هم تست نميداد.
منجال ميگويد« :يكــي از عموهايم گفت
اگر كسي از خانواده ما تســت بدهد با من
سروكار دارد .اين مايه بدنامي ما در جامعه
خواهد شد».
پاكســتان يكي از برجستهترين كشورهاي
در حالتوسعه است كه از مقابله با ويروس
دست كشيده است؛ هر چند که ماسكزدن
اجباري است و مناطق كوچك مبتال ،قرنطينه
ميشوند ،اما رهبران این کشور از آغاز مصر
بودهاند در كشــوري كه فاقــد نظام رفاه
اجتماعي است ،جايي كه يكچهارم مردم
در فقر زندگي ميكننــد ،قرنطينه خطرات

بزرگتري از ويروس كرونا ايجاد ميكند.
البته ايــن اقدامات یعنــی عدمتعطيلي و
قرنطينه مانع از فروپاشي اقتصادي نخواهد
شد .امســال ،پس از  ،1998نخستين سالي
است كه شــاهد افزايش ميزان جهاني فقر
خواهيم بود ،با دســتكم 68ميليون نفري
كه انتظار ميرود بــه زير خط حداقل معاش
(براساس 1.9دالر در روز) رانده ميشوند.
اين فاجعه انساني اکنون اثرات خود را نمایان
میکند .ســازمان ملل هفته پيش گزارش
داد؛ به سبب تبعات قرنطينه ،هرماه بيش از
10هزار كودك از گرسنگي مردهاند .امسال با
شيوع ويروس كرونا ،حدود 40ميليون كودك
در پاكســتان قطرههاي فلج اطفال دريافت
نكردهاند ،چون كوويد 19-موجب تعليق طرح
ايمنيسازي شده است.
عمران خان ،نخستوزير پاكستان ،ميگويد:
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تعــدادي از كشــورهاي اروپايــي از بيم شــروع
مــوج دوم ،محدوديتهــا را تشــديد كردهانــد

بســياري از مردم جهان چندماه اســت که كســب و
كارهايشان را با كرونا سازگار كردهاند .آنها اميدوارند به
هر سختجاني كه شده از اين شرايط جان سالم بهدر
ببرند اما افزايش آمار ابتال به كرونا در تعدادي از كشورها
در هفتههاي اخير آنچنان ســرعت گرفته كه برخي
دولتها به بازگشت دوباره به قرنطينه فكر ميكنند.
بهگزارش همشهري ،بسياري از كشورها در اروپا پس
از آنكه توانستند موج نخست شــيوع ويروس كرونا
را با موفقيت نســبي مهار كنند ،حاال بار ديگر شاهد

آمــار جانباختگانديروز

او دارد پاكستانيها را «همزمان از گرسنگي
و ويروس كرونا» نجات ميدهد .اين كشور،
پس از ثبت بيش از 280هــزار مورد ابتال و
حدود 5700مورد مرگ ،در حال كاهش ميزان
تستگيري است؛ كاري كه تصوير شيوع را در
اين كشور آشفته ميكند.
شــرين خان ،رئيس پولمونولوژي (پزشكي
ريه) بيمارستان  Rehanدر كويته ميگويد:
موارد ابتال پس از جشن عيد فطر درماه مي،
ناگهان افزايش يافت« :پزشكان تجهيزات
حفاظتي شخصي نداشتند .ما دستگاه تنفس
مصنوعي نداشتيم .هرگز تصور نميكرديم
اين ميزان اكسيژن الزم باشد .ما براي درمان
مبتاليان فاقد پزشك و پرستار كافي بوديم.
نظام بهداشتيمان فروپاشيد».
از آن به بعد ،بهنظر ميرسد شيوع كرونا در
پاكســتان رو به كاهش است .بخشي از اين
روند احتماال نتيجه گزارش ناقص موارد ابتال و
بدنامي شكلگرفته بر گرد تستدادن است.

خان ميگويد :بيمارستانشان هم خلوت شده
است .انتظار ميرفت ويروس كرونا كشورهاي
فقير را تارومار كند ،چــون بهگفته جاويد؛
«درمورد آنفلوآنزا شاهد اين اتفاق بوديم».
جمع كل مبتاليان در پاكســتان باالست و
اين بيماري در كشور همسايه ،هند ،هم در
حال اوجگيري اســت ،ولي بهنظرميرسد
ميزان مرگومير در هر  2كشــور پايينتر
از كشــورهاي ثروتمندتر اســت .نيجريه،
پرجمعيتترين كشور آفريقايي ،كمتر از هزار
مورد مرگ را ثبت كرده است.
جاويد ميگويد« :دليــل آن ميتواند اين
باشد كشــورهايي كه منابع اندكي دارند به
انبوهي از بيماريها مبتال شدهاند كه بعدها
مشكل ايجاد ميكنند( .فقط بيماران بسيار
بدحال شناسايي ميشوند) ».او درعينحال
ميافزايد« :البته بيمارستانهاي كشورهاي
مذكور ،آ نگونه كه پيشبيني شــده بود،
شلوغ نشد».

بهگفته پزشــكان ،جوانبــودن جمعيت و
پايينبودن ميزان چاقي هم ممكن است مؤثر
باشد .دليل ديگري هم ميتواند در كار باشد؛
مثال،كشورهاي غرب آفريقا بهخاطر مبارزه با
وبا ،سرخك و ابوال طي چندين سال گذشته،
در مبارزه با بيماريهــاي عفوني فوقالعاده
كاركشته شــدهاند .كوپالي كه بيمارستاني
براي ابوال در سيرالئون راهاندازي كرده است
ميگويد« :جاهايي هســت كه به مقابله با
شيوع بيماريهاي عفوني عادت دارند .آنها به
بسيج منابع محدودشان و انجام كارهايي كه
ما فقط درباره انجامدادنشان حرف ميزنيم
عادت دارند».
امن و محصور
نخستوزير اردن ،عمررزاز ،روزي را بهياد
ميآورد كه  3طرح پيش رويش گذاشتند« :ما
3سناريو داشتيم :بدترين سناريو ،سناريوي
متوسط و سناريوي خوب».

جانشين ســتاد مقابله با كرونا در قزوين در گفتوگو
با همشــهري به وضعيت قرمز اســتان اشاره ميكند و
ميگويد :ميــزان بيماران فوتي و بســتري كرونا رو به
افزايش و بيشــترين آمار مبتاليان هم مربوط به حوزه
بازار ،مطبها و شبكه حملونقل است .منوچهر حبيبي
ميافزايد :از  ۲۹مــرداد يعني تقريبا آغــاز تعطيالت
چندروزه تا اوايل هفته جاري آمار مراجعان با عالئم حاد
تنفسي  ۱۷درصد افزايش داشته است .او داليل بحراني
شــدن كرونا در قزوين را عاديســازي و سادهانگاري
از ســوي مردم و افزايش مســافرتهاي غيرضروري
عنوان ميكند و ميگويد :در تعطيــات اخير ،قزوين
هم در فهرست استانهايي با بيشترين آمار پالكهاي
واردشــده به گيالن و مازندران بوده .اين مسئله را هم
ميتوان عامل مهم انتقال ويروس به شهرهاي مختلف
استان دانست .معاون سياسي و امنيتي استاندار درباره
داليل بــاال بودن آمــار ابتال ميان خانمهــاي خانهدار
قزويني هم بيان ميكند :اين مسئله نياز به بررسيهاي
اپيدميولوژيك دارد و از سوي پژوهشگران در حال انجام
است .اما بهنظر ميرســد مراجعات خانمهاي خانهدار
به فضاهاي تجاري ،مراكز خريد و فروشگاههاي شلوغ
از داليل باال بــودن آمار ابتال در ميان آنها باشــد .البته
مراجعات متعــدد به مطبها را هم ميتــوان بهعنوان
عامل ديگــري درنظر گرفت .نبايد شــاهد اجتماع در
مطبها باشيم ،زيرا شيوع ويروس كرونا در مكانهاي
مســقف كوچك افزايش مييابد .حبيبي درباره اعمال
محدوديتهاي جديد در اســتان عنوان ميكند :طي
7ماه شــيوع كرونا ،كادر درمان ،مردم و بهويژه اصناف
شرايط بسيار سختي را تحمل كردند و بهخوبي شاهد
رعايت پروتكلهاي بهداشتي از سوي مردم بوديم .اما
طي يكي -دو هفته اخير پيك دوباره كرونا در استان رقم
خورده كه با مناسبتهاي مذهبي و شروع سال تحصيلي
همزمان شده است.اكنون از سوي دانشگاه علوم پزشكي
قزوين بررسيهايي در حال انجام است و چنانچه روند
بستري و مرگوميرها تا يك هفته آينده به همين صورت
باقي بماند حتما محدوديتهاي جديد را لحاظ خواهيم
كرد .البته در اعمال اين محدوديتها معيشت هم بايد
مورد توجه باشــد ،چرا كه اشتغال آسيب جدي ديده و
اصناف متحمل هزينههاي سنگين شدهاند.

بهگفته او ،نظام درماني اين پادشاهي كوچك
كمدرآمد خاورميانــهاي ،روزانه ميتواند
حداكثر حدود 200مبتــاي جديد ويروس
كرونا را پذيرش كند .طرحها نشان ميداد،
اگر شيوع اين بيماري از كنترل خارج شود،
انتظار ميرود روزانه حدود 600بيمار نيازمند
معالجــه را روانه بيمارســتانها كند .رزاز
ميگويد« :پس واقعا بايد از بدترين سناريو
پرهيز ميكرديم».
حاال ماهها پــس از آن لحظه ،اردن (در كنار
كشــورهايي نظير نيوزيلند و تايلند) جزو
معدود كشورهاي خوششانسي است كه ادعا
ميكنند انتقال اين ويروس را در سطح جامعه
ريشهكن كردهاند .اين پادشاهي در كل فقط
11مورد مرگ ناشي از كوويد 19-داشته است
و هماكنون موارد ابتاليي كه گزارش ميكند،
صرفا از ميان مسافران تازهرسيده از خارج
كشور و كاركنان درماني اســت كه آنها را
معالجه كرده و خود مبتال شدهاند.
اردن ،تايلند و نيوزيلند اعالم كردهاند؛ انتقال
ويروس را در سطح جامعه ريشهكن كردهاند
متوسط موارد جديد ابتال در هر هفته
رزاز ميگويد :با بستن سريع مرزها و تحميل
يكي از ســختگيرانهترين محدوديتها در
جهان «ما توانستيم بهترين سناريو را تثبيت
كنيم».
زندگي در امان ،پايتخت ،همــگام با بقيه
دنيا نيســت :خيابانها و رستورانها پر از
اردنيهايي اســت كه از شــبهاي خنك
تابســتان لذت ميبرند .اگر هم ماسك زده
باشــند ،اغلب دور گردنشان است و مردم
دوباره با هم روبوسي ميكنند.
رزاز ميگويد« :من خوشــحال بودم كه در
اردن رسم روبوســي را متوقف كرد هايم.
فقط از هفته گذشته بود كه اين رسم دوباره
برگشت .ادامه آن سختگيري كار دشواري

است وقتي كه در داخل كشور اساسا هيچ
مورد ابتاليي نداريد؛ البتــه اين ميتواند
خطرناك (زمينهساز ابتالهاي جديد) باشد».
بستن مرزها تا زمان كشــف يك واكسن
شدني نيست .دانشمندان در 8ماه گذشته
ركورد ســاخت واكســن را شكستهاند:
دستكم 5واكســن نامزد بهسوي مرحله
تست انساني انبوه حركت ميكنند.
ولي حتي با اين سرعت بيسابقه ،بعيد است
واكسني قبل از پايان امسال مجوز [ارائه به
بازار] را بگيرد؛ تازه پــس از آن بايد توليد
واكسن را افزايش داد تا براي كل دنيا كفايت
كند .اين كار احتماال دستكم چندماه زمان
ميبرد و اگر كشورها در مواجهه با اين پاندمي
همچنان با همديگر همــكاري نكنند ،اين
كار زمان بســيار طوالنيتري خواهد برد.
فلن ميگويد« :هيچ كشوري از بقاياي اين
آتش زير خاكستر كه دوباره جان ميگيرد
و سرايت ميكند ،در امان نخواهد بود؛ مگر
آنكه كل جهان به واكسن دسترسي داشته
باشد».
اردن مايل به بازگشايي سريع فرودگاهش
نبوده  ،ولي سرانجام روز چهارشنبه را براي
اين كار تعيين كــرد .مرزهاي اردن بهروي
جهان باز ميشود .رزاز ميداند كه اين كار چه
خطراتي درپي دارد؛ او ميگويد كشور آماده
اســت« :ما نهتنها ترديدي درباره موج دوم
نداريم ،بلكه مدام ميپرسيم موج بعدي كي
ضربهاش را خواهد زد .وقتي به اطراف خودت
در منطقه نگاه كني ،متوجه ميشــوي كه
نپرسيدن اين سؤال چقدر احمقانه است».
شكوفايي زندگي در سراسر امان ممكن است
تصوير آينده جاهاي بسيار آسيبديد هاي
نظيــر آريزونا باشــد .البته تــا اين نقطه
از پاندمي ،انســان دريافته است كه امور
ميتواند عكس آن چيزي كــه در امان رخ
داده هم پيش برود.
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سرابشهرنشيني
در روستاهاي يزد
شهر يزد براي توسعه و تبديل شدن به كالنشهر ناگزير است
روستاهاي حومه را به مناطق شهري الحاق کند كه برخي از
روستانشينان براي استفاده از امكانات شهري ،موافق اين طرح
و عدهاي براي حفظ بافت روستاها با آن مخالفند
فاطمه عباسي

خبرنگار

روستاهاي بدون امكانات كنار شهر

بلوار مدرس ،يكي از اصليترين خيابانهاي شهرداري منطقه 2و
بخشي از رينگ ترافيكي شهر يزد ،اكنون مرز بين شهر و روستاهاي
اكرميه ،اكرم آباد ،عسگريه ،مدرسي و حسين آباد است كه در اولويت
الحاق به شهر قرار دارند؛ روستاهايي كه پنجرههاي خانه هايشان از
يك سو به شهر و از سوي ديگر به روستا باز ميشود.
نابساماني اين روستاها بهدليل بالتكليف بودن آنها نيست .متولي
اين روستاها مشخص است و دهياري وظيفه رسيدگي به امور آنجا
را دارد اما مسئلهاي كه سبب ميشود مردم خواستار الحاق به شهر
باشند ،نزديك بودن به شــهر و افزايش روزافزون جمعيت در اين
روستاهاست .تا جاييكه شهرداري منطقه 2يزد نيز مجبور به ارائه
برخي خدمات در اين محدوده شده است زيرا تغييرات ايجاد شده
در اين روستاها متناسب با محالت همجوار نيست.
سيد مرتضي سجاد ،دهيار روستاي اكرميه در اين زمينه ميگويد
چند سال قبل جمعيت روستاهاي اين اطراف كمتر بود و دهياري
ميتوانست به همه امور رسيدگي كند اما حاال با ورود مهاجراني كه به
هواي زندگي ارزان در حومه شهر ،وارد اين روستاها شدهاند ،جمعيت
آنقدر افزايش يافته كه ديگر بودجه دهياري كفاف امور را نميدهد:
«روســتاي اكرميه به تنهايي 22هزار نفر جمعيت دارد .بافت اين
منطقه هم ديگر شباهتي به روستا ندارد و شبيه به حاشيه شهر است
اما از امكانات شهري هم برخوردار نيست .روزانه 6تن زباله در اين

خدمات رسانی منطقه  2به روستاها

ســيد ابوالفضل كشفي ،شــهردار منطقه 2شــهرداري يزد
ميگويد«:ما با اينكــه در حيطه وظايفمان نيســت ،برخي
خدمات مورد نياز را به ساكنان روســتاهاي اين منطقه ارائه
ميدهيم و برابر ضوابط براي ســاختن شــهر ســختگيري
ميكنيم ،اما سرريز جمعيت ما به اين روستاها هدايت ميشود
و در شرايط فعلي شهرداري نميتواند نظارت دقيق و درستي
از ساخت وسازهاي اين منطقه داشته باشد .ساخت وسازهاي
بدون ضابطهاي كه ميتواند تبعات منفي زيادي براي آينده
اين ديار در پي داشته باشد».
اين مدير شهري نيز معتقد اســت با الحاق روستاها به شهر
نظارت روي ساخت و سازها بيشتر و از ساختمانسازيهاي
بيرويه جلوگيري خواهد شد.

عكسها :همشهری

از روستاهاي قديمي ديگر چيزي باقي نمانده است .نه كوچ ه باغهاي سرسبز ،نه دام و نه زميني
یزد
براي كشت .مدتهاست كه خانههاي چند طبقه ،راهشان را به زندگي روستاييان باز كردهاند و
روستانشيني از حالت سنتياش خارج شده است .زندگي در حومه شهر يزد كار خودش را كرده
و مردم روستاهايي كه حاال ديگر نشاني از سرسبزي ندارند و تنها نام روستا را يدك ميكشند ،خواهان اتصال
به محدوده شهري هستند تا شايد حاال كه روستا ندارند حداقل بتوانند از امكانات رفاهي شهر بهره ببرند.
شوراي شهرستان يزد نيز در پي درخواست مردم ،الحاق روستاهاي بخش مركزي به شهر يزد را تصويب كرده
و براي اجراي طرح در انتظار تأييد فرمانداري و وزارت كشور است.
بخش مركزي شامل ۱۲روستاي داراي دهياري ،با وسعت ۲هزار و  ۵۳۲هكتار و جمعيتي در حدود  ۴۰هزار نفر
است كه به جز فهرج ،بقيه در حريم شهر يزد قرار دارند و  ۵روستاي اين بخش كه در اولويت الحاق هستند نيز
در حريم منطقه 2شهرداري يزد واقع شدهاند .هر چند كه مديران شهري تأكيد ميكنند اتصال اين روستاها
ميتواند يزد را چند قدم به كالنشهر شدن نزديكتر كند و مديريت يكپارچه شهري را به ارمغان آورد اما
تبديل شدن روستاها به شهر ،عالوه بر مزايايي كه دارد ،ميتواند تبعاتي چون رشد حاشيه نشيني ،نابودي
اراضي و منابع تجديدناپذير ،كاهش فضاهاي ســبز ،معضالت زيستمحيطي و افزايش ساختوسازهاي
غيراصولي را نيز در پي داشته باشد .تجربه الحاق چند روســتا به شهر يزد در سالهاي گذشته نيز نشان
ميدهد كه نبود زيرساختهاي موجود براي ارائه خدمات شهري و رويكرد يكسان مديريتي در نقاط شهري
و روستايي ،نهتنها روستانشينان را از امكانات رفاهي شهر برخوردار نميكند ،بلكه آنها را دچار مشكالتي
عديدهاي خواهد كرد .حال بايد ديد كه آيا مديريت شهري يزد ظرفيت پذيرش جمعيت 40هزار نفري را به
لحاظ اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي فراهم كرده است يا نه.
براي بررسي فوايد و تبعات طرح الحاق روســتاهاي بخش مركزي به شهر يزد پاي صحبت روستانشينان،
كارشناسان و مديران شهري نشستهايم كه در ادامه ميخوانيد.
روستا توليد ميشود كه جمعآوري آن به درستي صورت نميگيرد .شهريشدن ،براي هر ساختوسازي بايد عوارض محدوده شهري
نبود مركز اورژانس ،آتشنشاني و كالنتري هم اهالي اين روستا را با را بپردازيم و تا مدتها اسير مراحل اداري شهرداري باشيم .اهالي
مشكل مواجه كرده است».
روستا هم وسع مالي چنداني ندارند و نميتوانند از پس هزينههاي
سجاد معتقد اســت الحاق اين روستا به شهر ميتواند اتفاق خوبي شهرنشيني بربيايند».
باشد تا اهالي از امكانات شهري برخوردار شوند ،به شرط آنكه توزيع يكي از اهالي روســتاي مدرســي نيز در مخالفت با اجراي طرح
امكانات به درستي و عادالنه باشد.
الحاق ميگويــد« :تا جايي كــه ميدانم
دهيار روستاي اكرم آباد نيز مهمترين
در همه دنيا از روســتاها حمايت و تالش
مشكل اين روســتاي 16هزار نفري را
ميكنند با افزايش امكانات مانع از مهاجرت
توقف اجــراي طرح هادي روســتايي کارشناس حوزه شــهری :تا جاي روستاييان به شهر شوند ،اما مديران استاني
عنوان ميكند و ميگويد« :اين روستا
ما ميخواهند روســتاها را تبديل به شهر
در مجــاورت بلوار مدرس قــرار دارد و ممكن بهتر است كه به جاي الحاق كنند .چيزي كه مشخص است اينكه حتي
هماكنون ساكنان روستا توقعات شهري روستاها به شهر ،بافت روستاها با با الحاق به شــهر هم اين روســتاها شهر
پيــدا كردهاند كه مديريت روســتايي
نخواهند شد و در چند سال آينده بهعنوان
مشكل تقويت مديريتهاي محلي حفظ
آنان را راضي نميكند و راهحل
حاشيه شهر به حال خود رها ميشوند».
آنان ،الحاق به شــهر و قرار گرفتن در شــود تا به جــاي افزايش مناطق ليال زارعي اضافه ميكند« :نميگويم وضع
حوزه مديريت و خدمات شهري است .حاشــيه نشــين ،روســتاهايي فعلي ما خوب است ،اما ترجيح ميدهيم
طرح هادي روستايي اكرمآباد نيز چند
روستانشــين بمانيــم ،مشــکالتمان را
سالي اســت كه تغييري نداشته است .توسعهيافته و مدرن داشته باشيم
خودمان حل كنيم و حاشيهنشين نشويم».
درحاليكه طرحهاي هادي هر 10سال
يكبار بايد بازنگري شود ».سجاد كوهكن پيامد مثبت الحاق را در
حسن آباد؛ تجربهاي تلخ از الحاق روستا به شهر
جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز ميداند و اضافه ميكند :داستان الحاق برخي مناطق روستايي به شهر در يزد تازگي ندارد.
«اگر روستا بُعد شــهري بهخود بگيرد با نظارتهاي شهرداري از سال 72نيز روستاهاي حسن آباد و صدرآباد رسما لباس شهر را به
ي يزد قرار گرفتند .هاشم صبوري،
اين ساختوسازها جلوگيري شده و به منابع طبيعي آسيبي وارد تن كردند و تحت نظارت شهردار 
نميشود».
پزشك روستاي حسن آباد و ديگر روستاييان با چشمان خودشان
ديدند كه از شهرها و اســتانهاي دور و نزديك و حتي كشورهاي
افغانستان و پاكستان مردم به حسن آباد سرازير ميشوند؛ بيشغل،
نمي خواهيم بافت روستا از بين برود
در جبهه مقابل موافقان طرح ،دهيار روســتاي حســين آباد قرار بيآينده و بيامكانات؛ «همان ســالها قطعه به قطعه زمينهاي
دارد كه مخالف الحاق روســتا به يزد است و علت مخالفت او حفظ كشــاورزي و باغها به فروش گذاشته شــد و وضع مالي برخي از
ي روستا به يزد هم دليلي
باغهاي روستاست« :در بين اين 5روستا كه در مجاورت شهر قرار اهالي روستا به سرعت تغيير كرد .نزديك 
دارند ،روستاي حسين آباد تنها روستايي است كه اهالي توانستهاند بود براي رشد افسارگسيخته جمعيت .هرسال مهاجران زيادي به
باغها و فضاي سبزش را حفظ كنند .من براي از بين نرفتن اين باغها اين روســتا آمدند .همين هم يكي از داليل تنوع فرهنگي منطقه
دوندگيهاي زيادي كردهام و حاال نميتوانم اجازه دهم با الحاق اين شد .بيكاري و مشكالت فرهنگي در كنار رسيدگي نكردن به وضع
روستايي كه حاال جزئي از شهر شده عاملي بود تا شاهد رشد انواع
روستا به شــهر ،تمام زحمات باغداران از بين برود ،چرا كه تجربه
مشكالت اجتماعي باشيم ».صابري اضافه ميكند كه بسياري از
نشان داده با شهر شدن روستا ،زمينها و باغها رها ميشوند و بافت
روستاييان قديم از وضع فعلي و تبديل روستا به شهر راضي نيستند
روستا به مرور از بين ميرود».
به گفته اكبر درويش اين تنها مشــكل شهرنشين شدن مردم اين و ميخواهند به سبك زندگي گذشتهشان برگردند؛ «حسن آباد به
روستا و ديگر روستاهاي بخش مركزي نيست و پرداخت عوارض درختان قديمي و باغ هايش و آب و هواي مطبوعش شناخته ميشد
شهري هم ميتواند براي اهالي مشكالتي را ايجاد كند« :به محض اما حاال از باغها چيزي باقي نمانده و جمعيت 700نفري روستا به
20هزار نفر رسيده است .مردم حسن آباد با تبديل شدن روستايشان
به شهر ،معيشت قبلي را از دست دادند .آنها شهرنشين نشدند اما
شغل روستايي هم ندارند و به روستاييان حاشيهنشين بدل شدهاند و
شهرداري هم نتوانسته كاري براي اين مردم بكند ».پزشك روستاي
حسن آباد معتقد است اگر شهرداري برنامهريزي درستي براي توزيع
امكانات نداشته باشد ،طرح الحاق ديگر روستاهاي بخش مركزي
به يزد نيز با شكست روبهرو ميشود و مردم اين روستاها سرنوشتي
مانند اهالي روستاي حسن آباد پيدا خواهند كرد.
تقويت بافت روستاها

