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HAMSHAHRI

با حضور رهبر معظم انقالب اسالمی
در حسینیه امام خمینی(ره)

مراسم عزاداری
روز شهادت حضرت
امام سجاد ع برگزار شد

بازگشايي مدارس ،شروع پيك جديد بيماري ،شيوع آنفلوآنزا  و آغاز مراجعه بيماران سفر رفته ،پاييز را بحراني ميكند
فرمانده ستاد مدیریت مقابله با کرونا در تهران ميگويد پایتخت در آستانه موج سوم کروناست
12
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كوههايي كه
خورده شدند

مهمترين پروند ههــاي كو هخواري
در سالهاي اخير

محمدرضا جوادييگانه  :بهصورت تقريبي بايد
500ملك تعيينتكليف شود
3

قلههای نانآور

کو هها و کوهســتا نها میتوانند
حدود 20درصد درآمد گردشگری
کشور را تامین کنند

ترافیک در خیابان وزرا

گزارش همشهري از پيامكهاي بدحجابي كه بحثها
و حاشيههاي زيادي را در شبكههاي اجتماعي
به راه انداخته است
قرار نيست آخرين روزهاي تابســتان كه گرماي هوا هنوز صفحه 10را
بخوانيد

در اوج خود قرار دارد ،خيابان وزرا خلوت شود .خياباني كه
مدتهاست مقصد كساني شده كه متهم به بدحجابياند .بسیاری از کسانی که
براي پيگيري اتهامشان به پليس امنيت اخالقي مراجعه کردهاند ،ميگويند که
مرتكب چنین جرمی نشدهاند.

از وقف تا آزادي نیمبند

مردادماه با فــوران خبر وقف دماوند
داغ و با فروکش آن سرد شد

پديده خورشيد
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گفتوگوي اختصاصي با روحاهلل زماني  ،بازيگر فيلم
مجيد مجيدي در پروند ه مرور سينماي نوجوانان ايران

  با اكران «توفان زندگي» در ارديبهشت ۱۳۲۷
سينماي ايران پس از۱۱سال سكوت
دور تازهاي را آغاز كرد
  چهكسی به شاه شلیکكرد؟
يادداشت

رضا زندي؛ روزنامهنگار و تحليلگر حوزه انرژي

آينده بازار نفت جهان؛ وضعيت
درآمدهاي نفتي ايران
روزگار بازار نفت ،تاريكتر شــده است .عصر ديروز ،اوپك
در آخرين گزارش ماهانهاش ،بــرآوردش از تقاضاي نفت
تا انتهاي ســالجاري ميالدي را 400هزار بشكه در روز
(نسبت به پيشبيني قبلياش) كاهش داد .بدتر از آن اينكه ،پيشبيني تقاضاي جهاني
نفت براي سال 2021را هم روزانه 770هزار بشكه (نسبت به برآور د ماه قبل) كاهش داده
است .اوپك پيشبيني كرد كه جهان تا انتهاي سالجاري ميالدي روزانه بهطور متوسط
90ميليونو230هزار بشــكه در روز نفت مصرفي ميخواهــد .درحاليكه اين عدد قبال
90ميليون و 630هزار بشــكه در روز بود .براي ســال آينده ميالدي هم فعال پيشبيني
شده كه جهان روزانه تنها 96ميليونو860هزار بشكه نفت خواهد خواست .ساده شده اين
عبارات اين است كه دنيا نفت كمتري نسبت به برآوردهاي قبلي ،مطالبه خواهد كرد .همين
يك عبارت كافيست كه بودجه و نهايتا كشورهاي توليدكننده نفت را در ماههاي سالجاري
و سال آينده ميالدي با سختي بيشتري مواجه كند و سايهاش را نيز روي مناسبات سياسي و
روابط بينالمللي كشورهاي توليدكننده و حتي مصرفكننده نفت دنيا بگستراند.
هرچند گزارش ماهانه اوپك از توليد نفت ايران ،با اســتناد بــه منابع ثانويه،
( 1بهخاطر عدمشــفافيت فروش نفت ايران ناشــي از تحريمها) ميتواند دقيق
نباشد اما به هر حال يك متر قابل سنجش براي دورههاي مختلف است .ديروز اوپك اعالم
كرد كه ايران درماه آگوست روزانه يكميليونو940هزار بشكه نفت توليد كرده است.
متوسط توليد نفت ايران در سال ،2019براســاس اطالعات همان منابع ثانويه ،روزانه
2ميليونو356هزار بشكه و براي ســال ،2018روزانه 3ميليونو553هزار بشكه بوده
اســت .اگر اين آمار را معيــار بگيريم در كمتــر از 2ســال توليد نفت ايــران روزانه
يكميليونو613هزار بشــكه كاهش يافته اســت .ديروز قيمت نفــت برنت در كانال
39دالري بود .قيمتهاي باالي 50دالر 2سال قبل به كنار ،با قيمت نفت ديروز هم كه
محاسبه كنيم ،ايران روزانه حدود 63ميليون دالر و ماهانه حدود 2ميليارد دالر از درآمد
نفتياش را تحت فشار تحريمها ،از دست ميدهد.
رئيسجمهور  2روز پيش درآمد نفتي سال 1398را كمي بيش از 20ميليارد
 2دالر اعالم كرد و آن را كنار درآمد نفتي بيش از 120ميليارد دالري سال1390
قرار داد .البته كه ما منتظر اين آمار نبوديم .فشار اقتصادي شديدي كه در اين دو سه سال
هر روز بيشــتر از قبل ،كمر زندگي روزمره مان را خم ميكند ملموستر از آن است كه
حتي گفته شود .نيازي به محاسبه هم ندارد براي اينكه بگوييم درآمد نفتي امسال نسبت
به درآمد 20ميليارد دالري سال گذشته كمتر هم شده اســت چرا كه فشار اقتصادي
بيشتر شده است.
اينكه در اين وضعيت ،با اقتصاد چه بايد كرد ،در تخصص اين قلم نيست .اينكه
 3هم هگيري كرونا اقتصاد همه كشورهاي دنيا را در ركود فرو برده است نيز نيازي به
ايران تحت فشار تحريم ،فشار مضاعفي آورده است نيز ناگفته
تشريح ندارد .اينكه كرونا ،بر ِ
پيداست .ناكارآمدي بسياري از تصميمات اقتصادي و برخي بيكفايتيها هم كه عيان شده
است .آنچنان كه توجيهي پذيرفتني نيست .دادگاههاي فساد را هم كه ميبينيم .در اين
شرايط فقط نبايد فراموش كرد كه وضعيت مخاطرهآميز آينده بازار نفت چگونه است ،ايران
چقدر درآمد نفتياش را از دست داده و كشور با چه ميزان درآمد ارزي اداره ميشود.
 BPديروز در برآوردي اعالم كرد كه مصرف سوخت فسيلي براي نخستينبار
 4در تاريخ معاصر كاهش خواهد يافت .براساس يكي از سناريوهاي شركت نفتي
بريتيش پتروليوم ،مصرف نفت دنيا تا سال 2025روزانه حدود 3ميليون بشكه در روز
كاهش مييابد .در اين شرايط حركت به ســمت اقتصاد غيرنفتي ،مسئله استراتژيكي
است .فقط نكته اين اســت كه با درآمدهاي حاصل از نفت ،راحتتر ميتوانستيم چرخ
اقتصاد را بهسمت اقتصاد غيرنفتي بچرخانيم .كاش روزگاري كه درآمدهاي نفتي ساالنه
باالي 90ميليارد دالري داشتيم ،حركت به سمت اقتصاد غيرنفتي را جديتر ميگرفتيم!
با شرايط امروز كار بسيار دشواري است .القصه ،حاال بايد حواسمان به منابع نفتيمان
باشد كه با وضعيت كنوني بازار نفت ،تحريمها و ...كمخاصيت نشود!

18

فوتبالپخششد
تهديد اما ادامه دارد

در روزهاي اخير فشارهاي سياسي بر ورزش ايران بيشتر شده
گفته ميشود حتي برخي رشتههاي ورزشي تهديد شدهاند
باوجود نامه كنفدراسيون فوتبال آسيا به فدراسيون فوتبال ايران و
ورزش تأكيد بر لغو قرارداد پخش بازيهاي فوتبال از صداوسيماي جمهوري
اسالمي ايران ،شبكه ورزش سيما ،ديروز بازي شهرخودرو مشهد با
الشباب امارات را زنده پخش كرد .هم مجري و هم گزارشگر بازي با جمالتي مبهم
رفتار ايافسي را سياســي خواندند و محكوم كردند ،آنها اما توضيح ندادند كه با
وجود لغو قرارداد ،صداوسيما چگونه توانسته به سيگنالهاي تلويزيوني اين بازي
دسترسي پيدا كند.
گفته ميشود ممكن است صداوسيما سيگنالهاي اين بازي را از مجاري غيررسمي
دريافت كرده باشــد ،كاري كه پيش از اين يكي از مديران صداوسيما در گفتوگو
با همشهري آن را پيشبيني كرده بود .او در عين حال گفته بود اين رفتار احتماال
جرايمي هم بهدنبال خواهد داشت.
چند ســاعت پيش از اين بازي ،يك منبع آگاه در صداوسيما ،گفته بود كه شركت
 Lagardèreصاحب رايت بازيهاي تحت نظر كنفدراســيون فوتبال آســيا ،كه
اخيرا به  sport5تغييرنام داده اســت ،در نامهاي به صداوسيما ضمن اعالم فسخ
يكطرفه قراردادش ،مدعي شده كه به طرفداران فوتبال در ايران اين امكان را خواهد
داد كه بازيهاي شهرخودرو ،پرسپوليس ،اســتقالل و سپاهان در ليگ قهرمانان
آسيا را رايگان ببينند .ظاهرا در نامه اين شــركت توضيح بيشتري داده نشده اما
برخي گمانهزنيها حاكي از آن بود كه ممكن اســت پاي تلويزيونهاي ماهوارهاي
فارسيزبان وسط بيايد .چنين رفتاري را ميتوان به تالشي غيرورزشي براي كشاندن
مخاطبان فوتبال به سمت تلويزيونهاي ماهوارهاي تعبير كرد.
ماجرا زماني عجيبتر ميشود كه بدانيم در نامه شركت مزبور به صداوسيما ،تأكيد
شده كه اين تصميم غيرقابل برگشت و غيرقابل چانهزني است.
همزمان با اين اتفاقات ،برخي شنيدهها حاكي از آن است كه فشار مديران كميته
بينالمللي المپيك و برخي از فدراســيونهاي جهاني بر ورزش ايران بيشتر شده
است.
يك منبع آگاه ميگويد اين احتمال وجود دارد كه در هفتهها و ماههاي آينده چند
رشته ورزشي ايران از جمله كشتي ،شطرنج ،واليبال و فوتبال تحت فشار بيشتري
قرار بگيرند .بهانه فشــار بر برخي از اين رشتهها ،مســائلي مانند عدمرويارويي با
رژيمصهيونيستي در ميادين ورزشي خواهد بود.
فردا دادگاه بينالمللــي ورزش ( )casبه پرونده تعليق جودوي ايران رســيدگي
ميكند .تا چند روز پيش مديران ورزش ايــران اميدوار بودند برنده جنگ حقوقي
با رئيس فدراسيون جهاني جودو باشــند ،اتفاقات چند روز اخير اما اميدواريها را
كمرنگ كرده است .حاال بسياري ،از ارادهاي فراورزشي حرف ميزنند كه مديران
نهادهاي بينالمللي ورزش هم توان مقابله با آن را ندارند .ارادهاي كه ميخواهد با
كشاندن بازي تحريم به زمين ورزش و اســتفاده ناجوانمردانه از ورزش براي فشار
ظالمانه به ايران ،در ميان جوانان ايراني كه مخاطب اصلي رشــتههاي ورزشــي
هستند ،نارضايتي ايجاد كند.

عكس  :سحاب زريباف

و اینک سينماي فارسي

بلوچستانتشنه
نگران محاصره آب

اهالي بلوچســتان در آستانه پاييز،
نگران شــروع بارندگيها ،باالآمدن
آب رودخانههــا و محاصره در ميان
سيالب هستند
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برگزاري مراسم عزاداري شهادت امامسجاد
با حضور رهبر معظم انقالب

ع

در سالروز شــهادت حضرت امام عليبنالحسين
عكس
زينالعابدين عليهالســام ،مراســم سوگواري و
خبر
عزاداري در حسينيه امام خميني(ره) با حضور رهبر
معظم انقالب اسالمي برگزار شد.
به گزارش پايگاه اطالعرســاني دفتر مقام معظم رهبري ،در اين
مراســم كه بهعلت رعايت ضوابط بهداشتي بدون حضور جمعيت
برگزار شد6 ،تن از ذاكران اهلبيت عليهمالسالم به ذكر مصيبت و
مرثيهسرايي پرداختند.

درحاشيه سياست
تكذيب درگذشت شيخ حسين انصاريان

برادر حجتاالسالم والمسلمين شيخحسين
انصاريان شايعه درگذشــت اين واعظ مطرح
كشــور را تكذيب كرد .بهگزارش خبرگزاري
صداوســيما ،ابراهيم انصاريان روز گذشــته
گفت :بحمداهلل حال عمومي برادرم بســيار
خوب است .پزشــك معالج وي از ما خواسته
كه براي ترخيص از بيمارســتان عجله نكنيم
تا روند درماني او كامل شــود تا دوباره دچار
مشكل نشود .حجتاالسالم والمسلمين شيخ
حسين انصاريان بهعلت ابتال به كرونا در يكي از
بيمارستانهاي تهران بستري است.

مذاكرات مالكي در تهران

ي روابط
مالكي در ديدار قاليباف :بايد با همفكري و همگرايي در مقابل روند عاديساز 
با اشغالگران قدس ايستادگي شود

23023608

انتصاب نماينده ولي فقيه
در بنياد مسكن

توصيف فرمانده نيروي
دريايي از رزمايش ذوالفقار

برداشتهاي اشتباه
و گمراهكننده از صلح

حضرت آيتاهلل خامنهاي در حكمي حجتاالسالم
روحانينژاد را به نمايندگي وليفقيه در بنياد مسكن
انقالب اســامي منصوب كردند .بهگــزارش پايگاه
اطالعرساني دفتر مقام معظم رهبري ،متن حكم رهبر
انقالب اسالمي به اين شرح است :جناب حجتاالسالم
آقاي حاجحســين روحانينژاد دامتوفيقــه ،در پي
درگذشت جناب حجتاالســام والمسلمين آقاي
رسولي محالتي رحمتاهللعليه و به شيوه حكم امام
راحل رضواناهللعليه جنابعالي را كه سالها در بنياد
مسكن به خدمت اشتغال داشــتهايد ،به نمايندگي
خود در آن نهاد انقالبي منصــوب ميكنم .هدف از
تشكيل اين نهاد كمك به امر مسكن قشرهاي محروم و
آسيبديدگان از بالياي طبيعي است .اميد است حضور
شما به مديران بنياد مسكن در اين مقصود كمك كند.
توفيقات همگان را از خداوند متعال مسئلت ميكنم.
سيدعلي خامنهاي ۲۴،شهريور.۱۳۹9

امير دريادار حسين خانزادي ،فرمانده نيروي دريايي
ارتش با قدرداني از كاركنان و برگزاركنندگان اين
نيرو در رزمايش ذوالفقار ارتش گفت :صلح و امنيت
پايدار بزرگترين دستاورد تالشها و مجاهدتهاي
نيروهاي مسلح كشور اســت كه منتخب ،نماينده
و مظهر قدرت و اقتدار ملت هســتند كه رزمايش
ذوالفقار نماد و نمايش بخشي از اين اقتدار و توانايي
براي حفظ و تحكيم صلح و برقراري امنيت اســت.
بهگزارش ايســنا ،وي افزود :اجراي موفق رزمايش
بزرگ ذوالفقار ٩٩ارتش جمهوري اســامي ايران
با محوريــت دريا و نيروي دريايــي ،مرهون تالش
و مجاهدت بهترين فرزندان ايران اســامي است؛
مرداني كه قادرند حرفهايترين كارها را در ساحل،
دريا و آسمان انجام دهند .دريادار خانزادي ادامه داد:
ايران اســامي با وجود اين مردان رشيد و دريادل،
براي هميشه از گزند دشمنيها در امان خواهد بود.

فرمانده دانشگاه فرماندهي و ستاد (دافوس) ارتش
صبح دوشنبه در مراســم افتتاح دومين نمايشگاه
بينالمللي كتاب صلح و جنگ كه با حضور جمعي
از فرماندهان نيروهاي مســلح و وابستگان نظامي
كشورهاي خارجي برگزار شد ،گفت :اگر بخواهيم
وقايع و جنگهاي اخير در دنيا را مرور كنيم ،چند
نكته حائز اهميت اســت؛ عمــده جنگها بهدليل
زيادهخواهي و كسب قدرت و برداشتهاي اشتباه
و گمراهكننده از صلح بوده اســت .به گزارش ايسنا،
امير سرتيپ حســين وليوند تأكيد كرد :بهعنوان
كساني كه لباس مقدس نظامي پوشيدهاند ،ميگويم
پاسداران صلح كساني هستند كه با لباسشان آماده
جنگ هستند .فرمانده دافوس در پايان تأكيد كرد:
باور داريم كه دنيا بايد به ســمت صلح قدم بردارد
و كســاني كه فقط دم از صلح ميزننــد را تحريم و
بايكوت كنيم.

ايران همزمان با نشست شوراي حكام ،يك پروژه صنعتي را در فردو كلنگ زد

نسيم موافق در وين

صالحي :چالش ايران و آژانس با تدبير بزرگان حل شد

ترامپ دنبال يك عكس است

وزير امورخارجه جمهوري اســامي ايران در
توييتي كنايهآميز با اشاره به تالشهاي آمريكا
براي عاديســازي روابط رژيم صهيونيستي
بــا برخــي از كشــورهاي منطقه نوشــت:
«توافقنامههــاي صلح» ،نه بين دشــمنان،
بلكه بين متحدان ديرينه امضا ميشود .وي
افزود :دونالد ترامپ عاجزانه دنبال يك عكس
انتخاباتي اســت .دامادش با ارعاب مشتريان
منطقهاي آمريــكا ،آنهــا را وادار كرد چنين
عكسي براي او فراهم كنند .فقط يك مسئله
وجــود دارد؛ اين «توافقنامههــاي صلح» ،نه
بين دشمنان ،بلكه بين متحدان ديرينه امضا
ميشود.
پمپئو خواستار اتحاد كشورهاي عربي
عليه ايران شد

وزير خارجه آمريكا در جلســه «گفتوگوي
راهبردي آمريكا -قطر» كه روز دوشــنبه در
وزارت خارجه آمريكا برگزار شد از كشورهاي
حاشيه خليجفارس خواست اختالفات خود را
كنار گذاشته و عليه ايران متحد شوند .پمپئو
در اين جلسه كه با حضور مقامهاي دو كشور
ازجمله وزير خزانهداري آمريكا و وزير خارجه
قطر برگزار ميشد ،گفت« :بهمنظور سد كردن
راه مداخلهجوييهاي ايــران بايد راهي براي
پايان دادن به اختالفهــا در خليج(فارس)
پيدا كنيم».

نوريالمالكي ،رئيس جريان دولت قانون عراق
سياست
خارجي و نخستوزير پيشين اين كشور كه به تهران
سفر كرده ،روز دوشنبه با رئيس مجلس و دبير
شورايعالي امنيت ملي ايران ديدار و گفتوگو كرد.
محمدباقر قاليباف ،رئيس مجلس در اين ديدار به مســئله
برقراري روابط رسمي امارات و بحرين با رژيم صهيونيستي
در منطقه پرداخت و گفت :اگر امروزه مشاهده ميشود برخي
دولتهاي عربي تحت فشار مستكبران درصدد عاديسازي
اجباري روابط با رژيم صهيونيستي هستند ،بايد به ملتهاي
آنها توجه شود ،زيرا مردمان اين كشورها حاضر به تحمل رژيم
صهيونيستي نيستند .به گزارش ايسنا ،نوريالمالكي نيز در
اين ديدار ضمن قدرداني از رهبر معظم انقالب اسالمي و ساير
مسئوالن جمهوري اسالمي ايران در حمايت مستمر از محور
مقاومت ،امنيت و ثبات منطقــه و بهويژه عراق ،گفت :قطعا
مواضع جمهوري اسالمي ايران موجب شده جبهه مقاومت در
برابر توطئههاي دشمنان اسالم و مسلمانان ايستادگي كند
و به پيروزي برسد .او با اشاره به اينكه متأسفانه عاديسازي
روابط برخي كشورها با رژيم صهيونيستي موجب بروز چالش
براي جامعه اسالمي شده است ،تصريح كرد :بايد با همفكري
ي روابط با اشغالگران
و همگرايي در مقابل روند عاديســاز 
قدس ايستادگي شــود .روابط انورســادات در مصر با رژيم
صهيونيستي در جريان جنگ و شرايط پس از اين مهم رخ داد
اما اين دسيسه اكنون با فشارهاي سياسي و اقتصادي در حال
رخ دادن است كه بايد براي آن تدبير شود.
بهگزارش ايسنا ،علي شمخاني ،دبير شــورايعالي امنيت

ملي نيز در ديدار با نخســتوزير پيشــين عــراق با تبيين
راهبرد تفرقهافكنانه و ناامنساز آمريكا در منطقه ،مهمترين
اولويت كشورها براي مقابله با اين رويكرد را انسجام و وحدت
داخلي و اشتراك مســاعي ميان كشورهاي منطقه دانست.
او با بيان اينكه دشمنان وحدت و پيشرفت عراق درصددند
انتخابات آتي در اين كشور را به محملي براي ايجاد اختالف،
درگيري و نهايتا ناامنــي تبديل كنند ،بــر ضرورت حفظ
هوشياري و انسجام آحاد مردم عراق بهويژه احزاب ،گروهها
و شخصيتهاي شيعي تأكيد كرد .دبير شورايعالي امنيت
ملي كشورمان با اشاره به تالشهاي همهجانبه آمريكا براي
تضعيف كشــورهاي منطقه كه با هدف حفظ امنيت رژيم
صهيونيستي و تسلط اين رژيم جعلي بر كشورهاي عربي و
اسالمي صورت ميگيرد ،تصريح كرد :رژيم صهيونيستي با
طرح بهاصطالح صلح درصدد تحقق شــعار تسلط بر نيل تا
فرات است .وي با هشدار به ســران خائن و سازشكاري كه
منافع جهان اسالم ،آرمان فلســطين و رهايي قدس شريف
را قرباني اميــال زودگذر و بقاي كوتاهمــدت خود كردهاند،
گفت :جهان اسالم هرگز اجازه تحقق چنين طرح خطرناك و
خائنانهاي را نخواهد داد .نوري المالكي نيز با تأكيد بر ضرورت
افزايش انسجام در جهان اسالم و جلوگيري از اقداماتي كه
كيان و هويت كشورهاي اسالمي را مخدوش ميكند ،افزود:
همانگونه كه با وحدت و مقاومت ســايه شوم تروريسم را از
عراق و منطقه دور كرديم ،قادر خواهيم بود با تشريك مساعي
كشورهاي اسالمي تهديداتي كه قدس شريف و موجوديت
فلسطين را هدف گرفته خنثي كنيم.

گروسي گفته است در ماه آينده به محل دوم مورد درخواست آژانس دسترسي خواهيم داشت.

اسماعيل سلطنتپور

خبرنگار

يك هفته بعد از انتشــار گزارش مثبت
هستهاي آژانس بينالمللي انرژي اتمي درباره توافق
با ايران ،شــوراي حكام آژانس تشكيل
جلسه داد و در اين جلسه كه متاثر از شيوع كرونا برگزار
شد ،مديركل آژانس يكبار ديگر از توافق با ايران اظهار
خشنودي كرد .اين اتفاق در وين در آستانه تالشهاي
آمريكا براي استفاده از مكانيســم ماشه ،ميتواند يك
امتياز ديگر براي ايران باشد؛ امتيازي كه ميتواند حجت
را براي طرفين برجام در روز موعود تمام كند كه ايران
همكاريهاي خود را با آژانس بينالمللي انرژي اتمي در
چارچوب برجام ادامه ميدهد .اين شايد تدبيري بود كه
در روزهاي گذشته براي خنثي كردن آخرين حركات
دولت ترامپ در بازگرداندن تحريمهاي تسليحاتي عليه
ايران بهكار گرفته شد .چنانچه علي اكبر صالحي ،رئيس
سازمان انرژي اتمي روز گذشته با اشاره به سفر مديركل
آژانس انرژي اتمــي به تهران گفت :شــرايط غامض و
مبهمي بود .الحمدهلل به لطف خدا و تدبير بزرگان نظام و
درحاليكه دشــمنان روي چالــش پيشآمده خيلي
سرمايهگذاري كرده بودند ،كارها در مسير صحيح قرار
گرفت .ما ميخواهيم در مسئلهاي كه حقمان است ،اراده
خودمان را به جبارترين نظام جهان تحميل كنيم و در
مقابل او تمكين نكنيــم .بايد براي نســلهاي آينده
مشخص شود نسل ما چه حماسهاي را بهوجود آوردند.
رافائل گروسي در سخنراني خود در آغاز جلسه شوراي

حكام درباره فعاليت در زمينه برنامه هســتهاي ايران،
گفت :گزارش من در زمينه راستيآزمايي و بازرسي در
ايران تحت قطعنامه ۲۲۳۱شوراي امنيت سازمان ملل،
فعاليتهاي ما در چندماه اخير در زمينه راستيآزمايي
و بازرسي اجراي تعهدات هســتهاي ايران طبق برجام
(توافق هستهاي) را شامل ميشود .وي ادامه داد :آژانس
بهراستيآزمايي شــكافتناپذيري مواد هستهاي اعالم
شده توسط ايران طبق معاهده پادماني ادامه ميدهد.
ارزيابيها درباره عدموجود مواد هستهاي و فعاليتهاي
اعالم نشــده براي ايران ادامه دارند .گروسي با اشاره به
ســفر خود به تهران ادامه داد :منماه گذشته با حسن
روحاني ،رئيسجمهــور ايران و ديگر مقامات ارشــد
مذاكراتي در راستاي ايجاد پيشرفتي واقعي در رسيدگي
به ســؤالهاي باقيمانده آژانس و بهويژه در حل كردن
مسئله دسترسي به 2محل در ايران داشتم.
گروســي با بيان اينكه ما به توافقي بر ســر حل كردن
مســائل اجرايي پادماني كه از سوي آژانس مطرح شده
بود ،رسيديم ،خاطرنشــان كرد :آژانس سپس در يكي
از 2محل مشخص شده از سوي ما تحت پروتكل الحاقي
به دسترسي تكميلي دست يافت .بازرسان ما از محيط
نمونهبرداري كردهاند كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
دسترسي تكميلي به محل دوم بعدا طيماه جاري انجام
خواهد شد .وي همچنين با اشــاره به بيانيه مشترك
ايران و آژانس گفت :من از توافق ميــان آژانس و ايران
كه اميدوارم موجب تحكيم همكاري و افزايش اعتماد
دوطرفه شود ،استقبال ميكنم.
ميخائيل اوليانوف ،نماينده روســيه در ســازمانهاي

جنجالهاي سفراي آلمان در تهران
بعد از رفتن سفير نيسانسوار آلمان ،سفير جديد
اين كشور با يك توييت جنجالي ،جلب توجه كرد

سفراي آلمان در ايران ميخواهند جلب توجه كنند؛ سفير قبلي
نكته روز اين كشور در تهران يعني ميشــائيل كلور برشتولد كه با
عكسهاي نيسانســواري و حضورش در جمع
عشاير و پوشيدن لباسهاي عشــايري معروف شده بود،جاي
خود را تيرماه به ســفيري داد كه 2روز پيش با يك توييت كه
تعبير به دخالت در امور قضايي شــد ،براي خود و كشــورش
جنجال درست كرد .هانس اودو موتسِ ل ،سفير آلمان كه كمتر از
3ماه است ماموريت خود را در تهران شروع كرده ،در توييتي اعدام
ي را تكاندهنده توصيف كرده بود؛ اظهارنظري
نويد افكار 
كه با اعتراض تند علي باقري ،معاون امور بينالملل
قوه قضاييه همراه شــد و از ســفراي كشورهاي
اروپايــي درخواســت كــرد مانند يــك گروه
اپوزيسيون بلندگوي دروغپراكني نشوند.
علي باقري ،معاون امور بينالملل قوه قضاييه كه
در مقطعي به همراه سعيد جليلي بهعنوان يك
ديپلمات در مذاكرات هستهاي حضور داشت،
در جلسه شورايعالي قوه قضاييه با اشاره به
مداخالت برخي ســفارتخانههاي اروپايي در
امور داخلي ايران ،گفت :اگــر از حق و عدل و
انصاف بويي نبردهايــد ،الاقل ادب ديپلماتيك
را رعايــت كنيد و مانند يك گروه اپوزيســيون

ايزوتوپها و نفت

مراسم آغاز احداث زيرساختهاي فاز دوم پروژه توليد
ايزوتوپهاي پايدار به روش سانتريفيوژ گازي روز شنبه
با حضور علياكبر صالحي ،معاون رئيسجمهور و رئيس
سازمان انرژي اتمي ايران و جمعي از معاونان و مديران
اين سازمان در مجتمع هســتهاي شهيدعليمحمدي
فردو برگزار شــد .معاون رئيسجمهور با بيان اينكه
ي اورانيوم نيست ،گفت :در
ي فقط غنيســاز 
غنيساز 
ي اورانيوم ميتوانيم به غنيسازي
ادامه پروژه غنيساز 
عناصر ديگر نيز بپردازيم .تعــدادي از عناصر جدول
مندليف حدود 256ايزوتوپ پايدار دارند .ايزوتوپهاي
پايدار كاربردهاي وسيعي ازجمله در صنعت ،بهداشت،
كشاورزي ،ميراث فرهنگي و باستانشناسي دارند .به
گزارش ايسنا ،صالحي ابراز اميدواري كرد تا 2سال آينده
اين پروژه ارزشمند به بهرهبرداري برسد و افزود :برخي
از ايزوتوپهاي پايدار قيمتي حــدود 140هزار دالر در
هر گرم دارند .اگر اين را با قيمت نفت كه بشكهاي 30تا
40دالر است ،مقايســه كنيم پي به ارزشافزوده بسيار
باالي ايــن محصول ميبريم .خوشــبختانه جمهوري
اسالمي ايران در اين مســير قدمهاي بلندي برداشته
است و در زمره معدود كشورهايي است كه توانايي توليد
ايزوتوپهاي پايدار را ايجاد كردهاند.

بينالمللي در وين ديروز در پيامي توييتري با انتشــار
ت ماه سپتامبر شــوراي حكام آژانس
عكسي از نشســ 
بينالمللي انرژي اتمي ،نوشت :اين بار بهخاطر بيماري
همهگير(كرونــا) بزرگتريــن اتــاق كنفرانس مركز
بينالمللي وين با فاصلهگــذاري اجتماعي اجباري و با
استفاده از ماسك برگزار ميشــود .اوليانوف هفته قبل
زماني كه گزارش مثبت گروسي درباره همكاري ايران و
آژانس منتشر شده بود ،نوشت :با اين گزارش كساني كه
ميخواستند عليه ايران بحران ايجاد كنند ،نااميد شدند.
براســاس گزارش آخر گروســي ،تا  ۲۲آگوست يعني
يكماه قبل ،ميزان آب سنگين ايران به  ۱۲۸.۵متريك
تن رسيده است (علت كاهش نسبت به گزارش قبلي،
صادرات بخشي از اين آب سنگين و همچنين استفاده
مقاديري در فعاليتهاي تحقيق و توسعه است).
كاظم غريبآبادي ،سفير ايران در آژانس علت كاهش
آب سنگين ايران را صادرات و مصرف آن براي برنامههاي
پژوهشــي و صنعتي عنــوان كرده بــود .همچنين در
گزارش گروسي به تداوم استفاده از ماشينهاي جديد و
غنيسازي با ماشينهاي  IR4، IR5، IR6، I Rsو IR6s
در خطوط تحقيق و توسعه و همچنين تداوم غنيسازي
اورانيوم تا سطح ۴.۵درصد و فراتر از حد تعيين شده در
برجام اشاره شده بود ،اما مهمترين بخش آن گزارش اين
بود كه آژانس اعالم كرده است توليد اورانيوم غني شده
ايران به  ۲۱۰۵.۴كيلوگرم رسيده كه  ۵۳۳.۸كيلوگرم
بيشــتر از گزارش قبلي بوده كه از اين ميزان ۱۸۹۰.۳
كيلوگرم آن اورانيــوم با غناي ۴.۵درصد اســت .آمار
اعالم شده از طرف آژانس درباره ميزان ذخاير اورانيوم
غنيشــده ايران 10برابر آن چيزي است كه در برجام
مورد توافق قرار گرفته و ايران در واكنش به خروج آمريكا
از برجام از ارديبهشت سال قبل فرايند كاهش تعهدات
خود را آغاز كرد كه يكي از اين اقدامات افزايش ذخاير و
ي بود.
درصد غنيساز 

بلندگوي دروغپراكني نشويد .وي افزود :فشــارهاي خارجي نه تيغ تيز عدالت
قوه قضاييه را كند ميكند ،نه چتر گســترده رحمت و رأفت اسالمي را كوچك
خواهد كرد.
قوه قضاييه روز شنبه گذشته در اطالعيهاي درباره نويد افكاري اعالم كرد :حكم
قصاص يك متهم به قتل كه در سال ۹۷فردي را با ضربه چاقو به قتل رسانده بود،
در زندان عادلآباد شيراز به مرحله اجرا درآمد .به گزارش ايسنا ،حجتاالسالم
والمسلمين سيدكاظم موسوي ،رئيسكل دادگستري استان فارس درباره اين
پرونده گفته بود :ايــن متهم  ۴۶روز پس از ارتكاب جنايت در شــهريورماه ۹۷
دستگير و پرونده وي پس از تكميل تحقيقات توسط بازپرس ويژه قتل در
دادسراي عمومي و انقالب شــيراز با صدور قرار جلب به دادرسي معاون
دادستان عمومي و انقالب شيراز جهت رسيدگي به دادگاه كيفري يك
استان فارس ارســال شــد .وي گفته بود :پس از برگزاري جلسه علني
رسيدگي به اين پرونده ،شعبه اول دادگاه كيفري يك استان كه با حضور
 2قاضي تشكيل شد ،متهم اصلي پرونده را به قصاص نفس محكوم كرد.
از سوي ديگر ،در پي توييتهاي اخير سفارت آلمان در تهران،
سفير آن كشورروز  ۲۴شهريور  ۱۳۹۹توسط مديركل اروپاي
وزارت امور خارجه احضار شد .مديركل اروپاي وزارت امور
خارجه اقدام خارج از عرف ديپلماتيك سفارت آلمان در
تهران را بهمنزله دخالت در امور داخلي كشورمان دانست
و آن را بهشدت محكوم كرد .مديركل اروپا تصريح كرد:
مداخله در قوانين و مقررات و رويههاي قضايي مستقل
ل قبول و تحمل
جمهوري اسالمي ايران به هيچوجه قاب 
نيست و از ســفارت آلمان انتظار ميرود حد و حدود
وظايف ديپلماتيك خود را شــناخته و پا از آن فراتر
نگذارد .ســفير آلمان اظهار داشــت :مراتب را به
كشورش منعكس خواهد كرد.
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نگاه
نسخه مديريت شهري براي درمان
خودرومحوري
صفا صبوريديلمي

معاون فني و عمراني شهرداري تهران

بيش از 4دهه از زمان تدوين نخســتين
طرح جامع شهر تهران ميگذرد .تهران
طي تمــام اين ســالها شــاهد تحقق
چشماندازهاي چند سند توســعه بوده است .حاال اين شهر با چنين
سابقهاي از توســعه مدون برنامهاي و در شرايطي كه بسياري تصور
ميكنند ظرفيت اجراي اقدامات زيرســاختي در آن -دستكم در
حوزه توسعه معابر -به اتمام رسيده است ،هنوز از پيادهروهاي مناسب
برخوردار نيست .تهران در روند توسعه خود همواره بخش قابلتوجهي
از فضاهاي عمومي را در اختيار معابر ســوارهرو گذاشته و گسترش
خيابانها و بزرگراهها شــاخصي براي ميزان توسعهيافتگياش بوده
است.
بدون شــك تهران بــراي ايجاد فرصــت مكث ،تماشــا و كاهش
هيجانهاي منفي زندگي شهري نيازمند پيادهروهايي مناسب براي
همه شهروندان اســت؛ معابري كه نهتنها كودكان ،سالخوردگان و
شهروندان كمتوان جسمي ،بلكه دوچرخهسواران نيز بتوانند بدون
واهمه از حركت سريع خودروها و موتورسيكلتها از مواهب تردد در
آنها برخوردار شــوند .از اين ديدگاه ،گزينش ميان خودرومحوري و
انسانمحوري ،نهتنها بهمعناي انتخاب ميان ُ 2مد مختلف حركتي،
بلكه برگزيدن سبكي متفاوت از زندگي شهري است.
دوره فعلي مديريت شــهري پايتخت در بوته نقد و قضاوت آيندگان
با تــاش براي توســعه قلمــروي عمومــي شــهر از طريق حذف
كارگاههاي غيرضــروري ،ســاخت ميدانگاههاي شــهري و البته
بهســازي 500كيلومتر معبر پيادهرو و احداث مسيرهاي دوچرخه
شناخته خواهد شــد .تمام اين فعاليتها تالشــي است تا اين شهر
751كيلومترمربعي تا حدودي از ســلطه خودروها رهايي يابد و به
اين ترتيب پيادهروي و دوچرخهســواري در ميان مدهاي مختلف
حملونقلي پررنگتر شود.
معاونت فني و عمراني شهرداري تهران در طرح بهسازي معابر پيادهرو
جداول ،بتن خشك و افزودنيهاي الزم را براساس يك طرح اختالط
از پيش تعيينشده در اختيار مناطق گذاشته و ضمن كنترل كيفيت
مصالح در مبدأ ،هزينههاي اجراي طرح را بهشدت كاهش داده است.
درواقع همانگونه كه مديريت شــهري پايتخت به مدد اجراي طرح
بهسازي معابر شــهر تهران ،از يكي از بزرگترين مصرفكنندگان
آسفالت به يكي از مهمترين توليدكنندگان آن در كشور تبديل شده
اســت ،ميتوان اميدوار بود كه اجراي طرح 500كيلومتري احداث
مسير دوچرخه و بهسازي معابر پيادهرو نيز منشأ آثار مثبتي جهت
جهش توليد و البته بهبود وضعيت پيادهروها باشد.