اما ادغام شدن روستاهاي بخش مركزي به شهر يزد از نظر مجيد
زرگرباشي ،كارشــناس حوزه شــهري آنقدرها هم بد نيست و در
بسياري از موارد اجتنابناپذير اســت .با اين حال او معتقد است
مسئوالن شهري بايد قبل از هر تصميمي تبعات مثبت و منفي آن را
با استفاده از نظرات كارشناسان حوزههاي مختلف شهري ،اجتماعي
و فرهنگي و نيز اقتصادي بررسي كرده و از تصميمگيري شتابزده
پرهيز كنند؛ «تا جاي ممكن بهتر است كه به جاي الحاق روستاها

به شهر ،بافت روستاها با تقويت مديريتهاي محلي حفظ شود تا به
جاي افزايش مناطق حاشيه نشين ،روستاهايي توسعهيافته و مدرن
داشته باشيم .درصورت الحاق روستاها به شهر نيز بايد آمادگيهاي
الزم ايجاد و از بودجههاي ملي و اســتاني براي توســعه روستاها
بهمنظور الحاق به شهر استفاده شود ».زرگرباشي ميگويد اتصال
روستاها به شهر بدون ايجاد زيرساختهاي شهري دردي از مردم دوا
نميكند و بر مشكالت آنها نيز ميافزايد« :مديريت شهر بايد امكانات
الزم را بهصورت يكسان در شهر و مناطق افزوده شده به آن توزيع
كند و بر امور ساختوساز و تفكيك زمين ،جمعآوري زباله و ساير
خدمات شهري در روستاهاي ملحق شده ،نظارت كند .همچنين
ميتوان نقاط روستايي را كه نيازمند الحاق به شهر هستند با حفظ
ساختار توليد كشاورزي ارتقا داد ،به اين معني كه تنها كالبد روستا
به شهر الحاق شود و اراضي باغي و زراعي همچنان خارج از محدوده
شهري قرار گيرند .به اين ترتيب هويت اجتماعي و فرهنگي مردم
روستاها نيز حفظ ميشود» .
تجميع روستاها در قالب منطقهاي جديد

اجتماعي از نتايج الحاق بخش مركزي به شهر يزد خواهد بود .ضمن
اينكه با اعمال ماده 100قانون شــهرداريها ،از ساخت و سازهاي
غيرمجاز و حاشيه نشيني در اين مناطق جلوگيري ميشود».
جمال الدين عزيزي درباره كالنشهر شدن شهر يزد پس از افزايش
جمعيت روستاها توضيح ميدهد « :برابر قانون ،كالنشهر به شهري
گفته ميشــود كه جمعيت آن از يك ميليون نفر بيشتر و حداقل
80درصد زيرســاختهاي آن تأمين شده باشد درحاليكه در يزد
تازه اول راه هستيم و جمعيت شهرمان هم زير 600هزار نفر است و
در واقع داريم قدم به قدم به كالنشهر شدن نزديك ميشويم .البته
از سال  ۱۳۸۸و با تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري كليه
شــهرهاي با جمعيت باالي 500هزار نفر هم كالنشهر محسوب
ميشوند اما بودجه كالنشهرها را دريافت نميكنند .ما نيز از اعتبار
كالنشهر بهرهمند نميشــويم و در عوض به نام كالنشهر از اعتبار
معمولي مراكز استانها هم محروم ميشويم .با اين حال مشكلي از
نظر خدمات رساني به روستاهايي كه به شهر ملحق شده يا ميشوند
نداريم و شهرداري بودجه خود را از راههاي ديگر تامين ميكند».

بخشدار بخش مركزي استان يزد از شرط
بيكاري ،برخوردار نبــودن از امكانات
اهالي روســتاهاي اين بخش براي الحاق
شهري مانند بانك ،پليس ،بيمارستان
به محدوده شــهري ميگويد كه تجميع
روســتاها در قالب منطقهاي جديد است .شهردار یزد :ارائه خدمات شهري و درمانــگاه و آرزوي داشــتن يــك
خيابان آســفالت عالوه بــر مهاجرت
محمد حســين پاكدل ميافزايد« :مردم
5روســتايي كه در مجاورت بلوار مدرس مطلوبتر ،نظارت بر ساخ 
توسازها ،مردمان روستاها به شــهرهاي بزرگ،
واقع شــدهاند نميخواهند زير مجموعه استفاده از حملونقل عمومي در اين باعث تلنبار شدن مشكالت آنان شده
اســت ،تا جايي كه تصور ميكنند اگر
منطقه 2قرار بگيرند و خواسته آنها
ايجاد منطقه و ارائه طرحهاي فرهنگي
به شهرهاي همجوار خود ملحق شوند
منطق ه 5شهرداري است كه بايد از تجميع
و اجتماعــي از نتايج الحاق بخش وضعيتي بهمراتب بهتر خواهند داشت.
اين روستاها بهوجود بيايد».
اما با بررســي پيامدهاي الحاق روستا
او دليل اين خواسته اهالي را خدماترساني مركزي به شهر يزد خواهد بود
به شهر ميتوان دريافت كه آثار منفي
بهتر عنوان ميكند و ميگويد« :منطقه ،2
الحاق بسيار بيشتر از پيامدهاي مثبت
منطقه وسيعي است و اگر اين روستاها هم
آن اســت؛ از اينرو با اتخاذ راهبردهاي
به آن اضافه شــود ،شايد كيفيت خدمات
مناسب و حركت در راستاي اصول آمايش سرزميني و توسعه پايدار
رساني به حداقل برسد و اين مطلوب اهالي نيست».
بايد در راستاي حفظ بافت روستا كوشيد و دستكم از جنبههاي
يزد كالنشهر نيست
منفي الحاق كاست و جنبههاي مثبت را تقويت كرد .رفع تعارضات
شهردار يزد طرح الحاق روســتاهاي بخش مركزي به اين شهر را قوانين مديريت شــهري در مناطق مذكور ،ايجاد ناحيه منفصل
مثبت ارزيابي ميكند و به همشهري ميگويد« :ارائه خدمات شهري شــهري و تعيين بازه زماني براي تأمين زيرساختهاي الزم براي
مطلوبتر در بخش مركزي ،نظارت بر ســاخت و سازها ،استفاده كاستن از جنبههاي منفي الحاق ازجمله راهكارهاي اساسي در اين
از حملونقل عمومي در اين منطقه و ارائــه طرحهاي فرهنگي و زمينه به شمار ميرود.
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منطقه گاوازنگ زنجان جوالنگاه زمينخواران

منطقه گاوازنــگ و امند ،منطقهاي كوهســتاني اســت كه در
ســالهاي اخير با ايجاد جادههاي مختلف ،تبديل به منطقهاي
گردشگري براي مردم شده است .با وجود اين برخي از شهروندان
اقدام به ايجاد باغهاي شخصي در اين منطقه كردهاند؛ درحاليكه
زمينها مشخصا متعلق به منابع طبيعي است و اصال زراعي نيست.
درصورت ادامه اين امر ،طبيعت گاوازنگ نابود و كل منطقه تبديل
به باغهاي شخصي خواهد شد .از مســئوالن بهويژه دادگستري
زنجان و دادستان محترم توقع ورود به موضوع را داريم.
سيدي از زنجان

جاي باجههاي تلفن عمومي درخت بكارند

باتوجه به پيشرفت تكنولوژي و منسوخ شــدن استفاده از باجه
تلفنهاي همگاني پيشــنهاد ميشود شركت مخابرات نسبت به
چمع آوري اين باجهها اقدام كند و شــهرداري هم به جاي آنها
درخت بكارد.
شهروند تهراني

شهرستان رازوجرگالن بيمارستان ندارد

مردم شهرستان مرزي رازوجرگالن در وضعيت نابسامان بهداشت
و درماني كنوني حتي يك تخت بيمارستاني ندارند و براي بستري
بيماران كرونايي خود هم مجبور به رفتوآمد به شهرهاي اطراف
هستند که از اين شرايط كرونايي رنج ميبرند.
يك شهروند

روشنايي اتوبان تهران ساوه تكميل شود

شركتها و بانكهاي بهره بردار ،اتوبان تهران ساوه را پر از دوربين
كردهاند .به جاي اين كارها روشــنايي اتوبــان را كامل كنند تا
خطرات رانندگي در شب براي رانندگان در اين مسير كاهش يابد.
فرشاد از ساوه

منطقه آزاد ارس باعث تخريب محيطزيســت و حيات
وحش

منطقــه آزاد ارس واقــع در يكــي از حســاسترين مناطــق
زيستمحيطي كشور شامل چندين شــهرك صنعتي است كه
بهمنظور آمادهســازي زيرساختهاي اين شــهرك ها تغييرات
عمدهاي در ســاختار طبيعي منطقه ايجاد كردهاند؛ درحاليكه
بخشهــاي بزرگــي از پناهگاههاي حيات وحــش كيامكي در
آذربايجانشرقي و مراكان در آذربايجانغربي در اين منطقه واقع
شــدهاند؛ بهعنوان نمونه براي احداث شهرك صنعتي موسوم به
135هكتاري دهها تانكر نفتي در منطقه مستقر شدهاند و فعاليت
ميني پااليشگاهها در ساله اي گذشــته تبعات زيستمحيطي
بسياري براي محيطزيست ارس داشته است .از مسئوالن تقاضا
داريم حق محيطزيست و شهروندان جلفا را به رسميت بشناسند
و اجازه ندهند اين منطقه ناب محيطزيســت بيش از اين آسيب
ببيند.
صناعي از جلفا

شهرداري منطقه 19زبالههاي سطل هاي بزرگ را جمع
ميكند

شهرداري منطقه 19تهران در اين اوضاع كرونايي در جمعآوري
زبالهها فقط به سطلهاي بزرگ كنار چهارراهها و خيابانها اكتفا
ميكند؛ درصورتي كه ماشينهاي زباله بهراحتي ميتوانند وارد
كوچههاي طويل و گشاد شوند و زبالههاي سر هر كوچه بنبست
يا منازل را جمع كنند .اكنون مدت هاست زبالههاي كوچه شهيد
ارداني در شهرك شريعتي به حال خود رهاشده كه براي اهالي هم
مشقت آور است كه هر شب تا سر كوچه اصلي كه بسيار طوالني
اســت بروند؛ در نتيجه در جاي جاي كوچه زباله ديده ميشود و
در اين شرايط محل پر از جانوران و حشرات موذي شده است.
خوشبين از منطقه19

عوارض اتوبان تهران -قم تا كجا افزايش خواهد داشت

قبل از ســال ٩٩عوارض اتوبــان قم ٥٠٠تومان بــود كه خيلي
بيسروصدا از ابتداي ســال به 1200تومان افزايش يافت .شايد
در مقايسه با افزايش قيمت همهچيز اين رقم غيرمنطقي نباشد
اما براي كساني كه بهصورت روزانه و در مسافت كم از اين اتوبان
استفاده ميكنند اصال رقم عادالنهاي نيست .من با درآمد ماهانه
2ميليون تومان هر روز 10كيلومتر در اين اتوبان آمد و شد دارم و
روزانه 2400تومان عوارض آمد و شد ميپردازم كه درماه حدود
72هزار تومان ميشود .حاال حساب كنيد مسافركشي كه روزي
10بار در اين مســير تردد ميكند چه رقمي بايد بپردازد .شايد
راهكارش احداث كنار گذري مخصوص ماشين هاي محلي باشد
تا مجبور به پرداخت اين رقم عوارض نباشند.
دادكان از قم

طرح هادي روستاي انارور در نوشهر چه شد

طرح هادي روســتاي انارور در نوشــهر مازندران سالهاســت
تصويب و تأييد شده اما حتي يك فاز آن نيز اجرايي نشده است
و اكنون روستا با مشكالت بســياري درخصوص عمران و آبادي
و احيای بافت فرســوده و نگهداشــت معابر مواجه شــده است
و ساختوســازهاي بدون كارشناسي و شــبانه در روستا بيداد
ميكند.از دستگاههاي نظارتي و متولي خواستار رسيدگي فوري
و پيگيري اين ساخت و سازهاي عجيب و غريب هستيم.
يك شهروند

پاسخ مسئوالن
روشن بودن چراغهاي اتوبان بهدليل تعميرات بوده است

روابط عمومي ســازمان راهــداري و حملونقل جــاده وزارت
راهوشهرســازي پيرو چاپ پيام مردمي با موضوع روشــن بودن
چراغهاي اتوبان قزوين در روز در ســتون با مردم روز 30تيرماه
پاسخ داده است :ضمن سپاس از انعكاس ديدگاههاي هموطنان
و ظرفيت ايجاد شــده براي پاســخگويي به مردم به استحضار
ميرســاند روشــن بودن چراغها در اتوبان يادشده طي ساعات
روز بهدليل انجام تعميرات دورهاي سامانه روشنايي در محدوده
طرفين ايستگاه اخذ عوارض بوده است.

حوادث
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محمد جعفري

روزنامه نگار

پسر با بارش سقوط
كرد و صدايش دركوه
پيچيد « :مادر جان،
مادر جان ،به دادم برس »...زن ،غلتزدن پسرش
در سراشــيبي كوه و برخوردش با تخته سنگها
را ميديد اما جز فرياد زدن كاري از او ســاخته
نبود .اين بخشــي از ماجرايي است كه چند روز
پيش براي كولبري 14ســاله رخ داد .پسري به
نام ماني كه ميخواست با كولبري گوشي بخرد
و در كالسهاي آنالين شــركت كند .به گزارش
همشهري ،از قريب به 4هزار نفري كه در روستاي
شمشير در نزديكي شــهر پاوه زندگي ميكنند،
اغلب ناچار به كولبري هستند .بارهاي سنگين را
كيلومترها به دوش ميكشند و به روستاهاي عراق
ميبرند تا با پول ناچيزي كه نصيبشان ميشود
روزگار بگذرانند .آنها ساعتها بارهاي بزرگ را كه
گاهي بيشتر از 100كيلو است با چنگ و دندان
در پيچ و خم كوههاي خشن كردستان به دوش
ميكشــند .رفتن روي مين ،هدف گرفته شدن
از سوي نيروهاي نظامي ،ســقوط از كوه يا جان
دادن در ســرما را به جان ميخرند تا شــرمنده
خانوادهشان نباشند .اما در اين بين گاهي كودكان
و زنان هم ناخواسته به كولبري رو ميآورند؛ مثل
ماني 14ساله و مادرش روناك.
مادر و پسر كولبر

روناك زن 38ســاله روســتايي ،همراه پســر
14سالهاش ماني و دختر 10ســالهاش مونا در
روستاي شمشير ،در چند كيلومتري پاوه زندگي

ميكنند .روناك بعد از جدايي از شــوهرش ،به
تنهايي بار زندگي را به دوش ميكشد .او ابتدا نان
محلي ميپخت و ميفروخت اما بعد از گران شدن
آرد ديگر اين كار برايش فايده چنداني نداشت.
از آن زمان بود كه مثل صدها مرد ديگ ِر روســتا
تصميم گرفت كولبر شود .او بارهاي سنگين را
از روستا به آن طرف مرز در منطقه طويله عراق
ميبرد و پــول ناچيزي نصيبش ميشــد .نيمه
شب بارها را ميبرد و كمي قبل از ظهر با دست
پر به خانه برميگشــت .اما از  2سال قبل وقتي
ماني بزرگتر شــد ،گفت كــه او هم ميخواهد
كولبري كند .او ميگفت غيرتش قبول نميكند
كه مادرش به كولبري برود اما او در خانه بماند.
كولبري دررؤياي «شاد»

از چندماه قبل مادر و پســر با هــم به كولبري
ميرفتند و چون ميتوانستند بار بيشتري حمل
كنند پول بيشتري گيرشــان ميآمد و وضعيت
زندگيشان بهتر شــده بود .اما وقتي مدرسهها
باز شــد ماني بايد به مدرســه ميرفت .او پسر
درسخواني بــود و مادرش ميخواســت به هر
قيمتي كه شــده مانی درســش را ادامه بدهد،
اما كرونــا كالسها را غيرحضــوري كرده بود و
دانشآموزان بايد بــا نرم افزار شــاد و از طريق
موبايل و تبلت در خانه درس ميخواندند .اما زن
جوان كه درگير مخــارج روزمره زندگياش بود
چطور ميتوانســت براي پسرش گوشي موبايل
بخرد؟ به همين دليل بود كه اين بار ماني با انگيزه
جمع كردن پول براي خريدن گوشي به كولبري
ميرفت .او رسيدن به آرزوهايش را در كولبري،
خريدن گوشي ،درس خواندن با شاد و رفتن به
دانشگاه ميديد.

جرائم جنسي
جرائمي نامرئي
محمد خاكي

حقوقدان و مدرس دانشگاه

حادثه در كوهستان

كولبران روســتاي شمشــير معموال نيمههاي
شب به طرف مرز عراق روانه ميشوند .آنها بايد
مسافتي را با ماشين به طرف مرز بروند اما از آنجا
به بعد بايد با پاي پياده بــه دل كوه و كمر بزنند.
چند شب قبل روناك و ماني 4بسته 25كيلويي
لوبيا را كه در عراق مشتريان خوبي دارد با خود به
نقطه صفر مرزي بردند .از ساعت 2صبح راه رفته
بودند تا به آنجا برسند .كمي مانده به مرز همراه
چند كولبر ديگر استراحت ميكردند تا آسمان
روشن شــود .اما وقتي ســپيده زد مأموران سر
رسيدند و بار همهشان را توقيف كردند .كولبران
كه بارهايشان را از دســت داده بودند ،به طرف
روســتا به راه افتادند .وضعيت روناك و ماني اما
فرق ميكرد .وقتي مأموران از آنجا دور شدند و
بقيه كولبران هم رفتند ،ماني به مادرش گفت كه
دو بسته از بارها را كنار سنگي مخفي كرده است.
ماني از كوه باال رفــت و خودش را به بارهايي كه
مخفي كرده بود رساند اما همين كه ميخواست
بستههاي لوبيا را پايين بياورد ناگهان يك خودرو
سر رســيد و ماموري از آن پياده شد .او به ماني
گفت بارها را زمين بگذار و برو اما پسر کولبر همراه
بارها شروع به دويدن در سراشــيبي كوه كرد.
همين كه چند گام برداشت ،پايش پيچ خورد و به
پايين پرتاب شد .پسر با بارش در سراشيبي كوه
غلت ميخورد و با تخته سنگها برخورد ميكرد.
صدايش در كوه ميپيچيد كه ميگفت « :مادر
جان ،مادر جان ،به دادم برس »...زن ،پسرش را
ميديد اما جز فرياد زدن كاري از او ساخته نبود.
وقتي خودش را باالي سر او رساند ،سر و صورت
مانی غرق خون بود .با رفتن مامور ،روناك مانده
بود و پسر مجروحش و يك دنيا دلواپسي.

در بيمارستان

حاال چند روز از اين حادثــه تلخ ميگذرد و زن
جوان و پســرش گرفتار بيمارســتان هستند.
روناك رســتمزاده به همشــهري ميگويد :آن
روز سختترين روز زندگيام بود .نه تلفن آنتن
ميداد و نه ماشيني رد ميشد كه كمك بگيرم.
ماني خونريزي زيادي داشــت .چشــم ،بيني و
صورتش به تخته ســنگها خورده بود .او را به
دوش گرفتم و به روســتايي كه آن نزديكي بود
بردم اما آنجا هيچ امكاناتي نداشــت .به زحمت
توانستم با برادرم تماس بگيرم و كمك بخواهم.
ماني را به پاوه منتقل كرديم و در آنجا صورتش را
8بخيه زدند .صورتش تركيده و بینی اش شكسته
بود اما چون هزينه مداوايش را نداشتم رضايت
دادم و او را به خانه برديم .چند روزي پســرم در
خانه بود اما چون خونريزي داشت مجبور شدم
دوباره او را به بيمارســتاني در كرمانشــاه ببرم.
پسرم 4روز در آنجا بود اما پزشــكان گفتند به
خاطر آسيبي كه به چشــمش وارد شده بايد به
تهران منتقل شود.
مادر ماني ميگويد :پسرم سال گذشته معدلش
18/93شد و همه نگرانياش مدرسه رفتن بود.
كولبري ميكرد كه بتواند موبايل بخرد و از درس
و مشق هايش عقب نيفتد ،اما حاال با وضعيتي كه
پيدا كرده نهتنها نتوانســت موبايل بخرد بلكه از
درس هاش عقب افتــاد .از طرفي مخارج درمان
او براي ما كه هيچ پولي نداريم كمرشكن است.
او ادامه ميدهــد :از زماني كه بــه خاطر اعتياد
شوهرم از او جدا شدم بچه هايم را به تنهايي بزرگ
كردم و اما اين روزها برايم از هميشــه سختتر
است .ماني همه اميد و مرد خانهام بود .اينكه او را
روي تحت بيمارستان ببينم برايم سخت است.

بخشش،پايانكابوسيكمحكومبهقصاص

مردي كه به جرم قتل عمد به قصاص محكوم شــده و
دادسرا حتي يكبار پاي چوبهدار رفته بود ،در نهايت توانست با
گرفتن رضايت اولياي دم از مجازات مرگ نجات پيدا
كند .توبه اين مرد در زندان و گواهي مسئوالن زندان مبني بر اينكه وي
تنبيه شده و از جنايتي كه مرتكب شده پشيمان است ،داليل گذشت
خانواده مقتول از قصاص بود .به گزارش همشهري ،جنايتي كه اين
مرد رقم زده بود28 ،اسفند سال 90رخ داد .آن روز مأموران كالنتري
تهرانسر در جريان آتشسوزي مرگبار در جاده قديم كرج قرار گرفتند
و راهي آنجا شدند .حادثه در يك پارچهفروشي رخ داده بود و مأموران
در طبقه دوم مغازه جسد ســوخته مردي را كشف كردند .تحقيقات
نشان ميداد كه آتشســوزي عمدي بوده و جسد متعلق به صاحب
45ساله مغازه به نام مجيد است .كارآگاهان در بررسيهاي تخصصي
به زني به نام فيروزه رسيدند كه احتمال ميرفت در اين حادثه نقش
داشته باشد .اين زن به همراه همسرش دستگير شد و هرچند فيروزه
منكر جنايت بود اما شوهرش در بازجوييها راز جنايت را فاش كرد.
وي گفت :وقتي با فيروزه آشنا شدم متوجه شدم كه 2سال است كه
شيشه ميكشد .شرط من براي ازدواج اين بود كه فيروزه مواد را ترك
كند .او مدعي بود كه ديگر شيشه نميكشد و ازدواج كرديم اما يكي از
روزها كه در حال جســتوجو در تلفن همراهش بودم به شمارهاي
برخوردم كه بهنظرم مشــكوك بود .شــماره متعلق به مردي به نام
مجيد(مقتول) بود .وقتي از فيروزه درباره اين مرد پرسيدم ،او مدعي
شد كه گاهي براي مصرف شيشه به مغازه اين مرد ميرود .پيش خودم
گفتم كه حتما مجيد در اعتياد همسرم نقش دارد .براي همين تصميم

پاي چوبه دار

گرفتم او را به قتل برسانم .وي ادامه داد2 :روز پيش از حادثه 2اسلحه،
دستبند ،بيسيم و شوكر خريدم و روز حادثه همراه فيروزه و 2نفر از
دوســتانم به مغازه مقتول رفتيم .ابتدا با شــوكر او را شكنجه دادم و
سپس وي را خفه كردم .پس از قتل هم 2كپسول گازي را كه در طبقه
دوم مغازه بود باز كرده و بعد آنجا را به آتش كشيديم و متواري شديم.
بعد از اعترافات مرد جنايتكار ،مأموران 2همدست وي را نيز دستگير
كردند و متهمان با قرار قانوني روانه زندان شدند.