بازپسگيري امالك شهر در مسیر شفافیت

شهرداریتهران در حال تهیه فهرست نهایی امالکی است که در یک دهه گذشته بدون رعایت قوانین در اختیار برخي انجمنها و اشخاص قرار گرفته است
محمدسرابی

خبرنگار

براساس يك قانون قديمي ،شهرداري
گزارش ميتواند بعضي از امــاك خود را در
اختيار ســازمانهاي مردمنهاد قرار
دهد تا در آن بــه فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي
بپردازند .اين قانون از 60سال پيش تا امروز معتبر
است ،اما شــوراي شهر و شــهرداري با تحقيق در
واگذاريهاي يك دهه گذشته ،امالكي را يافتهاند
كه نهتنها بدون طي كــردن مراحل قانوني و بدون
ضابطه واگذار شده ،بلكه شــيوه استفاده از آن هم
نامشخص است.
در بند 6ماده 55قانون شهرداريها تأكيد شده است
كه شهرداري ميتواند با تصويب «انجمن شهر» و
براي مصارف «بهداشتي و تعاوني و فرهنگي» مانند
«شيرخوارگاه ،كتابخانه و درمانگاه» به «انجمنها
و مؤسســات» كمك كند .از آنجا كــه تقاضا براي
دريافت ســاختمان و زمين رايگان از شــهرداري
هميشه زياد اســت ،اهداي اين امكانات ميتواند
زمينهساز سوءاســتفاده و شكلگيري فساد اداري
شود.
در آبان 96شورا مصوبهاي داشت كه براساس آن،
امالك واگذار شده براساس تبصره 6ماده 55بايد
در شورا تأييد شود و همه امالكي كه از 10سال
قبل تا اين تاريخ واگذار شده بود هم بايد دوباره
بررسي شــود .در سال 97فهرســتي از امالك
واگذار شــده ارائه شد كه شــامل 1904پالك
ثبتي بود و با حســاب طبقات و واحد به 4هزار
ملك ميرسيد؛ البته اين رقم به معناي واگذاري
نادرست 4هزار ملك نيســت؛ زيرا شامل تمام
ســاختمانها ميشــود و برخي از آنها عمال در

اختيار معاونت اجتماعي شــهرداري اســت يا
بهعنوان زمينهاي ورزشــي در محلهها كاربرد
دارد .در مقابل برخي ســاختمانها با دســتور
فردي و بدون تأييد شوراي شهر يا ثبت مراحل
كاري به اشــخاصي واگذار شــدهاند و از اسامي
انجمنها يا ســازمانهاي مردمنهاد يا تشكلها
براي اين واگذاري سوءاستفاده شد ه است .اكنون
شهرداري بهدنبال يافتن موارد دقيق و مشخص
كردن تخلفات است.
گفته ميشــود واگذاريها در مناطق شمالي شهر
مانند مناطــق 3 ،2 ،1و همينطــور برخي مناطق
مركزي مانند 11 ،6و 12اتفاق افتاده است.
شهردار تهران در اينباره ميگويد« :ما يك سازمان
اجتماعي هستيم و نميتوانيم نيازهاي فرهنگي و
اجتماعي شهر را ناديده بگيريم ،اما بايد به آن نظم
ببخشيم .وقتي انجمني يا ســازماني به بند 6ماده
55استناد ميكند در درجه اول بايد مورد بررسي
قرار گيرد و چيزي كه شهرداري تصور ميكند الزم
است ادامه پيدا كند به شورا منعكس خواهد كرد.
شــورا هم از ما همين را ميخواهد كه تقاضاها را
بررسي كنيم».
پيروز حناچي ميافزايد« :رسيدگي به امالكي كه
مستقيما در اختيار اشــخاص قرار گرفته و جنبه
اجتماعي ندارد هم قبال آغاز شــده بود و بهصورت
موازي در اداره امالك در حال بررسي است .امالكي
كه در اختيار حــوزه اجتماعي اســت و بهعنوان
سراي محله استفاده ميشود ،از اين فهرست خارج
ميشــود؛ زيرا موضوع اصلي امالكي است كه در
اختيار نهادهاي دولتي قرار گرفته يا به اسم سمنها
در اختيار اشخاص است».
او با اظهــار اميــدواري از اينكه تا نيمــه مهرماه
فهرســت امالك در قالب اليحهاي به شــورا ارائه

   بند 6ماده 55قانون شهرداريها

در بخشي از قانون شهرداريها كه در دهه  30شمسي به تصويب رسيده ،آمده است« :اجراي تبصره  ۱ماده  ۸قانون تعليمات
اجباري و تأسيس مؤسسات بهداشتي و تعاوني و فرهنگي مانند نوانخانه و پرورشگاه يتيمان و درمانگاهبيمارستان امراض
ساريه و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كالسهاي اكابر و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه
و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيتبدني به ميزان صديسه درآمد مستمر وصولي ساالنه
شهرداري و كمك بهانجمنهاي خانه و مدرسه .شهرداري در اين قبيل موارد با تصويب انجمن شهر ميتواند اراضي و ابنيه
متعلق بهخود را با حفظ حق مالكيت ،مجاني و با شرايط معين بهمنظور ساختن و استفاده به اختيار مؤسسات مزبور بگذارد».

روز جهاني پاكسازي زمين از زبالههاي رهاشده در
معابر و محيطزيست امروز برگزار ميشود

جنوبي ،خاورميانه و شمال آفريقا هستند ،جايي كه پيشبيني ميشود توليد
زباله تا ســال 2050بهترتيب بيش از  3برابر و  2برابر شود .در اين مناطق،
بيش از نيمي از زبالهها هماكنون بهطور آشكار ريخته ميشود و سير رشد
زبالهها پيامدهاي زيادي بر محيطزيست ،سالمتي و شكوفايي خواهد داشت.
كشورهاي با درآمد متوسط و كم درآمد بهترتيب 53و 57درصد مواد غذايي
توليد ميكنند كه با كاهش سطح توسعه اقتصادي ،كسري پسماندهاي آلي
افزايش مييابد .در كشورهاي كم درآمد ،مواد قابل بازيافت تنها 20درصد از
جريان زباله را تشكيل ميدهند.
با همه اينها ،نگرانيها از آينده مبهم محيطزيســت ،كه آسيب آن به همه
موجودات جهان ميرسد ،كشورها را به فعاليتهاي تشويقي براي جلوگيري
از روند پيشرو ترغيب ميكند.

امالکی که بدون سپری کردن مراحل قانونی و مجوز شورا به افراد واگذار شده بود مشخص شدهاند .عكس:همشهری /احمد سیدپور

شــود ،ميگويد« :بايد زمان مشخصي براي پايان
دادن به اين رســيدگي تعيين كنيم تــا نتيجه را
بهدست بياوريم و در شيوه بررســي و احصا هم با
شورا همكاري را ادامه خواهيم داد».
شــهردار تهران تأكيد ميكند« :در اين شــرايط
تقاضاي جديد در اولويت ما نيست؛ زيرا بايد ابتدا
به وضعيت پروندههايي كه موجود است ،رسيدگي
كنيم .در مرحله اول بايد امالكي كه اطالعات آنها
موجود است ،مورد بررسي قرار گيرد و آنهايي كه
كاربري اجتماعي و فرهنگي دارند با تأييد شــورا
بهكار خود ادامه دهند .پــس از پايان اين فرايند و
كسب نتيجه ،ميتوانيم درباره واگذاريهاي جديد
اقدام كنيم».
حدود 500ملك باید تعیین تکلیف شود

در پنجمين جلسه كميســيون بند 6ماده  - 55که

صدرالدين عليپور ،مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري
تهران

عكس :همشهري /مونا فاضلی

جهان بدون زبالههاي رهاشده در خيابانها ،فضاهاي سبز،
پسماند اماكن عمومي شــهرها ،رودخانهها ،درياهــا و اقيانوسها
جهان بهتري اســت .در سراســر دنيا هنگامي كه
احتماال
ِ
آسيبهاي فراواني به محيطزيست وارد شد ،نگرانيهايي هم بهوجود آمد.
البته زمان هر چه پيش رفت ،كشورها و مديريت شهرها در سراسر جهان
نسبت به جلوگيري از پاكســازي زمين از زباله پسرفت كرد تا اينكه روز
جهاني پاكسازي زمين 12ســال پيش در يك روز از سال فعاليت خود را
آغاز كرد .كشور استوني سال 2008براي نخستين بار كمپين پاكسازي
زمين از زباله را با مشاركت 50هزار نفر برگزار كرد .آنها در يك روز نسبت
به جمعآوري زباله از خانه و خيابانها اقدام كردند؛ چنانكه اين پويش با
استقبال جهاني روبهرو شد تا «روز جهاني پاكســازي زمين» در تقويم
جهاني قرار بگيرد .حاال در 157كشــور هر ساله و در روز 15سپتامبر روز
جهاني پاكسازي زمين معناي خاصي دارد؛ يعني روزي كه شهرها نسبت
به جمعآوري زباله از معابر ،فضاهاي سبز و ...برنامههايي را تدارك ميبينند
و نسبت به اجراي آن اقدام ميكنند .شهرداري تهران نيز هر ساله در اين
روز برنامههايي دارد و اين برنامه توســط سازمان مديريت پسماند انجام
ميگيرد تا به نوعي فرهنگســازي براي پاكســازي زمين از زباله صورت
بگيرد؛ اگرچه توليد پســماند در جهان ســاالنه 2.01ميلياردتن است و
حداقل 33درصد از اين پســماند به محيطزيست آسيب ميزنند ،بدون
آنكه مديريت مناسبي در قبال آسيبهاي جبرانناپذير به محيطزيست
انجام پذيرد.
هر سال ميزان توليد پسماند در جهان افزايش مييابد و پيشبيني ميشود
زبالههاي جهاني تا ســال 2050بــه 3.40ميليارد تن برســد .با اين حال،
سريعترين مناطق در حال رشد كشورهاي جنوب صحراي آفريقا ،آسياي
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در پنجمين جلسه كميسيون بررسي و واگذاري امالك بند  ۶ماده  ۵۵قانون شهرداريها اعالم شد

مكث

زمين سوخته

شهر

3

روزي براي پاكسازي زمين

طبيعت و محيطزيســت دو كليدواژه
با بسامد بااليي هســتند كه بهويژه در
ســا لهاي اخير تمركز بر آنها بسيار
افزايش يافته است؛ اخبار محيطزيست
در طول سال بارها در صدر اخبار جهان
قرار ميگيرند و فعاالن دوستدار طبيعت
و محيطزيست كمپينهاي گستردهاي را
در راستاي حفظ و صيانت از طبيعت برگزار ميكنند و براي نجات
طبيعت ميكوشند.
از سوي ديگر بحرانهاي زيستمحيطي و خطر انقراض گونههاي
مختلف گياهي و جانوري كه زندگي انســانها را نيز متاثر از خود
ســاخته ،نگرانيهاي عمدهاي ايجاد كرده اســت .آســيبها و
چالشهايي كه هر روز شاهد آن هستيم.
يكي از چالشهاي اصلي و مصاديق عمده آسيب به محيطزيست،
زبالهها هســتند .امروزه بهدليل افزايش جمعيت ،شاهد افزايش
توليد انواع زبالهها هم هستيم .در كنار اين موضوع رواج فرهنگ
مصرفگرايي نيز بر حجم زبالههاي توليدي توســط انسان افزوده
است.
پسماند حاصل از اين زبالهها اثرات بسيار خطرناكي روي منابع آب
و خاك و در مجموع زندگي انسان ،حيوان و پوشش گياهي دارد.
برخي از انواع زبالهها مانند قوطيها و شيشه ،صدها سال در طبيعت
باقي ميمانند و تجزيه نميشوند .پالستيكها هم ازجمله موادي
هستند كه تا 500سال در طبيعت باقي ميمانند و همه ما بارها تصاوير
مربوط به نوع چالشي را كه اين نوع پسماند ايجاد ميكند ديدهايم.
در واقع يكي از عمدهترين چالشهاي زبالهها ،رهاســازي آنها در
طبيعت است كه امكان جمعآوري مكانيزه و روزانه آنها وجود ندارد.
يكي از مشكالت عمدهاي كه در كشور ما ديده ميشود نيز جدا از
ي زباله در طبيعت است؛ هر كجا كه
تفكيك حداقلي پسماند ،رهاساز 
تفرجگاهي وجود دارد و پاي ما به آنجا باز شده ،شاهد حجم انبوهي از
ي زباله عالوه بر اينكه كيفيت چشماندازها
زباله هستيم .اين رهاساز 
را كاهش ميدهد آلودگيهاي خاك و آب گستردهاي ايجاد ميكند
و جانوران نيز از اين چالش در امان نميمانند.
اما نكته بســيار مهمي كه بايد به آن توجه كرد بحث كاهش زباله
است كه صرفا با وضع قوانين و مسئوليت نهادهاي مشخص محقق
نميشود .در واقع بايد گفت مشاركت مردمي با هدف بازدارندگي
يكي از مهمتريــن راهكارها براي كاهش توليد پســماند و حفظ
محيطزيست است.
يك نمونه از همراهي مردم و تشــكيل پويش براي پاكسازي زباله،
روز «جهاني پاكسازي زمين» است كه  ۱۵سپتامبر  ۲۰۰۸از كشور
استوني آغاز شد و حدود  ۵۰هزار نفر از مردم اين كشور با هم متحد
شدند تا تمام كشور را فقط در  5ساعت تميز كنند .در همان روز بيش
از 10هزار تن زباله از دل طبيعت جمعآوري شد.
تاكنون در  ۱۱۳كشور ،بيش از  ۱۶ميليون نفر براي تميز كردن طبيعت
از زباله ،به اين طرح پيوســتهاند كه يكي از بزرگترين پويشهاي
مردمي محسوب ميشود.
در واقع از اين پويش بهعنوان بزرگترين رويداد جمعآوري زباله ياد
ميشود ،پويشي كه به كشورهاي مختلف رسيده است و در كشور ما
هم نياز به مشاركت و همراهي بيشتر شهروندان دارد.
امروز موضوع پالستيكها و مواد تجزيهنشــدني كه در طبيعت
ميماند ،نگراني دنيا را بهطور ويژه برانگيخته اســت .در سالهاي
اخير هم اقدامات بسياري در قالب پويشهاي مردمي شكل گرفته
كه حتي در تقويمهاي جهاني نيز جاي خود را باز كرده است.
زمان آن رســيده اســت كه ما هم با وجود فعاالن بسيار در حوزه
محيطزيست نقشآفريني جديتري در اين حوزه داشته باشيم و
همراه با پويشهاي مرتبط با طبيعت و محيطزيست به نقشآفريني
بيشتر بپردازيم.
ما وارثان نسل پيش از خود و امانتداري براي فرزندان و نسل آينده
هستيم و وظيفه داريم بر مبناي مسئوليت اجتماعيمان در قبال اين
ش بيشتري ايفا كنيم.
ثروت ارزشمند ،نق 

دیروز برگزار شد  -گزارشــي از تعداد امالك واگذار
شده مورد بحث قرار گرفت ،اما ارقام گفته شده نياز
به پااليش و تعيين دقيق مصاديــق دارد تا بتواند در
جلسات شوراي شهر مطرح شود.
معاون فرهنگــي و اجتماعي شــهرداري تهران در
اينبــاره ميگويــد« :در ابتــداي شــروع اين كار
مجموعهاي از اطالعات ناهمگن و نادرست بهدست
آمد كه الزم بود آنها را منظم كنيــم؛ بهعنوان مثال
حدود 300مورد واگذاري شــخصي گزارش شــد
كه ســازمان امالك آنها را پيگيري ميكند يا حدود
100ملك در اختيار نهادهايي مانند راهور و نيروي
انتظامي بود كه بايد بررسي شوند».
محمدرضا جوادييگانه ميافزايد« :اكنون بهصورت
تقريبي 500ملــك را داريم كه بايــد تعيينتكليف
شود .برآورد اين بود كه از اين 500مورد براي نيمي

امكان تخليه و براي حدود يكســوم امكان فروش
وجود داشته باشــد ،اما نتيجه نهايي پس از بررسي
اعالم ميشود» .او با اشــاره به امالكي كه در اختيار
سازمانهاي مردمي فرهنگي و هنري است ،ميگويد:
«در مواردي به يك انجمن فرهنگي كه در زمينههايي
مانند هنرهاي ملي فعاليت ميكند ،اجازه استفاده از
ساختماني داده شده است كه در شورا به آن رسيدگي
خواهد شــد .ما تا اينجا پيشــرفت خوبي داشتيم و
اميدواريم با همكاري شــوراي شــهر ،تا پايان سال
موضوع امالك به نتيجه نهايي برسد».
به گزارش همشهری ،در آينده يك سايت اينترنتي
براي ارائه فعاليتهاي كميسيون بند 6ماده 55آماده
خواهد شــد تا از طريق آن بتــوان واگذاري صحيح
امالك قبلي را تمديد كرد يا موارد تخلف در واگذاري
را اطالع داد.

خبر
كميسيون ماده 5كليات طرح مجموعه 120هكتاري ميالد را تصويب كرد

برج ميالد مركز ديپلماسي فرهنگي پايتخت

با تصويب كليات طــرح مجموعه 120هكتاري
ميالد در كميســيون ماده ،5بــرج ميالد مركز
ديپلماسي فرهنگي پايتخت ميشود.
به گزارش همشــهري ،ســايت 120هكتاري
مجموعه ميالد در ميان  4بزرگراه مهم شــهر
تهران شامل همت ،حـــــكيم ،چمران و شيخ
فضلاهلل قرار گرفته كه در دهه 1380برج ميالد
و مركز همايشها در محدوده مياني و شــمالي
سايت در زميني به وســعت 18هكتار احداث
شده اســت .رئيس دبيرخانه كميسيون ماده5
در اينباره گفت« :در چشــمانداز ترسيمشده
قرار اســت اين مجموعه به مركز ديپلماســي
فرهنگي پايتخــت تبديل شــود ،بهطوري كه
موجب تقويــــت هويت رقابتي پايتخـــت در
عرصههاي بينالمللي شود».
علي اشــراقي افزود« :فعاليتهــاي مختلفي
ازجمله بــام فرهنــگ ،هنر و فنــاوري ،مركز
مــــــــلي و حوزه تخصــــصي برگـــزاري
همايشها ،نمايــش و ...در اين ســايت ديده
شده اســت .اين موضوع بايد به شكلي باشد كه
زمينهساز بسط و تجلي صنايع فرهنگي خالق
كشــور شــود .با اين ديدگاه طرح پيشنهادي
مشاور در جلسه كميســيون ماده 5شهر تهران
بررسي شده و پس از بحث و بررسي كارشناسي،
با كليات طرح مجموعــه 120هكتاري ميالد با
رويكرد غالب فرهنگي -اقتصادي موافقت شد».
او درخصــوص ســناريوهاي پيشــنهادي
گفت« :در طــرح مذكور  2ايده مطــرح بوده؛
يكي مجموعه تخصصي تجــارت بينالمللي و
ديگري بــام فرهنگ ،هنر و فنــاوري ،كه مقرر
شــد طرح نهايي تلفيقي از اين دو ايده و شامل
كـاربريهاي اصلي فرهـــنگي– هنري (كاخ
جشنواره ،سالنهاي ســينما ،تئاتر ،موسيقي،
مركز مطالعات ،نمايشگاه ،رستورانها ،اداري،

تجاري و آكادمي هنري) و تفريحي–گردشگري
(فضاي اقامتي ،ورزشي ،سالـــنهاي همايش)
با زيربناي 250هزار مترمربع باشد».
اشــراقي گفت« :همچنين قرار شد در مجموع
تراكم ســاختماني با زيربناي موجود فعلي كه
دانشگاه علوم پزشكي ،بيمارستان ميالد ،مركز
انتقال خون ايران و مـــــــــركز همايشها و
برج ميــــــالد را شامل ميشود ،دربرگيرنده
54درصد از كل مساحت مجموعه باشد .ضمن
اينكه تصميم گرفته شد كاربريهاي اقتصادي
مجموعه حداكثر تا ســقف 20درصد مازاد بر
پيشنهاد طرح ارائهشــده اصالح شده و امكان
دسترســي بهرهبرداران و مراجعــان از طريق
تقويت اتصال مجموعه به مترو فراهم شود».
رئيس دبيرخانه كميســيون ماده 5با تأكيد بر
لزوم تقويت ارتباط مجموعه در جبهه شــرقي
با بوستان گفتگو و بافتهاي مجاور و لوپهاي
دوچرخه و محورهاي پيادهراهي داخل مجموعه
افزود« :بنا شد طرح معماري مجموعه بهصورت
فاخر و متناسب با جايگاه برج ميالد در مقياس
بينالمللي طراحــي و اجرا شــود و اصالحات
الزم در شبكه دسترســي و تأييدات ترافيكي با
هماهنگي معاونتهاي شهرســازي و معماري
و حملونقل و ترافيك شهرداري تهران صورت
گرفته و طرح نهايي به شورايعالي شهرسازي و
معماري ايران ارسال شود».
جلسه كميسيون ماده 5شهر تهران به رياست
پيروز حناچي ،شهردار تهران و با حضور اعضا،
محسن هاشــمي رفســنجاني رئيس شوراي
اسالمي شـــــهر تهران ،عبدالرضا گلپايگاني
معاون شهرســازي و معماري شهرداري تهران
و علي اشــراقي رئيس دبيرخانه كميســيون
ماده 5تشكيل و با كليات طرح شهري مجموعه
120هكتاري ميالد در جلسه موافقت شد.
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اقتصاد
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ارز
نبرد بازارساز و رفتو برگشت
دالر در حوالی 27هزار تومان
عصر ديروز ،بازگشت قيمت به تابلوي صرافيهاي بانكي
و ورود مجدد آنها به معامالت ارزي ،اتفاقي شوكهكننده
براي بــازار آزاد ارز بود كه تا لحظــه تنظيم اين گزارش
توانست قيمت دالر را حدود هزار تومان كاهش دهد و از
كانال 27هزارتومان به كانال 26هزارتومان برگرداند .افول
قيمت درهم امارات ،سيگنال تضعيف قيمت دالر در بازار
ديروز بود و داللها را فروشنده كرد.
به گزارش همشــهري،خريدوفروش ارز در صرافيهاي
بانكي كه هفته گذشته از ســوي بانك مركزي متوقف
شــده بود ،عصر ديروز دوباره از سرگرفته شد و درج نرخ
ارز كشفشــده در بازار متشــكل ارزي روي تابلوي اين
صرافيها ،شــوك قيمتي ســنگيني به بازار داللي ارز
وارد كرد.

حســــــن روحانــي،
کالن
رئيسجمهــوري ايران،
ميگويد :درآمدهاي نفتي
ايــران از 120ميليــارد دالر در ســال
1390به كمتر از 20ميليارد دالر در سال
98كاهش پيدا كرده اســت .اســحاق
جهانگيري ،معاون اول حسن روحاني،
هم پيش از اين با اشاره به افت درآمدهاي
نفتي ايران به زير 10ميليارد دالر در سال
جاري تأكيد كرده بود كــه اين كاهش
درآمد ،بر همــه بخشها ازجمله بودجه
دولت تأثير ميگذارد .حاال سؤال اصلي
اين است كه دولت حسن روحاني در اين
سال سخت و تحت فشار تحريم نفتي و
حمالت كرونا چه كاري ميتواند انجام
دهد؟

بازگشت دالر بانكي

چراغ ســبز بانك مركزي براي بازگشــت صرافيهاي
بانكي به معامــات خردهفروشــي بــازار ارز در حالي
روشــن شــد كه دالر در بازار آزاد به محــدوده قيمتي
27هزارو200تومــان رســيده بــود و دالالن قيمــت
فروش خــود را تــا 27هزارو600تومان نيز بــاال برده
بودند .امــا حوالي ســاعت ،15بهمحــض درج قيمت
فروش 26هزارو750تومانــي روي تابلوي صرافي ملي،
سيگنال بازگشــت بانك مركزي به قيمتگذاري ارز به
بازار مخابره شــد و ســريعا نرخ فروش فردايي دالر را به
26هزارو600تومان كاهــش داد .نكته قابلتوجه اينكه
قيمت خريد دالر در صرافي ملي فقط 50تومان پايينتر
از نرخ فروش درج ش د كه از نظر فعاالن بازار ارز ،ميتواند
داللتي بر تالش بانك مركزي براي خريد ارز مازاد بازار و
همچنين كفسازي براي قيمت دالر در محدوده فعلي
باشــد كه قويترين دليل آن ميتواند اجراي سياست
حمايت از بازار سرمايه باشــد .يكي از فعاالن بازار ارز در
گفتوگو با همشهري ،از قويشدن طرف فروشنده در بازار
آزاد ارز خبر ميدهد و ميگويد :وقتي بانك مركزي يكباره
اجازه ازسرگيري معامالت ارزي در صرافيهاي بانكي را
صادر كرد ،عمال داللها متوجه شدند كه در كوتاهمدت
قادر به گرفتن نوسان مثبت از بازار نيستند و دالرهاي خود
را با قيمتي كه در بازار تقاضا داشت ،عرضه كردند .بهگفته
او ،فشار فروش دالرهاي داللي ،مستقيما به هيجان فروش
بازار نيز دامن زد تا جايي كه حوالي ساعت 16و يك ساعت
بعد از برگشت صرافيهاي بانكي به ميدان ،قيمت خريد
دالر در كف بازار تا 300تومــان از قيمت خريد صرافي
بانكي پايينتر آمد.
همه برندهاند!

همشهري تنگدستي دولت و راه برونرفت را بررسي ميكند

دولت در دوراهي سخت

نرخ بهره بانكي را افزايش دهيد

سيدبهاالدين حسينيهاشمي ،كارشناس
بازارهاي مالي و پولــي ،در گفتوگو با
همشهري ،تامين كسري بودجه دولت
از محل تســعير نرخ ارز را خطرناك و به
مثابه چاپ پول بدون پشتوانه ميداند و
ميگويد :بهطور معمول وقتي دولتها
با پديــده عدمتحقق درآمدهــا مواجه
ميشوند از روشهايي استفاده ميكنند
كه تورمزا نباشد و به مردم آسيب نرساند.
او معتقد است :استقراض دولت از بانك
مركزي باعث افزايش پايه پولي و رشــد
نقدينگي ميشود و تســعير نرخ ارز هم
تورمزا بوده و به پولي شدن كسري بودجه
ميانجامد و بهتر اســت دولت به جاي
استقراض از شبكه بانكي و بانك مركزي
از مردم كمك بگيرد و نقدينگي در دست
مــردم را از طريق انتشــار اوراق بدهي
جمع و آن را هزينه كند .اين كارشناس
بازارهاي مالــي و پولي با بيــان اينكه
جذب نقدينگي در دست مردم از كانال
انتشار اوراق ،يك نوع بازتوزيع نقدينگي
اســت و به خلق پول جديد نميانجامد
ميگويد :حسن اســتفاده از اين ابزارها
تورمزا نبودن اســت و حتي نرخ تورم را
پايين ميآورد اما اين اشكال را دارد كه
بهدليل انقباض در سياستهاي پولي و
بخش خصوصي در دريافت تسهيالت و
اعتبارات بانكــي در تنگنا قرار ميگيرد.
حسينيهاشــمي راهكار را افزايش نرخ
بهره بانكــي ميداند و ميگويــد با اين
روش و اعمال سياســتهاي انقباضي،
نرخ سود تسهيالت بانكي افزايش مييابد
و بســياري از تقاضاهاي ناموجه جهت
دريافت تسهيالت و اعتبارات بانكي حذف
خواهد شد و شاهد يك توازن نسبي بين
شاخص نقدينگي و پسانداز خواهيم بود.
اين بانكدار سابق ايراني انتشار اوراق قرضه
ارزي را يكي از مسيرهاي تامين كسري
بودجه دولت معرفي ميكند و با توجه به
استقبال از اين اوراق در سالهاي گذشته،
ميگويد :اگر محدوديتهــاي بانكي و
تنگناهاي تحريم نبود ،فروش اوراق ارزي
در خارج كشــور و بازارهاي بينالمللي
بهترين و كمهزينهترين ابزار براي تامين

مالي دولــت بود و ممكن اســت دولت
بتواند از اين ابزار در بازارهاي كشورهاي
دوست و شريك راهبردي نظير روسيه و
چين استفاده كند .او ميافزايد :فروش
داراييهاي مازاد و خصوصيســازي به
قيمتهاي واقعي مســير ديگري است
كه باعث تقويت منابع مالي دولت بدون
خلق نقدينگي و افزايش پايه پولي و ايجاد
تورم خواهد بود اما در شــرايط كنوني
راه بهتر فروش اوراق بدهــي و افزايش
نرخ بهره بانكي اســت .حسينيهاشمي
پيشفروش نفت به كشــورهاي دوست
ايران بهصورت اوراق ســلف نفتي را هم
يكي از گزينهها ميدانــد وليكن تأكيد
ميكنــد :محتملترين گزينــه در اين
تنگناي بينالمللي ،انتشار اوراق قرضه
و خزانه با نرخ سود باال و افزايش نرخ سود
سپرده بانكي به ميزان باالتر از تورم است
كه نتيجه آن فروكــش كردن انتظارات
تورمي و ثبات در بازارهــا خواهد بود .او
جبران كسري بودجه از كانال تسعير نرخ
ارز را خطرناك و به مثابه انتشار پول بدون
پشــتوانه ميداند و ميگويد :اين روش
تورمزاست و درآمد جديد تلقي نميشود
و تنها يك دارايي موهوم بدون پشتوانه
است .حسينيهاشــمي ميافزايد :اگر
دولت منابع ارزي كافي داشت ميتوانست
از كانال بانك مركزي آن را به نرخ واقعي
بفروشــد كه اين راه هم ضررهايي دارد
اما دســتكم ريــال و نقدينگي مزاحم
جمع خواهد شد مشــروط بر اينكه ارز
تكنرخي باشــد .اين تحليلگر بانكي و

مالي توضيح ميدهد كه تمام مصيبت ما
چند نرخي بودن ارز است و با تكنرخي
شدن ســريع آن تقاضا روي ارز كاهش
مييابد .او ميگويد :دولــت ميتواند از
مردم پول قرض بگيرد .براي مردم فرقي
نميكند پولشان را در بانك سپرده كنند
يا اوراق خزانه بخرند ،مشــروط بر اينكه
نرخها واقعي شود و سپردههاي ديداري
به ســپردههاي غیرديداري تبديل شود
و دولت هــم بايد هزينه بدهــد چرا كه
هنگام وقوع سيل نميشود دست روي
دست گذاشــت تا خانهها خراب شوند.
حاال ما با سيل نقدينگي و ناآرامي بازارها
و آثار مخرب آن مواجه هستيم .دولت در
شرايط كنوني بايد هزينه كند و دست به
انتخاب احسن بزند و اگر نرخ سود بانكي
27درصد هم شود ،نقدينگي به بانكها
برميگردد و دولت هم با انتشار اوراق با
يك درصد ســود باالتر از اين نقدينگي
اســتفاده ميكند كه هرچند كمهزينه
نيست اما در شــرايط حاضر منطقي و
مقرونبهصرفه است.
عوارض اعتياد به نفت

سيد محمد صادقالحسيني ،اقتصاددان
ايراني ،در گفتوگو با همشهري با اشاره
به چالشهاي دشــوار پيش روي دولت
بهســبب افت شــديد درآمدهاي نفتي
بهعلت تحريمها و ناپايداري درآمدهاي
ريالي بهدليل رشد منفي اقتصاد و حمله
كرونا هشدار ميدهد :پولي شدن كسري
بودجه دولــت ميتواند نرخ تــورم را تا

انتخاب بین تركيه يا ونزوئال؟

مكث

در 2ماه گذشــته ،با ورود بورس به دوره اصالح ،بخشي
از نقدينگي به ســمت بازارهاي موازي ازجمله بازار ارز
حركت كرد ،اما رفتار بانك مركزي در 2سال گذشته نشان
داده است كه با وجود تنگناي ارزي كشور ،حاضر نيست
بهراحتي مديريت بازار ارز را بهدست صاحبان نقدينگي
بسپارد .بر همين اســاس ،در 2سال گذشــته در همه
دورههاي هيجاني بازار ارز ،مديريت شناور بانك مركزي
وارد عمل شده و تالش كرده است بازار را به ثبات برساند.
فعال با ورود صرافيهاي بانكي به معامالت خردهفروشي
ارز ،قيمت دالر وارد روند نزولي شــده و اگر زير 26هزار
تومان تثبيت شود ،ميتواند بدون افت قابلتوجه ،براي
مدتي در اين محدوده باقي بماند .در مقابل بازار سرمايه
كه مستقيما از رشد نرخ ارز منتفع ميشود در همپوشاني با
افت جزئي قيمت ارز ،تقريبا هيچ واكنشي نشان نميدهد
اما بهواســطه تقويت جريان ورود نقدينگي قادر اســت
شرايط بهتري تجربه كند .از سوي ديگر ،نرخ تثبيت شده
دالر در محدودههاي فعلي و حتي پايينتر ،براي صنايع
دالري بورس كه از قضا جزو ليدرهــاي مطرح بازار نيز
محسوب ميشوند ،مطلوب است و به بهبود سودسازي
آنها كمك ميكند .درنتيجه اگــر اتفاقات ديروز بازار ارز
چيزي باشد كه گفته شد ،همه برنده خواهند بود.
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صادقالحسيني معتقد است اكنون دولت بايد تصميم بگيرد که مسير تركيه را در پيش بگيرد يا ونزوئال .او توضيح ميدهد:
االن كه درآمد نفتي چنداني نداريم و با كسري بودجه شديد مواجه هستيم 2راه پيش رو داريم :يكي از اين راهها استقراض از
بانك مركزي و پوليكردن كسري بودجه است كه يك مسير استقراض مستقيم دولت از بانك مركزي است و طلب بانك مركزي
از دولت را افزايش میدهد .اين شكل از اســتقراض از حيث ماهوي تفاوت چنداني با فروش داراييهاي خارجي دولت ،يعني
درآمدهاي نفتي ،به بانك مركزي ندارد  .تنها تفاوت اينجاست كه در زمان وجود و وفور درآمدهاي نفتي ،دولت ارز را از كانال
بانك مركزي در بازار ميفروشد و اجازه افزايش نرخ ارز در بازار داخلي را نميدهد كه چه استقراض مستقيم و چه فروش ارز،
تورمزا و آسيبزننده به اقتصاد است .پاييننگه داشتن تصنعي نرخ ارز عوارض سنگيني به همراه دارد .باعث تشديد بيماري
هلندي ميشود  ،صنعت داخلي آسيب ميبيند و اقتصاد در دور باطل خطرناكي قرار ميگيرد .تنها اثر اين روش جبران كسري
بودجه ،تأثير بر سياستهاي ارزي و قدرت مداخله بانك مركزي در بازار ارز خواهد بود.