دستگيريكالهبردار200ميلياردي
سردسته باند كالهبرداري كه با راهاندازي صرافي صوري دست به كالهبرداري 200ميليارد
توماني از تجار و بازرگانان شيرازي زده و به خارج از كشور گريخته بود با تالش اينترپل ايران
دستگير شد .بهگزارش همشهري ،مدتي قبل و با شكايت تعدادي از بازرگانان شيرازي از مردي
صراف در اين شهر پرده از راز كالهبرداري 200ميليارد توماني يك تبهكار سابقهدار برداشته
شد .بررسي اظهارات شاكيان از اين حكايت داشت كه اين مرد با راهاندازي يك صرافي صوري،
مدعي شده كه ميتواند حوالههاي بينالمللي صادر و ارز موردنياز بازرگانان را فراهم كند .او
با جلب اعتماد طعمههايش ،از آنها مبالغ هنگفتي دريافت كرده و وعده داده بود كه بهزودي
ارز مورد نياز آنها را تامين خواهد كرد ،اما بعد از مدتــي صرافي خود را تعطيل كرده و ناپديد
شــده بود .درحاليكه اين مرد توانســته بود 200ميليارد تومان از طعمههايش با اين شگرد
كالهبرداري كند ،تحقيقات پليسي براي دستگيري وي آغاز و مشخص شد كه او با همدستي
2برادر نقشههايش را عملي كرده است كه در ادامه مخفيگاه اين  2برادر در شيراز شناسايي
و آنها دستگير شــدند .در تحقيق از اين متهمان مشخص شــد كه سردسته باند ،يك مجرم
سابقهدار است كه بعد از كالهبرداري ميلياردي با كمك اين  2متهم و از طريق مرزهاي غربي
كشور و بهصورت غيرقانوني به خارج از كشور گريخته است .در اين شرايط ماجرا به اينترپل
ايران گزارش شد و اسناد مربوط به مرد كالهبردار و همچنين دستور قضايي براي دستگيري
او در اختيار پليس بينالملل قرار گرفت و به اين ترتيب اعالن قرمز براي دستگيري متهم در
سطح بينالملل منتشر شد و پس از حدود 8ماه ،متهم در يكي از كشورها شناسايي و دستگير
شد .به گفته سردار رهامبخش حبيبي ،فرمانده انتظامي استان فارس ،در نهايت متهم ظرف
روزهاي گذشته به ايران بازگردانده شد و در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت .وي ادامه داد :اين
مرد داراي  2فقره سابقه كيفري است كه ظرف 6ماه فعاليت مجرمانه توانسته بود 200ميليارد
تومان از 180نفر كالهبرداري كند.
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با تكميل تحقيقات در پرونده ،متهمان در دادگاه محاكمه شدند و متهم
اصلي (شوهر فيروزه) به قصاص و متهمان ديگر به زندان محكوم شدند.
حكم به تأييد قضات ديوان عالي كشور رسيد و براي انجام مقدمات اجرا
به شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي تهران فرستاده شد .بهار امسال
محكوم به قصاص كه حاال مردي 50ساله است9 ،سال پس از جنايت در
محوطه زندان رجاييشهر پاي چوبه دار رفت كه مجازات شود .همه شرايط
براي اجراي حكم مهيا بود اما با اين حال تيم صلح و سازش دادسراي جنايي
تهران موفق شدند در واپسين لحظات اولياي دم را راضي كنند كه حكم را
اجرا نكنند .اين در حالي بود كه مرد محكوم به قصاص نيز پايه چوبه دار به
گريه افتاد و با التماس از خانواده مقتول خواست او را ببخشند .اولياي دم اما
اصرار داشتند قاتل قصاص شود اما درست زماني كه طناب دار به گردن وي
ت
افتاد ،آنها حاضر نشدند حكم قصاص را اجرا كنند .آنها گفتند كه به حرم 
ماه رمضان به قاتل مهلت ميدهند و به اين ترتيب او به زندان بازگشت.
مهلتي كه خانواده مقتول اعالم كرده بودند يكماه بود .در اين شرايط تيم
صلح و سازش نيز تالش خود را شروع كرد تا شايد بتواند رضايت اولياي دم
را بگيرد .تالش آنها نتيجه داد و اولياي دم وقتي از مسئوالن زندان شنيدند
كه قاتل در زندان توبه كرده و از جنايتي كه مرتكب شده پشيمان است
و رفتارش مورد تأييد مســئوالن زندان بوده است ،حاضر شدند به شرط
دريافت ديه ،او را ببخشند .به اين ترتيب پرونده كه هماكنون پيش روي
مريم خليفه ،داديار شعبه چهارم اجراي احكام دادسراي جنايي تهران است،
با بخشش اولياي دم به دادگاه كيفري ارسال خواهد شد تا مرد محكوم به
قصاص از لحاظ جنبه عمومي جرم محاكمه شود.

معمايمرگنوزادرهاشده
نوزادي كه در خيابان رها شــده بود بعد از چنــد روز به دليل
عجيبي جانش را از دست داد .به گزارش همشهري ،ظهر شنبه
گزارش مرگ مشكوك نوزادي كه از بهزيستي به بيمارستاني
در تهران منتقل شــده بود به قاضي جنايــي پايتخت مخابره
شد .بررسيها حكايت از اين داشــت كه اين نوزاد دختر چند
روز قبل در يكي از خيابانهاي تهران رها شــده بود .رهگذران
نيز با ديــدن او پليس را خبر كرده و وي به بهزيســتي منتقل

شده بود اما درنهايت از بهزيســتي به بيمارستان انتقال يافته
و در آنجا جان باخته بود .پزشكان بيمارستان علت اوليه مرگ
وي را وجود ســوراخي در قلب او اعالم كردند و در اين شرايط
بازپرس جنايي دستور داد تا جسد به پزشكي قانوني منتقل و
در بررسيهاي تخصصي علت اصلي مرگ او مشخص شود .اين
در حالي اســت كه تحقيقات پليس نيز براي شناسايي والدين
نوزاد آغاز شده است.

اسرارمرگزنيپسازقهرباشوهر
با پيدا شــدن جسد زني كه پس از قهر با شــوهرش به تنهايي
زندگي ميكرد ،تحقيقات پليس براي كشــف راز مرگ او آغاز
شده است .به گزارش همشهري ،عصر شــنبه مردي با پليس
تماس گرفت و از مرگ همسرش در خانه خبر داد .علت مرگ
اين زن مشخص نبود و با دستور قاضي جنايي تهران جسد براي
مشخص شدن علت مرگ به پزشكي قانوني انتقال يافت .از سوي
ديگر شوهر وي تحت بازجويي قرار گرفت و گفت :من و همسرم
مدتها بود كه برسر برخي مسائل خانوادگي اختالف داشتيم.

چند روز قبل پس از آنكه با او بگومگو كردم به حالت قهر از خانه
بيرون رفتم اما چند روز بعد تصميــم گرفتم برگردم .هرچه به
موبايل همسرم زنگ زدم در دسترس نبود .خودم را مقابل خانه
رساندم و زنگ زدم اما كسي آيفون را جواب نداد .با كليدي كه
داشتم در را باز كردم و وقتي وارد شدم جسد او را ديدم و پليس
و اورژانس را خبر كردم .پس از اظهارات اين مرد بازپرس جنايي
تهران دستور تحقيقات بيشتر در اين خصوص را صادر كرد تا
اسرار مرگ زن جوان فاش شود.

جرم تجاوز جنسي
ازجمله جرائمي است
كه با امنيت فردي و
اجتماعــي در تقابل
آشكار است .وقوع اين
جرم در جوامع اغلب
جنبه فردي در رابطه دو طــرف دارد ،ولي گاهي
اوقات جرم تجاوزات جنسي جنبه سريالي بهخود
ميگيرد و اينجاست كه امنيت جامعه تحتتأثير
اين جرم قرار ميگيرد .در ظاهــر ،جرم تجاوز به
عنف ازجمله جرائم منافي عفت مطرح ميشود،
ولي اين نگرش ظاهري به جرم تجاوز جنسي ،آثار
و تبعات آن را بر جامعــه كوچك جلوه ميدهد .با
توجه به آثار جسمي و روحي فراموشنشدني كه
جرم تجاوز جنسي براي قرباني جرم و خانواده وي
و حتي جامعه بر جاي ميگذارد ،بايد اين جرم را در
ماهيت جرم عليه تماميت جسماني قلمداد كنيم.
زيرا با وقوع اين جرم قرباني هم از نظر جســمي
تحت تعرض فيزيكي قرار ميگیــرد و هم از نظر
روحي و رواني تحت شرايط شــوك و استرس و
ترس فراموشنشدني .از مقايسه جرم تجاوز جنسي
در كشوري مثل ايران با كشورهاي ديگر مثل سوئد
كه باالترين آمار اين جرائم را دارد ،از نظر مطالعات
آماري جرمشناســي و مطالعات ماهيتي حقوق
كيفري نتايج جالبتوجهي بهدست ميآيد.
اول :از نظر مطالعات آماري بهطور كلي جرائم به
جرائم قابل رويت و جرائم غيرقابل رويت تقسيم
ميشوند .در برخي از نظريات از جرائم قابل رويت
به جرائم خياباني و از جرائم غيرقابل رويت به جرائم
آپارتماني تعبير كردهاند .جرائم خياباني يا مرئي
جرائمي هستند كه قابل رويت شــهرونداناند و
پليس در جريان وقوع قــرار ميگيرد؛ مثل كيف
قاپي .ولي جرائم غيرقابل رويت جرائمي هستند
كه در معرض ديد واقع نميشوند و بهصورت مخفي
رخ ميدهند .جرم تجاوزات جنسي از نوع جرائم
آپارتماني هســتند و چون مخفي واقع ميشوند
اغلب بدون شكايت باقي ميمانند .فايده اين نوع
تقســيمبندي از جرم در آمارگيري وقوع جرائم
ظاهر ميشــود .در مطالعات جرمشناسي  3نوع
آمار جهت احراز نرخ جــرم وجود دارد كه عبارت
اســت از آمار ظاهري ،آمار قانوني و قضايي و آمار
واقعي .جرائمي كه به پليس گزارش ميشــوند،
آمار ظاهري ،جرائمي كه توسط پليس به دادسرا و
دادگاه گزارش و منجر به صدور رأي شدهاند ،آمار
قانوني و قضايي جرائم هستند .آمار واقعي جرائم اما
مجموع اين آمارها و نيز جرائمي هستند كه واقع
شــدهاند ،ولي به پليس و مقامات قضايي گزارش
نشدهاند .نسبت بين آمار ظاهري و آمار قانوني با
آمار واقعي جرم را رقم سياه جرائم مينامند .جرم
تجاوز جنسي در اغلب كشورها در قلمرو رقم سياه
جرائم قرار ميگيرد و كشور ايران در اين زمينه در
ردههاي اوليه قرار گرفته است.
دوم :امروزه كشــورها در تدارك ســازوكارهايي
هســتند تا رقم ســياه جرائم را كاهش دهند يا
حتي به صفر برسانند .اينكه گفته ميشود كشور
ســوئد آمار باالي جرم تجاوز جنســي را دارد به
چند دليل است .اوال اينكه ســوئد سازوكارهايي
را در بين انجمنهاي مردمــي و نهادهاي دولتي
و قضايي ايجــاد كرده تا تمام تجاوزات جنســي
اعالم و مورد رسيدگي قرار گيرد .بهعبارتي ،اين
كشــور درصدد به صفر رســاندن رقم سياه جرم
تجاوز جنسي اســت .نهادهاي حمايتي مردمي
و دولتــي و قوانين حمايتي ،بزهديــدگان تجاوز
جنسي را تشويق به اعالم شــكايت و حمايت در
پيگيري شكايت كردهاند .ثانيا ،قلمرو و دامنه جرم
تجاوز جنسي در كشور سوئد از گستره وسيعتري
برخوردار است .عدمرضايت زن در رابطه زناشويي،
عدمهوشياري ناشــي از مصرف مواد و الكل قبل
از رضايت به رابطه جنســي ،سوءاستفاده مرد از
نيازمنديهاي اجتماعي زن براي رابطه جنســي
با او و حتي ايجــاد مزاحمتها و متلكپراكنيها
گاهي اوقات تحتعنوان تعرض جنسي در كشور
سوئد مطرح شده است .ولي در ايران جرم تجاوز
جنسي باالترين رقم سياه در بين جرائم را دارد و
علت مشخص اســت .تعصبات باطل ،انگ ناپاكي
زن بزهديده ،نگرش منفــي جامعه به واقعه تجاوز
و تسري دادن آن به روابط نامشروع ،عدمحمايت
خانواده و جامعه و دولت از بزهديده تجاوز جنسي
و عدمهموار كردن راه شــكايت و اثبات شكايت و
برخورد با بزهکار ،بزهديده را در شرايطي قرار داده
كه سكوت را برگزيند .البته در اين مورد نميتوان
از قصور معنادار انجمنهــا و گروههاي حمايتي
از حقوق زنان كه متشــكل از خود زنان هستند،
چشمپوشــي كرد .زناني كه براي تساوي ديه زن
و مرد و مطالبات مهريــه و نفقه زن فرياد ميزنند
چرا در تصويب مقررات دادرسي جرائم عليه زنان
سكوت میکنند و در كمال بياطالعي آنها قانون
آيين دادرســي جرائم تصويب ميشــود ،ولي در
مورد نحوه رسيدگي به جرم تجاوز جنسي و احراز
مصاديق آن ،حتي مــاده واحدهاي هم پيشبيني
نميشود؟ فراكسيون زنان در كدام قانونگذاريهاي
رسيدگيهاي كيفري جرائم عليه زنان حتي در حد
پيشنهاد ،فعاليت داشتهاند؟ معاون رئيسجمهور
در امور زنان كدام طــرح حمايتي را در حمايت از
بزهديدگان جنسي تا ب ه حال به دولت و قوه قضاييه
پيشنهاد کرده است؟ بهطور كلي ،با توجه به قرارداد
اجتماعي بين دولت و شــهروندان ،صرفنظر از
حمايت مردمي ،حمايت سياســي و اجتماعي و
قضايي دولت از قربانيان تجاوز جنســي بهمنظور
تسكين آالم آنها و شناسايي و به مجازات رساندن
بزهكاران بــراي تمامي كشــورها امري ضروري
و در جهت حفظ و حمايت از حقوق شــهروندي
آنان است.
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بچههاي آسمان ،بچههايخورشيد

بهاحتمال بسيار زياد فيلم خورشيد نماينده ايران در اسكار نو دوسوم خواهدبود
مسعود مير
روزنامه نگار

رفت؛ بچههاي خانه خورشيد كه با رؤياي پولدارشدن از الستيكدزدي
در خيابان و دستفروشي در مترو ،ســر از مدرسه درآوردند .تحصيل
كه نه ،چون آنها حواسشــان جمع درسخواندن نبود و ميخواستند
در ســردابه قديمي مدرســه گنج بيابند .مجيدي در فيلمش باز هم
نابازيگراني را به خدمت گرفت كه اشــك و لبخندشان هر تماشاگري
را متاثر ميكند و حاال قرعه به نام نوجواني افتاده كه هرچند نتوانست
عازم ونيز شود ،اما همان لبخند صميمي آخر ويدئوي ضبطشدهاش براي
تشكر از داوران نشــان داد كه چقدر روياهاي دوردست ،تعبيرشدني
هستند.

خورشيد از آن سوي ابرها برآمد

مجيد مجيدي تاكنــون با 4فيلم نماينــده ايران در
آكادمي اسكار شدهاســت .هرچند يكي از فيلمهاي
او يعني «بچههاي آســمان» در آستانه گرفتن جايزه
اســكار بود ،اما مجيدي هيچوقت كارگردان اسكاري
نشــد اما تا دلتان بخواهد ويترين خانهاش پر است از
انواع و اقسام جوايزي كه براي بچههاي آسمان« ،رنگ
خدا» و «آواز گنجشــكها» دريافت كرده است .حاال
بماند كه براي فيلم «پدر» در دهه 60و فيلم «باران»
در دهه 70هم كم جايزه نصيب مجيدي نشده است.
او يكبار هم با فيلــم «محمد(ص)» بهعنوان نماينده
ايران به آكادمي اسكار معرفي شد اما وقتي بعد از اين
فيلم پرهزينه ،سراغ فيلمسازي در هند رفت ،خيليها
معتقــد بودند كه ديگــر با مجيد مجيــدي بهعنوان
كارگرداني كه استاد كار با كودكان و روايت قصههاي
ساده و دلنشين است ،مواجه نيستيم.
خورشيد اما از آن سوي ابرها طلوع كرد و نشان داد كه
مجيدي مسير فيلمسازياش را تغيير نداده و با اينكه
در پروندهاش چند تجربه متفاوت مانند محمد و «آن
ســوي ابرها» را دارد ،اما باز هم مشتاقانه سراغ مسير
خويش آمده است.
شميال و روحاهلل
كودكان كاري كه از ميــان صدها كودك براي ايفاي
نقش در فيلم مجيدي انتخاب شده بودند ،حاال روي
ابرهــا راه ميروند .از دستفروشــي در خيابان و مترو
تا جشنواره فجر و ونيز راه بســيار است ولي شميال و
روحاهلل و ديگر رفقايشــان توانستند اين مسير را طي
كنند .روحاهلل زماني در نشست خبري جشنواره فجر
اشــك خيليها را درآورد و بعد هم با شــيطنتهاي
نوجوانانهاش حضار را خنداند و وقتي هم كه بهخاطر
كرونا نتوانســت مســافر ونيز شــود ،با شوخي گفت
انشاءاهلل اسكار .شــميال اما رسم رفاقت را به جا آورد
و با ماسكي پا روي فرش قرمز ونيز گذاشت كه عكس
خودش و روحاهلل در نمايي از فيلم بر آن نقش بســته
بود .زمان اهداي جايزه هم شــميال به درخواســت

آقاي كارگردان روي صحنه آمــد و آرزو كرد تا هيچ
كودك كاري در جهان وجود نداشــته باشد؛ درست
شبيه حرفهايي كه روحاهلل در ويدئو زد و بعدش هم
خنديد .حاال البته گروه روابط عمومــي فيلم امكان
ارتباط روحاهلل زماني با رسانهها را قطع كرده و پسرك
خوش سر و زباني كه تا ديروز هم پاسخگوي رسانهها
بود ،ناگهان با تصميمي مديريتي ديگر تلفنهايش را
جواب نميدهد و احتماال منتظر است تا گفتوگوهايي
با برنامهريزي قبلي و هدايتشده داشته باشد.
خورشيد اسكار
بهنظر ميرسد كه خورشيد يكبار ديگر هنر مجيدي

احتمال حضور در اسكار

امير بنــان ،تهيهكننده فيلم خورشــيد در متني
واتسآپي كه در اختيار روزنامه همشهري قرار داده
اســت ،تصميمگيري درباره وضعيت اكران فيلم و
طي مراحل مقدماتي جهت رايزني با اعضاي هيأت
معرفي فيلم به آكادمي اسكار را به پايان هفته موكول
كرده است.

را به بهشت صنعت سينما بتاباند .اگر اتفاق ويژهاي رخ
ندهد ،احتماال بايد فيلمهاي بخش غيرانگليسيزبان
تا اول اكتبــر( ۹مهرماه) به آكادمي معرفي شــوند و
خورشيد هم گزينه قابل اعتناي ســينماي ايران در
اين وانفساســت .البته نبايد فراموش كرد براي اينكه
بچههاي خورشــيد (عنوان انگليســي فيلــم) مانند
بچههاي آسمان الاقل مرحله مقدماتي انتخاب را براي
قرارگرفتن در فهرست اوليه طي كنند ،پيش از هر چيز
بايد بهصورت محدود هم كه شده در ايران روي پرده
بروند .شايد بچههاي خورشيد همان مسير درخشان
بچههاي آسمان را بدوند...

ماندن يا فراموششدن؛ مسئله اين است
جايزه مارچلو ماستروياني به روحاهلل زماني رسيد
محمدناصر احدي
روزنامه نگار

جـايـــزه «مـارچـــلو
ماســتروياني» ويــژه
بهتريــن بازيگر نوظهور
جشــنواره فيلــم ونيز
بــه رو حاهلل زمانــي،
بازيگــر نوجــوان فيلم
«خورشــيد» ســاخته مجيد مجيدي رسيد .اين
جايزه از سال 1998در جشــنواره ونيز ،به افتخار
مارچلو ماســتروياني -بازيگر نامــدار ايتاليايي كه
بهواسطه نقشآفرينيهاي بيهمتايش در فيلمهاي
كارگرداناني همچون فدريكــو فليني ،ميكلآنجلو
آنتونيونــي ،ويتوريو دســيكا ،اليو پتــري و پيترو
جرمي به ياد آورده ميشــود -به بازيگران جواني
كه در ابتداي مســير حرفهايشــان قرار دارند و از
خود درخشش قابل توجهي نشــان ميدهند اعطا
ميشــود .از ميان بازيگران شناختهشــدهاي كه
موفق به دريافت اين جايزه شدهاند ميتوان به گائل
گارســيا برنال براي فيلم «و مادر تو نيز» (،)2001
جنيفر الرنس براي فيلم «دشت سوزان» ( )2008و
ميال كونيس براي فيلم «قوي سياه» ( )2010اشاره
كرد .البته در ميان برگزيدگان اين جايزه نامهايي به
چشم ميخورد كه بعدها نامشان در سينما چندان
شنيده نشد و ستاره بختشان به سرعت به خاموشي
گراييد .ازجمله اين افراد ميتوان نيكولو سِ ــ ّني (از
ايتاليا) ،نجات بن سالم (از فرانسه) ،مِنوتي سزار (از
هاييتي) ،رومِين پاول (از فرانسه) و توبي واالس (از
استراليا) را نام برد.
روحاهلل زماني كه بهدليل ابتال به كرونا از سفر به ونيز
بازماند ،پس از دريافت اين جايزه ،در پيامي ويدئويي
كه براي جشنواره ارسال كرده بود ،گفت« :از آلبرتو
بارابر ،مدير جشــنواره ونيز و كيت بالنشت ،رئيس
هيأت داوران و همچنين آقاي مجيدي تشكر ويژه
ميكنم كه مسير زندگي من را بهطور كلي تغيير داد.
من از دل بچههاي كار بيرون آمدم و اميدوارم روزي
در هيچ جاي جهان هيچ كودك كاري وجود نداشته
باشد و تمام امكانات پيش روي آنها باشد».
شميال شــهرزاد ،ديگر بازيگر نوجوان اين فيلم ،كه
به همراه مجيد مجيدي براي دريافت جايزه روحاهلل
زماني به روي صحنه رفته بود ،گفت« :من و امثال
روحاهلل تمام زندگيمان را در خيابان دستفروشــي
كردهايم .من تا يكســال پيش در مترو و خيابان
دستفروشــي ميكردم .از آقاي مجيدي و سينما
تشكر ميكنم كه روياهايمان را به ما بازگرداندند».
بايد اميدوار بود كه اين جايزه و خود ســينما براي
روحاهلل و شــميال خوشيمن باشد و آنها بتوانند در
ســينما باقي بمانند و بدون ابتال به مشــكالتي كه

جايزه روح اهلل زماني در دستان مجيدي

بهترين فيلم جشنواره فيلم فجر دست خالي از
ونيز برنگشت« .خورشيد» سوغات ما بود براي
شــهر روي آب و حاال يك «فانوس جادويي»
و يك جايزه بازيگري نصيب فيلم شدهاست .مجيد مجيدي دوباره به
روزهاي اوجش بازگشته و باز با نگاه خاصش ،قصه بچههايش و خالصه
فيلمش در جشنوارهاي ممتاز سر و صدا كرد .مجيدي سراغ كودكان كار