70درصد افزايش دهد و به همين دليل
دولت در دوراهي ســخت تصميمگيري
قرار گرفته اســت .او در پاسخ به سؤالي
درباره مصايب دولت ايران در مواجهه با
افت شــديد درآمدهاي نفتي ميگويد:
واقعيت اين اســت كه درآمدهاي نفتي
دولــت در ســالهاي  89و  90بهطور
متوسط ســاالنه 100ميليارد دالر بوده
و بعد از آن شــاهد افت درآمدهاي نفتي
بودهايم .درآمدهاي نفتي دولت در سال
جاري كمتر از 10ميليــارد دالر برآورد
ميشــود .نتيجه اينكه كاهش شــديد
درآمدهاي نفتي براي اقتصاد و كشــور
و دولتي مثل ايران كه بــه اندازه زيادي
به اين درآمدها معتاد بوده اســت سبب
بروز مشــكالت فراوان خواهد شد .اين
اقتصاددان ايراني توضيح ميدهد :يكي
از اشتباهات دولتهاي ايران همواره اين
بوده كه يا درآمدهاي نفتي خود را به بانك
مركزي ميفروخته يا اقــدام به واردات
ميكردهاند .در واقع دولت عمال كسري
بودجه خودش را با اين درآمدها پوشش
ميداده كه سياست غلطي بوده است ،چرا
كه دولت بايد بتواند با درآمدهاي پايدار
ناشي از فعاليتهاي اقتصادي غيررانتي
بودجهاش را تنظيم كند ،نه با درآمدهاي
ارزي ناشــي از فروش منابــع طبيعي.
صادقالحســيني با اشــاره به عوارض
اعتياد دولت به درآمدهاي نفتي و پوشش
كسري بودجهاش با اين درآمدها ،توضيح
ميدهد :عارضه اول اين سياســتگذاري
غلط ،بروز شــوكهاي تورمي در اقتصاد
است و عارضه دوم آن ســركوب نرخ ارز
با اســتفاده از درآمدهاي ارزي است كه
باعث كاهش صادرات و افزايش واردات
ميشــود و عمال اقتصاد وارداتمحور و
وابسته به كشورهاي صادركننده كاالها
خواهد شد .اين درآمدهاي نفتي پايدار
نيست و نميشــود روي آن حساب باز
كرد .او عارضه ســوم تكيه بودجه دولت
به درآمدهاي ناپايدار نفتي را چسبندگي
هزينههــاي جــاري بودجــه دولــت
معرفي ميكند و ميافزايــد :در چنين
وضعيتي ما در بودجه ســاالنه كشور با
رشد ناپايدار درآمدهاي نفتي و افزايش

پايدار هزينههاي جاري بهدليل شرايط
تورمي مواجه ميشــويم و شاهد تكرار
تجربه بيماري هلندي ،نظير كشورهاي
وابســته به درآمدهاي نفتــي ،خواهيم
بود كه از سال  51در اقتصاد كشور بروز
پيدا كرده است؛ يعني 50سال است كه
اقتصاد كشورمان با بيماري هلندي مواجه
است .سؤال اصلي اينجاست كه دولت در
شرايط كنوني چه اقدامي ميتواند انجام
دهد؟ صادقالحســيني پاسخ ميدهد:
االن كه دولــت درآمدهاي نفتياش كم
شــده و به آنها دسترسي ندارد و از سوي
ديگر با كسري بودجه مواجه شده و قادر
به پوشــش آن با ارزهاي نفتي نیست در
دوراهي سختي قرار دارد كه بايد يا تصميم
درســت و تاريخي بگيرد يا يك تصميم
پرخطر و غلط را اتخاذ كند .او ميگويد:
تصميمــی كليــدي كه سياســتگذار
اقتصــادي ميتواند بگيــرد و تبعات آن
دهههاي آينده نمايان و ماندگار خواهد
شد ،نظير تصميمي است كه تركيه قبل
از ســال 2000ميالدي در زمان وزارت
كمال درويش گرفت و اقتصاد اين كشور
را از تورم بسيار باال و نرخهاي رشد منفي
زياد و واگرايــي در متغيرهاي اقتصادي
نجات داد و عمال تــوزان قوا را در اقتصاد
تركيه تغيير داد .اين اقتصــاددان ايران
سياست نادرست را تصميم دولت ونزوئال
در دوران رياستجمهوري هوگو چاوز و
ادامه آن در دولت نيكــوالس مادورو در
ســالهاي 2005به بعد معرفي ميكند
و ميافزايــد :اقتصاد ونزوئــا در نتيجه
انتخاب يك سياست غلط وارد دورههاي
ابرتورمي و چرخههاي تورم ركودي شده و
هزينه خروج از اين وضعيت بسيار سنگين
خواهد بود و اقتصاد اين كشــور از حيث
شــاخصهاي كليدي اقتصادي در مرز
فروپاشي قرار گرفته است.
حركت در مسير خطرناك

اين كارشناس اقتصادي نسبت به خطر
تسعير نرخ ارز براي جبران كسري بودجه
هشدار ميدهد و ميگويد :در اين روش،
ارزي را كه دولت در سالهاي گذشته با
نرخ 4هزار تومان به بانك مركزي فروخته
و ريال آن را هزينه كرد ه است حاال با نرخ
ارز نيمايي مثال 20هزار تومان حساب و
كســري بودجهاش را جبران میكند كه
بالغ بر 120تا 150هــزار ميليارد تومان
خواهد شد .این كار بسيار خطرناك است
و ادامه مسير پولي كردن كسري بودجه
خواهد بود .صادقالحســيني مسير دوم
و درســت پيش روي دولت را حركت به
ســمت فروش اوراق بدهــي و داراييها
ميداند و ميگويد :امسال دولت با كسري
بودجه 250هــزار ميليارد توماني مواجه
اســت و تاكنون 61هزار ميليارد تومان
اوراق بدهي و نزديك به 10هزار ميليارد
تومان هم در قالب واگذاري سهام به شكل
دارا يكم و دوم فروخته است .ميزان فروش
دارا دوم در حالت بسيار خوشبينانه 30تا
40هزار ميليارد تومان خواهد بود و تنها
راه پيش روي دولــت فروش اوراق بدهي
است6 .ماه از سال گذشته و وقت نداريم و
بايد تا پايان سال 150هزار ميليارد تومان
اوراق بفروشيم.اين اقتصاددان در پاسخ
به اين سؤال كه اگر دولت نتواند اوراق به
ميزان برآوردشده بفروشد ،چه اتفاقي رخ
خواهد داد؟ ميگويد :خودبهخود كسري
بودجه دولت پولي خواهد شــد و كسي
نميتواند كاري انجــام دهد ،چون دولت
ناچار اســت هزينههاي جــارياش را از
جايي تامين كند.
متن كامل را
در همشهري آنالين بخوانيد

پرداخت کمک ودیعه مسکن به 6درصد مستاجران
متقاضيان دريافت وام كمك وديعه مسكن پشت سد
مسکن بانكها ماندهاند؛ ازنظر بانكها ،اگر دولت و ستاد مقابله
با كرونا حرفي براي تسهيل فرايند پرداخت وام كمك
وديعه مسكن زدهاند ،براي خودشان زدهاند و اين بانكها هستند كه
بايد پول بدهند و شــرايط پرداخت را تعيين ميكننــد .نتيجه اين
رويكرد ســختگيرانه ،وامدهــي قطرهچكاني و با اكراه تســهيالت
حمايتي كرونا به جمعيتي اســت كه ازنظر مسئوالن ارشد دولتي و
بانكي بهعنوان قشر آسيبپذير و نيازمند شناخته شدهاند .تسهيالت

اختالفنظر در تضمين وام وديعه

كمك وديعه مسكن كه با نظر شوراي فقهي بانك مركزي به تسهيالت
مرابحه خريد كاال تغيير نام داده ،يكي از برنامههاي حمايتي دولت در
دوره شيوع كروناست كه مأموريت دارد از معيشت مستأجران در دوره
اين بيماري حراســت كند .همزماني دوره كرونا بــا جهش بيش از
50درصدي قيمت مسكن باعث شد مأموريت ويژهاي از سوي دولت
به وزارت راه و شهرســازي و بانك مركزي براي تسريع در شناسايي
مستأجران نيازمند و اعطاي وام كمك وديعه به آنها داده شود و شواهد
امر از تالش اين دو دستگاه براي موفقيت اين مأموريت حكايت دارد،

مكث

در مصوبه ستاد مقابله با كرونا و بخشنامههاي بانك مركزي بهصراحت شرايط اخذ وثيقه و ضامن براي پرداخت وام كمك وديعه مسكن در
نظام بانكي مشخص شده است؛ بهگونهاي كه متقاضيان اين تسهيالت بايد از گواهي كسر از حقوق  ،گواهي استفاده از مستمري نهادهاي
حمايتي يا سهام عدالت و در غيراين صورت از چك و ســفته براي دريافت وام وديعه استفاده كنند .براساس اين مصوبه ،وام 15ميليون
توماني نيازي به معرفي ضامن ندارد ،اما براي مبالغ باالتر از 15ميليون تومان تا سقف 50ميليون تومان بايد يك ضامن موردقبول به بانك
معرفي شود .باوجود صراحت شرايط تضمين وام وديعه مسكن در مصوبه ستاد مقابله با كرونا و بخشنامههاي بانك مركزي ،برخي از بانكها
همچنان تابع قواعد داخلي خود هستند و شرايطي دشوارتر براي تضمين اين تسهيالت اعمال ميكنند؛ بهعنوانمثال يكي از متقاضيان
دريافت وام وديعه مسكن در فضاي مجازي نوشته است« :بانك ميگويد ما بايد پول بدهيم و شرايط ضمانت را هم خودمان تعيين ميكنيم،
اگر دولت حرفي براي حذف ضمانت زده ،براي خودش زده است!» .فرد ديگري نيز از درخواست بانك براي معرفي 3ضامن كارمند براي
كارسازي وام 50ميليون تومان وديعه خبر داده است كه البته طبق قواعد معمول نظام بانكي درخواست درستي است اما براساس مصوبه
ستاد مقابله با كرونا ،نه.در اين شرايط كه متقاضيان وام وديعه مسكن از شرايط سخت بانكها براي تضمين وام وديعه مسكن گاليه ميكنند
و آمارهاي پرداخت وام وديعه نيز اين ســختگيريها را تأييد ميكند ،وزارت راه و شهرسازي با صدور اطالعيه جديدي در سامانه اقدام
ملي بر لزوم رعايت شرايط آسان دريافت تأكيد كرده است .در اين اطالعيه آمده است كه شرايط تضمين وام وديعه بايد پيرو مصوبه ستاد
مقابله با كرونا باشد .در اين اطالعيه آمده است« :براساس مصوبه ستاد ملي مديريت كرونا در مورد تسهيالت وديعه ،نوع وثايق دريافت
اين وام شامل گواهي كسر از حقوق ،گواهي كسر از مستمري خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي و
سهام عدالت است ،در تسهيالت ۱۵ميليون توماني اخذ سفته يا چك فرد متقاضي به تشخيص بانك عامل الزم است و در تسهيالت بيش
از  ۱۵ميليون تومان ،اخذ سفته يا چك فرد متقاضي به تشخيص بانك عامل به همراه يك ضامن موردنياز است.

اما اين موفقيت فقط روي كاغذ و تا پاي باجه بانكها محقق شد.
آمارها چه ميگويند؟

اطالعات منتشر شده از سوي دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي
نشان ميدهد درمجموع 6.6ميليون خانوار اجارهنشين در كشور وجود
دارد كه يكسوم از اين تعداد ،يعني حدود 2.2ميليون خانوار نيازمند
حمايت دولت و دريافت وام كمك وديعه مسكن هستند .در زمان ابالغ
مصوبه ستاد مقابله با كرونا مبني بر تأمين 20هزار ميليارد تومان منابع
براي پرداخت وام كمك وديعه به مســتأجران نيازمند ،پروانه اصالني،
مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي پيشبيني كرده بود
با توجه به قاعده پرداخت تسهيالت 30 ،50و 15ميليوني به مستأجران
تهران ،كالنشهرها و شهرهاي كوچك ،بتوان به حدود  ۹۰۰هزار خانوار
اجارهنشين تسهيالت وديعه پرداخت كرد .در ادامه ،با انتشار آمارهاي
مقدماتي از ميــزان ثبتنام پيامكي در طرح پرداخت اين تســهيالت،
مشخص شــد كه حدود  ۲ميليون و  ۳۰۰هزار نفر در اين طرح ثبتنام
كردهاند كه با حذف كدهاي ملي تكراري و اشتباه ،يكميليون و ۸۰۰
هزار نفر از آنها ثبتنام موفقي داشتهاند .البته در راستيآزمايي و پايش
اوليه وزارت راه ،حدود 350هزار نفر از مجموع 1.8ميليون نفر متقاضي،
حائز شــرايط دريافت وام و داراي اولويت شناخته شــدهاند كه منابع
موردنياز براي وامدهي به آنها از يكســوم منابع تأمين شده نيز فراتر
نميرفت .در ادامه مقرر شــد ،با اطالعرســاني وزارت راه و شهرسازي
نسبت برای تكميل ثبتنام در ســامانه اقدام ملي و معرفي بانك عامل
اقدام كنند .همزمان ستاد مقابله با كرونا و بانك مركزي نيز مصوبات و
دستورالعملهایي ابالغ كردند كه وام وديعه مسكن درنهايت آسانگيري،
با حداقل وثيقه و تضمين و خارج از قواعد عادي بانكها در مورد شرايط
اعتباري مشتريان ازجمله شرايط چك برگشتي ،پرداخت شود.

 2دستانداز براي وام وديعه

وزارت راه و شهرسازي پس از پايش ثبتنامكنندگان وام وديعه مسكن،
حدود 350هزار درخواســت را واجد شــرايط دريافت اين تسهيالت
دانست و بهتدريج با ارسال پيامك به متقاضيان ،از آنها خواست ظرف
يك هفته بــا مراجعه به ســامانه اقدام ملي برای تكميــل اطالعات و
انتخاب بانك عامل اقدام كنند تا به نظام بانكي معرفي شوند .نخستين
دستانداز طرح وام وديعه مسكن ،كوتاه بودن فرصت تكميل پرونده و
ناتواني يا بياطالعي برخي از متقاضيان در تكميل ثبتنام بود كه باعث
شد در مهلت يكهفتهاي گروه اول ،حدود يكچهارم متقاضيان واجد
شــرايط موفق به تكميل پرونده شــوند .البته وزارت راه و شهرسازي
بخش ديگري از متقاضيان را نیز كه واجد شــرايط اصلي دريافت وام
وديعه بودهاند ،اما در اولويت دريافت اين وام قرار نميگرفتند بهعنوان
گروه ذخيره مشــخص كرده كه با پايان مهلت گروه اول ،آنها را براي
تكميل ثبتنام فراميخواند .دســتانداز دوم در مســير پرداخت وام
وديعه ،بدقلقي بانكها در اجراي مصوبه ســتاد مقابله با كرونا و ناتوان
كردن مستأجران از ادامه كار است كه براساس آخرين آمارها باعث شده
ضريب موفقيت مستأجران معرفي شده به بانك براي دريافت وام وديعه
مسكن به كمتر از 6درصد برسد .يعني برخالف نظر ستاد مقابله با كرونا
و بانك مركزي ،بوروكراســي بانكي باعث شده از هر 100نفر متقاضي
معرفي شده به بانك حداكثر 6نفر موفق به دريافت اين تسهيالت شوند
و مابقي پشت ســد بانكها بمانند .آمارهايي كه اخيرا ً از سوي محمود
محمودزاده ،معاون مسكن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازي اعالم
شده نشان ميدهد از مجموع 350هزار متقاضي واجد شرايط دريافت
وام كمك وديعه مســكن ،حدود 85هزار نفر ثبتنام خود را در سامانه
اقدام ملي تكميل كرد ه و به بانك معرفي شدهاند كه از ميان اين 85هزار
نفر ،فقط 4هزار 800نفر وام وديعه خود را دريافت كردهاند.

بازار سهام
رشد متزلزل بورس روي باند حمايت
شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشــته ،بعد از آغاز
دور تازه حمايتها و تكليف سهامداران حقوقي به بازارگرداني ،با
رشد مواجه شد؛ با اين حال در روزي كه شاخص كل بورس تهران
1.86درصد رشد كرد ،شاخص كل هموزن مثل روزهاي قبل با
نزول مواجه شد و آمارها نشــان ميدهد دستكم قيمت سهام
62درصد از شركتهاي بورس با نزول مواجه شده است.
به گزارش همشــهري ،شــاخص كل بورس تهران در مبادالت
ديروز بار ديگر تحتتأثير حمايت ســهامداران حقوقي از سهام
شاخصساز با رشد مواجه شد و با 1.86درصد رشد به يكميليون
و 607هزار واحد رســيد .با وجود رشد شاخص كل بورس تهران
در مبادالت ديروز آمارها نشــان ميدهد در دادوســتدهاي روز
گذشته قيمت سهام 386شركت با افت مواجه شده و در مقابل،
قيمت سهام 226شركت با رشد مواجه شده است .اين به معناي
اين است كه ديروز قيمت سهام دستكم 62درصد از شركتهاي
بورس افــت كرده و در مقابــل ،فقط قيمت ســهام 36درصد از
شركتها رشد كرده است .علت اين موضوع بازميگردد به نحوه
محاسبه شاخص كل و سياســتهاي حمايتي بورس كه تمركز
اصلياش بر حمايت از سهام شــركتهاي بزرگ و شاخصساز
است .به بيان ديگر برخي از شــركتهاي بزرگ بورس كه نقش
زيادي در رشد شاخص دارند و وزن آنها روي شاخص كل بورس
تهران بيشتر از ساير شركتهاست ،با رشد مواجه شدهاند تا روند
صعودي شاخص بورس حفظ شود ،اما در مقابل قيمت سهام ساير
شركتها با افت مواجه شده اســت .نحوه محاسبه شاخص كل
بورس تهران بهگونهاي است كه وزن شــركتهاي بزرگ بيش
از ساير شركتها بر عملكرد شــاخص نمايان ميشود .در مقابل
اما شاخص هموزن كه در آن ميزان رشد يا كاهش شركتها اثر
يكســاني دارد ،مبناي دقيقتري براي محاسبات ميزان رشد يا
كاهش بازار سهام است .اين شاخص نشان ميدهد برخالف رشد
شاخص كل در روزهاي شنبه و دوشنبه هنوز قيمت سهام اغلب
شــركتهاي بورس در حال كاهش است ،چراكه ديروز برخالف
رشد شاخص كل بورس تهران شــاخص هموزن دوباره با نزول
مواجه شد.
در طول روزهاي گذشــته كارشناســان مختلفي اعمال چنين
سياستهايي را مورد نقد قرار داده بودند .به اعتقاد فعاالن بازار،
سياستگذاران براي اينكه روند نزولي بازار سهام متوقف شود بايد
اتفاقا رويــه برعكس در پيش بگيرند و بهجاي حمايت از ســهام
شركتهاي بزرگ و شاخصساز از ســهام پرتعداد شركتهاي
كوچك حمايت كنند تا عالمت اصلي رشــد به بازار سهام صادر
شود ،چراكه رشد سهام شــركتهاي بزرگ و شاخصساز صرفا
نوعي عالمت غلط دادن به بازار است.
آيا حمايتها كافي و پايدار خواهد بود؟

با وجود آغاز حمايتها از بورس پس از نشست فوقالعاده شوراي
بورس در روز پنجشــنبه كه ســهامداران حقوقــي را مكلف به
بازارگرداني سهام كرده است ،شــاخص بورس اگرچه به سمت
ارقام باالتري حركت كرده ،اما اين رشــد به غيــر از آنكه عمدتا
ناشي از رشد سهام شــركتهاي شاخصساز بوده ،در عين حال
بسيار متزلزل است و همچنان ســايه ترديد بر فراز بازار سرمايه
خودنمايي ميكند .سهامداران اكنون ميپرسند آيا سياستهاي
حمايتي از بورس ادامه خواهد داشت؟ و آيا اين حمايتها شامل
حال همه بازار خواهد شد و نوبت به سهام شركتهاي كوچكتر
هم خواهد رسيد؟
براي پاســخ به اين پرسش الزم اســت مصوبات روزهاي قبل و
اقدامات اجرايي كه براي حمايت از بورس آغاز شده ،مورد بررسي
قرار گيرد.
طبق اين مصوبات حمايتهاي كنوني از بازار سهام از 2جنبه در
حال پيگيري است؛ يكي سياستهايي است كه بر مبناي وضع
مقررات تازه بنا شده تا زمينه رشد تقاضا را در بازار سهام فراهم
كند و ديگر سياستهايي اســت كه بر مبناي آن مقامات بازار
سرمايه در تالشــند از طريق تزريق مستقيم منابع مالي جديد
جلوي نزول بيشتر را بگيرند و به رشد تقاضا در بازار سهام كمك
كنند .واضح است در سياســتهايي كه در زمينه وضع مقررات
تازه تصويب شده با توجه به آنكه مسئوليت مستقيم اجرايي آن
برعهده نهاد ناظر و اركان بازار سرمايه است مشكلي وجود ندارد،
و از همين حاال مصوبات تازهاي كه براي حمايت از بورس وضع
شده ازجمله افزايش ســقف اعتباري كارگزاران ،انتشار سهام
خزانه و اوراق تبعي به اجرا درآمده اســت امــا در مورد اجراي
سياستهايي كه منجر به پمپاژ مستقيم نقدينگي به بازار سهام
ميشــود همچنان ترديدهاي فراواني وجود دارد .چرا سازمان
بورس براي تزريق اين منابع مالي جديد نيازمند همراهي ساير
بخشهاي اقتصادي است و مشخص نيست آيا سازمان بورس
موفق خواهد شد با وجود مصوبات شــوراي بورس و قانون رفع
موانع توليد از منابع صندوق توســعه ملي و بانكها براي نجات
بورس اســتفاده كند يا خير .هرچند اين مصوبات از پشــتوانه
قانوني برخوردارند امــا ظرف روزهاي گذشــته مخالفتهاي
آشكاري با سرمايهگذاري شــركتهاي تابعه بانكها در بورس
و اختصاص يكدرصد از منابع صندوق توسعه ملي به صندوق
تثبيت بازار ســرمايه شــكل گرفته و حتي برخي نمايندگان
مجلس اختصاص منابع بانكها را براي سرمايهگذاري در بورس
مخالف قوانين مجلس و قانون رفع موانع توليد دانسته بودند كه
ميتواند مصوبات شــوراي بورس را زير سؤال ببرد .اين موضوع
پيچيدگي اوضاع را بيشتر كرده و با وجود آنكه بستههاي حمايتي
مختلفي براي جلوگيري از نزول بورس ظرف روزهاي گذشــته
تصويب شــده است،
اما بهدليــل ابهاماتي
كــه بــراي تزريق
ايــن منابع بــه بازار
سرمايه وجود دارد،
بازار سهام همچنان
در حال نزول اســت.
شايد اگر اين پيام به
بازار مخابره ميشد
كه ايــن منابع حتما
به بازار تزريق ميشــود ،حتي قبل از تزريق اين منابع رويكرد
بازار سهام اندكي تغيير ميكرد و شاخصهاي بورس بهصورت
واقعيتري رشد ميكرد ،چراكه صرفنظر از درست يا غلط بودن
تزريق اين منابع ،بازار سهام اكنون به يك پيام و محرك پرقدرت
براي افزايش تقاضا نياز دارد.
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گفته است كه در ســال 1350جمعيت
جانوران وحشــي ايران تعداد 3ميليون
رأس بود .اين آمار البتــه اكنون به گفته
كارشناســان حياتوحــش به جمعيت
120رأس هماكنــون و براســاس آمــار
ســازمان حفاظت محيطزيست كشور تا
160هزار رأس برآورد ميشــود .محمد
درويــش ،فعال محيطزيســت حتي در
گفتوگويي كوتاه با همشهري خبر داده
است كه عالوه بر يوزپلنگ آسيايي ايران،
خرس سياه بلوچستان و حتي گونههاي
گياهيهمچونگونهشمشادهايهيركاني
ايران گونههاي در معرض خطر هستند.
البته به گفتــه كهرم ،تعــداد پرندههاي
شناختهشــده ايرانهماكنون به بيش از
530گونه افزايش يافته است .در مورد ساير
گونهها اما اطالعات دقيقي در دســترس
نيست .كهرم معتقد اســت :عامل از بين
رفتن گونهها ،تخريب زيســتگاه و شكار
است .بدينترتيب كه انسان و طبيعت با
كمك يكديگر در از بين رفتن زيستگاهها
مؤثر بودند .هرچند كه محققان ،انســان
را عامل اصلي خشــكيدگي درياچهها و
تاالبها و در نهايت گرمايش جهاني معرفي
ميكنند.
كهرمميگويد 2:گونهشاخصببرمازندران
و شير ايراني تاكنون منقرض شدهاند ،ولي
هيچ اطالعاتي در مورد تعداد و شرايط گونه
«كشتي چسبك» در اختيار نداريم .اين
بومشــناس ميگويد كه روزگاري تعداد
كمي پرنده شــاخص ،همچون «عروس
غازي» و «اردك سرسفيد» را در درياچه
پريشان و نئور مشــاهده كرده است كه از
5سال قبل تاكنون حتي اين پرندگان در
ميانكاله هم مشاهده نميشوند.
به گفته كهرم ،هماكنون جمعيت گورخر
ايراني از 4هزار رأس به 400رأس رسيده،
چون شكار بيرويه نســل اين گونه را به
انقــراض نزديك كرده اســت .آهوي زرد
هم كه تصور ميشد منقرض شده باشد،
از حوالي دز و كرخه پيدا و به دشــت ناز و
جزاير اروميه منتقل شــد كه عاقبت اين
گونه هم مانند گورخر ايراني است ،از سفره
شكارچيهاي سردرآورده است.
اين بومشــناس تأكيد دارد :اگر يك گونه
جانوري 60ســال در محيطزيست ديده
نشود،بهمعنايمنقرضشدننسلآناست
وبههميندليلنيزاتحاديهجهانيحفاظت
از طبيعت بهندرت يك گونه را منقرضشده
اعالم ميكند.

حياتوحش ايران در لبه پرتگاه انقراض

سال 1350جمعيت حياتوحش ايران 3ميليون رأس برآورد شد كه اكنون اين تعداد
 120تا 160هزار رأس برآورد ميشود

10استان كشور با آفتهاي مختلف در جنگلهاي دستكاشت مواجه شدند
ش گياهي ايجاد شده براي مقابله با بيابانزايي را تخريب ميكند
دفتر بيابان سازمان جنگلها :طغيان آفات پوش 

سيدمحمد فخار

خبرنگار

از ســال 96تاكنون ميزان خسارتي كه از
بيابان
آفتها به عرصههاي طبيعي كشور وارد
شده ،سير صعودي داشته و در اين ميان
جنگلهاي دستكاشت بيش از همه صدمه ديدهاند.
جنگلهاي دستكاشت هماكنون مهمترين راه مقابله
با افزايش بيابانزايي در كشور هســتند كه در يكسوم
استانهايكشورگستردهشدهاند.ازبينرفتنجنگلهاي
دستكاشت با آفتي كه به جان اين عرصهها افتاده است،
ن ريزگرد و حركت
بسياري از استانهاي كشور را با توفا 
تپههاي ماسهاي مواجه ميكند و به همين دليل مبارزه با
آفات جديدي كه به جنگلهاي دستكاشت زده است بايد
به سرعت انجام شود؛ چون در غيراينصورت هزينههاي
انجام شده براي بيابانزدايي در ايران تلف خواهد شد.
وحيد جعفريان ،مديــركل دفتر امور بيابان ســازمان
جنگلها در اينبــاره به همشــهري ميگويد :طغيان
سالهاياخيرآفتهادرجنگلهايدستكاشتومناطق
بياباني ايران بيسابقه است.
او به بررسيهاي انجام شــده درباره رسيدن آفتها به
جنگلهاي دستكاشت كشور اشاره كرد و گفت :بيشتر
اين آفات به 2علت به جنگلهاي دستكاشت راه يافتند؛
يكي بهدليل تغييرات اقليمــي و ديگري بهدليل عوامل
انساني ،اما سهم تغييرات اقليمي در اين موضوع بيشتر
است.
بررســيهاي ســازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري
كشور نشان داده اســت ،آفاتي كه به جان جنگلهاي
دستكاشت بهخصوص در مناطق بياباني ايران افتاده
است ،شامل «شپشك ســفيد تاغ»« ،آفت برگخوار»،
«ملخ كوهاندار»« ،موريانه» و «موش» اســت .بيشتر
ملخهايي كه به جنگلهاي دستكاشت ايران زدهاند از
گونههاي مهاجر اين آفت هستند.
مديركل دفتر امور بيابان سازمان جنگلها به همشهري
ميگويد :سازمان جنگلها اقدام به كنترل و مهار اين آفات
از مبدأ كرد و رويكرد اين ســازمان براي مقابله با آفات،
كاشت سالمترين نهالها در عرصههاي بياباني بود.
بهترين گونه بيابانزدا

درختان تاغ ،گونهاي از پوشــش گياهي هستند كه در
مناطق بياباني بــراي كاهش دامنه بيابانزايي كاشــته
شدهاند .اين درختان در برابر كمآبي ،گرماي زياد و آب و
خاك شور بهترين پوشش براي اقليمهاي بياباني هستند.

2
4

4

ساده

ايران يكدرصد از
خشــكيهاي جهان
را در خود جاي داده
است.

و اين مســئله در
مناطــق بياباني
آفتهــاي مختلــف
خسار تهــــاي
در جنـگـلهــــــاي
ريشه نفوذ آفت
جــدي ايجاد كــرده اســت.
دستكاشــت خود
تغييــرات منابع آبي باعــث افزايش آفت در
همچنيــن برخي آفــات روي
مواجه شدهاند.
جنگلهاي دستكاشت شده است .آنگونه كه
گونههاي خاصي اثر بيشــتري
سازمان
وحيد جعفريان ،مديركل دفتر امور بيابان
نسبت به ساير گونهها دارند؛ بنابراين
جنگلها در شــرح علتهاي زمينهاي اقليمي
كاشت گونههاي متعدد و سازگار با محيط
افزايش آفات به همشهري گفته است ،بارشهاي بيش
سبب ميشود كه وضعيت پوشش گياهي تا
از حد در مناطق خشك از سال 96تاكنون يكي از داليل
حدودي حفظ شود و خسارتها به حداقل برسد.
هجوم آفات بود .البته در كنار تغييرات اقليمي نبايد عامل
انساني را كه باعث آسيب به پوشش گياهي بيابانها شده
خسارتي كه به كشور وارد ميشود
است ،فراموش كرد.
در سالهاي اخير بيابانزايي تحتتأثير عوامل طبيعي و
طبيعتگردها و گردشگراني كه به مناطق بياباني ايران غيرطبيعي با شتاب بيشــتري مناطق وسيعي از كشور
وارد شدهاند ،مهمترين تأثير را در برهم زدن نظم طبيعت را دربرگرفته اســت .در دهه اخيــر ،مناطق كانونهاي
داشتند .جعفريان ميگويد :كاشــت درخت و تاغزار در
بحراني بيابانزا از ۷به ۱۳ميليون هكتار رسيده و خسارات
مناطق بيابانــي 6دهه ســابقه دارد و در برخي مناطق
ع زيســتي ،اجتماعي و اقتصــادي وارد
زيادي به مناب 
آبهاي زيرزميني وضعيت مناسبتري نسبت به گذشته
شده است .در برابر اين حجم گسترده۱۲۰ ،هزار هكتار
دارد .البته در دشــتهاي منتهي به بيابانها دسترسي
عمليات بيابانزدايي در دستور كار سازمان جنگلها قرار
گياهان به منابــع آبي همزمان با افت ســطح آبهاي
گرفته و طي سالهاي گذشته2 ،ميليون هكتار جنگل
زيرزميني سختتر شده و درخت بايد انرژي زيادي صرف
دستكاشت در مناطق بياباني كاشته شده است .سال
رسيدن به آب كند كه اين موضوع سبب كاهش مقاومت
۱۲۷،98هزار هكتار عمليات بيابانزدايي شامل نهالكاري،
پوشش گياهي در برابر آفات و امراض ميشود .برداشت مديريت هرزآب و مالچپاشي در اماكن نهالكاري شده اجرا
آب از دشتها كه موجب فرونشست زمين شده هم بر اين شد و امسال نيز ۱۲۰هزار هكتار عمليات بيابانزدايي در
روند بسيار اثرگذار بوده و رشد آفات را با سرعت بيشتري
دستور كار قرار دارد .سال گذشته همچنين  ۷۵۸ميليارد
همراه كرده است.
تومان از صندوق توسعه ملي براي طرح مقابله با بيابانزايي
او تصريح كرد :طغيان آفات كه تاكنون 10استان كشور
پرداخت شد ،اما مبلغ امسال  ۲۴۰ميليارد تومان است و
را در برگرفته ،موجب تخريب پوشــش گياهي شــده
اين يعني بودجه مهار بيابان نحيفتر شده است.

 -1پــــادشاه مقتـــــدر
سلجوقي -هنگام سوختن
به هوا ميرود و نورافشــاني
ميكند -آكنده
 -2شــهري در استان يزد-
از هزارماه برتر اســت -به
يكديگر ساييدهشده
 -3مأمور مراقبــت از راه-
طرفداران معاويه در جنگ
صفين
 -4فتنهجو -پــول آمريكا-
مقبرههاي فراعنه مصر
 -5از قبايل قديمي اعراب-
اصــول و مبانــي -گــوش
فرادادن
 -6تيره و ظلماني -حيرت-
گونه
 -7صبحانه نخورده -شسته
نشده -شهر زيارتي
 -8ستارهشــناس -زنجير-
نگين انگشتر
 -9مخفــف از او -صادق و
بيريا -پيدرپي
 -10كلمه پرسش -رويداد-
پادشــاه بابل كــه حضرت
ابراهيم(ع) را در آتش افكند
 -11مبحث -فرســتادن-
مجلس اعيان
 -12ميسر بودن -دوستان
وقــت گل آن به كــه به...

كوشيم -درون صدف
 -13از هم پاشيده -شاخه
درخت
 -14گردنده -رهبر خونخوار
توجو
قوم هون -جس 
 -15پاياننامــه -باجناق-
همدلي
عمودي:

 -1سازش كردن -وضعيت
گوارشي -خمارآلود
 -2قدم يكپا -از نوشتافزار-
داراي نوك بسيار باريك
 -3غرور -چراغ -اثري به قلم
شاتو بريان
 -4بهشــت ارم را بنا نهاد-
سبز تيره -نفس سركش
 -5كشتهشدن -دامنه كوه
 -6اعالم خطــر -زندانيان-
باد خنك
 -7حملكننــده بــار-
شهرســتاني در اســتان
اصفهان -پشته خاك
 -8تنگدســتي -رمــان
مشهور آن برونته ،نويسنده
انگليســي -جزيــرهاي در
شمال بندر بوشهر
 -9محكمكــردن -ســوره
هشــتم قرآن -از با بهاي
ثالثي مزيد در زبان عربي
 -10گروهي با اهداف و نظام

اعتقادي يكسان -از واجبات
نماز -افراد
 -11بايگاني -كهنه و فرسوده
 -12مانند هم -سنگ مرمر-
راه رفتن كودكانه
 -13داراي آرامــش خيال-
نشاني -سنگسار كردن
 -14نوعي شيريني -شهري
در آلمان -نت آخر
 -15ريسمان -بهشت -شبكه
موقت آهني براي كار در ارتفاع
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البته 2نوع ديگر از درختان دســت كاشــت به نامهاي
«آتريپلكــس» و «اســكنبيل» نيز در
مناطق بياباني ايران كاشته شدهاند
18اســتان داراي
كــه آفتهاي شناختهشــده
مناطــــق بيــــاباني
دارند و ايــن آفات نيز عالقه
بيشتري به اين 2گونه دارند.
هســتند و درختــان
براساس بررسيهاي سازمان
دستكاشت در آنها
جنگلها ،علت افزايش آفات در
كشت ميشود.
جنگلهاي دستكاشت ايران
ريشه در تغييرات اقليمي،
خشكسالي
1.35مـيـــلــــيون
خشكسالي و ترسالي
هكتـــــار وســعت
درايران
دارد كــه موجــب
جــــــنگـــــلها ي
افزايش برخي آفات
د ستكـــا شـــــت
همچون گونه «ملخ
مناطــق بيابانــــــي
كوهاندار تاغ» در ميان
كشور است.
10استــــــان بــا
درختان شده است.

61درصـــــــــــد از
مساحـــــت كشــور
معــادل 32.5ميليون
هكتار از اراضي كشور
در اقليــم خشــك و
فراخشك قرار دارد.

جدول 8038
افقي:

سخت
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آفت؛ بزرگترين تهديد جنگلهاي دستكاشت

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.

ساده

سخت

كاهش جمعيت گونهها

اســماعيل كهرم ،بومشناس در گفتوگو
با همشهري ميگويد :بيش از 120سال
پيش ،يك گياهشناس فرانسوي در قالب
كتابي با عنوان فلورا ايرانيكا 8200گونه از
گياهان ايران را شناسايي كرد و از آن زمان
تاكنون تحقيق جامعــي در مورد كاهش
يا افزايش گونهها انجام نشده است ،چون
فارغالتحصيالن محيطزيســت در ايران
بيكارهستندوهيچكسهمرغبتنميكند
در دل كوه و دشــت بهدنبال سرشماري
گونههاي محيطزيســت و حياتوحش
برود .از سوي ديگر ،دوسوم آبزيان دنيا نيز
با گرمايش زمين از بين رفتند ،چون اين
گونهها با مرطوببودن پوست بدنشان،
فرايند تنفس را انجــام ميدهند كه البته
در ايران هم آماري از تعداد آبزيان كشــور
وجود ندارد.
سالها پيش اســكندر فيروز ،بنيانگذار
سازمان حفاظت محيطزيست اعالم كرد،
در ايران 5رديف مهرهدار در 164خانواده
وجود دارند كه شامل 1054گونه (جانوران
مشابهي كه فرزند زادآور توليد ميكنند)
ميشود .اين گونهها به تفكيك 174گونه
ماهي20،گونه دوزيست196،گونه خزنده،
502گونه پرنده و162گونه پستاندار است.
او همچنين براساس نقلقولي كه محمد
درويش ،فعال محيطزيســت از او دارد،

تهديد جمعيت با نابودي زيستگاهها

جدولاعداد | 3747
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اين اظهارات كيومرث كالنتري در شرايطي
است كه به گفته برخي متخصصان هنوز
تحقيق جامعي در مورد وضعيت گونههاي
جانوري و گياهي ايران صورت نگرفته است.

حياتوحش ايران در لبه پرتگاه انقراض
است و براساس آنچه كيومرث كالنتري،
معاون محيــط طبيعي و تنوعزيســتي
سازمانحفاظتمحيطزيستبههمشهري
گفتــه اســت ،هماكنــون 1300گونه
شناختهشده مهرهدار در ايران وجود دارد
كه10درصد آنها در معرض تهديد هستند.
به گفتــه او ،تاكنون  2گونه ارزشــمند
حياتوحش ايران يعني شير ايراني و ببر
مازندران براي هميشه منقرض شدهاند.
كيومرث كالنتري به همشهري ميگويد:
برخيگونههانيزدرمعرضانقراضهستند
كه در نوك پيكان انقراض گونهها ،يوزپلنگ
آسيايي ،گوزن زرد ايراني ،گورخر ايراني و
پرنده ميشمرغ قرار دارد كه در فهرست
«بهشدت در معرض انقراض» ثبت شدهاند
و ســازمان حفاظت محيطزيست همه
تالش خــود را متمركز كردهتــا هم در
زيســتگاه و هم با روش تكثير در اسارت
اين گونهها را حفظ كند .به گفته اين مقام
مسئول ،اصليترين دليل انقراض گونههاي
جانوري و گياهي در ايــران از بين رفتن
زيســتگاه اســت .كالنتري ميگويد :در
كنار حفظ زيستگاه ،بهســازي و احياي
زيستگاهها نيز بايد انجام شود.
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حدود دوســوم گونههاي
حيات
جانوري زمين در 50سال
وحش
اخير از بين رفتهاند .در ايران
نيز براساس شواهد موجود ،بهدليل از بين
رفتن زيستگاه و شكار بيرويه گونههاي
جانوري،جمعيتگونههايجانوريكاهش
يافته است .براساس گزارشي كه بهتازگي
توســط صندوق جهانــي حياتوحش
( )WWFمنتشر شــده ،هيچ نشانهاي از
بهبود اوضاع حياتوحش ديده نميشود.
برخي كارشناســان از روند كنوني كاهش
جمعيــت در جهان بهنام انقراض ششــم
ياد ميكنند .براســاس گزارش صندوق
جهاني حياتوحش« ،طبيعت تحتتأثير
فعاليتهاي بشر با چنان سرعتي در حال
از بين رفتن است كه پيش از اين مشاهده
نشده است .حياتوحش ســقوط آزاد را
تجربه ميكند .جنگلهــا در حال از بين
رفتن هستند .صيد بيرويه از درياها انجام
ميشود و مناطق وســيعي از زيستگاهها
در حال از بين رفتن هســتند ».گزارش
اين صندوق همچنين نشــان ميدهد كه
در آتشسوزيهاي اخير استراليا بيش از
3ميليارد جانور از بين رفت يا آسيب ديد.
بررسيهاي جديد پژوهشگران حاكي است،
يك ميليون گونه ( ۵۰۰هزار گونه جانوري
و گياهي و  ۵۰۰هزار گونه از حشرات) در
دهههاي آينده در معرض خطر انقراض قرار
خواهند گرفت .شمار مهرهداران خشكي
و دريازي كرهزمين تــا ۳۹درصد كاهش
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خبرنگار

6
1
7
8
4
9
2
3
5

زهرا رفيعي

پيدا كرده است .اين رقم در مورد جانوران
آبشيرين به ۷۶درصد رســيدهو بهطور
ميانگين از ســال 1970تاكنون در بيش
از 20هزار جمعيت پستانداران ،پرندگان،
خزندگان ،ماهيها و دوزيســتان كاهش
68درصدي رخ داده است.
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بهعنوان بستري براي ارائه خدمات پايه راهاندازي
شود .اگر خدمات پايه روي اين بستر فراهم شود،
شرايط بايد بهگونهاي باشــد كه هر ارگاني نتواند
آن را فيلتر كنــد .درواقع براســاس طرح جديد،
به ارگانهايي اختيــار فيلترينگ داده شــده كه
مالحظــات امنيتي و مالحظــات مرتبط با فضاي
مجازي را بهصورت كالن درنظر خواهند داشــت.
در مــورد اينكــه كارگروهي كه براســاس قانون
قبلي (قانون جرائم رايانهاي مصوب ســال )88چه
كارهايي ميتوانسته انجام دهد ،بايد بگويم كه اين
كارگروه شايد تا حدودي اختياراتش متفاوت بوده
است،اما کارگروه جدید اختیارات ایجابی هم دارد.

دسترسي به دكمه فيلترينگ
محدود ميشود؟
مجتبي رضاخواه ،نماينده مردم تهران در گفت و گوبا همشهری ميگويد
در صورت تصويب طرح جديد تصميمگيري براي فيلترينگ دیگر از
مسیر حکم قضایی و کارگروه تعیین مصادیق صورت نمیگیرد

آيا طرح شما مغايرتي با قانون مصوب
سال 88ندارد يا موازيكاري به شمار نميآيد؟

چندي پيش طرحي از سوي بعضي
عمادالدين قاسميپناه
از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي
خبرنگار
با حدود  40امضا مطرح شد كه صرفنظر
از عنوان اصلي طرح كه تأكيد بر «ساماندهي» داشت ،بعضي از امضاكنندگان طرح
خودشان از آن در مصاحبههايشان بهعنوان طرح «انسداد پيامرسانهاي خارجي» ياد ميكردند .حاال طرح ديگري از سوي
71نفر از نمايندگان مطرح شده كه بهنظر ميرسد با طرح قبلي تفاوتهايي عمده ازجمله در روند فيلترينگ دارد .مجتبي
رضاخواه ،نماينده مردم تهران و طراح اصلي طرح «حمايت از توسعه و رقابتپذيري پلتفرمهاي ارائهدهنده خدمات پايه
و كاربردي شبكه ملي اطالعات» در گفتوگوي اختصاصي با همشهري بر اين نكته تأكيد ميكند كه طرح جديد به كليات
ساختار مديريت فضاي مجازي پرداخته تا بتواند خألهاي موجود را پر كند .به گفته او ،شايد يكي از چند موضوع مهم در اين طرح
«شنيده شدن صداي بخش خصوصي در نحوه اجراي سياستها و مقرراتگذاري» باشد.
چرا احساس نياز كرديد كه بايد اين
طرح ارائه شــود؟ با اين طرح بيشتر بهدنبال
تغيير چه مواردي در فضاي مجازي هستيد؟

اين طرح به جزئيات ورود پيدا نكرده و درخصوص
كليات اداره فضاي مجازي كشور اظهارنظر ميكند.
بررسيهاي ما نشان داده كه ساختار مديريت فضاي
مجازي كشور از چند سال گذشته دچار اشكاالت
و خألهايي شده اســت .علت اصلي ارائه اين طرح،
اين است كه اين اشــكاالت را برطرف و خألهاي
موجود را پر كنيم .بهعنوان مثــال اگر به موضوع
شبكه ملي اطالعات نگاه كنيم ،وزارت ارتباطات در
مورد اجراي اين شبكه ادعاي خود را مطرح ميكند
و مركز ملي فضاي مجــازي هم اين ادعاها را قبول
ندارد .درنهايت هم آنچه مدنظر مقام معظم رهبري
است ،اجرا نشده است .اين موضوع نشان ميدهد
كه اين ساختار دچار مشــكل است .بايد مشخص
شود كه وظيفه وزارت ارتباطات ،وظيفه مركز ملي
فضاي مجازي و وظيفه شورايعالي فضاي مجازي
چيســت .همچنين ضرورت دارد كه روشن شود،
مجلس در اين ســاختار چه جايگاهي دارد و قوه
قضاييه داراي چه اختياراتي اســت .ما در قدم اول
تالش كرديم كه اين روابط را تثبيت و تنظيم كنيم
و در وهله دوم درصدد هستيم كه وظيفه هر ارگان
در ساختار مديريت فضاي مجازي كشور مشخص

شــود .بهعنوان مثال ،در اين طرح آمده است كه
وزارت ارتباطات پس از تصويب طرح موظف است
اليحهاي را درخصوص به اشتراكگذاري اطالعات
بين ارگانهاي دولتي به مجلس تقديم كند .يكي
ديگر از خألهاي مديريت فضاي مجازي كشور نبود
يك سازمان تنظيمگر است .ما پيشنهاد داديم كه
اين ســازمان تنظيمگر ذيل ســازمان ملي فضاي
مجازي تشكيل شود و اعضايي از بخش خصوصي
در آن حضور داشته باشند؛ بنابراين بهطور خالصه
در ابتدا تالش كرديم تا خألهاي موجود را پر كنيم

خير .اگر مغايرتي هم باشد ،قانوني كه براساس طرح
جديد تصويب ميشود ،تعيينكننده خواهد بود .در
ضمن در اين طرح ،موارد جديدي مطرح شده كه
در قانون قبلي نبوده است.
درواقع بــا تصويب طــرح جديد،
اختيارات كارگروه قبلي هم سلب ميشود؟

طرح :بهرام غروی

و بعد سعي كرديم كه بستري را براي توسعه اقتصاد
ديجيتال فراهم كنيم .همچنين كوشش كرديم كه
بخش خصوصي و نخبگان را در سياستگذاريها و
تصميمگيريهاي كالن وارد كنيم .به اين ترتيب،
طرح جديد با طرحي كــه چند هفته پيش عدهاي
ديگر از نمايندگان گفتند كه اعالم وصول شــده،
تفاوتهاي بنيادين دارد.

براساس اين طرح2 ،عضو حاضر در
«كميته عالي مديريت خدمات شــبكه ملي
اطالعات» نمايندگان ســازمان نظام صنفي

در طرح جدید مسئولیت فیلترینگ سرویسهای پایه به
عهده شــورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت
ملی خواهد بود .درواقع براساس طرح جديد ،به ارگانهايي
اختيار فيلترينگ داده شده كه مالحظات امنيتي و مالحظات مرتبط با فضاي
مجازي را بهصورت كالن درنظر خواهند داشــت .در مورد اينكه كارگروهي
كه براساس قانون قبلي (قانون جرائم رايانهاي مصوب سال )88چه كارهايي
ميتوانسته انجام دهد ،بايد بگويم كه اين كارگروه شايد تا حدودي اختياراتش
متفاوت بوده است،اما کارگروه جدید اختیارات ایجابی هم دارد

رايانــهاي و اتاق بازرگاني ،صنايــع ،معادن و
كشاورزي ايران هستند .از سوي ديگر 6وزير
فعلي و 2نماينده سابق مجلس كه عضو «كميته
تعيين مصاديق محتــواي مجرمانه» موضوع
ماده 22قانون جرائم رايانهاي مصوب سال88
هستند ،مدتهاست كه درخواست رفع فيلتر
توييتر را مطرح كردهاند ،اما اين درخواســت
هرگز مورد بررســي قرار نگرفته است .ظاهرا
تصميمگيريها از طريق يك ســامانه آنالين
بهعنوان جايگزين كميته مذكور ،اتخاذ ميشود
و كافي است يكي از اعضا درخواست انسداد يك
اپليكيشن يا پلتفرم را ارائه كند تا فيلترينگ
اجرا شود .بهنظر شــما اين دو عضو بهعنوان
نماينده بخش خصوصي تا چه حد در تصميمات
كميته (كارگروه) طرح جديد تأثيرگذار خواهند
بود؟

حضــور و رأي اين 2عضو بخــش خصوصي مانند
ساير اعضاســت؛ يعني همانقدر كه ساير اعضا حق
رأي دارند ،آنها هم به همان ميزان رأيشــان مؤثر
است .آنچه اهمیت دارد این است که در طرح جدید
مسئولیت فیلترینگ ســرویسهای پایه به عهده
شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت
ملی خواهد بود.
ما بهدنبال اين هســتيم كه شــبكه ملي اطالعات

بهنظر ميرســد كه اين اتفاق بيفتد .آن كارگروه
اكنــون اختياراتي دارد كه ايــن اختيارات پس از
تصويب طــرح جديد به نهادهــاي ديگري واگذار
ميشود.
چه نظــری دربــاره امضاكنندگان
مشترك در طرح «ساماندهي پيا مرسا نهاي
خارجي» كه چندي پيش مطرح شــد و طرح
جديد داریــد؟ این دو طــرح در تضاد با هم
نیستند؟

تأكيد ميكنم كه تا زماني كه كليات مديريت فضاي
مجازي دچار مشكل است ،نبايد وارد جزئيات شد.
همــه ميدانند كه مديريت فعلــي فضاي مجازي
دچار مشكل اســت؛ هم مقام معظم رهبري و هم
بسياري از مديران اجرايي به ساختار مديريت فعلي
انتقاد دارند .همه هم در حــال تالش براي اصالح
اين وضعيت هســتند ،اما بنده معتقدم كه ما براي
اصالح اين فضا بايد كليت آن را مــورد توجه قرار
دهيم و آن را اصالح كنيم؛ بنابراين نميتوان گفت
كه اين طرح و طرح قبلي نماينــدگان كه چندي
پيش مطرح شــد ،با هم مغايرت دارد .درواقع ما از
2زاويه متفاوت به موضوع نگاه كردهايم .هنوز هم ما
به خيلي از جزئياتي كه در طرح قبلي وجود دارد،
ورود پيدا نكردهايم .در كل بايد بگويم كه بسياري
از نمايندگاني كه طرح قبلي را امضا كردهاند ،نيت
خوبي داشتهاند و بهدنبال اصالح فضا بودهاند ،اما در
عين حال معتقدم كه در ابتدا بايد مشكالت ديگري
حل شــود تا مطمئن شــويم كه ورود به جزئيات
ميتواند ما را به هدف برساند.

تسهیالت ۵۰۰ميلياردتوماني دولت براي گوشي قسطي

وزير ارتباطات از توليد گوشي تلفن همراه توسط زيرمجموعه وزارت دفاع و توزيع آن توسط يكي
از اپراتورهاي تلفن همراه خبر داده است
گرانشدن تجهيزات فناوري ازجمله
فناوری گوشــيهاي موبايل تبديــل به يك
چالش جدي براي كاربران شده است.
درحاليكه گروهي اين وسايل را الكچري خطاب
ميكنند ،مردمي كه سالها براي عادتكردنشان
به ســبك زندگي ديجيتال هزينه شده حاال براي
خريد يك گوشــي خيلي عادي هم دچار مشكل
هستند .محمدجواد آذريجهرمي ،وزير ارتباطات
اما روز گذشــته در نشســتي كه با حضور آنالين
خبرنگاران برگزار شد ،از خط اعتبار ۵۰۰ميليارد
توماني براي وام به اپراتورها براي ارائه گوشي تلفن

تكميل آزمايشهاي ماهواره پارس يك

همراه توليد داخل بهصورت اقساطي خبر داد.
او در اين نشســت با تأكيد بر گرانشدن تجهيزات
فناوري مــورد نياز مــردم ،گفت« :در شــرايطي
كه نرخ دالر نوســان دارد ،نميتوانيــم بهعنوان
مســئول بگوييم كاري از دســت ما برنميآيد .در
زمان عدموجود مشــكل ،همه مدير هســتند .در
شرايطي كه پول فراوان و شــرايط مناسب وجود
دارد ،هر كسي ميتواند كشور را بهخوبي مديريت
كند .اينكه تلفن همراه اكنون به شكل مناسبي در
دسترس نيست ،بگوييم علتش نوسان ارز است و
كاري از دست ما برنميآيد .اكنون بهدليل آموزش

وزير ارتباطات همچنين روز گذشته از نهاييشــدن آزمايشهاي مربوط به ماهواره «پارس يك» خبر داد .وي گفت:
«پارسيك» پيشرفتهترين ماهوارهاي است كه تابهحال در كشور ساخته شــدهو رئيس پژوهشگاه امروز از تكميل
آزمايشها و تحويل نهايي اين ماهواره توسط پژوهشگاه فضايي ايران خبر داد .او با بيان اينكه اين ماهواره هفته آينده
مراحل تحويل به سازمان فضايي ايران را طي خواهد كرد ،افزود :از اين پس پژوهشگران پژوهشگاه فضايي ايران تمركز
خود را روي ساخت ماهواره مخابراتي «ناهيد  »۲ميگذارند .ماهواره سنجشي «پارس يك» يكي از پروژههاي كليدي
پژوهشگاه فضايي ايران و جزء كالسهاي ماهوارههاي تصويربرداري است كه امكان تصويربرداري در شب را ميسر ميكند.

مجازي خيلي از ما مصرفكننده هستيم و بايد براي
فرزندان خود تبلت ،گوشي تلفن همراه و مودم تهيه
كنيم؛ مودمي كه قيمت آن ۲۰۰هزار تومان بوده و
اكنون قيمت آن ۱۰برابر شده است .در اين شرايط
بايد چه كرد؟ غير از اين است كه بايد نياز مردم را
تامين كنيم؟»
به گزارش همشــهری ،آذريجهرمــي ادامه داد:
«راهكار اين مســئله ايجاد وفور در بازار است .در
توليد داخلي امروز چشــم خيلي از مردم بهدست
توليدكنندگان داخلي است .اگر محصولي با قيمت
ارزانتري بــه بازار عرضه شــود ،بركت خودش را
هم خواهد داشــت .امروز به ما گــزارش دادند كه
«صاايران» پس از درخواســتي كه از وزارت دفاع
داشــتيم ،براي توليد گوشــي داخل ،ورود خوبي
داشتهو نخستين پارت گوشيهاي توليدي خود را
تحويل ايرانسل داده است كه به بازار عرضه كند».
وزير ارتباطات همچنين با ذكر اين نكته كه گراني
بسياري از وســايل ارتباطي باعثشــده كه مردم
چشمانتظار بسياري از دستگاههاي توليد داخلي

انويديا ARM ،را
با 40ميليارد دالر خريد
همانطــور كه انتظــار ميرفت و در
سختافزار خبرهــا نيز آمــده بود ،ســرانجام
«انويديــا» تأييد كرد كه شــركت
 ARMرا با رقــم 40ميليارد دالر از ســافتبانك
خريداري كرده است .به گزارش وبسايت انگجت،
اين قرارداد ،انويديا را به شركتي بزرگتر در عرصه
رايانه تبديل ميكند؛ مخصوصا وقتي صحبت از ورود
فناوري هوش مصنوعي به سيستم عاملهايي مانند
تلفنهاي هوشــمند ،رايانههاي شخصي و وسايل
نقليه خودران است .جنســن هوانگ ،مديرعامل
انويديا در بيانهاي پس از قطعي شدن معامله گفت:
«هوش مصنوعي قدرتمندترين نيروي فناوري عصر
ما محسوب ميشود و موج جديدي از محاسبات را
راهانــدازي كرده اســت .در ســالهاي پيش رو،
تريليونها رايانه با هوش مصنوعي اينترنت اشيای
جديدي را ايجاد ميكند كه هزاران برابر بزرگتر از
اينترنت امروزي است .تركيب ما ،شركتي را خواهد
ســاخت كه بهطور افســانهاي بــراي عصر هوش
مصنوعي اســت ».اگرچه ممكن است تصور شود،
انويديا خيلي سريع انحصار فناوري  ARMرا بهخود
اختصاص خواهــد دارد ،اما اين دو شــركت تأييد
كردهاند كه  ARMهمچنان ميتواند بهكار طبيعي
خود ادامه داده و مشتريان كنونياش را حفظ كند.

جهان استارتاپی
آغاز همكاري زيپالين و والمارت
استارتاپهاي ارسال كاال بهوســيله هواپيماهاي بدون سرنشين
كه ميخواهند تحويل بستهها را وارد دوره جديدي كنند ،تقريبا
هيچ نقص و كمبودي را در خود احساس نميكنند ،اما تعداد كمي
از آنها سابقه استارتاپ ( Ziplineزيپالين) را در اين امر دارند .به
گزارش وبسايت نيو اطلس ،اين شركت اخيرا از همكاري جديد
با «والمارت» براي انجام آزمايشهاي جديد در يك منطقه خبر
داده اســت كه هواپيماهاي بدون سرنشين آن ظرف يك ساعت
ســفارشهايي در زمينه اقالم بهداشــتي و درماني را به مقصد
ميرســانند .آنها اميدوارند كه درصورت موفقيتآميز بودن اين
برنامه آزمايشــي ،ارســالها به كاالهاي عمومي نيز گســترش
پيدا كند .اســتارتاپ  Ziplineكه در سال2011تاســيس شد و
دفتر مركزياش در شهر سانفرانسيســكوي جنوبي در كاليفرنيا
واقع شده است ،در اواخر ســال 2016در رواندا ،خون را از مراكز
توزيع به مراكز انتقال خــون در مناطق دورافتاده تحويل ميداد.
اين استارتاپ از آن زمان براي تحويل ســاير تجهيزات پزشكي
گسترش يافته و در كشــورهاي تانزانيا و غنا نيز فعاليت خود را
آغاز كرده و اخيرا نيز 200هزارمين ارســال سفارشش را جشن
گرفته است .اين موضوع ،زيپالين را به بزرگترين شبكه تحويل
كاال بهوسيله هواپيماهاي بدون سرنشين در جهان تبديل كرده
است .اكنون والمارت اميدوار اســت بتواند از تخصص خود براي

سادهســازي فعاليتهاي تجاري در اياالت متحده استفاده كند.
روز گذشته اعالم شد ،آزمايشهايي از مقر والمارت در آركانزاس
با هواپيماهاي بدون سرنشــين زيپالين براي خدماترساني به
مشــتريان در شــعاع 80كيلومتري درحال انجام است .به گفته
والمارت ،اين هواپيماهاي بدون سرنشين با محصوالت سالمتي
و بهداشتي بارگيري ميشوند و از سيســتم چتر نجات زيپالين
استفاده ميكنند تا در عرض يك ساعت پس از گرفتن سفارش،
آن را با خيال راحت روي زمين فرود آورده و بهدســت مشتريان
برسانند .مؤسسه فروشگاههاي زنجيرهاي والمارت نيز به نوبهخود
از سال2015در حال بررســي پتانســيل تحويل كاال بهوسيله
هواپيماهاي بدون سرنشين است و ســال گذشته نيز يك برنامه
مشابه را با استارتاپ  Flytrexآغاز كرد .والمارت همچنين برخي
از روشهاي جالب توجه ارسال كاال را نيز در دستور كار خود قرار
داده اســت؛ مانند غالفهاي تحويل خودكار و سرويسهايي كه
هنگام نبودن مشتري در خانه ،مواد غذايي و بهداشتي يخچالي را
بازميگرداند .آزمايشهاي اصلي والمارت براي ارسال كاال با كمك
استارتاپ زيپالين اوايل سال 2021آغاز ميشود.

100ثانيه خبر
چاپ سهبعدي موتور موشك

باشند ،تأكيد كرد كه «موبايل ايراني» يكي از اين
موارد است .او ميگويد وزارت ارتباطات چندين بار
درباره گوشــي ايراني صحبت كرده و اين محصول
هنوز توســط مردم بهطور انبوه لمس نشده است:
«ميگوينــد خط توليــد در مراغــه راه افتاده كه
بسيار خوب اســت ولي محصول را بهدست مردم
برســانيد .ديگر توليدكنندگان نيز به ساخت يك
گوشي قناعت نكنند و بدانند كه بايد در تكنولوژي
پويا باشــند و مردم مدلهاي مختلف گوشــي را
ميخواهند».

صاايران در اوايل ورود تلفن همراه در كشور سابقه
توليد گوشيهاي موبايل را داشته است .البته در
آن زمان اين شركت اقدام به مونتاژ و توليد گوشي
تحت ليسانس شــركت ساژم فرانســه ميكرد
كه خيليهــا خاطره تحويل آنها توســط وزارت
ارتباطات به خريداران سيمكارت را به ياد دارند.
اكنون بهنظر ميرســد كه اپراتورها قرار است بار
ديگر گوشــي همراه با ســيمكارت كه اصطالحا
باندل گفته ميشود ،ارائه كنند و خريداران قسط
آن را بدهند.

استارشیپ؛ آماده سفر  18کیلومتری

احتماال به زودی فضاپیمای اسپیس ایکس که قرار است انسان را به مریخ ببرد مورد آزمایش قرار بگیرد

استارتاپ فضایی «اسپیسایکس» اعالم کرد؛ پرواز
فضا
بعدی نمونه اولیه موشک استارشیپ با نام ،SN8
یک پرواز رفت و برگشت 60هزارپایی خواهد بود .به
گزارش انگجت ،سفرهای قبلی استارشیپ معموال کوتاه بوده و حاال
ایالن ماسک اعالم کرده اســت که این موشک تا یک هفته دیگر
آماده خواهد بود و نخســت پرواز طوالنیمدت و همچنین رفت و
برگشت خود را انجام خواهد داد .بدین ترتیب به نظر میرسد که کار
اسپیسایکس با پروازهای آزمایشی کوتاه استارشیپ تمام شده
باشد .این شــرکت خصوصی فضایی ،پس از آزمایشهای ایستا و
احتراق موتورها ،اقدام به انجام یک پرواز رفت و برگشت 18هزار و
288متری خواهد کرد .با این وصف میتوان گفت که موشک SN8
تا ارتفاع 18هزار متری از سطح زمین خواهد رفت و سپس بازگشته
و فرود خواهد آمد .ماسک در این خصوص گفت« :این نمونه اولیه
برای نخستین بار دارای دو باله و دماغه خواهد بود .نمونههای اولیه
پیشین مانند  SN5و  SN6به جای دماغه دارای وزنی مشابه با آن
در باالی خود بودند و هیچ بالهای هــم برای هدایت و جهتدهی
پرواز نداشتند ».مشخص نشده است که نمونه اولیه  SN8چه زمانی
نخستین پرواز خود را انجام خواهد داد .این زمان البته به موفقیت
در آزمایشهای زمینی این موشک بستگی دارد و مادامی که تاییده
نهایی در این خصوص صادر نشود ،نباید در انتظار اعالم یک تاریخ
دقیق باشیم .اسپیسایکس برای اولین بار در اوایل ماه فوریه اجازه
انجام پرواز در ارتفاع زیاد را درخواست کرد .در هر صورت این پرواز
هر زمانی که اتفاق بیفتد ،یک نقطه عطف مهم برای اسپیسایکس

ناســا در پروژه جديد خود در پي چاپ ســهبعدي قطعات موتور
موشكهاي خود با اســتفاده از پودر فلز و ليزر است .به گزارش
وبســايت آياي ،اين پروژه كه « »RAMPTنام دارد يك روش
جديد است كه به آن رسوب انرژي با دميدن پودر هم گفته ميشود.
اين روش داراي مزاياي فراواني همچون كاهش هزينه و زمان توليد
است .به گفته مقامات ناسا ،اين پيشرفت قابل توجه اجازه ميدهد
تا سختترين و گرانترين قطعات موتور موشك با قيمت كمتري
نسبت به گذشته توليد شود .بهنظر ميرسد كه چاپ سهبعدي اين
امكان را فراهم ميآورد تا اجزاي بسيار بزرگ با ويژگيهاي داخلي
پيچيده ايجاد شود كه چنين كاري پيشتر امكانپذير نبود.

ضرر اپراتورهاي كانادايي از تحريم چين

اگر دولت كانادا تجهيزات شركت مخابراتي هواوي را در زيرساخت
شبكه  5Gممنوع كند ،تصميمي براي جبران خسارت واردشده
به شركتهاي ارتباطي بزرگ اتخاذ نكرده و اين ميتواند مشكالت
عديدهاي را بهوجود آورد .به گزارش رويترز ،چنين عملكردي به
جنجال و جنگ بر سر يك ميليارد دالر كانادا غرامت منجر خواهد
شــد .دولت كانادا ،تحت فشــار دولت آمريكا ،قصد دارد فعاليت
شركت چيني هواوي را ممنوع كند .آمريكاييها ادعا ميكنند كه
اين موضوع داليل امنيتي دارد ،اما اين كار ميتواند خسارتهاي
بسياري را به شركتهاي كانادايي وارد آورد.