جش
نواره
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ابراهيم ّاطاح ،بازيگر غنايي ،در سال2015
براي فيلم «وحوش بيســرزمين» جايزه
مارچلو ماســتروياني را بــراي نقش آگو
(پسربچهاي كه از خالل جنگي ويرانگر كه
كشورش را درگير كرده به كودكسرباز بدل
ميشود) از جشنواره فيلم ونيز دريافت كرد
معموال گريبانگير بازيگران كــودك و نوجوان در
سينماي ايران ميشود به راه خود در نهايت سالمت
ادامه دهند و حتــي اگر از ســينما طرفي نبندند،
حداقل از امكانات بهتري بــراي معاش برخوردار
شــوند .نمونه بازيگراني كه در نوجواني در سينما
مورد توجه قرار گرفتند و بعدها فراموش شدند كم
نيست .براي مثال ،ميرفرخ هاشميان در سال1375
درحاليكه 10ســال داشــت در فيلم «بچههاي
آســمان» بازي كرد و با اين فيلم طعم شهرت و در
مركز توجه بودن را در نوجواني چشيد،
اما سينما مثل خود زندگي بيرحم است
و سالها طول كشيد تا او با اين قضيه
كنار بيايد كه تنها حضورش در
ســينما به همان يــك فيلم
محدود شده و ديگر نبايد
منتظــر توجهــي از
سوي كارگردانان و
مردم باشــد .يا در
نمونهاي ديگر ،از
مهدي باقربيگي،
بازيگــر نقش مجيد
در مجموعــه تلويزيونــي

«قصههاي مجيد» نيز ســالها بعد از درخشش در
اين ســريال ،خبري نبود تا اينكه بعدها در يكي دو
تلهفيلم و فيلم سينمايي بازي كرد و گويا متوجه شد
كه ديگر جذابيت سالهاي نوجوانياش را براي مردم
ندارد .روحاهلل زماني و شميال شهرزاد هم اگر شانس
بياورند و ســتايشهاي بيحد و حصر فعلي را -كه
بيشتر براي زنده نگهداشتن سينماي نيمهجان اين
روزهاي ايران است -چندان جدي نگيرند ،چهبسا
بتوانند مانند بازيگران جواني همچون ابراهيم ّاطاح
يا چارلي پالمــر كه جايزه مارچلو ماســتروياني را
گرفتهاند ،باز هم بر پرده ديده شوند.
ابراهيم ّ
اطــاح ،بازيگــر غنايي ،در ســال2015
براي فيلم «وحوش بيســرزمين» جايزه مارچلو
ماستروياني را براي نقش آگو (پســربچهاي كه از
خالل جنگي ويرانگر كه كشــورش را درگير كرده
به كودكســرباز بدل ميشود) از جشــنواره فيلم
ونيز دريافت كرد و توانســت راه خود را به ســوي
سينماي حرفهاي باز كند و حتي در
فيلم «مرد عنكبوتي :بازگشت به
خانــه» ( )2017دنياي مارول
هم بازي كــرد .چارلي پالمر،
بازيگر 19ســاله آمريكايي نيز
در سال 2017با بازي در فيلم
«  »Lean on Peteجايــزه
مارچلو ماستروياني جشنواره
فيلم ونيــز را گرفت و در
ادامه مســير حرفهاياش
هـــم در فـيــلـمهـــا و
سريالهاي ديگري حضور
يافت .البته ،پالمر پيش از
حضور در فيلــم مذكور،
در فيلمها و ســريالهاي
ديگري هم بازي كرده بود.
ابراهيم ّ
اطاح

آمارها بهنفع كرونا

آخرين فيلم نوالن چقدر در گيشه فروخته است؟
گويا پنهــانكاري درباره آمار فــروش فيلمها فقط
خاص ايران نيست و حاال حتي استوديوهاي مشهور
هاليوودي هم از اعــام آمار فروش فيلم هايشــان
خودداري ميكنند« .تنت» آخرين ساخته كريستوفر
نوالن و محصول اســتوديوي بــرادران وارنر يكي از
همين فيلمهاست كه ســران استوديو از ترس اينكه
آمارها به شكســت فيلمشــان گواهي دهد ،بهطور
قطرهچكاني به رســانهها درباره ميــزان فروش آن
اطالعات دادهاند .افرادي كه ارقام درآمدهاي باكس
آفيسي را تحليل ميكنند متوجه شدهاند كه بهطور
تعجبآوري هيچ شفافيتي در ارتباط با ارقام فروش
فيلم علميتخيلي ۲۰۰ميليون دالري كريســتوفر
نوالن يعني «تنت» كه آخر هفته قبلي در سينماهاي
آمريكا روي پرده رفت ،وجود ندارد.
به گزارش همشهري به نقل از مهر ،از وقتي «تنت»
نمايش داده شده ،استوديوي سازنده آن يعني برادران
وارنر با دقت مقدار كمي از دادههاي باكسآفيســي
فيلم را به خبرنگاران و استوديوهاي رقيب داده اند.
اين در حالي است كه اســتوديوها هميشه اطالعات
باكس آفيســي را بهصورت روزانه و كامل منتشــر
ميكنند .با وجــود اينكه نمايش «تنت» از ســوم

سپتامبر آغاز شــد ،برادران وارنر تا ششم سپتامبر
سعي كرد تا رسماً اعالم كند كه اين فيلم در آخر هفته
اول اكران خود ۲۰ميليون دالر فروخته كه نتيجهاي
متوسط براي فيلمي با اين اندازه است.
ناظران این صنعت فكر ميكنند استوديو منتظر است
تا ارقامي بزرگ را براي كل آخر هفته منتشــر و بعد
از آن شروع به انتشــار روزانه ارقام كند .اما استوديو
نگران اســت كه خبرنگاران و رقبا نتايج را ناعادالنه
تحليل كنند و بگويند «تنت» شكست خورده است.
برادران وارنر از خبرنگاران خواسته پسزمينه ماجرا
را هم توصيف كنند و بگويند بهخاطر بســته بودن
بازارهــاي بزرگ ازجمله نيويــورك و لسآنجلس و

بهخاطر فعاليت بقيه سينماها با ظرفيت محدود ،از
ابتدا انتظار ميرفت اكران «تنت» ضعيفتر از حالت
معمول باشد.
از طرف ديگــر ،با وجــود اينكه عجيب اســت كه
اســتوديويي مانند برادران وارنــر دادههاي فروش
فيلم خــود را به درســتي براي پروژهاي كه شــايد
عظيمترين فيلم ســال باشــد اعالم نكند ،بسياري
از بازيگــران هاليوودي خواســتار موفقيت «تنت»
هستند .اســتوديوهاي رقيب از نزديك عملكرد اين
فيلم در دوران پاندمي را تماشا ميكنند چون نتيجه
آن نشان ميدهد كه هماكنون اكران ديگر فيلمهاي
بالكباستري عظيم ميتواند ايده خوبي باشد يا نه.

امراض روحي يك روانشناس

رمان «پاندورا» داستاني روانشناختي دارد

رمان «پاندورا» ،نوشته ليال رعيت كه پيشتر رمان «آذرخش» از او منتشر شده بود،
داستان پزشك روانشناسي به نام رامين صبوري اســت كه ظاهر خوب و رشكانگيز
زندگي كنونياش با واقعيت تفاوت بسياري دارد .دوران كودكي رامين در فقر و نداري
گذشته و حاال موفقيت مالي و كارياش هم نميتواند زخمهاي دوران كودكي او را شفا
دهد .رامين فرزند كوچك خانوادهاي شلوغ ،كمسواد و بيبضاعت بود و پدرش كارگر
خياطخانهاي در شمال شهر .رامين همراه خانوادهاش در زيرزميني نمور در نزدیكي
محل كار پدرش روزگار گذرانده و در كنار بچههاي پولدار به مدرسه رفته و رشد كرده
است .روحيه جاهطلب رامين اصليترين عامل رشد و پيشرفت علمي ،شغلي و مالي او
بوده ،اما همگام با اين رشد و ترقي ،كينه از اغنيا هم هر روز حجم بيشتري از وجود او را در
برميگرفت .تا اينكه كمكم وجود او تبديل ميشود به انبار باروتي آماده انفجار ،و سوگ
از دست دادن پدر شد همان جرقه عامل انفجار.بخشي از رمان پاندورا در آسايشگاه رواني
و محل سكونت رامين واقع در مناطق باالنشین پايتخت رخ ميدهد و بخش ديگر در
پرورشگاهي دخترانه در پايينترين نقطه شهر .رمان پاندورا به نويسندگي ليال رعيت در
352صفحه توسط انتشارات نسل نوانديش به چاپ رسيده است.

23023640

انتخابات آمريكا

پيشتازي بايدن در  4ايالت كليدي
نتايج يك نظرســنجي جديــد در 4ايالت كليــدي و تأثيرگذار
مينهســوتا ،نوادا ،نيوهمپشاير و ويسكانســين ،از پيشتازي جو
بايدن ،نامزد دمكراتها در مقابل دونالد ترامپ حكايت دارد.
براساس اين نظرسنجي كه از سوي روزنامه نيويوركتايمز و كالج
سيهنا در نيويورك انجام شده ،بايدن در ايالت مينهسوتا با كسب
۵۰درصد آرا از ترامپ با ۴۱درصد جلو است .بايدن همچنين در
نوادا با 46درصد در برابر 42درصد ،در نيوهمپشاير با 45درصد در
برابر 42درصد و در ويسكانسين با  ۴۸درصد در برابر ۴۳درصد از
رقيب جمهوريخواه خود جلو افتاده است.
ويسكانسين يكي از 3ايالتي است كه در انتخابات رياستجمهوري
سال ،2016دونالد ترامپ در آنها خوش درخشيد و آنها را از چنگ
دمكراتها بيرون كشيد .پيروزي ترامپ در اين 3ايالت بود كه در
نهايت سرنوشت انتخابات را مشخص كرد .اكنون اما پيش افتادن
بايدن از ترامپ در نظرسنجيهاي ويسكانســين ،باعث شده تا
هواداران حزب دمكرات به پيروزي در اين ايالت اميدوار شــوند.
تيم ترامپ امسال براي 3ايالت مينهسوتا ،نوادا و نيوهمپشاير نيز
برنامه ويژه دارد.
نامزد دمكراتها در انتخابات 2016يعنــي هيالري كلينتون،
در اين 3ايالت با اختالف بسيار كم ترامپ را شكست داد ،اما تيم
انتخاباتي ترامــپ معتقدند كه با تبليغات قــوي در اين ايالتها
ميتوانند امسال بايدن را شكست دهند.
نتايج نظرسنجي نيويوركتايمز و كالج ســيهنا همسو با بيشتر
نتايج نظرسنجيهاي انجام شده در مينه ســوتا و ويسكانسين
اســت ،اما رقابت تنگاتنگ تري را در نوادا و نیوهمپشــایر نشان
ميدهد .رأي دهندگان در مينه ســوتا و ويسكانسين كه صحنه
درگيريهاي شديد ميان معترضان به تبعيض نژادي و نيروهاي
پليس بوده است ،گفتهاند در رسيدگي به مسائل نژادي ،به بايدن
اعتماد بيشتري دارند .اين مسئله كليدي ممكن است در نهايت
به ريختن آراي سياهپوستان و همچنين مهاجران به سبد آراي
جو بايدن منجر شود .اين مسئله از چشم ترامپ هم دور نبوده و او
بايدن را همدست آشوبگران توصيف كرده است.
بحران آتشسوزيهاي غرب آمريكا نيز به فهرست بحرانهايي
كه دونالد ترامپ در آستانه انتخابات رياستجمهوري ناخواسته
با آنها مواجه شده اضافه شده اســت .آتش طي 3هفته گذشته،
جنگلهاي ايالتهــاي غربي را دربرگرفتــه و بيش از 2ميليون
هكتار را نابود كرده اســت .واكنش ديرهنــگام دونالد ترامپ به
اين آتشسوزيها باعث انتقادهاي بسياري شده است .تغييرات
اقليمي دليل اصلي اين آتشسوزيها اعالم شده است؛ موضوعي
كه دونالد ترامپ با آن چنــدان ميانه خوبي نــدارد .پيشبيني
ميشود اقدام ضعيف دولت ترامپ براي مهار اين آتشسوزيها
نيز درنظرسنجيهاي روزهاي آينده در آمريكا اثرگذار باشد.
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صفكشي نظامي در مديترانه

همزمان با مانورهاي ارتش تركيه در شرق مديترانه ،نخستوزير يونان از برنامه خريد 18جنگنده فرانسوي خبر داده است
سياوش فالحپور

خبرنگار

«تهديد در مقابــل تهديد»؛
تحوالت شرق درياي مديترانه
طي هفتههاي اخير را ميتوان
در اين قاعده خالصه كرد .از هشدارهاي مكرر تركيه گرفته
تا خط و نشانهاي بيسابقه فرانســه و متحدانش و البته
قدرتنماييهاي دريايي و هوايــي كه گاهي اوقات تا مرز
درگيري نظامي ميان طرفين پيش رفته است .نقطه ثقل
اين بحران ،رقابت بر سر دسترسي بيشتر به ميادين گازي
مديترانه است؛ منبعي طبيعي كه ميتواند نقش مهمي در
آينده معادالت اقتصادي منطقه و شايد حتي جهان داشته
باشد .بر اين اساس ،تركيه و دولت وفاق ملي طرابلس در
مقابل فرانسه ،يونان ،مصر ،قبرس ،اســرائيل و نيروهاي
خليفه حفتر در ليبي2 ،محور اصلي اين رويارويي دريايي
را شــكل دادهاند ،آن هم درحاليكه هنوز موضع روشن
و تعيينكنندهاي از ســوي آمريكا نسبت به اين تحوالت
ديده نشده است.
آغاز رقابتهاي تسليحاتي

همزمان با برگزاري مانورهاي نظامي تركيه در مديترانه كه با
رونمايي از تسليحات استراتژيك ،نظير پهپادها و موشكهاي
جديد اين كشور همراه بوده است ،نخستوزير يونان اعالم
كرد بهزودي قراردادي تســليحاتي با فرانســه براي خريد
18فروند جنگنده رافال4 ،ناوچــه چندمنظوره و 4بالگرد
منعقد خواهد شد .به گفته كيرياكوس ميتسوتاكيس ،اين
خريدها بخشي از برنامه نظامي يونان براي نوسازي ارتش
اين كشور است كه شامل تقويت توان سايبري و همچنين
جذب 15هزار نيروي جديد نيز ميشود .در مقابل ،وزارت
دفاع فرانسه نيز با انتشار بيانيهاي ،ضمن استقبال از اظهارات
نخســتوزير يونان ،براي فروش جنگندههاي رافال به اين
كشور طي ماههاي آينده اعالم آمادگي كرده است.
روزنامــه العربيالجديد با اشــاره بهاحتمــال رقابتهاي
تسليحاتي در مديترانه مينويسد :پيش از اين تصور ميشد
كه اروپا از طريق ناتو قادر به نظارت و حتي مهار ارتش تركيه
است ،اما با مقاومت اردوغان در ماجراي خريد موشكهاي
اس 400-از روسيه ،اين معادله به كلي تغيير كرده است .بر
اين اساس حتي اگر راه فروش تسليحات استراتژيك و كارآمد
در مديترانه روي تركيه بسته شود ،اين كشور قادر است از
تسليحات روسي يا چيني براي رفع كمبودهاي خود استفاده
كند؛ تسليحاتي كه شايد جنگنده سوخو 57-روسيه يكي
از آنها باشد.

شكاف در حزب كمونيست چين
استاد ســابق از دانشگاه
آسيا
وابسته به حزب مركزي
چين ،شــي جينپينگ،
رئيسجمهور اين كشور را متهم كرده كه
چين را به ســمت نابودي ميبــرد .او
همچنين مدعي شده كه شرايط داخلي
حزب كمونيست اكنون بهگونهاي است
كه افراد زيادي تمايــل دارند از آن جدا
شوند.
كاي شــيا ،اســتاد سرشناســي كه در
دانشــگاه حزب كمونيســت تدريس
ميكرد ،حدود 6ماه قبل ،پس از لورفتن
ن
ســخنان انتقادياش عليه شــي جي 
پينگ ،از حزب اخراج شــد .مؤسسهاي
كــه او در آن تدريس ميكرد مخصوص
تحصيالت عاليه مقامات ردهباالي حزب
كمونيست چين است .اين مؤسسه گفته
است كه كاي ،كه از ســال 1992در آن
تدريس ميكرده ،به اعتبار كشور لطمه
وارد كــرده و صحبتهايش سرشــار از
موضعگيريهاي نادرست سياسي است.
كاي كه به خارج از چين گريخته است،

جهان

در نخستين مصاحبهاش بعد از فرار ،به
گاردين گفته اســت كه از اخراجش از
حزب خشنود است .او به گاردين گفته
اســت« :در رژيم شي ،حزب كمونيست
چين نــه نيرويي براي پيشــرفت چين
كه عمال مانعي بر ســر پيشرفت كشور
است .من فكر ميكنم تنها كسي نيستم
كه ميخواهد از حزب جدا شــود .افراد
زيادي هســتند كه ميخواهند از حزب
كنارهگيــري كنند .من ســالها پيش،
يعنــي زماني كــه ديدم فضايــي براي
صحبتهايم وجود ندارد و صدايم كامال
قطع شده بود ميخواستم از حزب جدا
شوم».
كاي انتقادهــاي تنــدي عليــه شــي
جينپينــگ مطــرح و او را متهم كرده
كه با فعاليتهايش چين را به «دشمن
دنيا» تبديل كرده است .اين موضعگيري
احتماال در بخشهــاي ديگر حزب هم
وجود دارد ،اما انتقاد از حاكميت در چين
اصال رواج ندارد و صحبتهاي كاي كامال
استثنا هستند.

او گفته اســت كه مخالفتهاي زيادي
در حزب وجــود دارد ،اما افــراد كمي
جرأت دارند اين انتقادها را با صداي بلند
مطرح كنند؛ چون از تالفيجويي كميته
انضباطــي حزب و پروندهســازيهايي
كه آنها را متهم به مشــاركت در فســاد
ميكنند ميترسند .در اين فضا ،به گفته
كاي« ،قدرت مطلق» و عدمپاسخگويي
شــي جين پينگ باعث بروز اشتباهاتي
ميشود كه همهگيري كرونا يكي از آنها
بوده است .پكن ،متهم است كه اطالعات
اوليه درباره انتشــار ويروس كرونا را از
دنيا پنهان کــرده اســت .دولت حتي
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گزينه تحريم جدي است

وزارت خارجه فرانسه روز گذشته با صدور بيانيهاي اعالم
كرد درصورتيكه تركيه حاضر بــه پذيرش راهكارهاي
ارائه شــده در «نشست كورســيكا» براي مذاكره بر سر
منابع طبيعي مديترانه نباشــد ،تحريم اين كشــور در
دســتور كار اتحاديه اروپا و ســازمان ملل قــرار خواهد
گرفت .نشســت كورســيكا روز جمعه هفته گذشته به
ميزباني رئيسجمهور فرانسه با مشاركت سران 6كشور
مديترانهاي (اسپانيا ،ايتاليا ،يونان ،مالتا ،پرتغال و دولت
يوناني قبرس) برگزار شده و در آن ،نقشه راهي سياسي
براي حل بحران مديترانه پيشنهاد شد .براساس اين نقشه
راه ،تركيه بايد فورا كشتيهاي نظامي و حفاري خود را
به داخل مرزهاي رسمي اين كشــور بازگردانده و بدون
هيچ پيششــرطي با يونان وارد مذاكره شود .در نشست
كورسيكا همچنين بر تحريم اقتصادي تركيه درصورت
ادامه نقض قوانين دريايي بينالمللي از سوي اين كشور
توافق شد .امانوئل مكرون رئيس جمهور فرانسه پس از
پايان اين نشست گفت :زمان آن فرارسيده كه تركيه به
رفتارهاي توســعهطلبانه خود در مديترانه خاتمه داده و
سياست تاريخي سيطره بر اين دريا را كنار بگذارد .مكرون
تأكيد كرد پيشنهاد مذاكرات براي حل بحران مديترانه،
فرصتي مهم اســت و اگر تركيه با اين پيشنهاد مخالفت
كند ،ديگر شريكي منطقهاي براي اروپا نخواهد بود .تمام
اينها در حالي است كه گفته ميشــود مقدمات قرارداد
فروش 18جنگنده رافال فرانســوي به يونان در حاشيه

مقامات محلي را بهخاطر كتمان واقعيت
سرزنش كرده است .مقامات بهداشتي در
20ژانويه ،يعني چند هفته بعد از شروع
انتشار آن در دســامبر اعالم كردند كه
ويروس مسري است .اما گزارشي كه در
بولتن داخلي حزب منتشر شده مشخص
كرده كه شي جينپينگ هفتم ژانويه با
مقامات مالقات كرده و دستورالعملهايي
درباره مقابله با ويروس كرونا داده است.
كاي در اينباره گفته اســت« :اگر هفتم
ژانويــه از همهچيز خبر داشــت ،چرا تا
20ژانويه صبر كرد تا شــيوع آن را اعالم
كند؟ آيا نبايد او را مسئول دانست؟»
او معتقد اســت نارضايتــي ،بهخصوص
در ميان همنســان او در حزب گسترده
است .اين نسل ،دوران اصالحات و ورود
به اقتصاد جهاني را درك كردهاند .او در
اينباره گفته است« :افرادي كه در حزب
 20تا 30سال گذشته را درك كردهاند به
خوبي ميدانند كه مســير درست كدام
است و كدام مسير به بنبست ميرسد.
بسياري از دوستان خوب من از شنيدن
خبر اخراج من خوشحال هستند چون
فكر ميكننــد اين اتفاق ،بســيار خوب
است».
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همين نشست مطرح شده و مورد بررسي قرار گرفته است.
همزمــان با اين فشــارها ،لحــن آمريــكا در انتقاد از
سياســتهاي تركيه در مديترانه نيز تندتر شده است،
اگرچه همچنان نميتوان آمريكا را بهطور كلي در صف
مخالفان تركيه ديد .مايــك پمپئو وزير خارجه آمريكا،
روز شــنبه در ســفر به قبرس ،با وجود آنكه رفتارهاي
تركيه در آبهاي بينالمللي را «بســيار نگران كننده»
توصيف كرد ،امــا بار ديگر ،راهحل سياســي را تنها راه
پايان اين بحران به شمار آورد .او پس از مالقات با وزير
خارجه قبرس گفت :وضعيت كنوني مديترانه و تشديد
تنشها تنها به سود كساني است كه از شكاف محور ناتو
حمايت ميكنند .جالب آنكه آمريكا در بحران ليبي نيز
تاكنون موضع مشابهي داشته و از اعالم حمايت كامل
از هريك از طرفهاي اين بحران خودداري كرده است.
برخي رســانهها و تحليلگران ،موضع دوگانه آمريكا در
قبال اين تحــوالت را بهوجود اختالف در هيأت حاكمه
اين كشور نســبت ميدهند .براي مثال ،ديويد هرست
در ميدلايستآي مينويسد :ترامپ در ليبي ،همچون
ديگر پروندههاي منطقهاي به حمايت از محور امارات و
اســرائيل تمايل دارد و بر همين اساس ،مكالمه تلفني
غافلگيركننده وي با خليفه حفتر در سال گذشته صورت
گرفت .در مقابل اما نهادهــاي حاكميتي آمريكا ،نظير
وزارت خارجه و پنتاگون از حضور روســيه در منطقه
نگران بوده و گرايش بيشــتري به همســويي با تركيه،
مخصوصا در ليبي دارند.