اوركل ب ه جاي مايكروسافت

اســتارتاپ چيني بايتدنس مالك اپليكيشن تيكتاك ،بهجاي
فروش اين اپ به مايكروسافت ،با شــركت اوركل ( )Oracleدر
اين خصوص شــريك ميشــود .به گزارش رويترز ،درحاليكه
مايكروسافت مطمئن بود كه پيشنهادش براي خريد اپليكيشن
اشتراكگذاري ويدئوي تيكتاك بسيار مناسب و ايدهآل است ،اما
چينيها تصميم گرفتهاند تا با اوركل همكاري كنند و بهنوعي اجازه
ندهند دولت آمريكا بر اين اپ سلطه كامل بيفكند .بهنظر ميرسد
اين راه ميتواند تحريمهاي درنظر گرفته شده دولت ترامپ براي
تيكتاك را دور بزند.

تبديل گرماي المپ به الكتريسيته

بهحســاب میآید .موشک استارشــیپ اکنون که کپسول «کرو
دراگون» در ماموریت خود موفقیتآمیز عمل کرده اســت ،کلید
موفقیت این شرکت در آینده محسوب میشود .در حالی که این
پرواز 18هزار متری هنوز خیلی با رســیدن به مــرز فضا که در
100هزار متری از سطح زمین واقع شده اســت ،فاصله دارد ،اما
رسیدن به چنین ارتفاعی نشان میدهد که استارشیپ برای چیزی
بیش از پرتابهای کوتاه مهیا شده است.

پژوهشگران دانشگاه كاليفرنيا ،سن ديهگو ( ،)UCSDدستگاهي
اختراع كردهاند كه ميتواند گرماي كم يخچال يا المپ را به جريان
الكتريسيته تبديل كند .به گزارش نشــريه ساينس ،يخچالها،
آبگرمكنها و حتي المپها ،بهصورت مرتب در حال توليد گرما
هستند و اطراف خود را تا اندازهاي گرم ميكنند .حاال پژوهشگران
اين دســتگاه را با كمك مــواد ترموالكتريك ابــداع كردهاند كه
نيمهرساناهاي خاصي هســتند و در ابزارهاي كوچكي به اندازه
تراشــههاي رايانهاي بهكار ميروند .هنگامي كه يك طرف مواد
ترموالكتريك گرمتر از طرف ديگر آن باشــد ،الكترونها از طرف
گرم به طرف سرد حركت ميكنند .درهرحال اين مواد براي منابع
كوچكي مانند يخچال ،بالاستفاده هستند.
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گپ
زهرا نژادبهرام ،عضو هيأترئيسه شوراي شهر تهران
در گفتوگو با همشهري اعالم كرد

ايجاد فضاي مطلوب زيستي با پروژههاي خرد
طي دوره مديريت فعلي شــهري با
تغيير نگاه مديريتي ،اجراي پروژههاي
كوچكمقیــاس و خرد يــا همان
محلهمحور در دستور كار سكانداران
شــهر قرار گرفت تا به گفته «زهرا
نژادبهرام» عضو هيأترئيسه شوراي
شهر تهران از يكسو فضاي شهري را براي زندگي مطلوبتر كنند
از سوي ديگر پاسخگوي مطالبات مردم باشند .با او در همين رابطه
گفتوگوي كوتاهي داشتيم.
تعبير و تعريف شما از پروژههاي خرد چيست؟

پروژههاي خرد و كوچك يك فرصت براي بازگشت به زندگي هستند
و در واقع محل اصلي زندگي براي شهروندان معنادار میشود و مفهوم
توسعه را قابل دسترسي ميكند .با اجراي پروژههاي كوچكمقیاس
ميتوان عينيتر به مفهوم توسعه دسترسي پيدا كرد.
آيا اجراي پروژههاي خرد براي ســاكنان هم نتايج
مثبتي به همراه دارد؟

وقتي خطوط توسعه شهري از فضايهاي بزرگ ،گذري و عبوري به
درون و عمق بافتها برده ميشود ،با پروژههاي خرد و كوچكمقياس
تصوير اهميتدادن و مهمبودن زندگي در محالت را در برابر شهروندان
ساكن همين محلهها ترسيم ميكنيم .در حقيقت ساكنان محلهها زن
و مرد ،كوچك و بزرگ ،پير و جوان ،به كارهاي انجامشده نگاه ميكنند
و متوجه ميشوند كه چگونه ميتوانند نشاط شهري را بهدست بياورند
و زندگي در فضاي مطلوب زيستي را تجربه ميكنند.
پروژههاي خرد ممكن است زمينهاي براي تحوالت
بزرگ در شهر تهران باشد؟

شخصا باور دارم با طرحهاي خرد و كوچكمقياس اتفاقات بزرگي در
شهر تهران رخ ميدهد ،چراكه اجراي هزار پروژه خرد و كوچكمقیاس
در 352محله قطعا ميتواند تحوالتي در محلهها و بالطبع در شهر و
حتي زندگي شهروندان ايجاد كند .هويت انسان و زيست انسان درون
شــهر همان چيزي اســت كه مغفول مانده بود .با اجراي طرحهاي
خرد ميتوان تحوالتي در زيست شهري ايجاد كرد و به پيوند شهر و
شهروندان معنا داد .همين نگرش به شهر و شهروندان ،زمينه اجراي
طرحهاي خرد در محلهها را فراهم كرد.
مهمتريــن نتيجــه اجــراي پروژههــاي خرد يا
كوچكمقياس چيست ،توضيح دهيد ؟

مهمترين اثرات پروژههاي خرد يا همان كوچكمقياس اين است كه
تصور ما از توسعه را در محدوده فضاهاي شهري تهران تغيير ميدهد.
زماني كه به عمق و دل شهر يعني كوچهها پسكوچهها وارد ميشويم،
مشخص ميشود زندگي آنجا جريان دارد و زندگي واقعي آنجاست و
مابقي بخشها گذري هستند.

شهر

سهشنبه  25شهریور  99شماره 8038

7

پيادهروها هموار ميشوند

20هزار كيلومتر پيادهرو پايتخت در مسير مناسبسازي با بتونهاي اسفنجي
قرار گرفته و اين كار بهصورت پايلوت از خيابان كریمخان آغاز شده است
بخشي از پيادهراههاي كالنشهر تهران براي رفتوآمد امن ،مناسب نيست
و مديريتشهري قبل از وقوع حادثه بايد راه عالج را پیدا كند
زينب زينالزاده

خبرنگار

آبگرفتگي و آبماندگــي دو معضل
مديريت كالنشــهر تهران هســتند كه گاهي
بهخاطر عمليات ديرهنگام يا فراموشي
موضوع از سوي شهرداران نواحي با شروع فصول سرد
به بحران تبديل ميشوند.
مديريت شــهري اليروبي مســتمر و مداوم نهرها و
كانالها را راهحل ميدانــد و از اينرو چنين اقداماتي
سرلوحه كارها در فصل پاييز و زمستان قرار ميگيرد.
اما معضالتــي مانند لق زدن ســنگفرش پيادهروها،
لغزنده بودن ،تخريب شــدن ،نامناسب بودن جنس
مصالح بهكار گرفته و ...مشــكالتي هستند كه كمتر
توسط مديريت شهري ديده شــده است؛ مشكالتي
كه به طرق مختلف آسيبديدگي عابران پياده را در
پي دارد و در نتيجه ،به گفته يكي از پزشــكان بخش
اورژانس بيمارســتان معيري ،ميتواند ســبب بروز
مشكالتي شود .بازديد مســتمر و بهسازي و مرمت

پيادهروها عالج واقعه قبل از وقوع حادثه است.
عابراني كه بر زمين خيس ميخورند

زمين كه خيس ميشود ،مشكالت بيشتر نمود پيدا
ميكند .در بخشــي از خيابان كارگر ،ســنگفرشها
كيفيت ندارند و در گذر زمان هم سطحشان زير پاي
عابران پياده صيقل داده شده اســت و با بارش چند
قطره باران و کمی برف ،لغزنده ميشوند و عابران پياده
را دچار مشكالت ميكنند .سنگفرش بخشهايي از
پيادهراه خيابان وليعصر هم تخريب و سطح ناهمواري
ايجاد شده كه رفتوآمد را براي سالمندان و مادراني
كه كودكانشان را با كالســكه حمل ميكنند دشوار
ميكند .چنین نمونههايي در تهران كم نيست .حتماً
شما هم موقع قدم زدن در بخشهايي از خيابانهاي
شــريعتي ،قرني ،خيام15 ،خرداد ،ميردامــاد و ....با
چنين مواردي مواجه شــدهايد و انــگار خيليها هم
به اين مســئله عادت كردهاند .مديــركل هماهنگي
مناطق و ســازمانهاي معاونت فني و عمران شــهر
تهران نيز اين نقصان را تأييد كرده و گفت« :مشكالت

   تبعيت نكردن از قوانين براي ايجاد پيادهروهاي يكپارچه

عيسي عبدينژاد عرباني

كارشناس عمران

با توجه به تغييرات گسترده در عرصه شهرنشيني ،بهويژه شهرنشيني مدرن ،فضاهاي پياده
يكي از مهمترين فضاهاي شهري و عرصههاي عمومي در شهرها هستند .پيادهروها صرف ًا
بهمعناي فضايي براي عبور عابران پياده نيست ،بلكه در بستر آنها رفتارهايي چون قدم زدن ،دويدن ،ايستادن ،تماشا كردن،
گپ زدن ،استراحت كردن ،بازي كردن و ...رخ ميدهد اما متأسفانه امروز پيادهرو سرشار از بيتوجهي به نحوه حضور و حركت
پيادهها ،چه به لحاظ فيزيكي و چه به لحاظ رواني ،است  .به همين دليل ،تدوين دستورالعملها و طراحي پيادهروهاي مختلف
با توجه به مكانها و فعاليتهاي متفاوت ضروري بهنظر ميرسد .اينكه گهگاه از سوی دستگاههاي نظارتي ،بدون بررسي
ابعاد مختلف ،مكان ،موقعيت و رفتارهاي استفادهكننده از پيادهرو ،قوانين خالی از ضمانت اجرایی تصويب شود ،بهنظر مفيد
يها يكپارچه و با استانداردهاي
فايده نخواهد بود .با توجه به ابالغيههاي شهرداري برای بهبود معابر پياده ،مناسبساز 
ابالغشده ،انجام نميشود و اين كار در مناطق مختلف مبتنی بر سليقه صورت ميگيرد و به همين دليل تفاوتهاي فراواني در
اجراي پيادهروهاي كالنشهر تهران ديده ميشود .البته بهنظر بنده ،طرح اجراي پيادهرو با يك مصالح خاص و تدوين قوانين
براساس آن مصالح راهگشا نيست و نخواهد بود .بلكه با توجه به موقعيتهاي مختلف پيادهروها ،بايد از يك طرح جامع
مانند طرح تفصيلي پيروي كنند .متأسفانه يكي از داليل مهم ديگر كه آسيب جدي به پيادهروها وارد ميكند ،حفاريهاي
متعدد دستگاههاي اجرايي مانند مخابرات ،آب و فاضالب ،برق و گاز و ...است .در اين خصوص عزم جدي و همكاري
دستگاههاي اجرايي و دستگاههاي نظارتي بيش از پيش احساس ميشود .بهطور كلي ،براي افزايش امنیت تردد عابران
در پيادهروهاي پايتخت و ساير كالنشــهرهاي بزرگ ،نيازمند تدوين قوانين و مقررات جامع و مناسبتر و همچنين
همكاري مناسب بين همه دستگاهها و همچنين طرحهاي نگهداشت پيادهروها پس از اجرا هستیم.

پيادهراه كريمخان     عكس :همشهري  /حسين تهراني

پيادهروها بر شهروندان پوشــيده نيست ،اما اصالح
اين كار نياز به زمان و اعتبار دارد ».پيمان عباســي،
به نفوذ آب زير كفپوش پيادهروها اشاره و اضافه کرد:
«شيب طولي و عرضي پيادهروهاي تهران زياد است
و در زمان بارندگي يــا آبماندگي به هر دليلي آب به
كفپوشها نفوذ ميكند و بر اثر اين فرايند چسبندگي
كفپوش به اليههاي زيرين در طول زمان از بين ميرود.
وقتی عابران پياده از روي كفپوشها عبور ميكنند،
لقشدگي سبب پاشيدن آب ميشود و نارضايتي مردم
را به دنبال دارد».
لق شدن كفپوشها و نفوذ آب و ايجاد فرايند انبساط و
ل وجود دارد ،اما ،به تأييد عباسي،
انقباض در طول سا 
اين معضل در فصول سرد سال كه بارندگي مستمر و
مداوم وجود دارد بيشــتر سبب آزردگي عابران پياده
ميشود.
پيادهراه استاندارد!

معيارهاي اســتاندارد براي پيادهراهها تعيين شــده
است .تردد سهل و آســان دو عابر پياده در كنار هم
مهمترين معيار استاندارد پیادهراه است؛ معياري كه
به مدد اجراي طرح تعريض در پيادهراههاي پايتخت تا
حدود زيادي مدنظر قرار گرفته است .امكان گذر سهل
عابران از کنار هم و نبودن موانع فيزيكي حادثهساز در
مسير و ...معيارهاي ديگر استاندارد بودن پيادهراهها
هستند؛ مواردي كه با يك نگاه اجمالي و بدون بررسي
كارشناسي و فني ميتوان به اين نتيجه رسيد كه در
پيادهراهها رعايت نميشود .سبز شدن درخت و قرار
گرفتن نافرم تيرچراغ برق ،ســدمعبر توسط كسبه،

كمعرض بودن پيادهراههايي كه حتي يك نفر هم از آن
بهسختي ميگذرد ،اشغال شدن معبر توسط مصالح
ساختماني و ...مشــخصههاي پيادهروهاي پايتخت
هستند كه پرداختن به هر يك از آنها سندی چندصد
صفحهاي ميشود.
20هزار كيلومتر پيادهرو در مسير مناسبسازي

همه اينها در حالي است
كه مديــركل هماهنگي
مناطق و ســازما نهاي
معاونت فني و عمران شهر
تهران به عملياتي شدن
طرح جديد و بتونریزی
در پيادهروها اشــاره و عنوان كــرد« :در طرح جديد
مديريت شــهري از بتون تراوا يا اســفنجي استفاده
ميشود؛ بتوني كه آب در آن نفوذ ميكند و به اليههاي
زيرين ميرود و بــا عبور عابرين ،آب انباشتهشــده
زيركفپوشها به اطراف پخش نميشــود و مشكلي
هم براي عابران ايجاد نميكند .در حقيقت آب با نفوذ
در اين بتون چســبندگي آن را از بين نميبرد و ديگر
مانند گذشــته با معضل لقشدگي كفپوشها مواجه
نخواهيم بود».
يك شركت دانشبنیان اين بتون را طراحي كرده است
كه بهصورت پايلوت در خيابــان كريم خان زند اجرا
و پس از بررســي مزايا و معايب و بوميسازي ،بهطور
سراسري در بخشهايي از پيادهروها از اين نوع بتون
استفاده ميشود.
كالنشــهر تهران حدود 12هزار كيلومتــر پيادهرو

ساختهشده دارد و 8هزار كيلومتر پيادهرو بايد ساخته
شــود .در حقيقت پايتختي كه بايد 20هزار كيلومتر
پيادهرو داشته باشد ،قطعاً با معضالتي در ارائه خدمات
مناســب و رضايتمندي حداكثري مواجه ميشود.
عباسي در تشريح اقدامات بلندمدت مديريت شهري
در بهسازي پيادهروها گفت« :شهروندان توقع دارند
كارهاي مديريت شهري در اسرع وقت نمود پيدا كنند،
ي پيادهرو
اما عمليات عمراني مانند احداث مناسبساز 
نياز به زمان دارد .اين كار توسط معاونت فني و عمران
و ديگر بخشهاي شهرداري تهران شروع شده است».
به گفته مديركل هماهنگي مناطق و ســازمانهاي
معاونت فني و عمران شهر تهران« ،براساس اعتبارات
اختصاص دادهشده ،حدود 500كيلومتر از پيادهروهاي
كالنشهر تهران بهسازي ميشوند .نكته مهم اين كار،
توسعه يكسان بين مناطق 22گانه بوده است .طراحي
اين عمليات بهســازي بهگونهاي انجــام گرفته كه
4كيلومتر از هر ناحيه در هر منطقه را شامل ميشود».
شــهر تهران 22منطقه و 122ناحيه دارد كه بهطور
تقريبي در هر ناحيه 4كيلومتر پيادهروسازي تعيين
شده است .البته اين مسيرها بهگونهاي انتخاب شدهاند
كه پيوستگي داشته باشــند كه در اصطالح «به راه»
گفته ميشــود تا عابران پياده بتوانند در مســيری
طوالنی ،امن و ايمــن قدم بزنند و ســاير گروههاي
هــدف ،مانند افــراد كمتــوان ،ســالخورده و حتي
دوچرخهسواران ،بتوانند از اين مسير استفاده كنند.
در اين مسير ،عالوه بر بهســازي پيادهرو ،به موضوع
حملونقل پاك و هر آنچه استانداردهاي پيادهرو است
و عابران پياده نياز دارند ،توجه شده است.
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پرسپوليسوسپاهان
درچالشسعودي
زردها و قرمزها از مجموع 4بازي قبلي فقط 4امتياز دارند
و امشب ناچارند اين امتيازات را به 10برسانند

بايد از نويدكيا حمايت شود حتي اگر نتيجه نگيرد

خبرنگار

با جدايي امير قلعهنويي از ســپاهان ،خيليها تصور
ميكردندمهديكيانيهمهمراهبااينمربيراهيگلگهر
شود ولي كياني همچنان در سپاهان مانده و دوست دارد
فصلبعدهمپيراهناينتيمرابرتنكند.درآستانهبازي
توگويي با او
با النصر عربســتان در ليگ قهرمانان ،گف 
داشتهايم.

ازبازي امروزمقابل النصر عربستانو ليگ
قهرمانان شروع كنيم.

گزارش

خارجي ازجمله كاسيو (گلر شمارهيك برزيلي)،
ريكاردو ماچادو (مدافع 32ساله پرتغالي) ،نيلدو
پترولينــا (وينگر برزيلي) ،ســدريك آميســي
(هافبك دفاعي اهل برونــدي) ،هلدون راموس
(مهاجم اهل كيپورد) ،ســانه (مهاجم سنگالي
سابق سوشو) ،ميچل دوك (مهاجم استراليايي)
و ياگو ســانتوس (مدافع برزيلي) در اختيار دارد
كه البته فقط اجازه استفاده از 4بازيكن خارجي
را دارد .در عوض پرسپوليس از ليگي ميآيد كه
به تازگي ورود بازيكنان خارجي را ممنوع كرده
و احتماال بشــار رســن تنها خارجــي حاضر در
تركيب سرخپوشان خواهد بود .شاگردان يحيي
گلمحمدي بسيار اميدوارند كه با كسب 6امتياز
طي دو بازي با قعرنشين ليگ عربستان جاي صدر
و قعر جدول را به راحتي عوض كنند.
درست همزمان با جدال پرســپوليس -التعاون
يعني در ساعت22:30امشــب ســپاهان نيز در
گــروه Dرقابتها به مصــاف النصر عربســتان
ميرود .ســپاهان از 2بازي قبلياش (با هدايت
امير قلعهنويي) به 3امتياز رســيده و پشــت سر
النصر و الســد 4امتيازي قرار دارد .در فاصله آن
2بازي تا بازي امشب ،نيمكت سپاهانيها كامال
متحول شــده و به محرم نويدكيا و دستيارانش
رسيده است .درون ميدان هم دانيال اسماعيليفر
و محمد نژادمهدي خريدهاي جديد ســپاهان
هستند كه جانشين ســعيد آقايي ،علي قرباني،
ايرانپوريان و كومان شدهاند.

كياني :داللها فوتبال را خراب كردهاند
اميرحسين اعظمي

23023693

رقابت با السد ،النصر و العين آسان نيست ولي ما هم سپاهان
هستيمواميدوارمازهمينبازيباالنصرخوبنتيجهبگيريم.
ما درجام حذفي و ليگ برتر ناكام مانديــم ولي اميدوارم در
ليگ قهرمانان نتايج خوبي بگيريم تا هواداران ســپاهان را
خوشحالكنيم.
حضور محرم نويدكيــا روي نيمكت را
چطور ارزيابي ميكني؟ فكر ميكني اگر سپاهان در
بازيهاي پيشرو نتيجه نگيرد ،هواداران از او حمايت
ميكنند؟
آقامحرماسطورهسپاهاناستوهوادارانهمدوستداشتند
اوسرمربيشود.دراينمياننكتهحمايتازمحرمخواهدبود
حاالچهازسويهوادارانوچهازسويباشگاه.فوتبالورزشي

نيستكهباچندبازيبتواندرموردمربيقضاوتكرد.
نويدكيايكمربيجواناستوحتياگرسپاهاندريكمقطع
نتيجههمنگرفت،بايدازاوحمايتشود.
شايعهشدهبودهمراهقلعهنوييبهگلگهر
ميروي.
منچندپيشنهاددارموليدوستندارمدرموردآنهاصحبت
كنم.درضمنباباشگاهسپاهانقرارداددارمودوستدارمبمانم
و به اين تيم كمك كنم .حاال اميدوارم هر چه خير است براي
منوباشگاهرخدهد.
نظرت در مورد باال رفتن قيمت بازيكنان
چيست؟
متأســفانه االن همهچيــز در اختيار د اللها اســت و آنها
تعيينكننده هستند .بازيكن مقصر نيســت و اين داللها
هســتند كه فوتبال را خراب كردهاند .فوتباليست هر چقدر
ميگيردنوشجانشوليبايدهرچيزيطبقاصولباشد.االن
داللها به باشگاهها ميگويند اگر فالن ستاره را ميخواهيد
بايدفالنبازيكنراهمدركنارشجذبكنيد.

بازگشت رادو به تنظيمات كارخانه؟

عكس|پيام پارسايي|

پرسپوليس و ســپاهان 2 ،تيم مدعي و پرسابقه
ايران در ليگ قهرمانان آسيا امشب براي رويارويي
با  2حريف عربســتاني خود پا بــه زمين چمن
ميگذارند .مرحله گروهي ليگ قهرمانان آســيا
بعد از وقفه 6ماهه از ديشب دوباره به جريان افتاد
و بعد از شهرخودرو كه شــب گذشته به مصاف
حريف اماراتياش رفت امشــب تيمهاي ايراني
روبهروي رقباي ســعودي خود قــرار ميگيرند.
اين در حالي اســت كه هر 2تيم عربستاني باالتر
از رقبــاي ايراني خود باالنشــين گروههاي  Cو
 Dهستند.
امشــب در گــروه Cرقابتها از ســاعت22:30
پرسپوليس مقابل التعاون عربستان قرار ميگيرد.
پرسپوليس از 2بازي گذشته خود فقط يك امتياز
بهدست آورده اما التعاون با كسب 6امتياز كامل

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

قرارداد 24ساعته
حسين ابراهيمي كه صبح يكشنبه با ذوبآهن قرارداد امضا كرده بود ،صبح ديروز قراردادش را با اين تيم فسخ كرد!
اين اتفاق زماني رخ داد كه رحمان رضايي به عنوان سرمربي ذوب مدعي شد خريد ابراهيمي با او هماهنگ نشده
است .از همينرو ابراهيمي تصميم به فسخ يكطرفه قراردادش گرفت.

پرسپوليسدرحاليبايدروزسهشنبهنخستينديدارشرادرادامهمسابقات
ليگ قهرمانان آسيا برگزار كند كه يحيي گلمحمدي ميتواند از خريدهاي
جديد برابر التعاون سود ببرد .به اين ترتيب كنجكاويهاي زيادي در مورد
نخستينتركيبسرخپوشاندرعصرجديدوجوددارد.بااينحال 3،عالمت
سؤال از همه بزرگتر است.
پرسش اول مربوط به پست اول ميشود .بوژيدار رادوشوويچ بعد از جدايي
عليرضا بيرانوند نمايشهاي متزلزلي در پرسپوليس ارائه داده؛ تا جايي كه
صداي كادرفني را هم درآورده است .در نتيجه پرسپوليس حامد لك را در
پست دروازهباني خريد و حتي بهدنبال رشيد مظاهري هم بود؛ گلري كه اگر
جذب ميشد قطعا رادوشوويچ بايد بيرون مينشست .حاال بايد ديد انتخاب
يحيي گلمحمدي از بين لك و رادو كدام است و در بازي مهم برابر التعاون
چهكســي درون دروازه قرمزها قرار ميگيرد .لك در ديدار دوستانه برابر
شهرخودرو نخستين بازياش را براي پرسپوليس انجام داد و تنها گل بازي
را از محمد قاضي خورد .اگر رادو نيمكتنشين شود ،به نوعي به شرايط 4
سال گذشته بازگشته ورؤياي فيكس شدنش ،خيلي زود رنگ باخته است.
سؤال دوم به انتخاب يحيي در پســت دفاع راست مربوط ميشود .مهدي
شيريبهقطرنرفته؛بنابراينممكناستسيامكنعمتيدراينپستبهبازي
لزادهراآنجابازيبدهدواصالباحضور
گرفتهشودشايدهميحييشجاعخلي 
همزمان هر 3دفاع ميانياش ،با سيستم3دفاعه برابر حريف عربستاني بازي
كند.نهايتامعمايسوممربوطبهجايخاليعليعليپورميشود.بهاحتمال
فراوانوحيداميرييكياز 2مهاجمپرسپوليسخواهدبود؛حاالبايدببينيم
يحييبرايپستكناراوچهانتخابيخواهدداشت.گزينهاولعيسيآلكثير
است و گزينههاي بعدي نفراتي مثل مهدي عبدي و حتي اميد عاليشاه.

پهلوان :قرار نيست جاي ترابي را بگيرم

نماينده عربستان را ببريم ،صعود ميكنيم /دوست دارم در نخستين بازي يك گل از راه دور بزنم
حميدرضا عليپور

خبرنگار

بعدازجداييمهديترابي،پرسپوليسبانظريحييخيلي
زود سراغ احسان پهلوان رفت .هافبك خوشتكنيك
ذوبآهنخيليزودباسرخپوشــانبهتوافقرسيدو
قرارداد خود را امضا كرد .حاال ســرمربي پرسپوليس
اميدوار است كه اين بازيكن بتواند در تركيب تيمش
بدرخشدوجايخاليترابيراپركند.پهلوانكههمراه
ساير پرسپوليسيها در قطر به سر ميبرد درخصوص
شرايطخودبهسؤاالتهمشهريپاسخدادهاست.

ازشرايطتيمصحبتكن.
خدا را شكر تيم شرايط بسيار خوبي دارد و خودمان را آماده
ميكنيم تا در ليگ قهرمانان بتوانيم نماينده خوبي براي

ايران باشيم.
اما پرسپوليس كار سختي براي صعود
از گروه خود دارد.
به هر حال در 2بازي گذشته تيم با بدشانسي روبهرو شد و
ميتوانست نتيجه ديگري رقم بخورد ،ولي ما هنوز شانس
خوبي براي صعود داريم؛ البته كار خيلي ســخت است و
بايد بتوانيم در 2بازي آينده مقابل نماينده عربستان نتيجه
خوبيبگيريم.
بهنظرت پرسپوليس ميتواند از گروه
خودشصعودكند؟
مطمئن باشيد اگر بتوانيم در2بازي آينده نماينده عربستان
را ببريم ،صعودمان به دور بعد قطعي خواهد بود.
نبودن ترابي و عليپور ميتواند به تيم

ضربهبزند؟
اين دو بازيكن ستاره تيم بودند و با تيم هماهنگي خوبي
داشتند ،اما بازيكنان جديد به زمان احتياج دارند تا با تيم
هماهنگ شوند .ما اميدواريم كه در فرصت باقيمانده بتوانيم
باتيمهماهنگشويم.
خيليها انتظار دارند كه تو بتواني جاي
خاليترابيراپركني.
من قرار نيست جاي ترابي را بگيرم ،اما قول ميدهم با تمام
وجودمبرايتيمبازيكنمواميدوارمبتوانمبهتيمكمككنم.
خيلي از هواداران هم روي شوتهاي تو
حساب باز كردهاند.
خيلي دوســت دارم در نخســتين بازي خودم يك گل از
راه دور به حريف بزنم.

الدوحيل به دنبال قائدي
الدوحيل مهدي قائدي را ميخواهد .طرفداري مدعي شده باشگاه الدوحيل به تازگي نامهاي رسمي به باشگاه استقالل ارسال كرده
و خواهان جذب شماره 10آبيها شده است .گفته می شود مدیران الدوحیل حاضر هستند بابت رضایتنامه قائدی مبلغ 2میلیون و
 500هزار دالر به استقالل پرداخت کنند و این موضوعی است که حاال احمد سعادتمند را هم وسوسه کرده است.

جهان

23023693
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بازي كثيف

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

جوان جسور تنيس

دومينيك تيم ،تنيسور جوان اتريشي با قهرماني در اوپن آمريكا ،به سالها
انتظار براي آغاز فصلي نو دردنياي تنيس پايان داد و راوي جديد قهرماني
در يكي از فشردهترين رقابتهاي ورزشي دنيا شد .دومينيك تيم 27ساله
كه پيشتر 2بار تا آستانه قهرماني در يكي از4گرند اسلم دنيا پيش رفته بود،
بامداد يكشنبه در يكي از جذابترين فينالهاي تاريخ معاصر اوپن آمريكا،
جسارتي بينظير از خود نشان داد و درحاليكه  2ست از الكساندر زورف
تنيسور برجسته آلماني عقب بود ،بازگشتي فراموشنشدني را رقم زد و با
پيروزي3بر ،2براي نخستين بار در زندگي حرفهاي خود ،قهرمان يكي از4
تورنمنت اصلي تنيس دنيا (اوپن استراليا ،اوپن فرانسه،ويمبلدون انگليس
و اوپن آمريكا) شد.
دومينيكتيمبرايپيروزيدراينفينالجذابكهبهخاطرهمهگيريكرونا
در زمين خالي از تماشاگر آرتوراش نيويورك برگزار شد ،ذهنيتي قهرمانانه
از خود نشان داد و بازي باخته را مقابل تنيسوري كه همچون خود او عطشي
فراوان براي قهرماني در اين رقابتها را داشت برگرداند .او بعد از نخستين
قهرماني زندگي خود در يكي از 4گرند اسلم دنيا گفت« :من به هدفي كه در
تمام زندگي داشتم رسيدم .اين رؤيايي شخصي بود كه من سالهاي سال
به آن فكر ميكردم .من تقريبا تمام زندگيام را فــداي اين كرده بودم كه
قهرمان يكي از 4تورنمنت معتبر دنيا شوم و حاال به آن رسيدهام .اين قهرمان
دستاوردي بزرگ براي من است».
فراتر از تنيسور اتريشي و تيم همراه او ،اين قهرماني دستاوردي ويژه براي
دنيايتنيسهمبهشمارميرود.جامهاي 4رقابتمعتبرتنيسدنيا،سالها
بينراجرفدرر،رافائلنادالونوواكجوكوويچدستبهدستميشدوآخرين
نفري كه خارج از اين حلقه موفق به كسب جام شده بود،استن واورينكاي
سوئيسي بوده كه در سال 2016با پيروزي برابر جوكوويچ قهرمان همين
رقابتها در آمريكا شد .امســال ،فدرر بهخاطر مصدوميت و نادال بهخاطر
نگراني از همهگيري كرونا در اين رقابتها غايب بودند و جوكوويچ مرد شماره
يكتنيسدنياهمبهخاطرآنكهتوپرابهداورخطرزدازمسابقاتاخراجشد.
غيبتآنهاالبتهبهاينمعنانيستكهدومينيكيازورفشايستگيحضوردر
فينال را نداشتهاند .خود تيم ،پيش از اين به فينال اوپن استراليا و فرانسه هم
رسيد و درنهايت مغلوب جوكوويچ و نادال شد .با باال رفتن سن نادال و فدرر و
همينطور جوكوويچ ،بهزودي سلطه آنها بر دنياي تنيس شكسته ميشود و
فيناليكهيكشنبهبرگزارشدنشانميدهددرآينده،شاهدچرخهجديدياز
رقابتقهرماني،بيننسلتازهتنيسورهايدنياخواهيمبود.

وقتــي پاريســنژرمن در فينال ليگ
قهرمانان اروپا به بايــرن مونيخ باخت و
حسرت اين جام بر دل آنها ماند ،در بندر
مارسي جشن و پايكوبي برپا بود .توماس
توخل پيش از بازي پريشــب ليگ يك
فرانســه بين 2تيم گفته بود« :تيمهايي
كه چيزي براي جشــن گرفتن ندارند،
با باختــن ديگران جشــن ميگيرند».
هواداران مارســي از اظهارنظر سرمربي
آلماني پاريس عصباني شدند و قهرماني
تيمشان در جام باشگاههاي اروپا را به رخ او
كشيدند ،اما حاال چيز تازهاي براي جشن
گرفتن دارند؛ پيــروزي در بازي رودررو.
مارسي به لطف درخشش مانداندا درون
دروازه و ارائه يك فوتبال كثيف موفق شد
دومين شكست فصل را به مدافع عنوان
قهرماني تحميل كند.
اين ديدار با  12كارت زرد و 5كارت قرمز
خشــنترين ديدار قرن بيســت و يكم
فرانسه بود و شايد هم يكي از خشنترين
ديدارهاي تاريخ فوتبال .البته خشــونت
اين بــازي كالمي بود وگرنــه هنوز هم
ركورد خشــنترين مســابقه تاريخ در
اختيار باشــگاه اســتوديانتس آرژانتين

اســت كه در ســال1969در فينال جام
بينقارهاي بازيكنان ميالن را قلع و قمع
كردند و  3بازيكن اين تيم نفري 30روز
حكم زندان و مدتي طوالني محروميت
گرفتند و دروازهبــان آنها هم مادامالعمر
محروم شــد .ركورد پركارتترين بازي
همچنــان در اختيار پرتغــال -هلند در
جامجهاني2006است كه 16كارت زرد
و 4كارت قرمز بين بازيكنان 2تيم توزيع
شد .درگيريهاي آخر بازي بر سر توهين
نژادپرستانه يكي از بازيكنان مارسي آغاز
شد .نيمار به يكي از بازيكنان حريف سيلي
زد و داور بعد از بازبيني ويدئوهاي مربوطه
او را اخراج كرد و سپس سيل كارتهاي
قرمز روانه بازيكنان 2تيم شد.
جالب اينكه بازيكنــي كه به نيمار گفته
بود ميمون و بــه مــادر او توهين كرده
بــود از كارت قرمز در امــان ماند .نيمار
در توييترش بعد از بازي حســرت خورد
كه چرا مثل زيدان با آلوارو گونســالس
اسپانيايي برخورد نكرده و چرا صورت او را
پايين نياورده است.
آلــوارو همــان بازيكني اســت كه در
سال2016در داربي كاتالونيا و زماني كه

يكاحتمالجذاب؛
مجيديدرتراكتور؟

اگر فرهاد به تيم سرخپوش برود
بمب نقلوانتقاالت بهجاي زمين چمن
روي نيمكتها منفجر خواهد شد

كاپيتان تيم اسپانيول بود به مسي گفته
بود« :كوتوله» و با دست قد كوتاه او را به
رخ كشيده بود! آلوارو براي عصباني كردن
نيمار از فرمولي كه روي مسي پياده كرده
بود ،استفاده كرد.
دي ماريا هم در دفاع از همتيمياش به
سمت اين بازيكن اســپانيايي آب دهان
پرتاب كرد كه در شــرايط عــادي اين
حركت كارت قرمز دارد؛ چه برســد به

از جمع مدعيان هرساله ليگ برتر ايران ،هماكنون استقالل و
تراكتور هنوز تكليف نيمكت خود را براي فصل آينده مشخص
نكردهاند .استقالل همچنان در كالف پيچيده استراماچوني
ســردرگم مانده و تراكتور هم در پروژه جــذب علي دايي به
بنبست رســيده اســت .ديروز اما يكي از بازيكنان تراكتور
در گفتوگو با همشــهري نامي را به زبــان آورد كه ميتواند
جذابترين انتقال فصــل را روي نيمكتهاي ليگ رقم بزند؛
سرمربي سابق استقالل روي نيمكت تراكتور!
با اينكه تراكتور با مربيگري ســاكت الهامــي به قهرماني در
جامحذفي رسيده اما اتفاقات حاشيهاي بازي فينال و احتمال
محروميت طوالنيمدت اين مربي ،باعث شــده كه زنوزي در

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

فكر آوردن يك مربي جديد باشد .او در طول هفتههاي گذشته
با دايي مذاكراتي را انجام داد و با اينكه گفته ميشــد مشكل
ممنوعالكار بودن دايي را هم حل كرده است اما پروژه جذب
شهريار در نهايت به نتيجه نرسيد .البته از تبريز خبر ميرسد
كه دايي همچنان گزينه اول است و تراكتور حاضر است چند
روز ديگر هم براي اين مربي صبر كند ولي اگر دايي به تراكتور
نرود ،اين باشگاه مذاكره با ديگر گزينهها را آغاز خواهد كرد.
علي كريمي ،عليرضا منصوريان و ...ديگر گزينههاي تراكتور
هستند و رسول خطيبي هم در يكي دو روز گذشته به ليست
گزينههاي تراكتور اضافه شده است.
اما فرهاد مجيدي سرمربي ســابق استقالل آخرين گزينهاي

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

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

است كه به فهرست تراكتور اضافه شده است .يكي از بازيكنان
تراكتور به خبرنگار همشهري ميگويد« :نفراتي مثل دايي،
كريمي ،منصوريان ،تارتــار و خطيبي گزينه هســتند ولي
تراكتور مجيدي را هم به گزينههايــش اضافه كرده و زنوزي
كمي جديتر به انتخاب مجيدي فكر ميكند ».اينكه مجيدي
درصورت دريافت پيشنهاد رســمي از تراكتور چه تصميمي
خواهد گرفت در نوع خودش موضوع جالبي خواهد بود .زنوزي
در  2سال گذشته نشــان داده عالقه خاصي به تغيير مربيان
تراكتور دارد و بايد ديد درنهايت كدام گزينه را به تبريز خواهد
آورد .اما بيترديد تماشاي فرهاد مجيدي روي نيمكت تيمي
كه جامحذفي را از او گرفت ،تماشايي خواهد بود.
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گزارش همشهري از پيامكهاي بدحجابي كه بحثها و حاشيههاي زيادي را در شبكههاي اجتماعي به راه انداخته است

ترافيك در خيابان وزرا

يك مورد متفاوت

عكس :همشهري /حسين تهراني
حميدرضا بوجاريان

خبرنگار

قرار نيســت آخريــن روزهاي
گزارش تابستان كه گرماي هوا هنوز در
اوج خود قرار دارد ،خيابان وزرا
خلوت شود .خياباني كه مدتهاست وعدهگاه
كساني شده كه متهم به بدحجابياند .بسیاری
از کسانی که براي پيگيري اتهامشان به پليس
امنيت اخالقي مراجعه کردهاند ،ميگويند که
مرتكب چنین جرمی نشدهاند.
بيشتر زنان به خبرنگار همشهري ميگويند
بيگناهنــد و گزارش اشــتباه دربارهشــان
دادهاند .ادعايي كه نيــروي انتظامي آن را رد
ميكنــد و ميگويد مســتندات كافي براي

احضار متهمشــدگان در اختيار دارد .رئيس
پليس امنيت اخالقي تهران بزرگ پيشتر به
همشهري گفته بود که اصل را بر برائت افراد از
اتهام وارده ميگذارد و با گرفتن تعهد از افراد،
براي احضارشدگان مشكلي ايجاد نميكند.
با اين حــال ،گزارشهايي كــه بهتازگي در
شبكههاي اجتماعي منتشر شده ،صداي نقد
و نظرها درباره شيوه ثبت تخلفات و احتماال
بروز اشتباهاتي در ثبت شماره پالك متخلفان
را بلند كرده است.
حتــي برخــي روحانيــون و چهرههــاي
شناختهشده هم گفتهاند كه به اتهام بدحجابي
به پليس امنيت اخالقي ناجا احضار شدهاند و
از آنها براي خودداري از تكرار جرم تعهد گرفته
شده است.

اثبات كــردم تخلف نكــردم بازهم تعهد
گرفتند

يكي از چهرههايــي كه به اتهــام بدحجابي به
پليس امنيت اخالقي احضار شده است «وحيد
رجبلو» است .او معلوليت دارد و فقط 2درصد
اعضاي بدنش توان حركت كــردن دارد .با اين
حال ،او در فضاي مجازي از احضار شــدنش به
پليس امنيت خبر داد و از اين موضوع گاليه كرد.
او به همشــهري ميگويد با ارائه سند به نيروي
انتظامي اثبات كرده است ســاعت و روزي كه
متهم به بدحجابي شده است در محل مورد نظر
نبوده اســت« :پيامك دادند كه در فالن ساعت
و روز در فالن مكان فــرد بدحجابي در خودرو
بوده و بايــد براي اداي توضيح بــه خيابان ورزا
بيايم و پاســخگوي پليس امنيت باشم .ساعت

و زمان اعالمشــده را بررســي كردم و با بردن
فيلم دوربين مدار بسته پاركينگ خانه ،ساعت
حضورم در جلســه كاري كه افراد زيادي در آن
حضور داشتند ،و نيز ارائه مدارك محكمهپسند
ديگر به مأموران ثابت كردم اعالم تخلفم اشتباه
بوده و جرمي مرتكب نشدهام».
او با بيان اينكه مأموران پليس امنيت اسنادش
را پذيرفتــه و تأييد كردهاند در ســاعت و زمان
اعالم شــده ،خودرو او در پاركينگ منزل بوده
و از آن محل خارج نشده اســت ،ميگويد« :با
وجود اينكــه مأموران پليس تأييــد كردند که
تخلف بدحجابي نداشتهام ،اما گفتند بايد برگه
تعهدنامه خودداري از تكرار تخلف را امضا كنم.
تا زماني كه برگه تعهد را امضا نكردم اجازه اينكه
اتومبیلم را تحويل بگيرم ،پيدا نكردم».

در اين حال ،دايره ارسال پيامكهاي اعالم تخلف
بدحجابي هر روز گســتردهتر از قبل ميشــود.
حجم ارســال پيامكها به قدري افزايش يافته
كه حاال بين دريافت كنندگانش ،روحانيون نيز
ديده ميشوند« .مرتضي روحاني» ،فعال ديني و
رسانهاي ،ازجمله اين افراد است .او با انتشار پستي
در شبكههاي اجتماعي از ارسال پيامك تخلف
بدحجابي به تلفن همراهش خبر داد و نوشــت:
«آقا ،من نميدانستم عمامه از سر برداشتن هم
كشف حجاب حساب ميشه .بگذريم از اينكه خدا
ميدونه من خيابان اندرزگــو نبودم .آخه چرا؟»
در همين حــال ،تعداد ديگــري از افرادي كه با
مدارك هويتي به پليس امنيت اخالقي مراجعه
يگويند تخلف
ميكنند ،مدعايي مشابه دارند و م 
بدحجابي نداشــتهاند ،اما مجبورند براي فيصله
دادن به پرونده بدحجابي كه براي آنها باز شــده
مراحل اداري مراجعه و تعهد دادن را طي كنند.
مهمترين انتقادي كه در شبكههاي اجتماعي و
همچنين در صف مردم ايستاده در خيابان وزرا
شنيده ميشود ،تأكيد احضارشدگان بر اين است
كه گزارشهاي مربوط به بدحجابي ارتباطي با
خودروهای آنها ندارد.
گوگل چه ميگويد؟

طــرح امنيت اخالقــي و مبارزه بــا بدحجابي
سالهاســت اجرا ميشــود اما در همه زمانها
شــدت عمل و نحوه برخورد پليس با متخلفان
يكسان نبوده اســت .هر چند كه پليس امنيت
اخالقي بارها گفته اســت كه در زمينه مقابله با
بدحجابي روال يكســان و هميشگي را مدنظر

گزارش گزارشدهنده بايد وثاقت داشته باشد

مكث

رجبلو در پاسخ به اين پرسش همشهري درباره
اينكه ميداند چطور گزارش خالف واقع از او در
سامانه پليس ثبت شده ،ميگويد« :فردي را كه
گزارش خالف واقع از من به پليس داده اســت،
ميشناســم .اين فرد چندي قبل با من مشكل
پيدا كرد و براي آزار دادنم گزارشي را به پليس
داده كه غيرواقعي است .از مأموران پليس امنيت
اخالقي خواســتهام موضوع را بررسي كنند و با
فرد خاطي برخورد كنند .آنها قول دادهاند اين
كار را انجام بدهند».
رجبلو با انتقاد از اينكه نرمافزارهاي مربوط به
اعالم چنين تخلفاتي نبايد در اختيار هر فردي
قرار بگيرد ،ادامه ميدهد« :باید صالحيت افراد
استفادهكننده از چنين نرمافزارهايي تأييد شود.
نبايد به هر فردي امكان استفاده از آنها داده شود
تا شاهد چنين مشكالتي باشيم».

دارد ،اما ساكنان خيابان وزرا و از آن جمله كسبه
ميگويند در هفته گذشــته ،ترافيك خودرو و
ازدحام مراجعهكنندگان بهمراتب بيشــتر شده
است.
آنطور كــه مراجعان به همشــهري ميگويند،
در هفتههاي اخيــر ،در پيامكهاي ارســالي
به متهمان بدحجابي ،تأكيد شــده اســت آنها
بايد در مــدت 10روز به يكــي از مراكز پليس
امنيت اخالقــي مراجعــه كننــد .اتفاقي كه
باعث شــده جســتوجوي عبارتهاي مربوط
به مراكز پليــس امنيت اخالقــي در اينترنت
افزايش معناداري پيدا كند .براســاس گزارش
 ،Trending Searchesجستوجوي عبارت

«مركز امنيت اخالقي تهران» در فاصله روزهاي
9تا 15شهريورماه جاري ،در مقايسه با روزهاي
2تا 8شهريورماه ،بهشــدت افزايش يافته است.
اين در حالي است كه بيشترين جستوجوي اين
عبارت ساعت 12:30دقيقه ظهر روز23شهريور
به ثبت رسيده است .اين موضوع احتماال به آن
معناســت كه در 10روز گذشــته حجم ارسال
پيامكهــاي بدحجابي به شــهروندان افزايش
پيدا كــرده و متهمان به اين تخلــف براي پيدا
كردن نزديكترين مركز پليس امنيت اخالقي از
جستوجوي نشاني اين مراكز استفاده كردهاند.
در اين آمار ،جســتوجوكنندگان در محدوده
شهر تهران بودهاند.

نيروي انتظامي در دو بخش
سيد محمود محمدي
اختيار قانوني براي برخورد
حقوقدان
با تخلــف دارد .يكي در
جرائم مشهود كه وظيفه دارد به آن ،طبق قانون و دستور مقام
قضايي ،وارد شود و دوم ،قانون اصناف كه در آن براساس ماده
28جرائم صنفي ميتواند از فعاليت واحدهاي صنفي غيرمجاز
يا مجاز متخلف جلوگيري و اين مراكز را پلمب كند .در غيراز اين
موارد ،پليس اجازه گرفتن تعهد از مردم به هر دليلي را ندارد .اما اينكه اكنون پليس از افرادي
كه به آنها اتهام بدحجابي وارد كرده است تعهد ب ه خودداري از تكرار تخلف ميگيرد كام ً
ال خالف
قوانين حقوق شهروندي و حتي قانون اساسي است .در چنين مواردي ،دادستان ميتواند وارد
عرصه شود و در باب نظارت بر آموزش ضابطان مسئله را رسيدگي کند .ممكن است اين سؤال
پيش بيايد که تكليف افرادي كه اتهام بدحجابي به آنها وارد شده ،اما ميتوانند تخلف واردشده
را از خود ساقط كنند ،چيست؟ پاسخ به اين سؤال روشــن است .اگر مأموران ،با وجود ادله
ارائهشده ،خواهان اخذ تعهد از فرد باشند و آزاد كردن خودرو توقيفشده را منوط به ارائه تعهد
كنند ،فرد متهم ميتواند به دادستاني مراجعه و خواستار رفع توقيف خودرو خود بدون ارائه
هرگونه تعهدي به پليس شود .اگر قانون در اين زمينه رعايت نشده باشد ،حق فرد اين است كه
شكايت خود را به دادستاني ارائه و دادستان ،از باب آموزش ضابطان ،دستور پيگيري و برطرف
كردن مشكل را صادر كند .از سوي ديگر ،متأسفانه گزارش شده است افرادي كه از آنها بهعنوان
گزارشگران نامحسوس در چنين مواردی استفاده ميشــود در برخي موارد گزارشهاي
اشــتباهي به مراكز پليس میدهند و اين گزارشها مبناي عملكرد مأموران انتظامي قرار
ميگيرد .پليس مكلف است گزارشهايي را كه از اين افراد دريافت ميكند مورد ارزيابي قرار
دهد و صحت و درستي آن را تأييد كند .هماكنون براساس برخي مقررات ،گزارشهاي پليس
نيز بايد براي مرجع قضايي (براساس مقررات قانوني و استثنائات تعيينشده) وثاقت داشته
باشد .موضوعي كه نيروي انتظامي به آن اعتراض دارد .همين رويه بايد در گزارشهاي ارسالي
گزارشگران نيز مورد توجه قرار بگيرد تا قبل از هرگونه اقدام انتظامي بر مبناي گزارشهاي
ارائهشده آنها ،صحتشان اثبات شود .عالوه براين ،توقيف خودروي افراد متهم به بدحجابي كه
از زمان وقوع آن گذشته است ،بدون دستور مقام قضايي وجاهت قانوني ندارد .فقط در شرايطي
ميتوان خودرو افراد را توقيف كرد كه بالفاصلــه بعد از وقوع جرم ،مأموران در محل حضور
داشته باشند و با اطالع دادستان يا مرجع قضايي اجازه توقيف خودرو را اخذ كنند .توقيف
خودرو افراد متهم به بدحجابي آن هم بعد از يك هفته از وقوع جرم اتهامي ،بدون دستور مقام
قضايي وصف مجرمانه خواهد داشت .اين موضوع را نبايد از نظر دور داشت كه پليس ،براساس
ماده  4قانون ناجا ،حق پيشــگيري از وقوع جرم را دارد و در حوزه حجاب در جامعه پليس
ميتواند از اختيارات اين ماده براي پيشگيري از وقوع جرم استفاده كند .اما معتقدم خأل قانوني
جدي در اين ماده وجود دارد و ضرورت دارد قانون مصوب مشخصي براي تعريف پيشگيري و
سياستگذاري پليس در اين حوزه داشته باشيم .متأسفانه بايد گفت ،كليگويي در اين حوزه
ميتواند منجر به نقض حقوق شهروندي و قانون اساسي شود .درصورت داشتن قانوني جامع
در اينباره ميتوان اختيارات روشني به پليس اعطا كرد كه نقضكننده حقوق مردم و قانون
اساسي نباشد.
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معــاون حقوقــي رئيسجمهــور
درخصوص استفاده آمريكا از اصطالح
اسنپ بك براي بازگشت تحريمهاي
سازمان ملل عليه ايران به فارس گفت:
آمريكا ادعا دارد هنوز مشاركتكننده
در برجام است ،اما او بهصورت رسمي نهتنها برجام را نقض كرده بلكه
اعالم خروج كرد .لعيا جنيدي تصريح كرد :اين موضوع از نظر آييني و
شكلي دو مشكل عمده دارد .يكی اينكه آمريكا ديگر مشاركتكننده
برجام نيست ،اســتفاده از اين ابزار و مكانيسم فقط مختص به كسي
است كه هم طرف و هم مشاركتكننده در برجام است .دومين مشكل
آييني اين است كه كسي هم كه همين االن عضو است طبق مواد 10و
 11قطعنامه 2231بايد مكانيسم حل اختالفات را طبق مواد  ۳۶و ۳۷
برجام طي كند و آمريكا آن را طي نكرده است.

زائران ايراني تصميم خودسرانه نگيرند

سفير ايران در عراق در بيانيهاي درباره
راهپيمايي اربعين امسال به سمت كربال
گفت :تاكنون به داليل شرايط كرونا و
اوضاع بهداشتي هيچگونه تصميمي از
سوي دولت عراق براي اجازه ورود زائران
ايراني و خارجي اتخاذ نشده است و موضع آنها براي ما كامال روشن است،
آنها امسال نميخواهند در اربعين زائر خارجي بپذيرند .ايرج مسجدي
گفت :ورود غيرمجاز زائران ايراني به عــراق ،قطعا تبعات قانوني خواهد
داشت و  2كشور را دچار مشكل خواهد كرد .او با بيان اينكه ما تابع واليت
و رهبري و دستور و تصميم مسئوالن كشورمان هستيم افزود :نبايد اجازه
داد زوار ايراني در اين خصوص تصميم به اقدام خودسرانه بگيرند و قطعا
زائران ايراني و محبان امام حســين(ع) در چارچوب مقررات و قوانين
عمل خواهند كرد.

درس سختي به رژيم صهيونيستي ميدهيم

دبيركل مجمع جهاني بيداري اسالمي
در آســتانه ســيزدهمين اجــاس
شورايعالي مجمع جهاني بيداري كه
26شهريورماه بهصورت مجازي برگزار
ميشود ،گفته« :با توجه به عاديسازي
روابط برخي كشورهاي منطقه با رژيم
صهيونيســتي ،برخيها نگران امنيت جمهوري اسالمي هستند كه
نادرست است و به آنها ميگوييم كه نگران نباشند چرا كه ارتش ،سپاه،
ناجا ،حافظان امنيت ايران و مدافعان حرم از مرزهاي ايران اســامي
محكم در برابر زيادهخواهي دشمنان حفاظت ميكنند و هيچ كشوري
جرأت ندارد به امنيت جمهوري اســامي ايران خدشه وارد كند ».به
گزارش فارس ،علياكبر واليتي تصريح كرده« :هيچ نگرانياي از بابت
نزديكي رژيم صهيونيســتي به منطقه خودمان نداريم .اگر بخواهند
لحظهاي به امنيت ما تجاوز كنند ،پاسخ سختي دريافت خواهند كرد و
به متجاوز درسي ميدهيم كه از ياد نبرد».

دادستان تهران با اشاره به احصاي 20پرونده جرم سياسي در روزهاي اخير ،از صدور كيفرخواست براي 5متهم سياسي خبر داد
علي القاصيمهر ،دادستان
قضايي تهران با اشاره به بخشنامه
رئيس دستگاه قضا مبني
بر اجراي «قانون جرم سياسي» گفته
است :تعدادي از پروندهها در دادسراي
تهران كه مشمول شــرايط قانون جرم
سياسي به شمار ميرفتند ،احصا شدند.
او بــا اشــاره بــه احصا شــدند قريب
۲۰پرونده مشــمول جرم سياسي در
دادســراي تهران و اعــام خبر ارجاع
2فقره از ايــن پروندهها بــا ۵متهم به
دادگاه كيفري يك استان ،خاطرنشان
كرد كه تشخيص سياسيبودن يا نبودن
جرم با دادســرا و دادگاه اســت و همه
مراجع قضايي بايد جرايم سياســي را
مطابق بــا ضوابط و تشــريفات قانون
مربوطــه بررســي كنند .اشــاره علي
القاصيمهر به بخشــنامهاي است كه
ابراهيــم رئيســي خردادماه امســال
درخصوص «لــزوم اجــراي عدالت و
رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان
جرايم سياســي» به مراجــع قضايي
سراسر كشور ابالغ كرد .در اين بخشنامه
با تأكيد بر اصل 168قانون اساسي تأكيد
شده بود دادگاه رسيدگي به جرايمي كه
مطابق قانون مذكور ،سياسي محسوب
ميشــود ،با حضور هيــأت منصفه و
بهصورت علني و برابر مقررات مواد ۳۰۵
و  ۳۵۲قانون آيين دادرســي كيفري و
قانون مطبوعات برگزار شود.
اصل 168قانون اساســي تأكيد دارد:
يو
م سياســ 
ي بــ ه جرايــ 
«رســيدگ 
مطبوعاتي علني اســت و بــا حضور
هيأتمنصفه در محاكم دادگســتري
ت ميگيرد .نحو ه انتخاب ،شرايط،
صور 
اختيارات هيأتمنصفه و تعريف جرم
سياســي را قانون براســاس موازين
ن ميكند».
ي معي 
اسالم 
مجلس در سال 95در اجراي اصل168
قانــون اساســي ،قانوني را بــا عنوان
قانون جرم سياســي تصويب كرد كه
اين قانون در خردادماه همان ســال از

پيگيري حقوقي ترور سردار سليماني ادامه دارد
سعيد خطيبزاده ،سخنگوي وزارت امور
سياست
خارجي خارجه با رد اتهامات مطروحه در گزارش
سفارشي ،مغرضانه و هدفمند منتشر شده
در يكي از رســانههاي آمريكايي گفت :بــه مقامهاي
آمريكايي توصيه ميكنيم از توسل به روشهاي تكراري
و پوسيده براي فضاسازي ضدايراني در صحنه بينالمللي
دست بردارند.
سخنگوي وزارت امور خارجه افزود :جمهوري اسالمي
ايران بهعنوان يك عضو مسئول جامعه بينالملل پايبندي
مداوم خود به اصول و عــرف ديپلماتيك بينالمللي را
اثبات كرده اســت .در مقابل اين اياالت متحده و رژيم
فعلي در كاخ سفيد است كه خصوصا در سالهاي اخير با
اقدامات بيشمار خارج از روشها و نرمهاي پذيرفتهشده
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احصاي 20پرونده جرم سياسي

خبرهاي كوتاه
 2ايراد استفاده آمريكا از اسنپ بك

سياست

بينالمللــي ازجمله طراحي و اجراي دهها نقشــه ترور
و مداخــات نظامي و اطالعاتــي ،خــروج از توافقات
پرشمار بينالمللي ،نقض تماميت ارضي كشورها و ترور
ناجوانمردانه سردار قاسم سليماني فرمانده سرافراز مبارزه

11
كافه مجلس
رأي منفي به اليحه زنان سرپرســت
خانوار

معصومه ابتكار در حســاب توييتري خود نوشت:
هفته قبل به دعوت كميسيون بودجه براي اليحه
زنان سرپرســت خانوار در مجلــس حضور پيدا
كردم و گزارشــي از اقدامات دولت و معاونت ارائه
و سؤاالت نمايندگان را پاسخ دادم .وي ادامه داد:
برخي سؤاالت كارشناسي و برخي توأم با موضع و
سياسي بود .در نهايت كميسيون به اليحهاي كه
اصالحيه ضروري قانون بود ،رأي نداد.

فراكسيون اكثريت مجلس هيأترئيسه
ندارد

در پي برگزاري نخســتين جلسه شوراي مركزي
فراكسيون مردمي انقالب اســامي -مهمترين
فراكسيون سياسي مجلس -در هفته گذشته ،قرار
است دومين جلسه شوراي مركزي نيز امروز برگزار
شود كه اصالح اساسنامه و بحث و بررسي درباره
آن در دستور كار اين نشست قرار دارد .بهگزارش
ايسنا ،فراكسيون مردمي انقالب اسالمي پس از
بررسي و تصويب اساســنامه احتماال در نشست
آتي خود ،انتخابات هيأترئيسه اين فراكسيون را
در دستور كار خواهد داشت.

در كتابخانه مجلــس به روي جهان باز
ميشود

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

سوي حســن روحاني براي اجرا ابالغ
شد .نزديك به 4سال پس از ابالغ اين
قانون ،براي نخستينبار دادستان تهران
از صدور كيفرخواســت براي 5متهم
سياسي خبر داده است .با وجود اينكه
احصاي 20پرونده جرم سياسي را براي
نخســتينبار بايد بهعنوان يك نقطه
اميدبخش در اجراي اصــل  68قانون
اساسي دانســت ،اما برخي حقوقدانان
معتقدنــد «قانــون جرم سياســي»
مصوب ســال 1395داراي ايرادهاي
اساســي و بنياديــن اســت .بهعنوان
نمونه ،كامبيز نــوروزي ،حقوقدان در
گفتوگو با همشهري تأكيد دارد اين
قانون بهدليل نوع نگاهي كه به مسئله
جرم سياسي دارد و سازوكاري كه براي
تشخيص جرم سياسي درنظر گرفته،

آنقدر ضعيف و محدود اســت كه قادر
به پوشــشدادن به مفهوم واقعي جرم
سياسي نيســت .در اين قانون ،تعداد
بسيار اندكي از جرايمي كه قاعدتا بايد
جرم سياسي تلقي شوند ،بهعنوان جرم
سياسي شناخته شده است.
براســاس قانون جرم سياســي كه در
ســال 95تصويب شــده ،مواردي مثل
«توهين يا افترا به رؤساي  3قوه ،رئيس
مجمع تشخيص مصلحت نظام ،معاونان
رئيسجمهور ،وزرا ،نمايندگان مجلس
شــوراي اســامي ،نمايندگان مجلس
خبــرگان و اعضاي شــوراي نگهبان به
واســطه مســئوليت آنان»« ،توهين به
رئيــس يــا نماينده سياســي كشــور
خارجي كه در قلمرو جمهوري اسالمي
ايران وارد شــده اســت»« ،جرايم مقرر

با تروريسم ،بياعتنايي خود به اصول اوليه ديپلماتيك
را به نمايش گذاشــته و به رژيمي ســركش در عرصه
بينالملل بدل شــده اســت .وي در پايان تأكيد كرد:
جمهوري اســامي ايران همانگونه كه بارها اعالم كرده
اســت پيگيري حقوقي بينالمللي در ارتبــاط با ترور
مجرمانه و بزدالنه ســردار سليماني را در تمامي سطوح
ادامه خواهد داد و اين اقدام تروريستي را نه ميبخشد و نه
فراموش ميكند .در عين حال لونا انجيكنگلله ،سخنگوي
وزارت امور خارجه آفريقاي جنوبــي در گفتوگويي با
شــبكه بلومبرگ در پي ادعاي بياساس مطرح شده در
نشــريه پوليتكو مبني بر وجود طرحي از ســوي ايران
براي ترور ســفير آمريكا در آفريقاي جنوبي در انتقام به
شهادت رساندن سردار شهيد قاسم سليماني ،گفت كه
اين ادعاها دولت پرتوريا را شــگفتزده كرده است .او با
اظهار بيخبري از اين موضوع گفت :ما امروز صبح از اين
گزارش مطلع شديم.

در قوانين انتخابات خبــرگان رهبري،
رياســتجمهوري ،مجلــس شــوراي
اسالمي و شوراهاي اسالمي شهر و روستا
به استثناي مجريان و ناظران انتخابات»
و همچنين «نشــر اكاذيب» از مصاديق
جرم سياسي محســوب ميشوند .نكته
قابل تامل در اين قانون ماده يك آن است
كه تأكيد دارد چنانچه ايــن جرايم «با
انگيزه اصالح امور كشور عليه مديريت و
نهادهاي سياسي يا سياستهاي داخلي يا
خارجي كشور ارتكاب يابد» مصداق جرم
سياسي اســت .در واقع يكي از بندها كه
دست قاضي را براي تفسير جرم سياسي
باز گذاشته و بر نيتخواني استوار است،
همين ماده يك قانون جرم سياسي است.
كامبيز نوروزي در اينباره تأكيد دارد:
قانون جرم سياســي ،تشخيص جرم

سياسي را به مرجع قضايي واگذار كرده
است؛ به اين معنا كه مرجع قضايي بايد
انگيزه متهم را تشخيص بدهد ،در اين
قانون بازپرس بايد تشخيص بدهد كه
آن عمل يا جرم ،بــا «انگيزه» اصالح
امور اتفاق افتاده است يا نه! نتيجه ايجاد
چنيــن اختياري بــراي بازپرس عمال
مشخص است.
با اين حال ،روز گذشته ابراهيم رئيسي،
رئيس قــوه قضاييه پــس از گزارش
دادستان بر تسريع در اجراي قانون جرم
سياسي تأكيد كرد و در عين حال گفت
كه بايد بين جرايم سياســي و امنيتي
تفاوت قائل شويم و مسائلي كه مشمول
قانون جرم سياسي اســت ،بايد طبق
روالي كه قانون مشــخص كرده ،مورد
رسيدگي قرار گيرد.

حجتاالسالم غالمرضا قاسميان ،رئيس كتابخانه،
موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي ضمن
تشريح اهداف ،عملكرد و مسير راه مجموعه تحت
مديريت خود ،تأكيد كــرد :د ِر كتابخانه مجلس
شوراي اســامي بايد روي همه جهان باز باشد.
به گفته قاسميان  ،اين كتابخانه داراي ۵۹۶هزار
جلد كتاب است كه ۲۷هزار اثر كتب خطي است
و تعداد كتب سنگي و ســربي هم ۲۱هزار مجلد
است .به گزارش ايسنا ،قاسميان گفته از سال۸۰
اين كتب رفخواني نشده بود كه ما در اين مدت
از فرصت شــرايط كرونا اســتفاده و به اين مهم
رســيدگي كرديم .موضــوع داراي اهميت ديگر
موضوع ديجيتالسازي كتابخانه و بارگذاري آثار
اســت .در اين كتابخانه بايد روي همه جهان باز
باشد .پس چگونه ميتوان به اين مهم دست پيدا
كرد جز با ديجيتالســازي؟ تا به امروز ۸۰درصد
كتب خطي اســكن شده اســت كه تا پايان سال
تكميل و بارگذاري ميشود.
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شــمارش معكوس براي شروع اســتثناييترين فصل
سال آغاز شده .تنها چند روز مانده به پاييز ،آمار فوتيها
و مبتاليــان كوويدـ19همچنــان هــر روز از روز قبل
پيشــيميگيرد .باالي 400هزار نفر در ايران مبتال به
كرونا شــده و بيش از 23هزار بيمار جانشان را از دست
دادهاند و روند مرگ و ابتال همچنان ادامه دارد .شيوع كرونا
و همزماني آن با آنفلوآنزا ،بازگشــايي مدارس و افزايش
تراكم جمعيت بهدليل سردي هوا ،كاهش سيستم ايمني
و باال رفتن موارد ابتال به بيماريهاي تنفسي ،پاييز امسال
را سخت كرده است .نه خبري از واكسن كروناست و نه
داروي درمانكننده .واكسن آنفلوآنزا هم كه بايد همين
روزها در داروخانهها توزيع ميشــد ،فعال ناياب است و
كسي از موجودي و زمان دسترسي آن خبري ندارد .تعداد
تختهاي بخش مراقبتهاي ويژه بيمارســتانها ،كم
است و با اضافه شدن موارد ابتال در پاييز ،بحران گريبان
نظام درمان كشور را ميگيرد .علیرضا زالی ،فرمانده ستاد
مقابله با کرونا در تهران گفتهاست که پایتخت در آستانه
ورود به موج سوم کروناست .آنطور که زالی میگوید در
2روز اخیر افزایش شمار مبتالیان به کووید 19-در تهران،
نگرانکننده است.
هشــدارها نســبت به در راه بودن پاييز ســخت و
پيچيده ،از اواسط بهار شــروع شد؛ همان زمان كه
وزير بهداشت و معاونانش خبر از پاييزي ميدادند
كه شيوع و شدت ويروس به اوج ميرسد و آنفلوآنزا
در اين ماجرا ســهم قابلتوجهي خواهد داشت .آن
زمان پيشبيني شده بود خرداد،ماه افول بيماري در
كشور است .خرداد آمد و آمارها تكان نخورد و پس از
تعطيالت نيمهخرداد ،روند ابتال و فوت صعودي شد.
حاال هم در هفتمين ماه از شــيوع كرونا در كشور،
آمارها همچنان ميتازد و نگرانيها از وضعيت پاييز
باال رفته است .عليرضا زالي ،فرمانده ستاد مقابله با
كروناي شهر تهران ،پاييز امسال را سختترين پاييز
دوران معاصر توصيف كرد« :سردي هوا ،حضور افراد
در مكانهاي مســقف ،تهويه ناكافي ،هجوم ساير
بيماريهاي تنفسي ،آنفلوآنزا و كرونا ،چالشهاي
پاييز امسال به شــمار ميروند ».عبداهلل كريمي،
فوقتخصص عفوني كودكان پيش از اين گفته بود
كه بايد خودمان را بــراي بدترين وضعيت ممكن و
مديريت موج سوم و چهارم بيماري آماده كنيم.
25ديماه سال گذشــته آخرين باري بود كه وزارت
بهداشــت آمار قربانيان آنفلوآنزا را اعالم كرد .آن روز
رئيس اداره مراقبت مركز مديريت بيماريهاي واگيردار
اين وزارتخانه ،تعداد فوتيهاي آنفلوآنزا را 114نفر اعالم
كرد و خبر از آغاز موج آنفلوآنزاي نوع « »Bبعد از شيوع
نوع « »Aداد35 .روز بعد از اعالم ايــن آمارها ،يعني
30بهمن ،نخستين خبر از قرباني گرفتن كرونا با مرگ
2نفر در قم منتشر شد كه نشان ميداد ويروس خيلي
زودتر از اينها و احتماال از اوايل بهمن وارد كشور شده
است .اين درحالي بود كه براســاس خبرهاي منتشر
شده ،تا پايان فصل سرما ،بسياري از مبتاليان به كرونا،
بهدليل شباهت عالئم با بيماري آنفلوآنزا ،در فهرست
بيماران آنفلوآنزايي قرار ميگرفتند .متخصصان عفوني
ميگويند :امسال هم ممكن است بيماري بهشدت سال
گذشته شيوع پيدا كند.
نتيجه سفرها و بازگشايي مدارس؛ افزايش شيوع

آنسو
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پاييز پرمخاطره در راه است