اردوغان عليه مكرون

حمالت مســتقيم اردوغان و مكرون
نســبت به يكديگر روزبهروز بيشتر
و تندتر ميشــود ،تا جايي كه به باور
برخي تحليلگران ،نشــان از مشكالت
شخصي ميان اين 2سياستمدار دارد؛
مشــكالتي كه فراتــر از تنشهاي
سياسي بين 2كشور است .جالب آنكه
رسانههاي نزديك به اردوغان همچون
ينيشفق ،مكرون را بهعنوان چهرهاي
فراماســونري و صهيونيست معرفي
ميكنند ،درحاليكه رسانههاي نزديك
به مكرون ،نظير لو جورنالدي ديمانش،
اردوغــان را اســامگرايي افراطي
دررؤياي احياي امپراتوري شكســت
خورده عثماني به شــمار ميآورند .در
جريان آخرين تنشهــاي لفظي ميان
اين 2چهره ،روز گذشــته اردوغان در
مراسم سالگرد كودتاي 1980نظاميان
تركيه گفت :آقاي مكــرون ،تو با من
مشــكالتي زيادي خواهي داشت! تو
اطالعات تاريخــي كافي نداري و حتي
كشور خودت را هم نميشناسي ،پس
كاري به تركيه نداشته باش .اردوغان بار
ديگر با يادآوري جنايتهاي استعمار
فرانسه در آفريقا گفت :كشور تو يك
ميليون انسان در الجزائر و 800هزار نفر
در رواندا را قتل عام كرده است .فرانسه
هرگز در جايگاهي نيست كه به تركيه
درس حقوق بشر بدهد!
اين ســخنان تند اردوغان در پاسخ به
اظهارات اخير مكــرون درباره تالش
تركيه براي تكرار مناسبات استعماري
در خاورميانه و شمال آفريقا بيان شد.
مكرون در اينباره به شــبكه BFM
گفته بود :تركيه در حالي ميخواهد با
استفاده از زور به مناطقي نظير ليبي،
ســوريه يا عراق بازگردد كه يك قرن
قبل با انتخاب مردم از اين كشــورها
بيرون رانده شده است .رئيسجمهور
تركيه بايد بداند تاريخ حضور عثماني
در كشورهاي عربي ،تاريخ سركوب و
جنايت بوده است و هيچكس با تكرار
آن وقايع موافق نيست.

كيوسك

روزنامه واشنگتن پست [آمريكا]

هجوم بيرحمانه آتش

روزنامه واشنگتن پست در صفحه
نخست خود ،تصويري از آتشسوزيهاي
مهيب جنگلهاي واقع در مناطق غرب
آمريكا منتشر كرده كه شمار تلفات آنها
به 35نفر رسيده اســت .به نوشته اين
روزنامه ،نقاط درگير آتشسوزي اكنون
از 200نقطه در 12ايالت فراتر رفته است.
از ميان اين ايالتهــا وضعيت 3ايالت
كاليفرنيا ،اورگان و واشــنگتن بدتر از
مناطق ديگر است .صدها هزار نفر مجبور
به تخليه خانههاي خود شدهاند .بادهاي
شديد و گرم باعث باال رفتن دماي هوا و
گرماي بيسابقهاي در اين مناطق شده
و آتشسوزيهاي گســترده در مراتع
و جنگها را رقم زده اســت .فرماندار
كاليفرنيا گفته كه آتشسوزي ويرانگر در
سراسر سواحل غربي آمريكا بايد به همه
شــك و ترديدها در مورد اثرات پديده
تغييرات اقليمي پايان دهد .در اورگان،
بيش از نيم ميليون نفر از مردم در حال
فرار از آتشســوزي هستند .همچنين
دهها نفر نيز در اين ايالت مفقود شدهاند.
به گفته مركز ملي آتشنشــاني آمريكا
تاكنون بيــش از 2ميليون هكتار در اثر
اين آتشسوزي از بين رفته است .بيشتر
اين زمينها در ايالت كاليفرنيا واقع شده
است .قرار است دونالد ترامپ امروز طي
سفر به كاليفرنيا ،از نزديك وضعيت را
بررسي كند.
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پرفروش شدن کتابي ممنوعه در فرانسه

مرگ صدها اسب و گاو در اثر حمله پشهها

فرار از قانون ماسك اجباري

كشف جسد خرس 39هزارساله

پاريس :تالش مقامی رسمی در دولت فرانسه برای ممنوعیت
کتاب« از مردها متنفرم» نوشته پائولین هرمانژ ،نتیجه عکس
داد و فروش آن را بسیار باال برد .به گزارش گاردینَ ،رلف زورملی،
مشاور ویژه دولت فرانسه در نامهای به ناشر این کتاب نوشت:
«تحریک خشم علیه یک جنسیت خاص جرم است» و از ناشر
خواست برای جلوگیری از پیگرد قانونی جلوي انتشار کتاب را
بگیرد ،اما به محض رسانه اي شدن اين خبر ،كتاب پرفروش شد
و مردم 2هزار نسخه از آن را براي خريد سفارش دادند.

لوئيزيانا :پس از طوفان مهيبي كه در ايالت لوئيزيانا روي داد،
شمار پشهها در برخي مناطق آن بهقدري زياد شده كه نيش آنها
خون را از رگ و بدن دامها بيرون ميكشد و اين نيشها توأمان
با خونريزي داخلي و خستگي مفرط دامها ناشي از باال و پايين
جهيدن براي فرار از پشهها ،به مرگ آنها منجر ميشود .به گفته
يكي از دامپزشكان شهر پيلپلت به نام دكتر كرگ ُفنتنت ،تا
امروز حدود  ۳۰۰تا ۴۰۰رأس گاو به عالوه چند رأس اسب ،بر
اثر نيش «اين خونآشامان بدطينت ريزهميزه» جان دادهاند.

جزاير قناري :مردي بريتانيايي در پرواز ايزيجت به سمت
جزاير قناري اسپانيا با هدف اينكه ماســك نزند ،به خوردن
چيپس مشغول شد .به گزارش يورونيوز ،او يك بسته چيپس
استوانهاي با طعم نمك و سركه در دست داشت و هر 2.5دقيقه
يكبار يك دانه از چيپس را در دهان ميگذاشت و اين كار را
تا پايان سفر ادامه داد .پس از  مشاهده فیلم دوربین هایی که
رفتار این مرد را ضبط کرده بودند ،قرار شــد وی جریمهای
پرداخت کند که میزان آن در خبرها ذکر نشده است.

اوراسيا :براي نخســتينبار جسد يك خرس ۳۹هزارساله با
بافت نرم در منطقه سيبري كشف شد .به گزارش ديليميل،
خرس غارنشين يك گونه از حيوانات ماقبل تاريخ است كه بين
 ۳۰۰تا ۱۵هزار سال قبل در منطقه اوراسيا ميزيسته است.
محققان اميدوارند با آزمايش دياناي به اطالعات بيشــتر و
دقيقتري درباره اين حيوان ماقبل تاريخ دســت يابند؛ زیرا
تابهحال از اینگونه خاص از خرسها اطالعات قابل توجهی
وجود نداشته و بنابراین ،این کشف بسیار مهم است.

شهرنوشت

داوود پنهاني

سينه ماالمال درد استاي دريغا مرهمي
دل ز تنهايي به جان آمد خدا را همدمي
چشم آسايش كه دارد از سپهر تيزرو
ساقيا جامي به من ده تا بياسايم دمي

سالمرگ

روزنامهنگار

شهر و تنهايي و فاصله

پرويز خائفي

هر صبح كه زندگي آغاز ميشــود و شهر به
شــلوغي ميرود و خورشــيد بر ديوارها و
خيابانها و خانهها ميتابد ،ما به درون شهر
نميرويم .ما از خانه بيرون ميرويم
تا گسســت روزانه خود از شهر،
از محيطي كــه در آن زندگي
ميكنيم را آغاز كنيم .اين
گسست با آن حس جمعي
صميمانــهاي ارتباط دارد
كه در پيوند ما با اشــيا ،ديوارها ،درختهــا و آدمها معنا
پيدا ميكند .تصور شهر بدون آن ارتباط صميمانه ،بدون
آن رفاقت موزون ،چيزي نيست كه بهخاطر سپرده شود،
چيزي نيست كه به ياد آيد و چيزي نيست كه بتوان به آن
حس تعلق داشت .شهر بدون آن پيوند دروني و ذاتي بيروح
است .چنين است كه هرصبح آغاز نشده ،به پايان ميرسد.
هربار كه بخواهيم شهر را بدون آن پيوند جمعي ،بدون آن
عصبيت ،بدون آن تأللوي درخشــاني كه انسان را باهم و
انسانها را با اشيا و انســانها را با خيابانها آشنا ميكند،
آغاز كنيم ،ما همان ابتداي روز ،پيش از اينكه وارد شــهر
شويم ،پيش از آنكه خود را در جمع ديگران ببينيم ،از شهر
فاصله گرفتهايم .روياهايمان را به باد و روايتهايمان را به
زبان ناقص واگذار كردهايم .گسست در اين معنا رويه ديگر
فقدان است .گسست بيرون شدن و همراه نشدن و فاصله
گرفتن است .انقطاع است .گسست يعني نه اين شهر به من
تعلق دارد و نه من ساكن آن هستم .اين بدترين نتيجه است
كه يك شهروند در زندگي شــهري ميتواند بگيرد .هر بار
بين ما فاصله بيفتد ،هربار كه روي بگردانيم ،هربار بگوييم
به من چه ،هر بار كه همديگر را به ياد نياوريم و صدايمان
به همديگر نرسد .چيزي در ما ميشكند ،روايتي خاموش
ميشود و گسست وسيعتر ميشود .اينگونه است كه صبح
با صداي زندگي آغاز نميشود .با تنهايي آغاز ميشود ،با
فاصله آغاز ميشود و اين چيزي نيست كه زندگي شهري
محتاج آن باشد .شهر در پيوند انسانها و مشاركتشان با
هم ساخته ميشــود .در ارتباطي نه از سر جبر و وظيفه.
ارتباطي واجد معنا ،دروني و خويشاوندگونه.
هربار كه از خانــه بيرون ميرويم ،در تأللوي نخســتين
بارقههاي نور در خيابان ،در نخستين سالم گفتن همسايه،
در نگاه كردن به گلدانهاي خانه روبهرو ،در ديدن جنبش
برگهــا روي درخــت و راه رفتن آدمها تــوي پيادهرو،
ميتوانيم به اشتراكي پي ببريم كه ما را به هم پيوند زده
است .نتيجه تصميمات ،برنامهها ،قراردادها و قانونهاي
شهري پيشاز هر چيز بايد به تحكيم اين پيوند و رسيدن
به آن حس عميق دروني تعلق داشتن منجر شود.
ما از شهر بيرون نيستيم .با درخت و برگ و پرنده و پل و
خيابان ارتباط داريم .با آدمهاي بسيار و در اين بسياري از
هم دور نيستيم .برنامهريزي براي عميق شدن اين ارتباط
تنها با افــزودن بزرگراه امكانپذير نيســت .بايد بهخاطر
آورد ،به سخن درآمد ،قدم زد و اين امكان را فراهم كرد كه
شهروندان بتوانند با آرامش بيشتري در شهر راه بروند و
با هم سخن بگويند.
از خانه كه بيرون ميرويم ،وارد كوچه كه ميشــويم ،از
كنار نخستين عابر كه ميگذريم ،به نخستين خيابان كه
ميرسيم ،پشت چراغ قرمز چهارراه كه متوقف ميشويم،
پيوند ما با شهر بايد به همگرايي تمامي اين عناصر باهم
و در كنار هم برسد .نه من بهعنوان عابر پياده شهر چيزي
جدا و نهان شده از ديد ديگرانم ،نه عطر نان صبح عطري
غريبه است .آن برنامهاي كه قادر به در كنار هم نهادن اين
اجزاي پراكنده نيست ،براي زندگي شهري تدوين نشده
است .كالبد شهر ،با ســاحت فرهنگي آن ارتباط معنادار
برقرار ميكند و همه اينها ذيل حضور شهروندان تعريف
ميشــوند .براي آنكه ما جدا از هم نباشيم و هر صبح كه
وارد كوچه و خيابان ميشويم به جاي ميل به گسست از
محيط پيرامون بهدنبال ارتبــاط با تمام عناصر و اجزايي
باشيم كه در اطرافمان حضور دارند و ما همه را در كنار
هم مينشانند.
شهر در نخستين صبحي آغاز ميشــود كه ما ،نور و ابر و
آفتاب و آدمها ،خيابانها ،ماشينها ،چراغها و رابطهها با
هم در ارتباطيم .به آن غريبهاي كه از روبهرو ميآيد لبخند
ميزنيم و در قابي مشترك قرار ميگيريم و بدون اينكه
چيزي بر زبان بياوريم براي هم آرزوي روزي خوب داريم.
از كنار هم كه ميگذريم ،وارد شهر كه ميشويم ،از شهر
بيرون نيستيم ،تنها نيستيم.

امروز ســالروز درگذشت يكي از شــعراي معاصر
است كه در كنار شعرهايش ،به حافظپژوهي نيز
شهره است .او كه زاده شيراز بود ،پس از تحصيل
در دانشكده ادبيات اين شهر در وزارت فرهنگ و
هنر مشغول بهكار شــد و مدتي رياست كتابخانه
ملي فارس را برعهده داشــت .او همچنين در
كنار تدريس در دانشــگاه ،مدتي سرپرست
مركز حافظشناســي در آرامگاه حافظ نيز
بود .نخستين مجموعه شعر پرويز خائفي
با عنوان «حصار» در ســال ۱۳۴۲منتشر
شد« .باز آسمان آبي است»« ،از لحظه تا يقين»« ،اين خاك تابناك»« ،كي شعر 
تر انگيزد»« ،پنج كتاب در يك كتاب»« ،پيرار و پار»« ،ياد و باد»« ،آخرين آغاز» و
«كنار لحظههاي عمر» ديگر كتابهاي منتشرشده اين شاعرند .خائفي همچنين
پژوهشهايي در زمينه شعر كالسيك و بهخصوص حافظ منتشر كرده و ازجمله
كتابهايش درباره حافظ «حافظ در اوج»« ،مقاالت و مقابلهها» و «نگاهي به غزل
حافظ» است.
پرويز خائفي (زاده  ۱۶آذر  - ۱۳۱۵درگذشته ۲۵شهريور ۱۳۹۸شيراز)
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رفوگرهای بازار تهران   عکس :ایرنا /فاطمه عابدی

يادداشت

ايمان مهديزاده

پژوهشگر توسعه پايدار

مجموعه اسالم ايراني در بوته نقد

ويترين

پرسههاي كرونا در ايران

پتش خوارگر و آخرين بازماندگان

بيش از 6ماه از ورود ويروسي ناشناس به نام كوويد19 -ميگذرد .متأسفانه
هر روز شاهد اخباري مبني بر از دست دادن هموطنانمان هستيم .گرچه
اين آمار گاهي افزايش و كاهش مييابد ،اما مسئله اين است كه چرا موج
كرونا در ايران متوقف نميشود.
يكــي از مهمترين داليل پرســههاي كرونا در آســمان ايران و
ســتاندن جان مردم ،كاستي رســانهها در روشنگري معرفي
اين ويروس است .با وجود نگارش و تهيه دهها خبر و گزارش،
مردم و مســئوالن ،غيراز كادر درمان ،متوجــه ميزان خطر
نشدند وگرنه همچنان در وقت تعطيالت عازم سفر نميشدند.
سياستگذاريهاي چندگانه عامل ديگري بود كه باعث پخش و
توسعه زنجيره كرونا شد .از يك سو تصميمات ستاد ملي مقابله با كرونا محدوديتهايي را
اعالم ميكند ،اما قابليت اجرا ندارد و دستگاههاي اجرايي چندان وقعي به اين محدوديتها
نمينهند .همچنين ورود كرونا موجب كاهش درآمد در بخش خصوصي و دولتي شده و
اصناف زيادي دچار آسيبهاي جبرانناپذير شدند .اين عده پس از چندماه ديگر پساندازي
ندارند و به قول معروف چيزي براي از دست دادن ندارند و بر همين اساس در بازارها حضور
دارند ،بلكه بتوانند ناني بيابند.
روزهاي آغازين شيوع بيماري ،دولت از حمايتي نام برد كه مسير اجرايي دشواري داشت و
چندان مبلغ دندانگيري نبود .صحبت از پشتوانهاي به نام صندوق توسعه ملي شد كه در
عمل نتوانست چندان مؤثر واقع شود .تصميمگيريهاي موازي باعث شد كرونا همچنان
ماندگار باشد تا دروازههاي اقتصادي ما با همسايگان غربي بسته بماند .در شرايطي كه عراق
و تركيه مشتري يكسري كاالهاي ايراني بودند با شيوع بيماري مرزهاي خود را بستند و
حجم ريالي صادرات توليد ناخالص ملي بهشدت كاهش یافت .شايد عراق هنوز مشتري
برق مانده باشد ،اما سود آن نصيب شــركتهاي بزرگ و وزارتخانهها ميشود و كشاورز و
سيستم حملونقل در بخش خصوصي كه روزانه دهها كاميون به اين كشور ارسال ميكرد
از كار افتادهاند و با منع تردد ،قابليت درآمدزاييشان را از دست دادهاند.
ســوي ديگر اين ماجرا خســتگي مفــرط كادر درمان اســت .پرســتارهايي كه هنوز
مشكالت استخدامي و قراردادهايشــان را دارند ،با فداكاري به ياري مردم شتافتند ،اما
سهلانگاريهاي اجتماعي و رعايت نکردن پروتكلهاي بهداشتي به اين بخش از سرمايه
اجتماعي لطمه زيادي زد .فصل تابستان كه نويد كاهش آمار ابتال و مرگومير را ميداد،
در سايه كمبود آگاهي و روشنگري نتوانست باري از دوش كادر درمان كم كند .پاييزي
كه روزهاي آتي رنگهاي زيبا را به جان برگها و درختان ميريزد ،آبستن يك موج بزرگ
از مرگومير شهروندان ايراني است .بازگشايي مدارس و ترغيب خانوادهها براي حضور
دانشآموزان به گستردگي اين موج دامن ميزند و نشانمان ميدهد كرونا ويروسي است
كه سن و سال نميشناسد .اين ويروس ميتواند از پير و جوان و مرد و زن همه را درگير
كند و حتي از پا بيندازد.
ما براي برونرفت از اين بحران بايد سياستهاي كشورهاي موفق را بررسي و بوميسازي
كنيم .در همســايگي ما كشــور تركيه با اعمال محدوديتهايي از ورشكستگي صنعت
توريسم جلوگيري كرد ،اما ايران با وجود سيستم درماني قوي هنوز نتوانسته هيچكدام
از صنايع را نجات دهد .متأسفانه مسئوالن و سياستگذاران افراد را به چشم آمار مينگرند
و صرفاً با توليد ماسك و توان محدود بستري بهخود ميبالند ،اما آمارهاي اعالمي وزارت
بهداشت و آموزش پزشكي حكايت از گرفتاري و جان باختن هزاران انسان دارد .اگر دولت
و مجلس مسئله كرونا را جدي نگيرند و با اعمال نظرات كارشناسي كادر درمان هماهنگ
نشوند خطري بزرگ سالمت جامعه ايراني را تهديد ميكند.

«پتش خوارگر» و « منطقه آبــي ،آخرين بازمانــدگان  »3دو عنوان
جديدي هستند كه از سوي نشر افق منتشر شدهاند.
مجموعه «پتش خوارگر» يك مجموعه  5جلدي نوشــته آرمان آرين
است كه براساس داستانهاي اوستا و بندهشن نوشته شده است .جهان
كتاب ،جهاني اســطورهاي و پر از عجايب است .داستان پتش خوارگر
برپايه مفهوم «فره» بنا شده ،فره ايزدي كه از دست پادشاه گريخته و
جهان را دچار هرج و مرج كرده است .همان دوگانه معروف خير و شر؛
يك طرف نيروي خير صفآرايي كرده و طرف ديگر ديوها از زير زمين به
روي زمين هجوم آوردهاند .اين پنجگانه به بازآفريني داستانهاي اوستا و
بندهش در كالبد رمان ميپردازد و  3جلد نخست آن با نامهاي «حماسه
سرآغاز»« ،مردي از تبار اژدها» و« بر بنيادهاي هستي» منتشر شدهاند و
«پتش خوارگر  :4از ژرفاي تاريكي» نيز توسط نشر افق در  1100نسخه،
به قيمت  58هزار تومان ،منتشر شده است.
«منطقه آبي ،آخرين بازماندگان  »3نيز سومين جلد از مجموعه آخرين
بازماندگان ،نوشــته پيرز توردي است كه توســط مريم منتصرالدوله
ترجمه شده اســت .فرانك كاترل بويس ،نويسنده رمان ميليونها ،در
مورد اين كتاب گفته است« :رماني سرشار از نوآوري ،حركت و جذابيت.
در اين كتاب ،كستر12ساله آخرين نسل حيوانات ،آخرين بازماندگان را نجات داده و شهرش
را از نابودي كامل رهانده است .اما همچنان راهي سخت و پرخطر پيش رو دارد .افق اين كتاب
را در شمارگان  1100نسخه ،به بهاي  54هزار تومان منتشر كرده است.
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قراردادهاي  ۵۰۰ميليون دالري بين ايران و اتريش

غالمرضا شافعي ،وزير صنايع جمهوري اسالمي ايران ،در تشريح نتايج مذاكرات نشستهاي
كميســيون مشــترك اقتصادي ايران و اتريش گفت كه دو كشــور در جريان اين نشست،
قراردادهايي به ارزش 500ميليون دالر امضا كردند .شــافعي در ويــن گفت :عمدترين اين
قراردادها مربوط به ساخت يك سد مخزني به ارزش  ۲۰۰ميليون دالر است كه بين شركت فرآب
و طرف اتريشي امضا شد .وزير صنايع گفت :با احتساب دو قرارداد ديگر (خريد و ساخت مشترك
ترانست و صد دســتگاه تراموا) ارزش قراردادهاي امضاشده بين دو كشور در اين نشستها به
۵۰۰ميليون دالر بالغ شده است .وي افزود :در سال گذشته ،ميزان تبادل تجاري بين دو كشور
به ۲۶۰ميليون دالر بالغ شد كه صادرات عمدتا از ســوي اتريش بود و بهخاطر اختالف سطح
صنعتي دو كشور و نبود قرارداد همكاري اقتصادي سهم صادراتي ايران تنها ۱۰درصد اين مبلغ
بود .وي گفت :ايران براي افزايش حجم صادرات خود به اتريش و اتحاديه اروپا نيازمند امضاي
تفاهمنامه تجاري و گمركي با اين اتحاديه است كه اين امر هنوز تحقق نيافته و يكي از داليل
كاهش امكانات صادراتي ايران به بازارهاي اروپايي همين نكته است .وي افزود :امضاي چنين
قراردادي ،افزايش صادرات ايران به بازارهاي اروپايي و توسعه روابط با كشورهاي عضو اتحاديه
اروپا را فراهم خواهد كرد.

نشست هفتگي شهر كتاب با همكاري گروه
فلسفه شوراي بررســي متون و كتب علوم
انساني پژوهشگاه ،سهشــنبه۲۵ ،شهريور
ســاعت ۱۵به نقد و بررسي مجموعه اسالم
ايراني اختصاص دارد كه با حضور شــهين
اعواني ،علي مرادخاني ،حســين هوشنگي
و انشاءاهلل رحمتي بهصورت مجازي برگزار
ميشود.
به گزارش همشهري ،هانري كربن ،فيلسوف
و ايرانشــناس فرانســوي اســت كه آثار
ارزشمندي درباره اســام و ايران نوشت و
بيشك يكي از احياگران فلسفه و عرفان اسالمي در دوران معاصر است .يكي از
آثار مشهور او مجموعه 4جلدي اسالم ايراني است كه ترجمه فارسي اين مجموعه
به قلم دكتر انشــاءاهلل رحمتي در 5جلد با مقدمههاي تحليلي مترجم به همت
انتشارات سوفيا منتشر شده است.
اين 4جلد شامل مباحثي اســت مانند وجوه معنايي اماميه و سرچشمههاي آن،
سهروردي و حكمت نوري و بررسي تطبيقي آن با فلسفه نور قرون وسطايي غرب،
روزبهان بقلي شيرازي ،بررسي مكتب اصفهان و شيخيه و معرفي امام دوازدهم
به مثابه قطب و نقطه تمركز شور و اشتياق شيعي ،انديشه فتوت ياجوانمردي.
عالقهمندان ميتوانند اين نشست را از اينســتاگرام مركز فرنگي شهر كتاب به
نشاني  Instagram/bookcityculturalcenterبهطور مستقيم پيگيري كنند.