زهرا جعفرزاده
خبرنگار

با آغاز فصل سرما ،خطر ابتال و شدت انتقال ويروسهايي كه در سالهاي
قبل چندان براي ما خطرناك نبودند ،باال ميرود؛ يعني ویروسهای کمخطر
سالهای قبل ،حاال درگيري شديدتري براي مبتاليان ايجاد ميكند

را چندان رضايتبخش نميبيند .او ميگويد :حركت
به سمت جلو بدون اجراي كامل پروتكلها وضعيت را
بحراني كرده و نگرانيها از سخت بودن شرايط پاييز را
باال برده است« :اگر قرار باشد مكاني بازگشايي شود و
فعاليتي از سر گرفته شود بايد با نظر وزارت بهداشت
باشد .پروتكلها دكور نيســتند ،بايد اجرا شوند و در
صورت اجرا نشدن بايد جريمه نقدي پرداخت شود».
به گفته او ،بســياري از ارگانها به توصيههاي وزارت
بهداشت عمل نميكنند .همه اينها در شرايطي است
كه قدرت ســرايت و قدرت ويروس دهها برابر شــده
است« :اين مسئله تنها در ايران اتفاق نيفتاده .در همه
كشورهاي جهان اينطور شــده .ويروس دچار جهش
شده و بيماريزايياش باال رفته است .اين اتفاق معموال
براي ويروسها ميافتد؛ گاهي به نفع است و گاهي به
ضرر .اين بار تغيير ژنتيك ويروس ،به نفع كرونا بوده و
قدرت و سرايتش را بيشتر كرده و شدت بيماري هم باال
رفته است ».براساس اعالم اين متخصص بيماريهاي
عفوني ،قبال در يك خانواده ،يك نفر مبتال ميشــد و
حاال چند نفر« :بايد به زندگي بــا كرونا عادت كنيم و
اين واقعيت را بپذيريم .اينكه چه زماني شيوع كنترل
ميشود ،اصال مشخص نيســت و تمام آنچه در ابتدا
درباره اين بيماري گفته ميشد ،تغيير كرده است».
خطر ابتال به ويروسهايي كه قبال بيخطر بودند

ســردي هوا ،حضور افراد در مكانهاي مسقف ،تهويه ناكافي ،هجوم ســاير بيماريهاي تنفسي ،آنفلوآنزا و كرونا،
چالشهاي پاييز امسال به شمار ميروند .عبداهلل كريمي ،فوقتخصص عفوني كودكان پيش از اين گفته بود كه بايد
خودمان را براي بدترين وضعيت ممكن و مديريت موج سوم و چهارم بيماري آماده كنيم
طوالني در فضاي بســته در كنار هم قرار ميگيرند،
سيستم تهويه هم معموال بهدرستي عمل نميكند
و همين مســئله ،عوامل انتقال را بــاال ميبرد ».به
گفته محرز2 ،هفته پس از بازگشايي مدارس ،نتيجه
سفرهاي تابســتاني و تجمع در مدرسه بهتدريج در
حال مشخص شدن است و اين را ميشود از آمار ابتال

و بستري در بيمارستان متوجه شد« :اگر در اين دوره
تعداد مبتاليان باال برود و بــه اين آمار ،خانوادههاي
گرفتار كرونا از طريق فرزندانشــان هم اضافه شود،
اوضاع كشور و بهويژه بيمارستانها بحراني ميشود».
به گفتــه او ،همزماني چند ويــروس و بيماريهاي
فصلي در پاييز ازجمله آلرژيها ،تعداد موارد ابتال و

کرونا در جهان رکورد تازهای را ثبت کرد

ديروز سازمان جهاني بهداشت ( )WHOاز ثبت باالترين رقم شناســايي موارد جديد ابتال به بيماري
كوويد ۱۹-در يك روز خبر داد .سازمان جهاني بهداشت در گزارشــي اعالم كرد :براي بار دوم در جهان
باالترين ركورد موارد جديد ابتال به بيماري كوويد ۱۹-طي يك روز ثبت شد بهگونهاي كه ظرف  ۲۴ساعت
 ۳۰۷هزار و  ۹۳۰مورد شناسايي شده است .ركورد پيشين ثبت شده توسط سازمان جهاني بهداشت از تعداد
مبتاليان روزانه اين بيماري مربوط به ششمماه سپتامبر بوده كه  ۳۰۶هزار و  ۸۵۷مورد جديد شناسايي
شدند .طبق اعالم اين سازمان ،بيشترين افزايش آمار مبتاليان مربوط به 3كشور هند ،اياالت متحده و برزيل
بوده اســت .در هند  ۹۴هزار و  ۳۷۲مورد جديد ابتال شناسايي شد و پس از آن اياالت متحده با ۴۵هزار و
۵۲۳مورد و برزيل با  ۴۳هزار و  ۷۱۸مورد جديد در رتبه دوم و سوم جاي گرفتند .همچنين دو كشور آمريكا
و هند بيش از  ۱۰۰۰مورد جديد فوتي را گزارش كردند و برزيل فوت  ۸۷۴نفر از مبتاليان به كوويد ۱۹-را در
مدت  ۲۴ساعت اعالم كرد.
هماكنون هند از نظر آمار روزانه مبتاليان به بيماري كوويد ۱۹-در رتبه نخســت جهان قرار دارد و هفته
گذشــته با ثبت  ۹۷هزار و  ۵۷۰مورد جديد طي يك روز ركورد جهاني را از آن خود كرد .همچنين موارد
ابتال به اين بيماري در  ۵۸كشور ازجمله آرژانتين ،اندونزي ،مراكش ،اسپانيا و اوكراينرو به افزايش است.
با وجود اين  ،در ميان كشورهاي درگير ،شدت شيوع بيماري در هند بهشدت نگرانكننده است.

حميدرضا بوجاريان
خبرنگار

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

2.619

گزارش همشهري از پاييز متفاوت امسال
در کنار کرونا

هشدار

اولين روز از پاييــز ،پانزدهمين روز از بازگشــايي
مدارس اســت .ســال تحصيلي جديد بــا حضور
14ميليون دانشآموز2 ،هفته زودتر از پاييز شروع
شد و حاال انتظار ميرود نخستين گروه از مبتاليان
بهتدريج در آمارها قرار بگيرند؛ كساني كه از 2هفته
پيش بــا تجمعهــا و برگزاري كالسهــاي درس
بهصورت حضوري در بسياري از مدارس يا خودشان
ناقل بودند و ديگــران را گرفتار كردنــد يا ويروس
از ديگران گريبانشــان را گرفته اســت .متخصصان
ميگويند :يك هفته تا 10روز و شايد كمي هم بيشتر،
مدت زمان كمون ويروس تا عالمتدار شدن آن است
و در اين مدت فرد ميتواند ناقل باشــد .مينو محرز،
متخصص عفوني و عضو كميته پيشگيري و مقابله
با كرونا ،بهشدت با اين بازگشايي مخالف است .او به
همشهري ميگويد« :بازگشايي مدارس در پانزدهم
شهريورماه اقدام درستي نبود .حداقل بايد تا اول مهر
صبر ميكردند تا زمان درگيري را به تعويق بيندازند».
او ادامه ميدهد« :دانشآموزان حتي با ماسك مدتي

آمــار مبتاليــا ن ديروز

داده است .روزنامه هندوستانتايمز
چاپ دهلينو در مقالهاي عواملي
را كه اجازه نميدهد كرونا در هند
مهار شود تحليل و دستهبندي كرده
است.

مقاومت در برابر ماسك
مردم هند مانند بســياري از مردم
جهان براي استفاده از ماسك مقاومت
ميكنند و بيتفاوتي نسبت به استفاده
از ماســكماهها پس از شيوع كرونا
همچنان مسئله جدي در هند است.
اين در حالي اســت كه پليس الزام
استفاده از ماسك داخل اتومبيلها
را با جديت بيشتري دنبال ميكند اما
با توجه به گستردگي جغرافيايي هند،
اجراي قانون در آن يكپارچگي ندارد
و همچنان منطقهاي است .به همين
دليل است كه چرخه انتقال ويروس
همچنان زنده ميماند .تاكنون نزديك
به 175000هندي توسط پليس دهلي
جريمه شدهاند.
بازگشايي شهر
در ليست دســتورالعملهاي سازمان
بهداشــت جهانــي بــراي كنترل
کووید ،19-درخواستي از مردم براي
رفتن به مكانهاي شلوغ وجود ندارد.
سازمان جهاني بهداشت ميگويد«:شما
بهاحتمال زياد در جايي كه مردم بهطور

مراجعه به بيمارستانها را باال ميبرد .محرز ميگويد:
در بيمارستانها ديگر تخت خالي وجود ندارد؛ اين
مسئله را هم مردم بايد بدانند و هم مسئوالن.
15مرداد معاون سازمان نظام پزشكي ،كمبود تخت
آيسييو را گوشزد كرد و گفت كه اين اتفاق سبب
شده كه براي بســتري بيماران ،دست به انتخاب
بزنند .او همان موقع گفت كه تعداد بيماران بدحال
در بيمارســتانها باال رفته و حاال بيشتر از قبل به
تختهاي آيسييو نياز است .همه اينها در شرايطي
اســت كه در كنار تجهيزات بيمارستاني ،نيروهاي
بخش درمان خسته شدهاند ،ايمني بدنشان پايين
آمده و امكان ابتال به بيماري حتي با وجود وسايل
حفاظتشده در ميان آنها باالســت .افرادي كه در
آيسييو مشغول به كارند3 ،برابر افراد عادي مبتال
به كرونا ميشوند .خبرهايي كه از استانهاي مختلف
ش ميرســد هم حكايت از كمبود تختهاي
به گو 
بخش مراقبتهاي ويژه دارد .همه اينها در شرايطي
است كه هنوز پيك جديد بيماري كه در پاييز مورد
انتظار است ،اتفاق نيفتاده است.
قدرت و شدت ويروس دهها برابر شده است

بيش از 200روز از ورود رســمي كوويدـ 19به كشور
ميگذرد و در اين شرايط ،محرز مديريت كرونا در ايران

گسترده جمع ميشــوند ،با كسي كه
داراي كوويد 19-است ارتباط نزديك
برقرار ميكنيــد .بنابراين از فضاهاي
شلوغ فاصله بگيريد ».اين توصيهاي
اســت كه در هند خريــداري ندارد.
افزايش موارد ابتال بــه كرونا در هند
همزمان با بازگشــايي تدريجي شهر
 محلهاي كار ،بازارها ،مراكز خريد،رستورانها ،هتلها و بازارهاي هفتگي
اســت .همچنين تصميمگير يهايي

مهدي نوروزي ،معاون پژوهشــي مركز تحقيقات
بيماريهاي ويروسي دانشگاه علومپزشكي تهران
و عضو هيأتمديره انجمن علمي ويروسشناســي
ايران ،ماجراي تغييرات ايجاد شده در ويروس كرونا
را تأييد ميكند .او به همشهري ميگويد :ويروس
توانايي اين را دارد كه قدرت انتشــارش را باال ببرد
و بيماريزايــياش را تغيير دهد و حتي ارگانهاي
مورد هدف را جابهجا كند .همين هم شده تا برخي
از متخصصان بگويند كرونا اگر در يك جمع 3نفر را
مبتال ميكرد ،حاال 8نفر را درگير میكند« :زماني
كه افراد در برابر ويروس مقاومت ميكنند ،ماسك
ميزنند و فاصلهگذاري اجتماعي را رعايت میكنند،
ويروس قدرتش را باال ميبرد تا به هدفش برســد.
ويروس دچار جهش ميشود تا بتواند آن فاصله ايجاد
شــده را پر كند؛ چراكه اگر اين كار را نكند ،ضعيف
و محكوم به مرگ ميشود ».او ميگويد :اگر قدرت
انتقال ويروس باال رفته ،به اين دليل است كه مردم
در حال رعايت پروتكلها هســتند و جامعه آگاهتر
شده اســت ،اما اگر همه افراد جامعه سبك زندگي
خودشــان را تغيير دهند ،ويروس از بيماريزايي
عقب ميماند .او به بخش ديگري از ماجرا اشــاره
ميكند .به گفته او ،اتفاقاتي كه در پاييز قرار است
رخ دهد و نگراني از همزماني ويروسها ،مشــكل
روحي و رواني براي افراد ايجاد و سيســتم ايمني
آنها را ضعيف ميكند و سبب ميشود تا نشانههاي
ويروس ،شديدتر شود« :بهنظر ميرسد پاييز امسال،
ويروسهايي كه در ســالهاي قبل چندان براي ما
خطرناك نبودند ،حاال بهدليــل درگيري با كرونا،
هم ميزان ابتاليشان باالتر رود و هم درگيريشان
شديدتر شــود؛ يعني اثر ويروسهاي ديگر در اين
شــرايط براي بدن ،بيشــتر از قبل ميشود ».اين
ي ميكند كه اتفاقات خوبي
ويروسشناس پيشبين 
در پاييز امســال نخواهد افتاد« :تنها راه چاره اين
است كه مردم پروتكلها را به قوت اجرا كنند».
ايمني جمعي مسئلهاي بود كه از روزهاي اول شيوع
ويروس در بسياري از كشورها مطرح شد كه ايران
هم يكي از آنها بود .هر چند كه مســئوالن وزارت
بهداشــت ازجمله معاون كل اين وزارتخانه ،آن را
روشــي غيرعلمي خواند و در دنيا كشورهايي مثل
انگليس ،سوئد و نروژ كه از اين شيوه استفاده كردند،
بســيار مورد انتقاد قرار گرفتند .نوروزي اما معتقد
است كه ايمني جمعي در حال رخ دادن است؛ هر
چند كه توصيه نميشود كسي در معرض ويروس
قرار بگيرد تا مبتال شود؛ چراكه هيچكس نميداند
بدن چه واكنشــي نســبت به اين ويروس نشــان
ميدهد« :ما در اين مدت متوجه شديم بسياري از
افراد به بيماريهاي پنهان مبتال بودند كه خودشان
هم نميدانستند و بعد از ابتال به ويروس ،تازه متوجه
مشكلشان شــدهاند؛ بنابراين نميتوان تصور كرد
ويروس بعد از ورود ،چقدر بدن را تخريب ميكند».

براي افتتاح متروي دهلي در حال انجام
است كه هر روز حدود 2.5ميليون نفر
را جابهجا ميكند .در اين صورت شايد
بايد در انتظار رشد انفجاري آمار ابتال به
كرونا در هند بود.
مسئلهاي به نام جهش ويروس
يك اتفاق معمول در بين تمام تجزيه
و تحليل آماري كوويد19-در سراسر
جهان اين بوده اســت كــه قدرت

آمار بهبوديافتگان تا ديروز
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پرسه

در كرونا «بودن»

در-كرونا -بــودن ،انگار به اين
صورت اســت كــه در لباس
خودمان باشيم .شرايط اينگونه
«شده» است .همانطور كه در
لباس خودمان هستيم .كرونا
فينفســه «مكان» نيســت ،مهدي دادخواه تهراني
روزنامهنگار
«زمان» هم نيست ،اما دستكم
بودن منتشر،
در سطح فرض يا تصور ما ،در تما ِم مكانها هست .اين ِ
يك شرايط ويژه است؛ تهديدي براي بدن و بهويژه براي «نفَس»،
فرض بودن كرونا در هر
اين بنياديترين عامل پيوند ما با حيات .پس ِ
مكاني -فرضي كه تمام لحظهها با ماست و البته براي صيانت از
خود اين فرض بايد با ما باشد -معني ديگري به مكان و مكانها
ميدهد؛ يعني خود مكان را به تهديدي عليه جان انسان تبديل
ميكند ،حال آنكه كروناويروس در اصل نه مكان است و نه زمان،
اما هم «بيمكان» است و هم «بيزمان».
بيمكان بودن به اين معني است كه حدي براي بودن آن در مكانها
نيست و در هر مكاني ممكن است حضور (حضو ِر حاضر و غايب)
داشته باشد؛ اما بيزمان بودن -منهاي آن معنا كه تا كي قرار است
در ميان ما باشد -بر اين معني ناظر است كه در عملكردن يعني
در تهديد جاني انسانها ،حد زماني ندارد؛ هر ساعت از شبانهروز و
در هر «آن» ممكن است حملهور شود .در جنگهاي ميان كشورها
بودن لحظه حمله ،بنا به تجربه يا
يا قبايل و اقوام ،بهرغم نامعلوم ِ
شــناختي كه از اوقات زماني و استراتژيها و تكنيكهاي جنگي
داريم ،تقريبا لحظه حمله را ميتوان حدس زد .تهديد ويروسي
اخير كه پيامدهاي آن كمتر از جنگي تمامعيار نيســت ،ابهام
مكاني و زماني سنگيني در خود دارد .اين ابهام سنگين چهبسا از
اصل ويروس خطرناكتر است .سبب اين ابهام ،همان بيمكاني
و بيزماني است كه در ذات اين پديده هست.
ايده مكان در اصل بر مفهوم «پيوستگي» استوار است ،به اين
معني كه تمام مكانهــا به هم پيوســتهاند .نميتوان مكان را
بدون مفهوم پيوستگي درنظر آورد .شما ابتدا در جايي هستيد
و سپس به جاي ديگري ميرويد ،از يك نقطه به نقطهاي ديگر،
مثل خطي كه نقاط متفاوتي دارد و شما از يك نقطه به يك نقطه
ديگر منتقل ميشويد .منظور اين نيست كه مكان خطي است اما
پيوستگي دارد .همين مفهوم پيوستگي مكانها به يكديگر ،در
كنار مفهوم جاري انسان كه ميتواند اين ويروس را از مكاني به
مكان ديگر حمل كند ،خطرات مكان را بيشتر ميكند.
مكانها پيوستهاند و اين انسانها هستند كه مكانها را پيوستهتر
ميكنند ،يعني ممكن است ويروسي را كه در يك مكان خاص بوده
بتوانند به مكاني ديگر منتقل كنند .اين مكان آخر« ،خطرجا»ي
تازهاي است .براي همين است كه تمام ما« ،مكان شخصي» خود
را از تمام مكانهاي ديگر امنتر ميدانيم ،زيرا قائليم اين مكان را از
تمام مكانهاي پيوسته ،جدا (ايزوله) كردهايم ،يا بهعبارت ديگر ،آن
را از مكاني «پيوسته» به مكاني «ناپيوسته» تبديل كردهايم .اين جدا
(ايزوله) و ناپيوستهكردن مكان ،نوعي «خلوت» بهوجود آورده است؛
خلوتي كه ديگر كوويد ۱۹-در آن راهي ندارد .شايد در شرايط عادي
هيچگاه بهدنبال ايزولهكردن مكان يــا ايزولهكردن خود در مكان
نباشيم ،اما مفهوم «در كرونا بودن» ،حتي ادراك تازهاي از لباس،
لباس پوشيدن و لباس عوض كردن بهدست داده است؛ در اين ادراك
تازه لباس ما نيز ،به پيوستاري از مكانهايي كه در آنها بودهايم تبديل
ميشويم ،يعني در ذهن ما اين پندار شكل ميگيرد كه ممكن است
لباس ما هم آلوده به ويروسي شده باشد كه در مكانهايي كه در آن
بودهايم ،چون مرگ منتشر بوده است .بنابراين لباس خود يك مكان
تازه است كه ما در بيرون از خانه ،در «آن» بودهايم و حاال به محض
رسيدن به خانه بهتر است براي صيانت از خود ،اين «مكان» (لباس)
مكان امن ما يعني خانه ،احتماال به
را از خود جدا (ايزوله) كنيم تا ِ
ويروس نيااليد .فراتر از اين ،اگر خوب بنگريم ،انتشار و سرعت اين
ويروس چنان گسترده و زياد اســت كه بعيد نيست كه نه حتي
معني استعاري ،بلكه به معني واقعي ،كرونا را ويروس-مكاني
به ِ
بپنداريم كه از حيث اينكه «در آن» واقع شدهايم ،محيطِ ما شده
است و ما محاط آن ،به مكان -فضاي تازهاي تبديل شده كه زندگي
ما را عميقا تحت سيطره خود گرفته و آن را در خود فشرده است.

عفونتهــا در جهشهــا افزايش و
كاهش پيدا ميكند .عوامل مختلفي
ازجمله دوره كمــون ،تأخير  /تأخير
در نتايج آزمايش و سن بيماران مبتال
ميتواند آمارهــا را تحتتأثير قرار
دهد .بهعنوان مثال ،دوره كمون براي
كوويد19-ممكن اســت بين يك تا
12روز متغير باشــد ،بنابراين همان
افرادي كه در يك روز آلوده ميشوند
ميتوانند با فاصلــه 11روز آزمايش
مثبت داشته باشند .چنين تغييراتي
در نرخ مورد ابتال با افزايش و افت در
چرخه در سراسر جهان قابل مشاهده
بوده است .كشورهايي مانند برزيل
و اياالت متحده بهطور كلي تغييرات
گســتردهاي در دادههــاي روزانه
مشاهده ميكنند .مشخصا در هند،
دهلي يكي از مناطقي بوده است كه
در گذشته تغييرات عمدهاي در موارد
روزانه مشاهده نكرده است .بنابراين
جهش اخير دهلي در موارد ابتال نيز
ممكن اســت به جهش آماري اخير
مرتبط باشد كه ممكن است تحتتأثير
عوامل مختلفي باشد.

موج دوم ميآيد؟
اگرچه دولت و كارشناســان هنوز
ميگويند مــوج دوم كوويد19-در
هند و مشخصا شهرهايي مثل دهلي
وجود ندارد ،امــا احتمال وقوع آن
در آيندهاي نه چندان دور همچنان
زياد اســت.چندين كشور ،ازجمله
كشورهايي كه پيشتر موفقيتهايي
در مهار موج اول كرونا داشتهاند،پس
از كنترل موج اول حاال شاهد احياي
مجدد موارد هســتند .تعدادي از
كشورها در اروپا مانند ايتاليا ،اسپانيا
و آلمان خود را در آستانه يا در ميانه
موج دوم ميبينند .شايد خبر مثبت
اين است كه موج دوم از نظر كل موارد
خفيفتر از موج اول است و بهطور
كلي باعث مر گومير بسيار كمتري
شده است با وجود اين كارشناسان
هشدار دادهاند كه افزايش اخير موارد
ممكن اســت آغاز موج دوم كرونا
در هند باشد .هشــداري كه نشان
ميدهد دولت نبايد در تعطيل كردن
قسمتهاي مختلف شهرها براي بار
دوم ترديد كند.
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حاصل از آن ميتواند براي توليد كره استفاده شود و به ميزان
زيادي كشور را از واردات اين كاال بينياز كند .اين كارشناسان
ميگويند در شرايطي كه واردكنندگان بايد هر دالر نيمايي
را بيش از 23هزار تومان بخرند تا بتوانند كره وارد كنند وضع
عوارض براي صادرات شير خشك اقدام سنجيدهاي نيست.
به هرحال مصرف روزانه 10گرم كره توسط هر عضو يك
خانواده چهارنفره باعث ميشــود كه دستكم هر سه روز
يكبار ناچار به خريد دوباره كره باشند.

چند و چون
قاچاق يكميليارد دالر لوازم يدكي در سال
صنعت قطعهســازي بهعنوان يكي از
صنايع مــادر و تأمينكننده نيازهاي
خودروسازان در وضعيت كنوني كشور
با مشــكالت متعددي از جمله نبود
نقدينگي و افزايش سرسامآور قيمت
مواداوليه مواجه است .اين در حالي است
كه مطالبات معوق آنها از خودروسازان نيز مزيد بر علت شده و فعاليت
آنها را سختتر كرده است .با آرش محبينژاد ،دبير انجمن صنايع
همگن نيرومحركه و قطعهسازي كشور گفتوگو كرديم.

مربا و عسل

انواع مربا در بازار طي ماههــاي اخير تغييرات قيمت زيادي
نداشته و مرباهاي پرطرفدار مثل آلبالو و هويج مدتي است
به قيمت ثابت 9هــزار و  900تومان عرضه شــدهاند .البته
بعضي مرباها و بعضي برندهــا قيمتهاي باالتري هم دارند.
وزن شيشــههاي مربا معموال 300گرم اســت اما نميشود
از آبرفتن شيشــههاي مربا چشمپوشــي كرد؛ كاري كه
اخيرا بســياري از توليدكنندهها -نه فقط مربا -براي جبران
هزينهها و در عين حال ثابت ماندن قيمتها انجام ميدهند.
قيمت عسل اما خيلي باالتر از مرباست .كمترين قيمتي كه
ميتوان در سوپرماركتها براي خريد يك شيشه يك كيلويي
عسل پرداخت75 ،هزار تومان است .البته عسل معموال در
بستهبنديهاي كوچكتر عرضه ميشود ،بهطور مثال يكي
از برندها يك ظرف حدود 200گرمي عسل را 20هزار تومان
قيمتگذاري كرده است.

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

بخش عمده كمبود مربــوط به قطعات وارداتي يا قطعاتي اســت
كه مواداوليه آن وارداتي اســت بهدليل آنكــه ارز اختصاص پيدا
نميكند؛ بعضا انباشــت قطعات در گمركات كشــور را هم داريم
بهدليل اينكه ارزي براي ترخيص آنها وجود ندارد .عمده مشكالت
مربوط به تعهدات معوق خودروســازها به موضــوع تخصيص ارز
براي تامين قطعه برميگردد اما بخشــي از اين مشكل هم ناشي از
ناتواني خودروساز در بازپرداخت بدهي قطعهسازان است .مطالبات
قطعهسازان از خودروسازها روزبهروز در حال افزايش است و عمال
توان ادامه همكاري از قطعهساز گرفته شده است .با اينحال جز در
زمينه قطعات هايتك و وارداتي در ديگر قطعات مشــكل خاصي
وجود ندارد.
مطالبات قطعهسازان چه ميزان است؟

كل مطالبات قطعهسازان بدون احتســاب تعديل قيمتها حدود
32هزارميليارد تومان است كه اگر بخواهيم فقط مطالبات سررسيد
گذشته را محاســبه و چكهاي خريد دين را كم كنيم ،سازندگان
قطعات خودرو چيزي حدود 8الي 10هزارميليارد تومان مطالبات
معوق دارند .متأســفانه با اين روند تســويه حســاب ،خودروساز
نميتواند بدهي قبلي خود به قطعهساز را بهروزآوري كند .هماكنون
قطعهسازان با مشكل نقدينگي و بهروز نشدن قيمتها مواجهند.
خبري در زمينــه حمايت بانك ملــت از صنعت
قطعهسازي منتشر شد ،اين حمايت به چه صوت خواهد بود؟

حمايت بانك ملت بهصورت تسهيالت اســت .اين بانك در قالب
قراردادهاي سهجانبه يا بهصورت قراردادهاي خريد دين و اعطاي
تسهيالت بهخودروساز قراراست همكاري داشته باشد .فعال اين خبر
در حد يك تفاهمنامه كلي است و بايد ببينيم در آينده جزئيات اين
همكاري به چه صورت خواهد بود.
مقدار و ارزش مالي قطعات دپوشده در گمرك به
چه ميزان است؟

چون قطعات بازار لوازم يدكي هم در ميان قطعات دپويي در گمرك
هســت ،اطالعات و آمار دقيقي از ميزان آن در دســت نداريم اما
برآورد ما اين است كه بيش از 5هزار ميليارد تومان قطعات و چيزي
در همين حــدود هم مواداوليه موردنياز براي ســاخت قطعات در
گمركات كشور دپو شده باشــد .جمع ارزش كااليي كه در گمرك
رسوب كرده بهطور برآوردي حدود 10هزارميليارد تومان است كه
بهنظر ميرسد مشكالت ترخيص آن با توجه به كمبود ارز همچنان
ادامه خواهد داشت.
ترخيص اين قطعات تا چه حــد در بازار تأثيرگذار
خواهد بود؟

بازار قطعات چندان از ترخيص اين قطعات تأثير نميگيرد اما روي
خودروهاي دپويي كف پاركينگ خودروســازان تأثير چشمگيري
خواهد داشت و در اين زمينه شاهد جهش خواهيم بود.

قاچاق همواره يكي از مشكالت بازار قطعات و لوازم
يدكي بوده است ،در اين زمينه چه كاري انجام شده است؟

سازمان مبارزه با قاچاق كاال در اين زمينه اقدامات قهري را تشديد
كرده و كنترل مرزها را افزايش دادهاست اما از سوي ديگر افزايش
نرخ ارز تا حدودي در اين زمينه تأثيرگذار بوده و حجم كاالي قاچاق
را كاهش داده است .اما با همه اين مسائل هنوز بيش از يكميليارد
دالر در سال قاچاق لوازم يدكي داريم.
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تخممرغ

نگاهی به قیمت اقالم اساسی مورد نیاز برای تهیه یک وعده غذایی ساده نشان می دهد تنها وعده صبحانه با
حذف برخی اقالم مثل تخم مرغ ،برای یک خانواده  4نفره  500هزار تومان در ماه هزینه دارد
گرانــي اجنــاس،
فرخنده رفائي
موضــوع تــاز هاي
خبرنگار
نيست .سالهاست كه
بيثباتي در قيمت اجناس و كاالهاي مختلف حرف اول
بازارهاست و اما آنچه در2سال اخير و بهطور ويژه در6ماه
گذشته در اين زمينه اتفاق افتاده تندشدن شيب افزايش
قيمتها و سرايت آن به اقالمي است كه با معيشــت ،سفره و سالمت مردم ارتباط
مستقيم دارد .نتايج پژوهشهاي انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور

كمبود نهادههاي دامي در بازار از ابتداي امســال را ميتوان
مهمترين دليل افزايش قيمت گوشت و لبنيات دانست .توقف
واردات جو ،ذرت و كنجاله سويا از ماههاي پاياني سال گذشته
تا يكي دوماه ابتدایي امسال ،بازار اين كاالها را بهشدت ملتهب
كرد و دامداران و مرغداران براي تهيه خوراك دام ناچار به بازار
ســياه روي آوردند .توزيع قطرهچكاني اين اقالم در چندماه
اخير هم نتوانســت آرامش را به بازار برگرداند و هزينههاي
توليد دام و طيور بهشــدت باال رفت .اين در شرايطي بود كه
شيوع كرونا و پيامدهاي اجتماعي ناشي از آن مصرف گوشت
و مرغ را بهشدت كاهش داده بود اما اين كاهش مصرف نيز
نتوانست جز درباره مرغ ،و آن هم بهطور موقت ،تأثير كاهشي
بر قيمتها بگذارد.
شير

باالرفتن هزينه توليد در دامداريهاي شــيري و گوشتي،
قيمت هردو محصول را افزايــش داد بهطوري كه دامداران
قيمت2هزار و900توماني مصوب شير خام در تيرماه را نصف
هزينه توليد دانستند .هرچه بود ،افزايش قيمت شير خام شد
يكي از داليل حركت رو به باالي نرخ كاالهاي لبني .گرچه
شركتهاي لبنياتي سعي ميكنند نرخ مصوب محصوالت
پرمصرف را رعايت كنند اما در مواردي در همين محصوالت
نيز افزايش قيمت مشاهده ميشود ازجمله شير كمچرب با
نرخ مصوب 5هزار و 600تومان كه در برخي برندها از 5هزار و
 900تا 7هزار و 500تومان هم فروخته ميشود .با اين حال،
گراني محصوالت لبني بيشتر در اقالم اصطالحا كممصرف
اعمال ميشود؛ يعني آنهايي كه نرخ مصوب ندارند .قيمت

كه در ۳ماه نخست امسال انجام گرفته و بيش از ۲۲هزار خانوار شهري و روستايي را
مورد سؤال قرار داده ،نشان ميدهد که بسياري از خانوارها ،مصرف منابع پروتئين
حيواني ،تخممرغ ،گوشت قرمز ،گوشت سفيد و همچنين لبنيات را بهطور كامل قطع
كرده يا در حد قابلتوجهي كاهش دادهاند .پيش از اين نيز آمارهاي مربوط به 2سال
اخير از كاهش سرانه مصرف شير و لبنيات به كمتر از 80كيلوگرم در سال حكايت
داشــت .تا پيش از اين ،از ميان 3وعده غذايي اصلي روزانه ،صبحانه ارزانترين و
دردسترسترين وعده غذايي خانوادهها محسوب ميشد اما بعد از اوجگرفتن قيمت
تخممرغ ،كره و پنير حاال ديگر يك لقمه نان و پنير هم گران تمام ميشود.

يك پاكت شير 1.5ليتري استريل غنيشده با ويتامين دي و
كلسيم تا هفته گذشته در سوپرماركتها 16هزار تومان بود
و شيرهاي يكليتري فرادماي برندهاي ديگر نيز بين 9هزار
و  500تا 12هزار تومان قيمت داشــتند .قيمت شيرهاي
اصطالحا كممدت البته كمتر و اغلــب برندها بين 5هزار و
500تا 7هزار تومان اســت اما در ميان همين نوع شير هم
هستند برندهايي كه قيمت11هزار توماني دارند .اگر يك ليتر
را معادل  4ليوان درنظر بگيريم ،يك خانواده چهاره نفره براي
مصرف يك ليوان شير در روز بايد هر هفته بين  42تا 80هزار
تومان هزينه كند .قيمت يك ليوان شير در روز هم بسته به نوع
شير ،ميشود یک هزار و 500تا 3هزارتومان!
پنير

از ميان ديگر اقالم لبني مهمتريــن قلم براي صبحانه پنير
است .نگاهي به قيمت انواع پنير در يخچال سوپرماركتها
نشان ميدهد هيچكدام از انواع پرمصرف كمتر از 10هزار و
500تومان نيست .هر بسته 400گرمي پنير در انواع برندها
بين 10هزار و 800تا 13هزار و 500تومان قيمت دارد .اين

البته كف قيمت است و برخي انواع پنير تا بستهاي 20هزار
تومان هم فروخته ميشــود .اگر مصرف روزانه پنير هر فرد
را تنها 25گــرم هم درنظر بگيريم يك خانــواده چهارنفره
بايد هر هفته  ۲بسته پنير بخرد كه بهطور ميانگين ميشود
24هزار تومان.
كره

كره جنجاليترين عضو خانواده صبحانه در هفته گذشته بود.
قيمت آن يكباره دو برابر شد و از 4هزار و 500تومان به 8هزار
تومان رسيد .دليل آن را تمامشدن ذخيره كرههاي وارداتي
با ارز دولتي عنوان كردند و اعالم شد از اين پس قيمت اين
محصول با توجه به هزينههاي واردات با ارز ترجيحي (نيمايي)
همان 8هزار تومان خواهد بود .البته درباره كره و واردات يا
توليدداخليآنحرفو سخنزياداستازجملهاينكهبسياري
از دستاندركاران صنعت لبنيات معتقدند که اگر صادرات
شيرخشك توليدي كارخانههاي لبني كه ميزان توليد آن به
واسطه كاهش سرانه مصرف شير افزايش يافته ،تسهيل شود
نهتنها ميتوان بر ارزآوري اين صادرات تكيه كرد بلكه چربي

  صبحانهاي كه يك پنجم درآمد را ميبلعد

با احتساب ميانگين قيمت اقالمي كه در باال ذكر شد تنها هزينه وعده صبحانه يك خانواده چهارنفره در يك هفته چيزي
حدود 107هزار و  800و در يكماه حدود 500هزار تومان ميشود .اين مبلغ در شرايطي است كه براي بعضي اقالم مثل كره و
مربا مصرف هر روزه درنظر گرفته نشده و عسل و تخممرغ نيز به كلي از محاسبات حذف شده است .درنظر داشته باشيم كه
حداقل دستمزد امسال 2ميليون و  800هزار تومان تعيين شده و اين مبلغ تنها هزينه يك وعده غذايي براي خانواري است
كه بايد براي ديگر هزينهها مثل اجارهخانه ،رفتوآمد ،بهداشت و درمان و ...نيز ماهانه مبلغي را كنار بگذارد.