سالمت
كشف نوعي پروتئين مؤثر در رشد سلولهاي شنوايي
پژوهشگران دانشگاه مريلند آمريكا
متوجه شــدند پروتئيني موسوم به
 GFI1در رشد نوعي از سلولهاي
شنوايي موسوم به سلولهاي مويي،
نقش اساسي دارد.
به گزارش مهر به نقل از پايگاه خبري
مديكال نيــوز ،وجود ســلولهاي
مويي ســالم در گوش دروني ،براي
شنوايي حياتي است .بعضي از اين
سلولها موجب تقويت صوت دريافتي ميشوند و بعضي ديگر امواج صوتي را به
سيگنالهاي الكتريكي تبديل ميكنند كه به مغز منتقل ميشوند .درصورتيكه
سلولهاي مويي بهدرستي رشد نكنند يا در اثر استرس محيطي مانند صداهاي
بلند دچار آسيب شوند ،شنوايي از بين ميرود.
بهگفته پژوهشگران ،پروتئين  GFI1تعيين ميكند كه يك سلول مويي در دوران
جنيني بهگونهاي رشد كند كه تبديل به يك سلول مويي بالغ شود يا كاركرد آن
تغيير كرده و به نوع ديگري از سلولها تبديل شود كه عملكردي شبيه به نورونها
دارند .در اين تحقيقات مشخص شد در غياب اين پروتئين ،نحوه توصيف ژن در
سلولهاي مويي دوران جنيني بهگونهاي است كه اين ســلولها نميتوانند به
سلولهاي مويي بالغ تبديل شوند .همچنين فقدان اين پروتئين ميتواند منجر
به جهش ژنتيك پروتئيني موسوم به  POU4F3شده و درنهايت موجب از بين
رفتن شنوايي شود.

سند

عروس
بيجهاز نوشين

تا پیش از این ،نمایشنامههای خارجی اغلب اقتباس و به قول آن زمان
«آدابتاسیون» میشدند و با تغییر نام اصلی شخصیتها به نامهای فارسی
روی صحنه میرفتند .عبدالحسین نوشــین دستکم در نمایشهای
ســال 1326از این کار پرهیز کرد .اما پیش از این ،در دوران پهلوی اول
نمایشهای اقتباسی را روی صحنه برده بود ،از جمله «عروس بیجهاز»
که یکی از اقتباسهای محمدعلی فروغی از نمایشنامه مولیر بود که در
سال 1317از اداره انطباعات اجازه اجرای آن را درخواست کرد.
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روانكاویمعاصر

اجراهايمدرن
«تئاترفردوسي» مهمترين
رويدادفرهنگيميانهدهه
پرآشوب 20است

برآمدن سيمرغ
از خرابههاي جنگ

سالهاي بدون مميزي

جمال رهنمايي��������������������������������������������������
پايان جنگ عالمگير دوم و خروج متفقين از ايران
و خأل حضور قدرت مسلط پهلوي اول و دولتهاي
مستعجل چند ماهه ،چند سال فضاي باز فرهنگي
و سياسي مطلوبي براي اهالي هنر و رسانه فراهم
آورده بود .در اين ميان اهالي تئاتر هم با استفاده
از شــرايط موجود و اقبال مردم بــه انواع مظاهر
مدرنيته ،روزهايي طاليــي را تجربه ميكردند.
سالنهاي مجهز و بزرگ تئاتر يكي پس از ديگري
افتتاح ميشد و نمايشنامههايي با مضامين هنري،
اجتماعي و سياسي روي صحنه ميرفت .در همين
سالها بازيگران و نويسندگان زيادي رشد كردند
و شكوفا شدند.
هر چند نمايش زنده بهمعناي حضور بازيگر روي
صحنه در شكلهاي شبيهخواني ،تعزيه ،نمايش
روحوضي و سياهبازي در ايران پيشينهاي طوالني
داشــت اما موج تازه نمايش رايج بيشتر متاثر از
غرب و مدرنيسم و نيازهاي تازه جامعه بود.
عرصه هنرهاي نمايشي و بهخصوص تئاتر از آن رو
كه با اجراي زنده و حس و حال «اينجا – اكنون»
بازيگر سروكار دارد ،به معني واقعي كلمه زنده و
پوياست و جذابيت آن نيز به همين احتمال بهبروز
خالقيت و تجربههاي جديد در لحظه بستگي دارد.
احساسات زنده و سيال انساني ،مهمترين عنصر
هنر نمايش است .تئاتر به عنوان يكي از هنرهاي
نمايشي اصيل شــامل  2عنصر مهم احساسات
اصيل و خالقيت ناب انسان اســت كه در لحظه
و متاثر از فضاي روانــي هنرمند ،فضاي نمايش و
حضور تماشاگر خلق ميشود .تماشاچي در اين
لحظه يك ميل اصيل و خاطرهاي نــاب و تازه را
براي نخستين بار و آخرين بار تجربه ميكند؛ چرا
كه آنچه او در اين لحظه درك كرده ،ديگر هيچگاه
تجربه نخواهد كرد.
ژاك لكان بهعنوان يك نوفرويدي خالق كه برخي
از آراي مهم فرويد را واكاوي ،ويرايش و نوسازي
كرده اســت درباره عنصر ميل در آدمي ميگويد:
ميل آدمي پديده مربوط به ساحت رمز و اشارت
(عالم معنا و تصور) اســت كه به محض برآورده
شدن ،براي هميشــه محو میشود و تنها در عالم
خيال قابل تصور اســت .ما در زندگي همواره در
اشــتياق به تجربههاي آشــنا ،بهدنبال تكرار آن
نخستين ميل برآورده شــده و سپس هميشه از
دست رفته هستيم.
جذابيت نمايش زنده با همين فرايند تولد و مرگ
عمل ميكند .يك نمايشــنامه ضحاك يا رومئو
وژوليت هزاران بار روي صحنــه رفته و يك متن
هزاران بار تكرار ميشود اما هر بار توسط هر بازيگر،
روي يك صحنه نمايش و در حضور تماشــاچي
متفاوت ،يك اجــراي ديگر اتفاق افتاده اســت.
اجرايي كه هيچگاه آن ميل نخســتين به گذشته
پيوســته را برآورده نســاخته اما در همان حال
ميل جديدي را راهاندازي كرده كه تكرار آن ،ما را
مشتاق درك تجربههاي جديد ميكند.

سید عبدالحسین نوشــین خراســانی ( )۱۳۵۰ – ۱۲۸۵
نمایشنامهنویــس ،کارگــردان تئاتــر و شــاهنامهپژوه .
مهمترين چهره فرهنگي در ميانه دهه  20هجري در تهران
است .او با به روي صحنه بردن نمايشــنامههاي مدرن در
تماشاخانههاي اللهزار سهم چشــمگيري در شكل گيري
تئاتر مدرن در ايران داشت.

«ابراهيم حكيمي» ۶ ،دي ۱۳۲۶
نخستوزير شد

سرگذشت بازیگران

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

نمایشنامه «سرگذشت» نوشته آندره بیسون در سال
 1326به کارگردانی عبدالحسین نوشین به صحنه رفت.
در این عکس که از اجرا باقی مانده ،لرتا هاپراپتیان ،همسر
عبدالحسین نوشین و صادق شباویز را در حال اجرای
این نمایش میبینیم .لرتا که به همراه نوشین در شوروی
بود ،سرانجام به ایران بازگشت و در چند فیلم سینمایی و
چندین نمایش بازی کرد .شباویز و لرتا هر دو در سالهای
 1326و  1327در نقطه اوج فعالیت خود در تئاتر بودند؛
اوجی که برای آنها فقط یک بار رخ داد.

نوشين در سياحت غرب

طبق صورت اسامي محصلين بازگشته از فرنگ در تاريخ 17آبان  ،1310عبدالحسينخان نوشين ،فرزند
محمدباقر ،به همراه لطفاهللخان زاهدي ،هايراپط اوهانيان و حبيباهلل ابهري به تهران باز ميگردند.
نوشين از محصالني است كه به فرانسه اعزام ميشود .او در اين سياحت غرب خود ،با دستاوردهاي هنر
تئاتر روز جهان آشنا شده و به ايران ميآيد تا زندگي تئاتری پربار خود را آغاز كند .او براي فراگيري تئاتر
يكبار به شوروي و يكبار ديگر نيز به فرانسه سفر ميكند.

نوشین،
جارو و هدایت

همچون خدنگ!

توصیف انور خامهای از ژست و ظاهر عبدالحسین
نوشین در کتاب «چهار چهره» ،بهراستی که
خواندنی است .سال 6 ،1326سال از دوستی آن دو
میگذرد؛ «قامتی بلند و استوار همچون خدنگ،
اندامی ورزیده و متناسب ،پوستی گندمگون
ولی تیرهرنگ ،صورتی کشیده و نگاهی سخت
نافذ داشت .تنها نقصی که در چهرهاش به چشم
میخورد ،انحراف شدید بینیاش به سمت راست
بود .با وجود این ،همین نقیصه بر مردانهبودن
قیافهاش میافزود .ولی آنچه این حالت و این
مردانگی را به سرحد کمال میرساند صدای رسا،
گیرا و خوشآهنگش بود .آرام ،شمرده ،پرطنین و
همراه با ژستهای متناسب دست و صورت سخن
میگفت و شنونده را مجذوب گفتار خویش میکرد.
نوشین یک ناطق و هنرپیشه تمامعیار بود.
مقابل تئاتر سعدی در اللهزار دهه 20

نگذاشت قسمتي
جدا شود

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

سابقه دوستی و
آشنایی عبدالحسین
نوشین و صادق
هدایت به همکاری
آنها در مجله موسیقی
در سال1318
بازمیگردد .آنها در آن
زمان نقاط اشتراکی
جز همکاری داشتند؛
هر دو اهل مطالعه در
زندگی مردم و هر دو
اهل توجه به فرهنگ
ایران باستان بودند.
هدایت تا آن زمان
چندین نمایشنام ه
نوشته بود و نوشین هم
اهل تئاتر بود.

سیاستمدار

نمایشهای مد روز ،البته کمی با تاخیر

عبدالحسین نوشین در سال 1326بهترین آثار ادبیات نمایشی جهان را در تئاتر فردوسی به صحنه میبرد.
به همین دلیل در سال 1326اجراهایی از مد روزترین نمایشنامههای جهان را در سال 1326در صحنه تئاتر
ایران میبینیم .اجرای نمایش «ولپن» اثر بن جانسون (شاعر و نمایشنامهنویس انگلیسی)« ،مستنطق»
اثر جی .بی .پریستلی (رماننویس ،فیلمنامهنویس و نمایشنامهنویس انگلیسی)« ،سرگذشت» اثر آندره
بیسون (نمایشنامهنویس فرانسوی) و «مردم» اثر مارسل پانیول (نمایشنامهنویس فرانسوی) از نمایشهای
عبدالحسین نوشین در سال 1326است که توسط خود او ترجمه و اجرا میشدند .در این میان اجرای نمایش
ولپن که نخست با نام «محتکر» در تئاتر فردوسی به نمایش درآمد ،بیش از سایر نمایشهای سال  1326مورد
توجه مخاطبان قرار گرفت .در این نمایش عبدالحسین نوشین ،خود نقش ولپن را برعهده داشت .تاریخ
ترجمه برخی از این نمایشها به سالهای پیش از تاسیس تئاتر فردوسی و سپس تئاتر سعدی برمیگردد،
از جمله نمایش مردم ،نوشته مارسل پانیول که در سال  1315ترجمه کرده است.

به درخواست حزب

عبدالحسین نوشین هیچ گاه نمایشنامه «خروس سحر» را به صحنه
نبرد .برخی دوستان عبدالحسین نوشین اعتقاد دارند که او نمایش را
به دلیل اصرار حزب توده ،برای همراهی برنامههای تئاتر با سیاست
حزب توده نوشته است .انتشار این نمایشنامه در سال 1326در
ارگان تئوریک حزب توده ،یعنی «نامه مردم» شاید محکمترین دلیل
برای اثبات این امر باشد که این نمایشنامه را نوشین به خاطر گل
روی همحزبیهای خود نوشته و انتشار آن را هم به دست خودشان
سپرده است.

سيدحسن تقيزاده در خاطراتش،
نطق او در مجلس چهاردهم را چنين
تعبير كرد« :مرحوم حكيمالملك
رئيسالوزرا بود و در مجلس شوراي
ملي خيلــي با شــجاعت و تندي
نطق كرد .گفت محال است بگذارم
قســمتي از مملكت جدا بشود» .و
اين زماني بود كه فرقه دمكرات در
آذربايجان ،حكومــت خودمختار
تشكيل داده بود و ابراهيم حكيمي،
نخستوزير بود.
او سهشــنبه 27آذر  ،1324در
مجلس گفت« :از چنــدي به اين
طرف در آذربايجــان از طرف عده
معدودي نغمههايي برخاست .اين
اشخاص بهعنوان اصالحات دست
به اقداماتي زدند كــه راه اصالح را
مسدود و بر عكس باعث بينظمي
شــدند ...ابتدا درنظر گرفتيم بلكه
با وسايل مسالمتآميز و نصيحت
از طرف مأمورين رسمي دولت اين
اشــخاص را اگر ايراني و عالقهمند
به مصالح عاليه كشور باشند از اين
خياالت خام و ناپخته منصرف نماييم
كه امنيت در مملكت مختل نگردد...
متأسفانه اين عده در اجراي مقاصد
سوء و ناصواب خود اصرار ورزيدند...
و مشــغول تعقيب نقشههاي شوم
خود به ضرر تماميت كشور و آسايش
عمومي شدند» .
مماشــات حكومت مركــزي با
پيشــهوري و اذنابش يكماه ادامه
داشت ،تا آنكه حكيمي ،سهشنبه
25دي همان سال ،دوباره به مجلس
رفت و اعــام كرد« :متأســفانه
ماههاست جنگ تمامشده و با وجود
تقاضاهاي متوالــي دولت ايران در
خارج كردن قواي خودشان [منظور
متفقين اســت] ...در كارهاي ايران
مداخله مينماينــد ...ولي ...همين
كه معلوم شد از مذاكرات مستقيم
بهمنظور نميرسيم ناچار به رياست
هيأت نمايندگي ايــران در مجمع
ملل متفق دستور داديم كه موضوع
ايران را در مجمع ملل متفق طرح و
مطابق اساسنامه سازمان ملل متفق
درخواستي كه الزم است به شوراي
امنيت بدهند».
شــكايت ايران شــد نخستين
دستوركار ســازمان ملل كه طبق
نوشــته تقيزاده« ،عنوان شكايت
را بر حسب دستور رئيسالوزرا كه
مرحوم حكيمالملك بود ،من تهيه
كرده بودم ».اگرچه دولت حكيمي،
چند روز بعد سقوط كرد و همهچيز
در دولت قوامالسلطنه و به نام او تمام
شــد و اين ،درباره حكيمي مغفول
مانده است.
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يادداشت

دولت
در گرداب اقتصاد

توسعه آمرانه و شکلگیری دولت مدرن درایران

1326

فرانسیس فوکویاما نظریهپرداز «پایان تاریخ» در کتاب «نظم و زوال سیاسی»
خواننده را به این ارزیابی میرســاند که توسعه محصول نهایی تصمیمهای
سیاسی مهم در مقاطع حساس تاریخی است؛ شاید بتوان آغاز قرن چهاردهم
شمســی را چنین مقطع حساسی در ایران دانســت؛ عصری که با کودتای
سوم اسفند  1299آغاز و با برافتادن قاجار در اردیبهشت  1305وارد مرحله
جدیدی میشود .با وجود ارزیابیهای بعضا متضاد از دوره حاکمیت حدودا
16ساله رضاشاه؛ از «سرباز وطنپرست» دونالد ویلبر تا «پادشاهی که کشور
را دوشید» آرتور میلسپو؛ این دوره را عصر توسعه آمرانه و تشکیل دولت مدرن

درایران میدانند .بررسی اوضاع کشور در آغاز سال  1300و سیمای ایران در
شــهریور 1320این موضوع را تصدیق میکند .البته باید به این موضوع نیز
اشاره کرد که نتیجه توسعه آمرانه رضاشــاهی ،شکست بزرگ اقتصادی در
نیمه دوم دهه بیست بود .پیامدهای این مدل توسعه از سالهای میانی دهه
بیستم تا اواخر این دهه به خوبی در اقتصاد کشور نمایان است .براساس ارزیابی
دیپلماتهای خارجی حاضر درایران در سال « 1299دولت مرکزی» در خارج
از تهران وجود خارجی نداشت و از آذربایجان و گیالن گرفته تا خوزستان و
غرب کشور ،حکام منطقهای به صورت کامال مستقل از دولت مرکزی حکومت
میکردند .خزانه خالی کشور و پادشاهی که از عشق اروپا در کشور بند نمیشد،
نیز اوضاع اقتصادی ایران در آغاز قرن چهاردهم را به مرز فروپاشی رسانده بود.

در چنین اوضاعی رضاخان سردار سپه از اسفند  1299تا اردیبهشت 1305
را به مقدمهچینی برای به دست گرفتن قدرت گذراند و با نوسازی ارتش راه
را برای انجام اصالحات بعدی بهویژه در حــوزه اقتصاد هموار کرد .برآمدن
نظم سیاسی مدرن درایران عصر رضاشــاهی از طریق تکیه بر بوروکراسی
قدرتمند محقق شد و توسعه آمرانه از طریق تکیه بر ارتش ،بوروکراسی اداری
و پشتیبانی دربار راه خود را پیدا کرد .دراین دوره توسعه اقتصادی با تحول
در حوزه حم 
لونقل آغاز شد .رضاشاه بعد از تثبیت قدرت در  1304بالفاصله
بهسراغ اجرای طرح ســاخت راهآهن 1600کیلومتری با کمک مهندسان
خارجی رفت و راههای اصلی کشور نیز از 3200کیلومتر در سال  ،1304به
22470کیلومتر در سال  1320رسید .گسترش صنایع از دیگر رویکردهای

توسعه آمرانه دراین دوره بود ،بهطوریکه تعداد کارخانههای صنعتی مدرن
به 17برابر رسید و کمتر از 20کارخانه صنعتی جدید کشور در سال 1304
به 346کارخانه صنعتی مدرن درسال  1320تبدیل شد و تعداد شاغالن در
صنعت نفت کشور نیز از 20هزارنفر به 31هزارنفر رسیدند .ارزیابی محققان
و پژوهشگران از اقتصاد سیاسی عصر رضاشاهی گونهگون و بعضا متضاد بوده
و نوشتههای مفصلی دراین حوزه منتشر شده است؛ از طرح موضوع «توسعه
وابسته» ازســوی جان فوران تا «خروج تدریجی از اوضاع کامال آشفته ،نه
توسعه اقتصادی» همایون کاتوزیان و «شکاف طبقاتی» یرواند آبراهامیان.
اما این رویکرد وجــه دیگری هم دارد؛ اینکه صنعتیســازی ،نه یک برنامۀ
شبهمدرنیستی ،بلکه ضرورتی اقتصادی بوده است.

دوشنبه 24شهريور 1399شماره40

مطبوعات خارجی

قوام؛بازيگراولسياستايران

اجتماعی

انتقاد قوام از شاه ،مجلس و هيأت وزيران

آرش نهاوندی ������������������������������������������������������������������������������������������������������
روزنامه نيويورك تايمــز در تاريخ 11دســامبر 19(1947آذر  )1326در مطلبي با
عنوان «قوام بازنده رأي اعتماد شــد» به عدمراي اعتماد به احمد قوامالسلطنه در
مجلس شوراي ملي و ســقوط دولت وي پرداخت .اين روزنامه همچنين به سخنان
انتقادي احمد قوام درباره اوضاع كشور اشــاره كرد .به نوشته نيويورك تايمز ،احمد
قوام در يك جلسه طوفاني  46رأي مثبت و  39رأي منفي كسب كرد و در اين جلسه
 27نفر نيز رأي ممتنع دادند .به اين ترتيب وي طبق قانون ناگزير به استعفا از سمت
نخستوزيري شد .احمد قوام در ابتداي جلسه و در سخناني كه بهمنظور دريافت رأي
اعتماد بيان كرده بود 3 ،قوه اصلي حاكميت در ايران ،محمدرضاشاه پهلوي ،مجلس
و وزراي كابينه را متهم به دسيسهچيني و دخالت در امور يكديگر كرد .او گفت براي
آخرين بار ميخواهم حقايقي را براي ملت ايران آشــكار كنم .احمد قوام در ادامه به
اين مسئله اشاره كرد كه پيش از دسامبر ( 1946آذر  )1325نميخواسته حملهاي
به آذربايجان انجام دهد؛ چرا كه نسبت به قدرت ارتش ترديد داشته و از بابت پيروزي
ارتش مطمئن نبوده است .او گفت اقدامات مشــابهي (مشابه آنچه در دوران تسلط
فرقه دمكرات در آذربايجان برای جدايي از خاك ايران و اقداماتي كه در كردســتان
برای كسب خودمختاري صورت گرفت) در سال گذشته در شهرهاي همدان و مالير
و استان مازندران برای دستيابي به يك وضعيت نيمه خودمختار انجام گرفته بود .به
گفته احمد قوام ،در جريان اين اقدامات  8هزار قبضه تفنگ در اين استانهاي كشور
پخش شده بود كه اين توطئهها به موقع خنثي شدند.
براساس اين گزارش ،اقدامات اخير قوام كه بدون مشورت با وزراي كابينه انجام گرفته
بود ،سبب خشم هيأت وزيران و همچنين شاه از وي شده بود .اخيرا نيز حزب دمكرات
قوام دچار شكاف شد و  30نماينده ناراضي آن ،فراكسيون دمكرات را تحت رهبري
سردار فاخر ،رئيس مجلس تشكيل داده بودند كه ســبب تضعيف موقعيت قوام در
مجلس شوراي ملي شده بود .اگر چه محبوبيت قوام د ر ماه اخير بهشدت كاهش يافته
بود ،اما بيشتر احزاب سياسي ايران ،از ايستادگي قاطعانه وي در برابر هرگونه مداخله
خارجي در كشور حمايت ميكردند.

الكپشت لولهكشي يك قدم برداشت
كلنگ احداث ساختمان عمران براي اجراي پروژه لولهكشي آب تهران به زمين زده شد

شکراهلل عزیزمنش �����������������������������������������������������������
حركت الكپشتي پرونده لولهكشي آب تهران در سال1326
يك قدم به جلو رفت .يك ميليون تومان بودجه براي تاسيس
شركت عمران كه مهمترين وظيفهاش اقدام براي لولهكشي
آب تهران بود درنظر گرفته شد .كلنگ احداث ساختمان اداري
شركت در ميدان سنگلج به زمين زده شد .اما تا سال 1328اين
ساختمان تكميل نشد .نخستين زمزمهها براي لولهكشي آب
تهران در سال 1301شنيده شد .يك مهندس آلماني مأمور
تحقيقات اوليه بود .در سال 1303نمايندگان وزارت فوايد عامه
و اعضاي فني قشون و بلديه با آنكه راهحل مشكل آب تهران
را لولهكشي تشخيص دادند اما 5سال بعد مهندسان اروپايي
طرحي را به شهردار تهران براي اين پروژه پيشنهاد دادند .در
سال 1314چند شــركت خارجي براي لولهكشي آب تهران
وارد عمل شدند .به همين منظور شهردار در تاريخ 1315 /3 /2
دستور داد كميسيوني از نمايندگان وزارت راه ،اداره كل صناعت
و اداره كل فالحت و رئيس فني شهرداري تشكيل شود و براي
انجام كار ،شهرداري به نشر آگهي مناقصه اقدام كرد .بار ديگر در
سال 1316آگهي مناقصه منتشر شد .اما با آغاز جنگ جهاني،
مناقصه مسكوت ماند و اتفاقي براي لولهكشي تهران نيفتاد.

زنان

صالبت صدا

ژاله علو در سال 1326از دانشسراي مقدماتي فارغالتحصيل شد

قوام پيشنهاد نفتي شوروي را مسكوت گذاشت
روزنامه نيويــورك تايمز در تاريخ 15ســپتامبر 1947
(23شــهريور  )1326در مطلبي با عنوان «نخستوزير
ايران مانع دخالت خارجيها در امور داخلي اين كشــور
ميشود» به اين مسئله پرداخت كه احمد قوام پيشنهاد
شوروي مبني بر تاسيس شركت نفتي مشترك ميان ايران
و شوروي را در مجلس ،آنگونه كه مقامات مسكو پيشتر
اصرار كرده بودند ،مطرح نكــرد( .قوام پيشتر به مقامات
شوروي وعده داده بود درصورت خروج نيروهاي شوروي از
ايران ،پيشنهاد شوروي مبني بر تاسيس يك شركت نفتي
روسي و ايراني را در مجلس شــوراي ملي مطرح خواهد
كرد) .احمد قوام در مراسم معرفي كابينه خود به مجلس
شوراي ملي در سخناني اعالم كرد« :در عين حالكه دولت
ايران خواستار برقراري روابط دوجانبه و دوستانه با تمام
قدرتهاي خارجي است ،اجازه مداخله (هيچ كشوري) در
امور داخلي خود را نميدهد» .در اين سخنان احمد قوام
اشارهاي به فشارهاي اتحاد شوروي به ايران براي تصويب
پيشنويسقراردادتشكيليكشركتنفتيمشتركميان

ستایش یگانه ��������������������������������������������������������������������������
از جمله افرادي كه حياتش شهادتي است عيني و ملموس بر صحت
و راستي قطعه مشهور «تنها صداست كه ميماند» ،ژاله علو است
كه در 14مرداد 1306با نام شوكت علو در كوچه شريعت ،واقع در
محله سنگلج تهران ،متولد شد .پدرش ارتشــي و پدربزرگ وي،
علوالسلطنه ،از خوشنويسان دوران قاجار بود .او در كودكي با آثار
حافظ  ،سعدي و موالنا انس گرفت و در نوجواني در چند انجمن ادبي
و گروه شعرخواني عضويت داشت .ژاله در سال 1326از دانشسراي
مقدماتي فارغالتحصيل و سال بعد وارد راديو شد .او كه از بنيانگذاران
برنامه «داستان شب» راديو است ،نخستين نمايشنامهاي كه بهطور
زنده براي «داستان شب» اجرا كرد« ،دختر خورشيد» نام داشت كه
نصرتاهلل محتشم كارگردانش بود .اجراهاي موزيكال وي در راديو،
او را بر آن داشت كه نام هنري «ژاله» را براي خود برگزيند .ژاله در
سال 1328به هنرستان هنرپيشگي رفت و سال بعد فارغالتحصيل
شد .در سال ،1327با «طوفان زندگي» علي دريابيگي ،وارد سينما
شد و نخســتين اجراي تئاتري خود را در سال ،۱۳۲۸در نمايش
«ماري مادلن» در «تئاتر فردوسي» تجربه كرد .ژاله علو فعاليت در
دوبله را از سال ۱۳۳۱در استوديو «پارس فيلم» و با گويندگي بهجاي
دلكش در فيلم «مادر» ساخته اسماعيل كوشان آغاز كرد و پس از آن
در فيلمهاي زيادي بهجاي ستارگان معروف سينماي جهان همچون
سوفيا لورن و سوزان هيوارد حرف زد .حضور وي در تلويزيون ،در
سالهاي بعد از انقالب ،با سريال «اميركبير» ( )1364رقم خورد.
آخرين حضور وي در تلويزيون به ايفــاي نقش مادر مختار ثقفي
در سريال «مختارنامه» برميگردد و در سينما نيز در سال1397
در فيلم «مجبوريم» رضا درميشــيان جلوي دوربين رفت كه اين
فيلم هنوز اكران نشده است .اغراق نيست اگر بگوييم مشخصه بارز
و منحصربهفرد ژاله علو ،در هر مديومي كه حضور داشته ،صداي
باصالبت و دلنشين او بوده است؛ صدايي كه گويي از ديروز تاريخ
ميآيد و در فرداي تاريخ هم جاودانه خواهد ماند.

شوروي و ايران ،در مجلس شوراي ملي ،نكرد .پيشتر نيز
راديو مسكو خبر خروج مظفر فيروز سفير ايران در شوروي
را مخابره كرده بود (بهعنوان نشــانهاي از مخالفت ايران
با پيشنهاد شــوروي در زمينه نفت شمال) .قوام در ادامه
سخنانش در مجلس به اين مسئله اشاره كرد كه سياست
خارجي دولتش بر مبناي دوستي با اتحاد شوروي ،بريتانيا
و اياالت متحده آمريكا بنا شده است .او همچنين افزود كه
همواره تالشهاي خود را بر جلوگيري از مداخله خارجيها
در امور داخلي ايران (بدون اشاره به شوروي) متمركز كرده
است .او همچنين وعده داد كه در آينده چنين سياستي
را در پيش بگيرد.
احمد قوام همچنين در گفتوگويي با روزنامه نيمهرسمي
اطالعات ،اخباری مبني بر اينكه سِ ر جان لروتگل ،سفير
بريتانيا در تهران به وي توصيه كرده درهاي كشور را روي
اتحاد شوروي باز بگذارد ،تكذيب كرد .احمد قوام همچنين
وجود توافقنامهاي محرمانه ميان بريتانيا و شوروي درباره
ايران را رد كرد.

ژاله علو

ورزش

دعوت به بزم جهاني

اقتصاد

كميته بينالمللي المپيك ،ورزش ايران را رسما به
المپيك 1948لندن دعوت كرد
جواد نصرتي �������������������������������������������������������������������������������

پايانجيرهبنديقندوشكر

بانك شاهنشاهي با استناد به تاريخ ميالدي نجات پيدا كرد
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اعالم آمادگی رسمی ناصر جاوید ،کشتیگیر در روزنامه اطالعات  -دیماه 1326

بهار 1326با اخبــار اقتصادي مهمي همــراه بود؛
تحوالت حوزه كارگري كشور كه سال قبل آغاز شده
بود ،در سوم خرداد امسال با افتتاح نخستين كنگره
كارگران ايران وارد مرحله نويني شد .از سوي ديگر
در چهارم خرداد سفيركبير آمريكا به موجب چكي به
مبلغ بيش از 14ميليون ريال ،بدهي دولت اين كشور
به راهآهن ايران را پرداخت كرد .وزارت اقتصاد ملي نيز
درآخرين روزهاي فروردين ،از ادغام وزارت پيشه ،هنر
و بازرگاني و هيأت عالي برنامه هفتساله و مؤسسات
اقتصادي ،تشكيل شد.
مهمترين تحول اقتصادي كشــور در تابســتان ،در
تيرماه و چند روز پس از آغاز لولهكشي آب تهران از
سوي شهرداري رقم خورد؛ بانك ملي ايران به استناد
تاريخ هجري قمري ،به بانك شاهنشاهي اخطار كرد
كه مدت امتيازنامه 60ساله بانك پايان يافته است و
بانك بايد شعب خود را جمعآوري كند .در مقابل بانك
شاهنشاهي به استناد تاريخ ميالدي بقاي خود را تا
600روز ديگر قانوني اعالم كرد اما سرانجام بانك ملي
پيروز اين كشمكش بانكي شد.
با ســقوط دولت قوام در 18آذرمــاه و صدور فرمان

سبزه میدان تهران

يكسال پيش از برگزاري نخســتين المپيك دنيا در دوران بعد
از جنــگ ويرانگر جهاني ،ايران شــرايط الزم براي شــركت در
بزرگترين رويداد ورزشــي جهــان را پيدا كــرد .تالشها براي
نهادسازي ورزشي در ايران يك ســال پيشتر شروع شده و چند
فدراسيون شكل گرفته بودند .در ســال ،1326نوبت به تشكيل
نهادي بود كه كار اصلياش اعزام تيمهاي ملي كشور به المپيك
بود؛ كميته ملــي المپيك .كميته ملي المپيــك ،ثمره تحول در
مديريت ورزش بود .بعــد از حمله متفقيــن ،ورزش در ايران به
سمت جهاني شدن پيش ميرفت و با تشكيل كميته ملي المپيك،
راه براي حضور در المپيك هموار شــده بود .در سال ،1326بعد
از تشــكيل كميته ملي و قبول عضويت آن در كميته بينالمللي
المپيك،ايران رسما به مســابقات المپيك لندن 1948دعوت و
راه جهانيشدن آن باز شد .جهاني شدن اما در ابتدا فراتر از توان
ورزش ايران بود .در ســال ،1326براي آمادهسازي ورزشكاران
ايراني براي حضور در عرصههــاي جهاني ،تيمهاي ملي فوتبال و
كشتي تركيه براي انجام بازيهاي دوستانه وارد تهران شدند .تيم
ملي تركيه ،در امجديه ايران را  4بر يك شكست داد و كشتيگيران
تركيهاي هم وزن به وزن ،پشت ايرانيها را به خاك ماليدند .بعد
از اين مسابقات دوستانه بود كه صائيم آريكان سرمربي تركيهاي
براي بهبود وضعيت كشــتي ايران به تهران آمد و در  2المپيك
بعدي ،هدايت تيم ملي كشورمان را عهدهدار شد.

حومه تهران دهه 20

نخســتوزيري به نام ابراهيم حكيمــي ،تحوالت
اقتصادي مهمي در كشــور رقم خورد؛ در26ديماه
جوازهاي جو ،گنــدم ،برنج و كاالهــاي انحصاري

از ســوي هيأت وزيران لغو شــد و در اول بهمن نيز
جيرهبندي قندوشكر پايان يافت و بهاي شكر 25ريال
تعيين شد.
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داستان

سال كسادي

جالل آل احمد

فاطمه سياح ،منتقد پيشرو ادبيات فارسي ،از دنيا رفت

سال ،۱۳۲۶براي بازار ادبيات داستاني ايران ،سال كسادي بود .رمانهاي
كمي در اين سال چاپ شدند؛ انگار موج هيجان تمام شدن جنگجهاني
دوم و فضاي باز فرهنگي يكباره خوابيده باشــد و اميد نويســندگان و
روشنفكران ،كمرنگ شده باشد.
محمدعلي جمالزاده 2 ،كتاب «صحراي محشر» و «راهآبنامه» را چاپ
كرد .صحراي محشر كه در سال  ۱۳۲۳نوشته شده بود ،خوابنامهاي
بود در شرح وقايع قيامت و آنچه در صحراي محشر ميگذرد .ديگر كتاب

او ،راهآبنامه ،داستاني واقعگرايانه و طنز بود كه در تهران سالهاي پس
از مشروطيت ميگذشت .قصه كتاب ،مانند بسياري از داستانهاي ديگر
جمالزاده ،ماجراي گرفتاريهايي بود كه براي راوي در بازگشت از اروپا به
ايران رخ ميدادند .جمالزاده در اين داستان خصلتهاي ناپسند اخالقي
ايرانيان را با نثري پخته و پر از گفتوگوهاي عاميانه روايت كرده است.
ديگر اثر شــاخص اين ســال ،مجموعه داســتان كوتاه «از رنجي كه
ميبريم» نوشــته جالل آلاحمدبود .آلاحمد در  7داستان كوتاه اين
كتاب ،در كنار وضعيت اجتماعي ايرانيان ،وضعيت زندانيان سياسي آن
زمان را توصيف كرده است.

سال ،۱۳۲۶براي دنياي ادبيات ايران ،تلخ تمام شد .در اسفند،۱۳۲۶
فاطمه سياح ،منتقد پيشرو ادبيات داســتاني و استاد ادبيات تطبيقي
دانشــگاه تهران در چهلوپنجســالگي از دنيا رفت .نظرات سياح در
آن زمان ،جديد و نوآورانه بودند .با اينكه تســلط او بر ادبيات داستاني
معاصر آن زمان به اندازه ادبيات كهن فارسي و ادبيات اروپا نبود ،ولي او
در سالهاي حضورش در ايران كوشيد با نقدها و مقاالت متعدد (مانند
مقاله «كيفيت رمان» كه سياح آن را در پاســخ به احمد كسروي كه
رمان را افسانهبافي و دروغپردازي دانسته بود ،نوشت) ،دانشگاهيا 
ن را با
ي نقد آشنا كند.
مفهو م علم 

 2و3
صفحـــــــههاي

گزارشويژه
يك سال ،يك خبر

پايانپيرنيا
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حسين پيرنيا كه به موتمنالملك شهرت داشــت ،در دورههاي دوم تا
ششم نماينده تهران بود و اغلب ،رياســت مجلس به او محول میشد.
به گفته مورخين ،وي در اداره مجلس بســيار قدرتمنــد بود و تأثيرات
بسياري از خود بر جاي گذاشت .سازمان اداري مجلس در دوره رياست
او سامان گرفت و مجلس را با بيطرفي و نظاممند اداره ميكرد و همين
باعث شده بود ،نمايندگان مجلس براي او احترام خاصي قائلباشند .او
در دوره پنجم مجلس كه رياست آنرا هم برعهده داشت ،با اليحه تغيير
سلطنت از خاندان قاجار به پهلوي موافق نبود و همين باعث استعفايش
شد .از گفتنيهاي دوران مجلس او ميتوان به تهديد رضاشاه اشاره كرد
كه جريان جالبي دارد .وقتي عدهاي در ميدان بهارستان به دستور رضاشاه
مضروب شدند ،پيرنيا از مجلس خارج شده و در آنجا خطاب به رضاشاه
گفت كه در خانه ملت ،حق اهانت به ملت را ندارید و فيالفور دســتور
ميدهم تا زنگ جلســه علني مجلس را بهصدا درآورند و تكليف شما را
مشخص كنند و چنين نيز كرد .رضاشاه كه اوضاع را وخيم ميديد قبل
از تشكيل جلسه علني ،به اتاق او رفته و رسما از او معذرتخواهي كرد و
مجبور شد كه در پشت تريبون خانه ملت نيز معذرت خود را تكرار كند.
حسين پيرنيا روز نهم شهريورماه سال 1326در 72سالگي فوت كرد و
در مقبره خانوادگيشان در امامزاده صالح تجريش به خاك سپرده شد.

ماجراي يك ترور رازآلود؛ از دربار تا حزب توده
النازبايرامزاده ������������������������������������������������������������

حسین پیرنیا در جوانی

مطبوعات

ك قرن
مردي براي امروز ،مردي براي ي 
هفتهنامه «مرد امروز» 30هزار نسخه تيراژ داشت

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

آگهی

معماری

قتل محمد مسعود اعتراف كرد .او بيان كرد كه قتل مسعود
يك شوك بزرگ براي بدنام كردن دربار بود .با اين اعتراف
پرونده اين ترور بسته شــد اما هرگز معين نشد كه آيا اين
قتل را روزبه براي بدنام شدن دربار به تنهايي و بدون اطالع
ساير اعضاي حزب انجام داد يا طرح ترور مسعود در خانهاي
تيمي پيريزي شده بود و او نيز در آن جلسه حضور داشته
و قتل را گردن گرفته است .زيرا بسياري از اعضاي حزب از
جريان اين ترور كه توسط تروريست سروان عباسي كه آمر
آن خسرو روزبه بوده خبر نداشــتند و بعد از اعتراف روزبه
متوجه شدند كه اين ترور تحت نظر كميته ترور حزب توده
اتفاق افتاده است .مسلم آنكه محمد مســعود قرباني قلم
تيزش شد اما او مهرهاي ســوخته بود ،مهرهاي كه قرباني

اهداف اعضاي نظامي حزب توده شد .خسرو روزبه پس از
اين اعتراف در ارديبهشتماه ۱۳۳۷به شكلي مخفيانه در
قزلقلعه تيرباران شد .انتقام اين قتل توسط حکومتی گرفته
شــد كه براي همين ترور 10 ،سال مورد خشم جامعه بود.
مسعود خود در كتاب «گلهايي كه در جهنم ميرويد» اين
سرنوشت را پيشگويي كرده و نوشته بود« :من گرفتار خواهم
شد ،مرا به بدترين وضعي خواهند كشت ،مرا به فجيعترين
حالت زجركش خواهند كرد.»...
براي مطالعه زندگي پر فراز و نشــيب اين شــخصيت ،به
2كتاب «محمد مســعود و جهانبيني او» نوشته «حسن
شايگان» و «ترور روزنامهنگار» به قلم «سيدفريدقاسمي»،
رجوع ميتوان كرد.

زورخانهبانكملي؛اثريقدرنديدهازفروغي

رسم پهلواني در نظام ديوانساالر
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در ميان محوطه گستردهاي كه به مجموعه ســاختمانهاي بانك ملي اختصاص داده شده ،يك
ساختمان متفاوت و چشمنواز به چشم ميخورد كه شكل دايرهوار و نقوش و تزئينات آن ،صداي
زنگ زورخانه را در گوش بينندگان به نجوا درميآورد .طراحي و ساخت ساختمان زورخانه بانك ملي
در سال 1325به محسن فروغي پيشنهاد شد و يك سال بعد و در سال 1326به بهرهبرداري رسيد.
آنها كه با آثار محسن فروغي معمار آشنا باشند ،رد و نشانههاي نوع معماري او را در اين بنا به وضوح
خواهند ديد؛ تالش معمار براي ساخت يك اثر ساده و سنتي با تكيه بر اصول معماري زورخانهاي
ايران ،استفاده از نقاشي و كاشيكاري ايراني در بدنه بنا و سقف گنبدوار آن -كه اكنون تخريب و
جايگزين شده -همه و همه از ويژگيهاي طراحي كسياست كه بخش عمدهاي از بناهاي يادبود
چهرههاي ادبي و فرهنگي را در سراسر ايران ساخته است.
ي نوين ايران)
ساخت سردر سنگي بنا را سپردند به استاد ابوالحسنخان صديقي (پدر مجسمهساز 
و او هم نقش برجسته سهخوان شاهنامه را براي مراجعان طراحي كرد؛ اول به كمند كشيدن زن
جادوگر ،دوم كشته شدن ديو سفيد و دست آخر كشته شدن اژدها بهدست رستم.
از ديگر هنرمنداني كه در اين زورخانه ،هنرنمايي كردهاند ميتوان به فتحاهلل عبادي اشــاره كرد
كه نقاشيهاي 4جهت داخل ساختمان را كشيده است .اين زورخانه در روزگار خود بزرگترين و
پررونقترين زورخانه تهران بود و مقامات عاليرتبه سياسي از هر گوشه دنيا كه به تهران ميآمدند،
مهمان اين زورخانه ميشدند تا از نزديك با يكي از قديميترين آيينهاي پهلواني ايرانيها آشنا شوند
اما بعدها و پس از انقالب اسالمي تا سالها ،اين زورخانه هم همچون بسياري از ساختمانهاي بانك
ملي ،دربسته ماند تا شاید روزی روي پهلوان را ببيند و صداي زنگ مرشد را بشنود.

ساختمان بانک ملی تهران

تیرماه 1326

به انتخاب
عبدالرضا نعمتالهي

در اين كشور عجايب ،مردم هرچه بيشتر كار كنند گرسنهتر ميشوند.
هرچه اشخاص بيشتر تن به پستي و بيشرفي بدهند ،روزبهروز زندگي آنها
مجللتر ميگردد (شماره.)53
هيچ ثروتي در ايران نيست كه دزدي نباشد و هيچ دزدياي نيست كه با
كمك هيأت حاكمه به عمل نيامده باشد (شماره.)58
هريك از اين جمالت به تنهايي كافي است تا هر نشريهاي را تعطيل كند
و مسئوالنش را به خاك سياه بنشــاند .اينها را بگذاريد كنار اينكه او در
25خرداد 1326در مقالهاي جنونآسا براي كشتن نخستوزير ،احمد
قوام100 ،هزار تومان جايز معين كرد .مسعود از هر قشر و تفكري دشمن
فراوان داشت و از مذهبي تا تودهاي دل خوشــي از او و «مرد امروز»ش
نداشتند و او را به نوكري براي روسها و انگليسها يا تالش براي پر كردن
جيب خودش متهم ميكردند .خودش در پاسخ به اين اتهامات گفته بود:
«من نه آنگلوفيل هستم ،نه روسوفيل ،من يك ايراني هستم .من ملت را
انتخاب كردهام ».در نهايت ،محمد مسعود در21بهمن سال 1326بهضرب
گلوله ايادي حزب توده به قتل رسيد و «مرد امروز» ديگر هيچگاه نتوانست
بدون او روي پاي خودش بايستد.

همهچيز از بازديد اشــرف پهلوي از كارخانه منســوجات
وطني آغاز شد .او هنگام بازديد پالتو پوست اصلگرانبهايي
بر تن داشــت؛ و در پايان بازديد از كارخانه از منسوجات و
البسه وطني تعريف و دفاع كرده بود .مسعود كه قلم تندي
داشت از ماوقع باخبر شده و در نكوهش اين عمل اشرف ،در
شماره« ۱۳۷مرد امروز» مقالهاي عليه اشرف پهلوي بهدليل
خريد پالتو پوست گرانبها منتشــر كرد كه خشم دربار را
برانگيخت .او در اين مطلب چنين گفت« :واالحضرت امروز
براي تشويق از صنايع داخلي به اين نمايشگاه تشريف آورده
بودند و با حضور چند تــن از وزيران و عدهاي از نمايندگان
مجلس و مطبوعات ،از نمايشــگاه بازديــد كردند .ارزاني
قيمت پارچهها نيز مورد توجه واالحضــرت قرار گرفت و
هنگامي كه نمايشــگاه را ترك ميكردند ،گفتند« :آقايان
بياييم سرمشــق ديگران شــويم .همه وزرا ،وكال ،رجال،
روزنامهنويسها همه پارچههاي وطني بپوشــيم .صنايع
داخلي خود را حمايت كنيم .ايــن يكي از طرق خدمت به
مملكت ماست .من پيشقدم ميشوم و از تمام دوشيزگان و
بانوان ايران ميخواهم كه آنها نيز براي خدمت به وطنشان،
از اين رويه پيروي كنند» .نخستين پالتو پوست «مينك» را
پرنس چارمينكن خريده؛ بلكه شاهزاده اشرف پهلوي خواهر
دوقلوي پادشاه ايران خريداري كرده است .اين پالتو پوست
توسط آرتور شوارتز در مغازه پوستفروشي «نردريكا» در
نيويورك تهيه شده و از پوست ٧٥حيوان تشكيل شده است.
يك ميليون و پانصد هزار ريال قيمت پالتو پوست شاهزاده
واالتبار ماست كه هميشه در تشــويق از صنايع داخلي و
حمايت از فقرا و بينوايان پيشقدم بودهاند».
محمد مسعود يكي از بيباكترين روزنامهنگاران مستقل
ايــران در دوره محمدرضا پهلوي و مديرمســئول روزنامه
«مرد امروز» ،متولد  ۱۲۸۰در قــم بود .او به اختصار تحت
نام «م.دهاتي» شناخته ميشد .در 6سالي كه مديرمسئول
اين جريده بود ،تنها  138شــماره از روزنامهاش به دست
مردم رسيد.
گذر زمان مشخص كرد كه اشرف اين پالتو پوست را نخريده
بلكه از «استالين» هديه گرفته اســت .اين مقاله سرآغاز
توطئهاي بود كه در خانهاي تيمي عليــه اين روزنامهنگار
شكل گرفت و محمد مســعود كه قرباني اين توطئه بود در
روز ۲۲بهمنماه ۱۳۲۶در حدود ســاعت 10شب ،پس از
آنکه از چاپخانه مظاهری در خیابان اکباتان خارج شــد و
در اتومبیل خود نشست با شــلیک 2گلوله به شقیقهاش
جان باخت .فرداي تــرور ،تيتر روزنامه مــرد امروز با خط
درشت چنين نوشته شــده بود« :محمد مسعود را پریشب
ساعت  10کشتند»؛ چون او عليه ولخرجي اشرف پهلوي
انتقاد تند و تيزي كرده بود؛ شايعه شد كه ترور او به دستور
دربار پهلوي براي دفاع از حق اشرف رخ داده است .غافل از
اينكه اصل ماجرا ،توطئهاي براي بدنام كردن دربار بود .اين
موضوع سالها نقل محافل خصوصي مردم و روزنامهنگاران
بود و همه ترور مسعود را به دربار و اشرف نسبت ميدادند،
اين پرونده سالها مسكوت و باز ماند تا اينكه خسرو روزبه از
اعضاي شاخص سازمان نظامي و مخفي حزب توده و مسئول
اطالعات كل آن ،توسط ركن دوم ستاد ارتش دستگير شد.
ماجراي تعقيب و گريز ،زنداني و فراري شدن روزبه سر دراز
دارد .او در اعترافاتش پرده از يك راز بزرگ برداشــت و به

گزارش ترور محمد مسعود در مرد امروز

«مرد امروز» ،كه گاه از آن بهعنوان روزنامه ياد ميكنند ،هفتهنامهاي بود
كه نخستين شماره آن پنجشنبه 29مرداد 1321بهمديريت و سردبيري
محمد مسعود منتشر شد .اين نشريه در طول دوره 6سال و 5ماه و 25روزه
فعاليتش بارها مورد توقيف قرارگرفت كه كمترين زمان توقيفش  3روز و
بيشــترينش 6ماه بود .روايتها درباره تعداد دفعات توقيف «مرد امروز»
متفاوت اســت و در منابع مختلف عدد آن از  15تا 50بار ذكر شده است،
اما ترديدي نيست كه اين نشــريه در زمان خودش ركورددار توقيف بوده
است .علت اين توقيفها هم قلم نيشدار و تندوتيز محمد مسعود بود كه
ابايي نداشت به پروپاي دولتمردان و حتي اشرف ،خواهر محمدرضاشاه
پهلوي ،بپيچد .همين ويژگي هم ســبب شــده بود كه مردم حسابي به
خواندن «مرد امروز» رغبت پيدا كنند و روزهاي شنبه هر هفته كه «مرد
امروز» منتشر ميشــد ،با اينكه تيراژش30هزار نسخه بود ،اگر كسي در
خريد آن تعلل ميكرد ،شــايد حتي به چند برابر قيمت هم نميتوانست
نسخهاي از اين نشريه 12صفحهاي را پيدا كند .محمد مسعود در توضيح
«مرامنامه مرد امروز» در نخستين شماره آن چنين نوشت« :هدف اصلي
ما در نامهنگاري در درجه اول يك چيز است و آن اصالح اوضاع اقتصادي
كشور اســت .ما معتقديم كه بهبودي وضع مادي در درجه اول اهميت
قرار گرفته و ساير مسائل اجتماعي فرع اين اصل مهم است .ما معتقديم
كه شخص گرسنه خداپرست و وطنخواه نميتواند باشد .ما معتقديم تا
وقتي كه يك نفر گرسنه در سراسر كشور يافت ميشود ،كلمات وحدت
ملي ،تعاون و همكاري ،مساوات و برادري ،گفتههاي مبهم و افسانه و خالي
از هرگونه حقيقت و معني است .به عقيده ما اصول مفتخواري بايد از بين
برود .»...مسعود سعي داشت «مرد امروز» را به سياق روزنامههاي غربي،
از جمله روزنامه سياسي «ماريان» چاپ پاريس ،منتشر كند و از همين رو
به اخبار حوادث مثل ماجراي قتل «فرخشاد ليتر» توجه خاصي داشت يا
در ابتكاري ديگر مسابقات ورزشي (از قبيل دوچرخهسواري ،شنا و دو) راه
انداخت كه يكي از داليل استقبال جوانان از اين جريده بود .مسعود پرشور
و حال مينوشت و طنز گزنده و ظريفي را چاشني نوشتههايش ميكرد .به
اين چند نمونه از جمالت او در شمارههاي مختلف «مرد امروز» توجه كنيد:
دولت ايران هميشه دشمن ملت ايران بوده است (شماره.)219
در اين كشور قانون و مقرراتي وجود ندارد ،حكومت مطلق با زور است
(شماره.)33
ملت ايران حاضر است سالي چهار ميليارد ریال بپردازد به شرط اينكه
دولت وجود نداشته باشد (شماره.)35
از يك طرف دسته لخت و عور ويالن و گرسنهاي كه دائما كار ميكنند
و هيچوقت هيچچيز ندارند و در طرف ديگر صورتهاي سرخ و سفيد و
شكمهاي بزرگ ،مردمي كه هيچوقت كاري نميكنند و هميشه همهچيز
دارند (شماره.)53

معراج قنبري

محمد مسعود

موتمنالملك درگذشت

خسرو روزبه

محمدمسعود راکشتند
ّ

نثر
ياغي

1326

در سالهاي غلبه دســتورزبانها و آييننامههاي فرهنگستان زبان ،صادق
چوبك ،ياغي و متمردي بود غيرقابل بخشش .نيما سالها بود خون به جگر
سنتگرايان شعر ميكرد و حاال جوان نورسيده بوشهري ،گوي سبقت از ديگر
نوگرايان نثر ربوده بود و در رسمالخط ،در محاورهنويسي ،در كلمات و تركيبات
بومي و در بيشتر خطكشيهاي دانشسرا رفتهها خلل ايجاد ميكرد؛ راهي كه
چوبك پيش گرفته بود ضرورت داشــت؛ ضرورت لحن ،شخصيتپردازي و
بافت داستاني و گرچه در جاهايي به بيراهه رفت اما كسي بايد پيشقدم ميشد.

صادق چوبک

صادق چوبك متمردي بود
غيرقابل بخشش

علياكبر شيرواني ��������������������������������������������������������������������������������

ميراث چوبك ،بيش از آثارش ،پيشگامي در سنتشكن 
ي است و اگر در دهههاي
بعد داستاننويسي توانست بيش از پيش ،ميان زبان و مضمون سازگاري ايجاد
كند وامدار حركت نوگراياني چون اوســت .البته ميان  2دهه كار چوبك و از
زمان انتشار «خيمهشببازي» در سال 1324تا «سنگ صبور»  1345تعديل
ديدگاههايش آشكار است و گويي جواني آرمانگرا ،رفتهرفته با واقعيتها آشنا
ميشود و اندكي از آرمانهايش كوتاه ميآيد.
«يكي از تماشاچيها كه دست بچه خردسالي را در دست داشت به اعتراض
بسه ديگه واسه صاحابش مال نميشه ،بايد بايه گلوله كلكشو
گفت :اين زبون ّ
كند .بعد رويش را كرد به پاسبان مفلوكي كه كنار پيادهرو ايستاده بود و لبو

ميخورد و گفت :آژدان سركار كه تپونچه دارين ،چرا اينو راحتش نميكنين؟
حيوون خيلي رنج ميبره .پاســبان همانطور كه يكطرف لپش از لبويي كه تو
دهنش بود باد كرده بود با تمســخر جواب داد :زكي؛ قربان آقا؛ گلوله اولنده
كه مال اســب نيس و مال د ّزه .دومنده ،حاال اومديــم و ما اينو همينطور كه
ميفرمايين راحتش كرديم .به روز قيومت و سؤالوجواب اون دنياشم كاري
نداريم ،فردا جواب دولتو چي بدم؟ آخه از من الكردار نميپرســن كه گلولتو
چيكارش كردي؟ سيد عمامهبهسري كه پوستين مندرسي روي دوشش بود
گفت:ايبابا ،حيوون باكيش نيس .خدارو خوش نمياد بكشندش .فردا خوب
ميشه .دواش يه فندق مومياييه».
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فكاهی

نشر

كتابفروشي «طاعتي»؛ پاتوق باراني انديشمندان ايران

فروزانفر

غالمرضا طاعتی نفر اول از سمت راست در کتابفروشی خود

دستگیره خراب

گنجورگنجدانش

شعر

غلبه سنتگرايان
بر نوگرايان

چالشهاي شعر نو از جدال با
سنتگرايان و اديبان دانشگاهي
تا شعرهاي كارگري سوسياليستي
ادامه دارد
مرتضی کاردر ��������������������������������������������������������

شروان اميرزاده

سينما

باباشمل ،سال دوم ،شماره6( 146اسفند)1326

كوشانواردميشود
تولد دوباره سينماي ايران با «توفان زندگي»

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

طوفان زندگی

پالنها در آبانماه گرفته شد.ناوارد بودن همه گروه سازنده و امكانات
فني ضعيف كه مهمترينش از كار افتادن دســتگاه صــدا بود ،باعث
طوالني شدن توليد و باال رفتن هزينهها شد .كوشان كه خودش عالوه
بر تهيهكنندگي ،فيلمبرداري و مونتاژ را هم برعهده داشــت بعدها از
مديريت ضعيف و ناشيگري دريابيگي گاليهها كرد .نكته اينجا بود كه
همه گروه داشتند براي نخستين بار كاري را انجام ميدادند كه تخصص
و تجربه و سابقه چنداني در آن نداشتند .همهچيز براساس ذوق فردي و
آزمون و خطا بهكندي پيش ميرفت.
توليد سخت و طوالني فيلم كه از فروز و فرزانه به توفان زندگي تغيير
نام داده بود ســرانجام به پايان رســيد .مونتاژ انجام و از آهنگهاي
درويشخان ،علينقي وزيري ،روحاهلل خالقي با اجراي اركستر انجمن
موسيقي ملي بهره گرفته شد .در پايان سال ۱۳۲۶پس از مدتها فترت
باالخره يك فيلم سينمايي ايراني به ثمر رسيده بود .كوشان وارد شده
بود تا تولد دوباره سينماي ايران بهدست او رقم بخورد.

تئاتر

مهرداد رهسپار �����������������������������������
تئاتر ســپاهان اصفهان در دهه بيست با
بهترين بازيگران و كارگردانان در كنار تئاتر
تهران و تبريز از شاخص است.
باال ردیف دوم از راست :
بنی هاشــمی (بازیگر)  -هوشنگ سراج
(ارکستر)  -مرشد زاده (ارکستر)  -افیونی
(بازیگر)  -امین خنــدان (بازیگر)  -دکتر
جهانگیر پازوکی (آهنگساز و نوازنده)  -اصغر
صانعی (دکوراتور گریمور) -کرمانی(کارمند
تئاتر)  -بزرگزاد (مســئول برق)  -صیرفی
(خیاط)  -غالمحسین سرکوب (بازیگر)

ردیف سوم:
رضا رخشانی (بازیگر و کارگردان)  -عزتاهلل
نوید (بازیگر)  -عباس همت آزاد (بازیگر) -
رضا ارحام صدر (بازیگر)  -دکتر علی اتراک
(بازیگر)  -عبدالحسین برازنده (آهنگساز
و مصنف اپرت)  -مهدی صفاپور (بازیگر) -
دکتر مقتدر (فرشچی) (بازیگر)

نشسته از راست:
شفیعی (بازیگر)  -موزون (بازیگر)  -ملوس
همت آزاد (بازیگر)  -سرور رجایی (بازیگر)
 ژاله رجایی(بازیگر)  -علی صدری (مدیرو مالک تئاتر)  -فــروغ رجایی (بازیگر) -
مریم شفیعی (بازیگر)  -علی محمد رجایی
(کارگردان و بازیگر)

موسيقی

ترانههايدرخواستي

ضبط برنامههاي موسيقي راديو

حسين عصاران �����������������������������������
امكانيابي ضبط ترانهها و موسيقيهاي
ساخته و اجراشــده در راديو را ميتوان
يكي از نقاط عطف اين عرصه در ابتداي
رونــد شــكلگيري مناســبات هنري
و حرفــهاي اين كار دانســت .تا پيش از
ســال ۱۳۲۶پخش قطعات موسيقايي
و ترانههاي مورد نظراداره موســيقي يا
بهصورت اجرا و پخش همزمان (زنده) و
يا در قالب پخش صفحــات گرام از راديو
انجام ميشد.
گروه نوازندگان ابتدا چندين بار زير نظر
سروان ابراهيم آژنگ در اداره موسيقي
راديو تمرين و پس از آمادگي ،قطعه را
در مركز پخش اجرا ميكردند .از شواهد
چنان پيداســت كه هميــن موقعيت
اداري خــاص براي ســروان آژنگ در
كنــار اوتوريتــه ذاتــي او ،جايگاهي
انحصاري را برايش ايجاد كرده بود .بنا
به گفتههاي مهدي خالدي« :سروان

آژنگ 2رديف داشت و يك پيشدرآمد
[كه] در تمام راديو اجرا ميشد. ...كس
ديگري هــم اجازه اجــراي آهنگ در
راديو را نداشــت» .اما اين امكان تازه،
توليد موسيقي راديو را از سمت اجراي
چندينباره يكسري قطعه محدود ،به
سمت ساخت و توليد كارهاي بيشتر و

در نتيجه شكســتن انحصارهاي اوليه
سوق داد .همچنان كه ســرآغازي بر
عرصههــاي آرشــيوداري ،نگهداري،
تكثير و انتشــار آثار و در نتيجه انتقال
تجربيــات گذشــتگان بــه آيندگان
(بهعنــوان اصليتريــن پيشنياز كار
هنري) نيز محسوب ميشود.

پيشنهاد كتاب« :راديو ملي ايران»؛ نگاهي بر اسناد ،اشيا و تصاوير راديو ايران ()۱۳۵۹-۱۳۱۹
پژوهش و گردآوري :محسن شهرنازدار -ناشر :انتشارات پرديس دانش۱۳۹۷ -

تجسمی

معضل 70ساله

تأسيس انجمن هنرمندان ايران

حافظ روحاني �������������������������������������������������������������������������
رد پاي انجمــن هنرمندان ايــران را ميتوان در روزشــمار زندگي
حسنعلي وزيري ( )1269 –1333جستوجو كرد .در زندگينامه
او ميخوانيم كه نخستين بار در 4آذرماه سال 1326از وزيري دعوت
ميشود تا در جلسه انجمن بهعنوان مشاور شــركت كرده و با اعضا
همفكري كند .در دوم ديماه همان ســال ،يعني به فاصله كمتر از
يكماه او بهعنوان عضو مشــاور هيأتمديره انتخاب ميشــود و به
انجمن ميپيوندد.
حسنعلي وزيري ،يكي از شاگردان كمالالملك بود كه مانند چندي
ديگر بعد از پايان تحصيالت در مدرسه راهي اروپا ميشود .با اينحال
پيش از اين سفر هم چهرهاي فعال اســت و گويا در امور نظري هم
اهتمامي داشته .چنانچه در تنظيم اساسنامه مدرسه صناي ع مستظرفه
در سالهاي كهولت استاد پير هم مشاركت كرده است.
در سالهاي دهه 1320او نيز جزو شاگردان تحصيلكرده كمالالملك
است و از اينرو در بسياري از فعاليتهاي صنفي يا نظري حضور دارد.
درباره تشكيل انجمن هنرمندان ايران چيز زيادي نميدانيم .اين نهاد
بيشتر يك اسم است و اوراق و اسنادش در تاريخ گم شده .با اينحال

آتلیه حسنعلی وزیری

تئاترسپاهان
میتازد

عبدالرحيم خلخالي كه از مشروطهخواهان
اهل قلم بود در شــهر رشــت كتابفروشي
«كاوه» را پي افكند تا پاتوق كتاب دوستان
شــود و اينگونه نيز شــد .او در سال1313
شمسي (برخي از منابع اين تاريخ را 1321
يا تواريخ ديگر ميدانند) كتابفروشــي را به
غالمرضا طاعتي فروخت تا اين ميراث گرانبها
با نام طاعتي بهكار خود ادامه دهد.
غالمرضا طاعتي كه خو د زاده شهر باران بود
در ســالهاي نوجواني به «انجمن اخوت»
كه توسط گروهي از جوانان روشنفكر بازار
تشكيل شده بود ،پيوست و بهكار در كتابخانه
انجمن مشغول شد و به قول احمد ادارهچي
گيالني در كتاب «كتابفروشي»« ،سالهاي
نوجوانــي و جوانــي طاعتي بدينســان با
كتــاب و كتابداري گذشــت .پــس اگر به

استودیو موسیقی در رادیو

بعد از نمايش نســخه دوبله «دختر فراري و دختر كولي» ،اسماعيل
كوشان و شركايش در دفتر ميترا فيلم ،مقدمات توليد فيلم را فراهم
ميكردند .اينكه ميترا فيلم بايد هرچه سريعتر تهيه فيلمي سينمايي
را آغاز كند مورد توافق همگان قرار داشت ولي تا مدتها مشخص نبود
نخستين توليد ميترا فيلم چه اثري خواهد بود .كوشان كارها را بين رفقا
تقسيم ميكند .مهندس انصاري ،مسئول دستگاه صدابرداري و دكتر
ضيايي ،مسئول يافتن داستان مناسب براي سناريو ميشوند .بقيه كارها
از تســت دوربين تا يافتن كارگردان را خود كوشان برعهده ميگيرد.
مذاكره با علي دريابيگي ،مدرس و كارگردان تئاتر تقريبا مصادف ميشود
با يافتن متن مناسب براي سناريو .مذاكرات كوشان با دريابيگي براي
كارگرداني نتيجه ميدهد و به پيشنهاد دكتر ضيايي ،نمايشنامه «فروز و
فرزانه» نوشته نظام وفا مورد تأييد جمع قرار ميگيرد .كوشان با پرداخت
هزار تومان به نظاموفا -اديب و شاعر معروف -امتياز اقتباس سينمايي
از فروز و فرزانه را بهدســت ميآورد .نســخه اوليه فيلمنامه را ضيايي
مينويسد و دريابيگي بازنويسياش ميكند .از آگهي جذب هنرجو براي
يافتن چهرههاي مناسب براي بازي در فيلم ،نتيجه درخوري بهدست
نميآيد .ظاهرا اغلب مراجعهكنندگان جز عالقه چيز ديگري در چنته
نداشتند .در نهايت تركيبي از چهرههاي جديد و هنرپيشههاي تئاتر
بهعنوان بازيگران فيلم انتخاب شدند .ارديبهشت ۱۳۲۶فيلمبرداري
شروع شد و مشكالت فراوان فني آنقدر دردسر آفرين بود كه آخرين

نخستين كنگره نويسندگان ايران تصويري كلي
از وضعيت جريانها و گروههاي ادبي بهدســت
ميدهد .شــمار قابلتوجهي از دعوتشدگان را
شاعران تشــكيل ميدهند .در يكسو شاعران
سنتي نشستهاند مثل پژمان بختياري ،ذبيح بهروز،
ابوالقاسم حالت ،ابوتراب جلي ،عباس فرات ،مهدي
حميدي شيرازي ،رعدي آذرخشي ،محمدحسين
شهريار ،احمد گلچينمعاني ،ژاله اصفهاني و ...و
در سوي ديگر شاعران و اديبان دانشگاهي مثل
ملكالشعرای بهار ،بديعالزمان فروزانفر ،علياصغر
حكمت ،محمد پروين گنابادي ،پرويز ناتلخانلري
و حبيب يغمايي .اكثريت كنگره با اين دو دسته
است .چند نفر از شاعران نوگرا نيز به كنگره دعوت
شدهاند؛ محمدعلي جواهري (رواهيچ) و منوچهر
شيباني و فريدون توللي (البته اگر توللي را نوگرا
بدانيم) و نيما يوشيج.
اديبان دانشگاهي بهدليل جايگاهشان در جامعه
ادبي بر مصدر امور نشستهاند .ملكالشعرای بهار
رياست عاليه هيأترئيسه كنگره را بهعهده دارد.
علياصغرخان حكمت وزير ســالهاي گذشته و
رئيس سابق دانشگاه تهران نخستين سخنران
كنگره است .پرويز ناتلخانلري شخصيت جوان
دانشــگاهيان متجدد ،ديگر ســخنران كنگره
است .البته مسئله غلبه شمار اديبان دانشگاهي
و سنتگرايان بر نوگرايان نيست .جايگاه اديبان
دانشــگاهي در جامعه ادبي سبب ميشود كه تا
ســالها بعد نيز آنها هر جا كه بر مصدر امور قرار
دارند ،شــعر نو را چندان به رسميت نشناسند و
همواره با ديده ترديــد بدان بنگرند .دليل تأخير
هميشــگي دانشــگاههاي ايران در پذيرفتن
جريانهاي نوگرايانه در ادبيات سنگ بنايي است
كه اســتادبزرگان ادبيات دانشگاه در سالهاي
دور گذاشتهاند .كنگره را انجمن فرهنگي ايران و
شوروي برپا كرده است .كم نيستند شاعراني كه به
اقتضاي زمانه در آن سالها شعرهايي با گرايشهاي
كارگري سوسياليستي سرودهاند .احسان طبري
بهعنوان نظريهپرداز سالهاي آينده حزب توده،
در ادبيات نيز صاحبنظر و از حاميان نوگرايي در
ادبيات است .مســئله بعدي شعر نو ،مرزبندي با
شعر كارگري سوسياليستي است .بيشتر شعرهاي
منوچهر شــيباني كه جوانترين شاعر حاضر در
كنگره اســت ،رگههاي چپگرايانه دارد ،شعر
فريدون توللي و محمدعلي جواهري (رواهيچ) نيز
همينطور .شعري كه همگام با زمانه باشد و به زبان
مردم باشد و از دردهاي مردم سخن بگويد و رنج
تودههاي ستمديده را به شعر دربياورد از اصول
شعر كارگري سوسياليستي است كه دستكم در
همگام بودن با زمانه و به زبان مردم زمانه بودن با
شعر نو مشترك است .تمايز ميان اين دو نيز سالها
زمان ميبرد.
***
و اما نيما يوشيج باال ميرود و روايتي شخصي از
زندگي خود بهدست ميدهد و بعد مباني شعر خود
را تبيين ميكند؛ «در اشعار آزاد من وزن و قافيه
بهحساب ديگر گرفته ميشوند .كوتاه و بلند شدن
مصرعها در آنها بنا بر هوس و فانتزي نيست .من
براي بينظمي هم نظمي اعتقاد دارم .هر كلمه من
از روي قاعده دقيق به كلمه ديگر ميچسبد و شعر
آزاد سرودن براي من دشوارتر از غير آن است».
و بعد شعر «مادري و پســري» و «شب قورق» و
يكي از شاهكارهاي خود «آي آدمها» را ميخواند.
اسماعيل شاهرودي از نيما نقل ميكند كه وقتي در
كنگره شعر ميخواند بديعالزمان فروزانفر را ديده
بود كه زير ميز رفته بود و ميخنديد و ميگفت:
«چطور اين مرد نميفهمد كه شعرش وزن و قافيه
ندارد؟»

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

كتابفروشي روي آورد از بد حادثه نبود .عشق
و بســتگياش به كتاب بــود .كارگزاري به
فرهنگ بود؛ و اين همه نشــاني از فرهنگ،
فرهيختگي و دانشي بودن خود و خاندانش
است» .گيالني همچنين صفات طاعتي را
اينگونه برميشمرد« :نيكنامي ،خوشرويي،
مهرباني نيكومنش ،نيك سگالي نيكوكنش،
شوخ طبعي آگاه».و بهواسطه همين صفات
نيكو بسياري از بزرگان زمان همچون ملك
الشعراي بهار ،عباس اقبال آشتياني ،سعيد
نفيسي ،مجتبي مينوي ،ابراهيم پورداوود،
محمدمعين و ...اگر به رشت ميرفتند حتما
سري هم به كتابفروشي طاعتي ميزدند.
بهنــام رمضانينــژاد در كتاب «مشــاهير
نشــر كتاب ايران؛ غالمرضا طاعتي» ميانه
دهه 1320شمســي را آغــاز ورود طاعتي
بهكار نشــر ميداند كه با عناويني همچون
«بنگاه انتشاراتي طاعتي»« ،بنگاه مطبوعاتي

طاعتي» يا «كتابفروشي طاعتي» اين مهم
را انجام ميداد و در سال«1325نخســتين
نغمهها» از هوشــنگ ابتهاج را منتشر كرد.
اما احمد ادارهچي سال1322ر ا آغاز فعاليت
نشر طاعتي و «مشــروطه گيالن و آشوب
آخرالزمان» نوشــته ه.ل .رابينو به كوشش
محمدروشن نخستين كتاب اين انتشارات
دانسته است .به هر روي امروز ميدانيم كه
طاعتي در دهه 1320از كتابفروشــان ناشر
بسيار فعال در شهر رشت بوده است .پس از
درگذشــت غالمرضا طاعتي در سال1355
اين كتابفروشي به سرپرستي فريدون طاعتي
بهكار خود ادامه داد.
بهمن صالحي پس از درگذشــت غالمرضا
طاعتي در شعر «ماه مســتنير» در رثاي او
ميسرايد:
دردا كه طاعتي ز جهان كتاب رفت
گنجور گنج دانش عالم به خواب رفت

فكر تشــكيل چنين نهادي بهاحتمال زياد آن را به يكي از نخستين
اقدامات براي سامان دادن به امور هنرمندان قرارميدهد .در فاصله
نيمه دهه 1320بســياري از نهادهاي دولتــي و خصوصي در حال
تشكيل هستند كه در نهايت حدود 2دهه بعد با تشكيل نهاد بزرگي
چون وزارت فرهنگ و هنر همراه ميشود .با اينحال مسئله حضور
هنرمندان فارغ از دخالت دولتي تا همين امروز هم مسئلهاي الينحل
در هنر ايران باقي مانده است؛ معضلي كه بيش از 70سال سابقه دارد.