نيمرو ،زمانی ســادهترين غذا بود اما با قيمــت اين روزهاي
تخممرغ كمكم الاقل بــراي وعده صبحانه ،غذايي الكچري
محســوب ميشــود .قيمت فروش تخممرغ در بازار فاصله
بســيار زيادي با نرخ مصوب دارد و مسئوالن صنفي هم اين
موضوع را تأييد ميكنند .سعيد درخشاني ،رئيس اتحاديه
ســوپرماركتداران در رابطه با قيمــت تخممرغ ميگويد:
هماكنون قيمت هر شانه تخممرغ در سوپرماركتها  ۲۹تا
۳۱هزار تومان و بسته به وزن آن متغير است .بحث گرانفروشي
مطرح نيســت و مغــازهداران در روزهاي اخير خودشــان
تخممرغ را گــران خريداري كردهاند .امــا قيمت تخممرغ
در سوپرماركتها از آنچه درخشــاني ميگويد خيلي باالتر
است .تا روز جمعه 21شهريور ،قيمت هر شانه تخممرغ در
سوپرماركتها  34تا 35هزار تومان بود و فروشندهها 30هزار
تومان را قيمت خريدشان ذكر ميكردند .ناصر نبيپور ،رئيس
هيأت مديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهران در اين زمينه
ميگويد :قيمت تمامشده هر كيلو تخممرغ براي واحدهاي
توليدي در شرايط فعلي بيش از۱۴هزار و۹۰۰تومان و قيمتي
كه بايد بهدست مصرفكننده برسد ۳۰هزار تومان است .اگر
همين ۵۰درصد سويا توسط دولت تامين نشود ،تخممرغ به
كيلويي بيش از  ۲۳هزار تومان و شانهاي  ۵۰هزارتومان هم
خواهد رسيد.
چاي

پاي ثابت صبحانه ،چاي اســت اما از آنجا كــه در وعدههاي
ديگر هم مصرف ميشــود نميتوان هزينه آن را فقط براي
وعده صبحانه محاسبه كرد .قيمت انواع چاي بسته به ايراني
و خارجي بودن و برند آن متفاوت است اما بسته نيمكيلويي
بعضي برندهاي پرمشتري اين محصول 79هزار و900تومان
قيمت خوردهاند.
نان

قيمت مصوب نان در يك سال اخير تغييري نداشته اما قيمت
فروش آن در كمتر مغازه نانوايي مطابق نرخ مصوب اســت.
براساس آخرين مصوبات ستاد تنظيم بازار درخصوص نان،
قيمت نان بربري يارانهاي هزار تومان ،سنگك يارانهاي هزار
و 200تومان ،تافتون يارانــهاي 550تومان و لواش يارانهاي
300تومان است .قيمت همين نانها در نانواييهاي آزادپز
بهترتيب هزار و  ،500هزار و 850 ،800و 450تومان تعيين
شده است اما در بيشتر نانواييهاي سطح شهر بربري با قيمت
بين 2تا 2هزار و 500تومان ،سنگك بين 2تا 3هزار تومان،
تافتون 900تومان و لواش 500تومان عرضه ميشود.

كمبود نهادهها و افزايش قيمت خردهفروشي مواد پروتئيني

افزايش قيمت و سركوب تقاضا در بازار موتورسيكلت

رشد توليد و باالماندن قيمت خردهفروشي ميگو و آبزيان

توليدكنندگان گوشت مرغ و تخممرغ در حالي از كمبود و افزايش قيمت نهادههاي توليد و تأثير آن
بر قيمت تمامشده و خردهفروشي اين محصوالت خبر ميدهند كه مسئوالن بر توزيع گسترده اين
نهادهها در سراسر كشور تأكيد ميكنند .به گزارش همشهري ،طي چندماه اخير ،توليدكنندگان
دام و طيور از مشكالت تخصيص ارز ،تامين و عرضه و كمبود و افزايش قيمت نهادههاي توليد گاليه
كردهاند .مديرعامل شركت پشتيباني امور دام با بيان اينكه پس از برطرفشدن مشكالت تامين ارز
براي خريد نهادههاي دامي و واردات آن ،توزيع گسترده اين محصوالت در سراسر كشور آغاز ميشود،
گفت :با تخصيصهاي صورتگرفته ،يكميليون و ۶۰۰هزار تن نهادههاي دامي به ارزش ۴۵۰ميليون
يورو كه ۷۰۰هزار تن كنجاله سويا و مابقي ذرت و جو است ،وارد كشور شده است .محمدرضا طاليي
افزود :ماهانه نيازمند ۴۰۰هزار تن كنجاله هستيم كه براي شهريورماه تاكنون  ۶۰تا  ۷۰هزار تن تامين
شده و با خريدهاي انجامشده تا پايان ماه ،اين نياز بهطور كامل برطرف و دغدغهاي براي مرغداران
و دامداران وجود ندارد.

كمبود و افزايش بيرويه قيمت خودرو درحالي زمينه باالرفتن سهم موتورسيكلت در ناوگان حملونقل
درونشهري را فراهم كرده اســت كه افزايش قيمت اين وسايل نقليه موجب سركوب تقاضاي خريد اين
محصوالت شده است .به گزارش همشهري ،مشكالت توليدكنندگان داخلي براي تخصيص ارز و واردات
برخي مواداوليه و قطعات توليد موتورسيكلت و از سوي ديگر تنگناي واردات اين محصوالت موجب كاهش
تنوع و افزايش قيمت اين وسايل نقليه در بازار خردهفروشي شده است .اين افزايش قيمت اقبال مشتريان،
ازجمله اقشار جوان به موتورسيكلتهاي كاركرده ،بهخصوص انواع خارجي در بازار را بهدنبال داشته است.
اين افزايش قيمتها در شرايطي است كه توليدكنندگان از وجود ظرفيت خالي و كاهش تيراژ توليد و مونتاژ
انواع موتورسيكلت طي 2سال اخير خبر ميدهند .پيش از اين ابوالفضل حجازي ،عضو هيأت مديره انجمن
صنعت موتورسيكلت از تعطيلي 90درصد واحدهاي توليدي قطعات موتورسيكلت بهدليل گراني و كاهش
تقاضاي اين محصول خبر داده و اعالم كرده بود توليد موتورسيكلت به بيش از دوبرابر نياز بازار كشور در
سال 95موجب دپوي بسياري از موتورهاي توليدي آن سال در انبارها شد.

افزايش قيمت خردهفروشــي آبزيان و كاهش قدرت خريد مردم در حالي موجب كاهش ســهم اين
محصوالت در سبد غذايي خانوارها شده است كه مسئوالن از رشد توليد اين آبزيان خبر ميدهند .به
گزارش همشهري ،با وجود تأكيد كارشناسان تغذيه بر ضرورت استفاده از ماهي و ميگو و جايگزيني
گوشت سفيد با گوشت قرمز در سفره مردم ،رشد قيمت اين اقالم موجب كاهش سرانه مصرف آن شده
است .رئيس سازمان شيالت ايران از هدفگذاري براي توليد  ۵۲هزارتن ميگو تا پايان سالجاري خبر
داد و گفت :امسال حداقل ۱۲هزار هكتار از اراضي مســتعد زيركشت ميگو رفته است و ميزان توليد
ميگوي پرورشي در سال  ۹۹به رقمي بالغ بر  ۵۲هزارتن ميرسد .نبياهلل خونميرزايي با بيان اينكه
توليد آبزيان به يكميليون و ۲۸۲هزار و ۴۵۷تن رسيده كه رقم قابل توجهي است ،افزود :از اين ميزان
توليد  ۵۲۶هزارو  ۷۲۹تن از محل آبزيپروري و ۷۵۵هزارو ۷۲۸تن از محل صيد تامين شــده است.
به گفته او سرانه مصرف محصوالت شيالتي به  ۱۳.۳كيلوگرم در سال رسيده ،اما بايد مصرف آبزيان
بيش از اين افزايش يابد.

نرخ مصوب برخي انواع گوشت بوقلمون در ميادين ميوه و ترهبار شهرداري تهران

قيمت برخي انواع موتورسيكلت صفر و كاركرده در بازار

نرخ مصوب برخي انواع ميگو و ماهي در ميادين ميوه و ترهبار شهرداري تهران

هوندا كليك 150
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فوت وفن
درصد رهن كامل به قيمت ملك
رهن كامل ،پرداخت رهــن و اجاره يا
اجارهبهاي ماهانه ازجمله شيوههاي مرسوم
در رهن و اجاره واحدهاي مسكوني و تجاري
است اما ميزان مبلغ رهن به درصد قيمت
خانه ،به عوامل مختلفــي مانند منطقه و
محلهاي كه واحد مسكوني يا تجاري در آن
واقع شده ،متراژ ،چند سال ساختبودنآن،
امكانات و ...بستگي دارد.
با اين حال ،فرمول عمومي و مرســوم
براي رهن كامــل يك واحد مســكوني،
يكچهارم الي يكششــم قيمت آن است.
بنابراين نخستين موضوعي كه هنگام رهن
يك واحد مســكوني بايد درنظر داشــت،
قيمت هر مترمربع واحد مسكوني و سپس
سال ساخت آن اســت .مثال يك آپارتمان
۱۵۰متري نوســاز در مناطق باالي شهر
تهران ،اجارهبهــا و مبلغ رهــن بهمراتب
باالتري نســبت به يك واحد مســكوني با
همين متراژ در مناطق پايينتر شهر دارد
و اگر عمر واحد بيشــتر باشد ،اين اختالف
بيشتر ميشود.
معموال مشاوران امالك درصورتي كه
آپارتمان نوساز باشد ،از فرمول يكچهارم
بــراي تخمين رهــن كامل آن اســتفاده
ميكنند و با افزايش عمر ســاختمان ،اين
فرمول به يكششم نزديكتر ميشود .البته
مشــاورين امالك و بنگاهها براي محاسبه
دقيقتر قيمت رهن از پارامترهاي ديگري
نيز استفاده ميكنند كه در كنار فاكتورهاي
بازار ،موقعيت و تمايالت مالك و مستأجر را
نيز در بر ميگيرد.
توجه داشته باشيد كه طبعا واحدهاي
مســكوني لوكستــر از ارزش باالتــري
برخوردارند و واحدهاي مسكوني سادهتر،
با قيمتهاي به نســبت پايينتري معامله
ميشــوند .عالوه بر فرمــول يكچهارم و
يكششم مذكور ،ميزان تقاضاي بازار عامل
تعيينكننده ديگري در ميزان رهن و اجاره
است.
معموال بهترين زمان براي رهن يا اجاره
يك واحد مسكوني ،زماني است كه تقاضا
براي مسكن پايين بوده و موجرين ،حاضر
هســتند كه با قيمتهــاي پايينتري نيز
معامله كنند .از ســوي ديگر برخي ماهها
مانند ايام قبل از عيد يا نزديك به بازگشايي
مدارس در مهرمــاه ،ازجمله پرتقاضاترين
فصول براي رهن و اجاره مسكن محسوب
ميشــود كه نرخ قراردادهاي رهن و اجاره
ملك در اين ايام را باال ميبرد .پس درصورتي
كه دنبال خريد ،رهن يا اجاره واحد مسكوني
هستيد ،بهتر است تا پيش از فصول نقل و
انتقاالت نسبت به انجام اين كار اقدام کنید
تا گزينههاي بيشتري را در اختيار داشته و
از نظر اقتصادي هم با پرداخت ناگزير رهن و
اجاره بيشتر زيان نكنيد.

راسته بازار
قطعات دستدوم موتور
اگــر بــراي تاميــن قطعــات برخي
موتورسيكلتهاي قديمي يا انواع برندهاي
خارجي كــه واردات و عرضه آن طي چند
سال اخير ممنوع يا محدود شده ،با مشكل
مواجه هســتيد ،بهتر است شــال و كاله
كنيد و با رعايت فاصلهگذاري اجتماعي و
پروتكلهاي بهداشتي راهي بورس فروش
قطعات دستدوم موتورسيكلت در ميدان
رازي تهران شويد.
در اين راســته بــازار ميتوانيــد انواع
قطعات اصلــي و البته دســتدوم موتور،
بدنه و حتي لوازم جانبــي و مصرفي انواع
موتورسيكلتهاي ياماها ،هوندا ،كاوازاكي،
وسپا ،موتور گازي و حتي موتورسيكلتهاي
قديمي يا جديدي كه چند ســالي از عمر
عرضه آنها به بــازار ميگذرد بــا قيمت و
كيفيت مناسب پيدا كنيد.
توجه داشته باشــيد كه اغلب اينگونه
قطعات دســتدوم از طريق اوراق كردن
موتورســيكلتهاي دســتدوم و قديمي
از رده خارجشده توســط كسبه اين محل
تامين ميشود .پس درصورتي كه نيازمند
قطعه كمياب و خاصي هســتيد بايد كمي
صبر و حوصله به خرج دهيد و به مغازههاي
مختلف سر بزنيد.
در راســته بازار قطعات موتورسيكلت
ميدان رازي عالوه بر انواع الستيك ،لوازم
مصرفي و قطعات دست دوم ،انواع قطعات
نو و كمياب موتورســيكلت نيز با قيمت و
كيفيت متفاوت عرضه ميشود كه با توجه
به عرضه برخي قطعات تقلبي و بيكيفيت
در بازار اين محصوالت بهتر است درصورتي
كه شــناخت كافي از اصلي بودن اينگونه
قطعات نداريد ،كار خريد ايــن اقالم را به
تعميركاران خبره واگذار كنيد.
قرار گرفتن اين راســته بــازار در مرز
محــدوده طــرح ترافيــك و زوج يا فرد
خودروها و كمبود شــديد جــاي پارك،
ازجمله نقاط منفي اين راسته بازار است .
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این شماره

كو هخواری

درنگ

23023630

مهمترين پروندههاي كوهخواري در سالهاي اخير

كوههايي كه خورده شدند

چرا پديده كوهخواري در استانهاي شمالي رايج شده است؟

راز ناپديد شدنكوههاي شمال

عضو شوراي شهر كالردشت و نماينده رشت معتقدند كه نداشتن درآمد پايدار و نبود نظارت كافي ،زمينه كوهخواري را مهيا كردهاست
زمينخواري ،جنگلخواري ،ساحلخواري و ...فهرست بلندبااليي است كه هر چند سال يكبار،
نورا عباسی
يك مورد جديد به آن اضافه ميشــود و كوهخواري نيز چندسالي است كه بهعنوان عضو جديد
روزنامهنگار
فهرست تخلفات جاي گرفته است .هر چند موضوع كوهخواري در سالهاي اخير بسيار موردتوجه
قرارگرفته است اما صحبتهاي نماينده مازندران در شورايعالي استانها اين نكته را گوشزد ميكند كه برنامه براي تخريب
كوهها در استانهاي شمالي و ساخت ويال ريشه در سالهاي دورتر دارد .او سال گذشته اعالم كرده بود« :چندين كوه حدفاصل
نكا تا بهشهر در 2دهه گذشته ناپديد شدند و هماكنون طمع شبانهروزي براي ناپديد كردن چند كوه ديگر در جريان است».
باتوجه بهسرعت گرفتن تخلفات مربوط به زمينخواري و صحبتهاي چندماه پيش فرمانده يگان حفاظت اراضي كشور مبني
بر اينكه «مازندران بدترين وضعيت را در درياخواري ،جنگلخواري ،مرتعخواري ،كوهخواري و تغيير كاربري غيرقانوني اراضي
كشاورزي در كشور دارد ،بهحدي كه زمينخواري در مازندران به مرز بحران رسيده است» بايد انتظار داشت كه سوداگران
عالقهمند به كوهخواري نيز با شدت بيشتري به از بين بردن كوهها اقدام ميكنند.
نبود درآمد پايــدار؛ عامل افزايش پديــده كوهخواري و
زمينخواري

فرهاد كريمايي ،عضو شوراي شهر كالردشت پديده كوهخواري
و داليل رواج آن در مناطق شمالي كشور را تحليل كرد .از نظر
او ريشه اصلي اتفاقاتي مانند كوهخواري و زمينخواري را بايد در
نبود درآمد پايدار در استانهاي شمالي دانست؛«بر اساس تجربه
خودم بايد بگويم كه مديران ارشد استان و شهرستانها به سمت
ايجاد درآمدهاي پايدار در مناطق شمالي حركت نكردهاند و در
گذر سالها براي ايجاد چنين فضايي برنامهريزي نشده است .اين
رويه موجب شد تا جوانان و مردم بومي مناطقي مانند كالردشت
به جاي آنكه از طريق گردشگري و مشاغل ديگر درآمد كسب
كنند ،به اجبار به سمت خريد و فروش زمين بروند ».او از 2منظر
به توضيح اتفاقات تلخي همچون كوهخــواري و زمينخواري
پرداخــت و گفــت« :در گام اول بحث فــروش زمينهاي آبا و
اجدادي بود اما اين دايره در گذر زمان گســتردهتر شد و اكنون
با مباحثي همچون ساختوساز در نقاطي از كوه مواجه هستيم،
اين روند تا جايي پيش رفته كه متأسفانه بايد بگويم اين رويه در
زندگي روزمره مردم استانهاي شمالي جاي گرفته و به امري
عادي تبديل شده است».
بر اساس گفته كريمايي ،در سالهاي اخير تقاضا براي خريد ملك
در شمال كشور با جهش همراه شده است ،هيچ نظارتي بر اين
افزايش تقاضا صورت نگرفت و ما شاهد بوديم كه اقدامات خريد و
بوهواي شمال ،از زمينهاي آبا
فروش زمين در مناطق خوشآ 
و اجدادي فراتر رفت و به عرصههاي ملي كشيده شد.
اين عضو شوراي شــهر كالردشــت بر اين موضوع تأكيد دارد
كه ساختوســازهاي غيرمجاز در ســالهاي اخير روند نزولي
پيدا كردهاند؛ «تحقيقات ميداني ما در كالردشــت اين را نشان
ميدهد كه در چند سال اخير موضوع ساختوسازهاي غيرمجاز

تا حدودي مديريت شده است اما يك موضوع اصلي وجود دارد
كه من هم همواره پيگير آن بودم و حتي براي به نتيجه رساندن
اين موضوع به كميسيون اصل 90مجلس رفتم و گزارش دادم».
واگذاري منابع طبيعي به ارگانها و سازمانهاي دولتي پديدهاي
است كه از نظر كريمايي ريشه در بسياري از تخلفات دارد؛ «ما
شاهد هستيم كه در كالردشــت يكسري واگذاريهاي منابع
طبيعي به ارگانها ،ســازمانهاي دولتي و نهادهاي حقوقي يا
اشخاص انجام ميشود .اين واگذاريها مصداق زمينخواري و
كوهخواري هستند .روند كار اينگونه است كه زميني را از عرصه
ملي به شخص واگذار كردند تا يك كارخانه در آن منطقه احداث
شود ،شخص آن منطقه را ديوار كرد اما كارخانهاي احداث نشد و
بعدها طي يك فرايند به ظاهر قانوني ،سند آن منطقه را دريافت
كرد و پس از آن زمين را براي فروش گذاشت».
او به بيان مصداقهاي ديگري نيز پرداخت و گفت« :در قبال اجراي
آزادراه ،حداقل 100هكتار از اراضي غرب استان را به مجري آزادراه
واگذار كردند .اين موضوع را بســيار پيگيري كرديم اما هنوز به
نتيجهاي نرسيدهايم يا مناطقي را به ارگانهاي دولتي براي اجراي
طرح عرضه كردند مانند مركز پرورش ماهي در رودبارك ،كه در
اين مناطق اتفاقي بر اساس طرح ارائه شده رخ نداد و تجربه به ما
نشان داده است كه چند سال بعد اين مناطق را قطعهبندي و تحت
عنوان مجموعه استراحتگاه مديران يا نامگذاريهاي ديگر واگذار
ميكنند .از نظر من حرمت امامــزاده را بايد متولي آن نگهدارد،
وقتي خود دولت در قالب طرحهاي مختلف ،اراضي و بخشهايي
از كوه را واگذار ميكند ،ديگر از مردم چه توقعي بايد داشت؟ اين
واگذاريهاي عرصههاي ملي در كالردشــت انجام شــده و اين
موضوع هيچ مديريت نشده است».
از نظر كريمايي اقداماتي مانند تخريب ويال يا بازداشت افراد در
مسير برخورد با اين تخلفات از قدرت بازدارندگي كافي برخوردار

نيستند و قبل از آنكه وياليي به شكل غيرقانوني در كوه و جنگل
ساخته شود ،بايد جلوي اتفاق را گرفت؛« جهادكشاورزي متولي
برخورد با ساختوسازهاي غيرمجاز اســت و به جاي آنكه در
مرحله آخر دست به تخريب ويال بزند ،بايد از قبل و با فرهنگسازي
وارد اين ميدان شود .واقعيت اين است كه اگر آن كشاورز نخواهد
زمينش را بهدست ساختوساز بسپرد ،گزينه ديگرش چيست؟
نميشود به مردمي كه تحت فشار اقتصادي هستند ،فقط بگوييم
زمين را نفروش ،بلكه بايد براي آن كشاورز شرايط كار و درآمد
پايدار در كنار فرهنگسازي ايجاد كرد».
براي مقابله با كوهخواري ،خأل نظارتي داريم

محمدرضا احمدي نماينده مردم رشــت در مجلس يازدهم در
گفتوگو با همشــهري كوهخواري ،زمينخواري و ...را در يك
دستهبندي قرار ميدهد و معتقد است كه «با هر آنچه موجب
ضربه زدن به منافع مردم ميشود ،بايد مقابله كرد ،اين موضوع
ميتواند در حوزه كوهخواري يا جنگلخواري باشــد ،موضوع
تفاوتي ندارد و دستگاههاي نظارتي بايد با چنين ناهنجاريهايي
مقابله كنند ،چرا كه منافع مردم بايد خط قرمز ما باشد».
اين نماينده مجلس معتقد اســت كه بستر براي سوءاستفاده و
كوهخواري مهيا شده است؛ «انسانها حريص هستند و بر اساس
منافع شخصيشان در مسيرهايي انحرافي همچون كوهخواري
قرارميگيرند .زماني كه يك بستر براي سوءاستفاده ايجادشود،
برخي از اين فضا استفاده ميكنند و بنابراين دستگاههاي متولي
بايد وارد ميدان شوند و جلوي اتفاقاتي مانند كوهخواري را بگيرند.
تكرار اتفاقاتي در حوزه كوهخواري و زمينخواري به ما نشــان
ميدهد كه دستگاههاي نظارتي آنچنان كه بايد به وظيفه خود
عمل نكردهاند ،در واقع ما شاهد يك خأل هستيم و اين خأل موجب
شده است تا سوداگران احساس امنيت كنند و دست به هر كاري
كه خودشان صالح ميدانند بزنند».
احمدي معتقد است كه هر زمان فرصت براي سوداگران فراهم
شود ،آنها سوءاستفاده ميكنند؛ بنابراين بايد اين فرصت به آنها
داده نشود و مســئوالن محلي نيز نبايد چشــم بر اين تخلفات
ببندند؛«اتفاقات به اين شــكل بعيد است كه سازماندهي شده
باشد ،بسياري از دهياران و شوراها نظارت كامل دارند و بايد قبل
از آنكه ويال يا خانهاي بر فراز كوه ساخته شود ،جلوي آن را بگيرند
و تمام اقداماتشان را به پس از ساختوساز موكول نكنند .چنين
اتفاقاتي موجب ميشود تا آســيبهاي جدي به محيطزيست
مناطق وارد شود و راه را براي تخلفات ديگر در حوزه كوهخواري
و جنگلخواري مهيا كند».

اواخر ســال  1393بود كه عبارت
سمیرا رحیمی
كوهخــواري ،مفهومي قابل لمس
روزنامهنگار
بهخود گرفت .قباد افشار ،رئيس
سازمان امور اراضي وقت كشور ،با اعالم افزوده شدن پديده
كوهخواري به پديده مخرب زمينخواري اعالم كرد كه گروهي
از افراد با تغيير كاربري حاشــيه كوهها و تپههاي حاشــيه
شهرهاي بزرگ اقدام به ساخت و سازهاي غيرقانوني ميكنند
كه درصورتمقابله نكردن با آنها ،امنيت غذايي و عرصههاي
منابع طبيعي كشور در معرض تهديد قرار خواهد گرفت .در
همان سال افشار از تشديد اقدامات مقابلهاي با زمينخواران
و كوهخواران خبر داد و گفت تغيير كاربري اراضي در كشور
30درصد كاهش داشــته اســت .آيا تأثيرگذاري اين روند
مقابلهاي تا به امروز مداوم بودهاست؟ خير .آيا پديده تكهتكه
كردن منابع طبيعي با هدف بهرهبرداري شخصي و مالي طي
6سال گذشته متوقف شده است؟ خير .كافي است تنها اخبار

پنجم مردادماه  ،99رئيس ســازمان ثبت اســناد كشور
از ثبت ســند براي قله دماوند و 18هزار هكتار از اراضي
كوهپايهاي آن و همچنين اعطاي يك سند ثبتي از دماوند
به اداره اوقاف خبر داد .محمد نژاد رجبعليبيشه ،رئيس
اداره مميزي و حدنگاري اراضي اداره كل منابع طبيعي و
آبخيزداري مازندران ،اعالم كرد :از 11پالك محدوده قله
دماوند تنها 10پالك جانمايي و ثبت شدند و پالك يازدهم ،بهعنوان اراضي موقوفه اعالم
شد .وقفي اعالم شدن يك يال از دماوند نگرانيهاي زيادي را در ارتباط با از سرگيري فعاليت
معدن پوكه الر (كه توقف فعاليت آن سالها زمان و هزينه برده بود) ،تخريب بيشتر دماوند
و جلوگيري از ثبت جهاني شدن آن ايجاد كرد .با جنجاليتر شدن اين خبر مقامات وادار
به واكنش شدند و درنهايت در هشتم مرداد ،99سيدصادق ساداتيان ،معاون امور امالك و
كاداستر سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ،اعالم كرد :كل اراضي دماوند به نام دولت سنددار
شدند اما قسمت مورد اختالف پالكهاي ثبتي  68و  69همچنان در دست بررسي است.

دماوند
مازندران

از اواخر سال  98تراشيدن كوههاي حاشيه شهر جديد
صدرا در شيراز آغاز شد .بهانه تراشيدن كوه اينبار ساخت
خانهها و برجهاي مسكوني توسط شركت عمران شهر
جديد صدرا بوده است .اين شركت پس از پيگيريهاي
دادستاني شيراز اعالم كرد که منابع طبيعي شهر جديد
صدرا در سال  92در قالب مزايده به يك اداره واگذار شده
و ساختوسازها در آن قانوني و با اخذ مجوزهاي الزم انجام شده است ،زيرا اين مناطق
ي اين
اكنون كاربري مسكوني دارند .تخريبكنندگان حريم كوه صدرا معتقدند آمادهساز 
زمينهاي مسكوني ممكن اســت با دخل و تصرف در بستر طبيعت همراه باشد كه اين
موضوعي عادي است .در مرداد 99دادستاني شيراز از توقف موقت ساختوسازها و اقدام
به تعيين و تكليف اراضي كه در حريم كوه واقع شدهاند ،خبر داد.

صدرا
شيراز

احداث مســير تلهكابيــن در كوه صفه
اصفهان و ساختوســازهاي بيرويه در
دامنه ايــن كوه در قالــب مجتمعهاي
تفريحــي و رســتوران در ســال  95با
واكنشهاي زيــادي از ســوي فعاالن
محيطزيست مواجه شد .به بهانه ساخت
مسير تلهكابين ،بخش بزرگي از اين كوه صاف شد و صفه اكنون به يكي از پاركهاي
حاشيه زايندهرود شــبيهتر اســت تا كوه .همچنين اجراي طرحهاي ساختوساز در
كوه باعث شد تا بناي تاريخي شاهدژ با انواع دكلها و كابلهاي برق احاطه شود .روند
توساز منجر به تغيير شكل كوه و تغيير گونههاي گياهي و جانوري آن شده است.
ساخ 

صفه و قله شاهدژ
اصفهان

بازخواني پرونده دماوند

داليل تداوم كوهخواري چيست؟

از وقف تا آزادي نيمبند

پشت خاليكوهها

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

سازمان جنگلها طبق ماده 55قانون حفاظت ميتواند بدون
رأي دادگاه رفع تصرف كند اما ماده 690قانون مجازات رفع
تصرف را منوط به حكم دادگاه ميداند
مديركل دفتر امور حقوقي سازمان جنگلها و مراتع كشور
خدیجه نوروزی
30درصد پروندههاي تشكيل شده در دايره حقوقي منابع
روزنامهنگار
طبيعي را مربوط به كوهخواري اعالم ميكند .گويي اقدامها و
راهكارها براي جلوگيري از اين معضل هموزن كوه نيستند تا بتوانند از اساس تيشه بر ريشه
اين همه كوهخواري بزنند .شايد سهلانگاري و ناهشياري ما در نابودي منابع طبيعي ريشه
تاريخي و افسانهاي دارد؛ همان زماني كه فرهاد كوهكن براي رسيدن ب ه عشق اسطورهاي
خود شيرين ،به جان كوه افتاد .سودجويان چنان حريصانه و طمعكارانه به جان طبيعت
افتادهاند كه گويي حرص و آزشان سيريناپذير است .البته جاي خالي قوانين جامع ،محكم
و بازدارنده هم در افزايش اين همه بيمهري به زمين،كوه و جنگل بيتأثير نبوده است.
اقدامات فراسازماني؛ در حد حرف

رضا افالطوني ،در گفتوگو با همشهري كوهخواري را يك مسئله فراسازماني عنوان ميكند
و حل اين معضل را فقط مربوط به ســازمان جنگلها نميداند .او ميگويد« :بعد فراسازماني
كوهخواري آمايش سرزمين است كه معتقديم هر چه زودتر اين طرح آماده و اجرا شود ،آسيب
به حوزه اراضي ملي كاهش خواهديافت .اما اين طرح تاكنون فقط در حد حرف باقي مانده كه
الزم است پيگيري كنيم تا انجام شود .در حاليكه با انجام اين كار هزينههاي عملياتي و ميداني
كه اكنون انجام ميشود بسيار كم خواهد شد» .ساالنه هزاران هكتار اراضي منابع طبيعي توسط
زمينخواران سودجو تصرف ميشود و مسئوالن از اجراي طرحهايي سخن ميگويند كه بيش
از 40سال اســت كه در حد حرف باقي مانده و عملياتي نشــدهاند؛ راهكارهايي كه با اجرايي
نشدنشان هر روز آسيب بيشتري را به عرصههاي منابع طبيعي وارد ميكند.
مسئله فراسازماني ديگري كه مديركل حقوقي ســازمان جنگلها و مراتع كشور به آن اشاره
ميكند تثبيت مالكيت است .الزم است دستگاههای ذيربط با همكاري هم ،حوه اراضي ملي
و ميزان مالكيت و حد و حدود آن را از اراضي كشاورزي جدا كنند و بعد از تثبيت سند مالكيت
به نام سازمان جنگلها براي اراضي ملي اعم از جنگلها و مراتع صادر شود و تثبيت مالكيت
دولت انجام شود .تمام اقدامات سازمان جنگلها در قالب طرحهاي مديريت منابعطبيعي است.
افالطوني ميگويد«:ما چيزي به نام واگذاري نخواهيم داشت .در قالب طرحهاي مديريت منابع
ي محور با موضوع حفاظت خواهد بود .در اين حوزه در تالشــيم از ظرفيتهاي مردمي
طبيع 

مربوط به كوهخواري در مناطق خوش آب و هواي شمال شهر
تهران مانند اوشان ،فشم ،لواسان و ميگون را دنبال كنيد تا
ببينيد چگونه ويالهاي عجيــب و غريب جايگزين تكهاي از
كوه ،درختان كهنسال و باغهاي انبوه شدهاند .گهگاهي وياليي
غيرقانوني تخريب شده است ،اما به جاي آن دهها ويالي جديد
در دل كوه ظاهر شدهاند .روند كوهخواري در اين مناطق و در
كل كشور به اندازهاي سريعتر از اقدامات مقابلهاي رخ ميدهد
كه اميدي به نجات منابع وسيع طبيعي كشور از چنگ تعدادي
انگشتشمار سودجوي داراي رابطه و پول نميرود .اسماعيل
كهرم ،فعال محيطزيست و كارشناس حياتوحش در واكنش
به كوهخواري منابع پوكه در ارتفاعي غيرمجاز از كوه دماوند
ميگويد روزانه 500كاميون از معادن تنه دماوند برداشــت
ميشــود و اگر اين روند ادامه پيدا كند ،ظرف 73هزار روز
دماوند با خاك يكسان خواهد شد .باور اينكه كوهخواريها به
دور از چشم سازمان حفاظت از محيطزيست انجام ميگيرند

هنوز رسانهها درگير خبر 5600هكتار جنگلهاي ساري بودند كه خبر وقف 3هزار هكتار از مراتع دماوند منتشر شد .اما چطور اين خبر داغ
شد و چطور رو به سردي رفت؟ آيا مشكل وقف دماوند حل شد؟ اخبار به ما رسيده چه ميگويند؟

روزنامه همشهري در گزارشي خبر داد
كه سازمان جنگلها از صدور سند وقف يك
برش از كوه دماوند به نام ســازمان اوقاف
گفته اســت .در اين گزارش آمده بود كه
ظاهرا ســازمان اوقاف براي يك پالك از ۱۱پالك ثبتي (از دامنه تا قله
دماوند) سند وقفي گرفته است .همين گزارش باعث بروز واكنشهايي
بين شخصيتهاي سياسي و مردم شد.

5مرداد

در قالب تشكلها هم بهرهببريم .پايش ماهوارهاي و استفاده از امكانات روز هم در دستور كار
سازمان قرار دارد كه بخشي از آن عملياتي شده است».
قوانين عليه طبيعت

مديركل حقوقي سازمان جنگلها و مراتع كشور در مورد مشكالت موجود در عرصه محافظت
از منابع طبيعي اظهارميكند« :متأسفانه موازيكاري و مغايرتهاي قانوني و ناسخ و منسوخ
بودن قوانين موجود در بين دستگاههاي اجرايي بسيار وجود دارد كه بايد اين قوانين تنقيح و
يكدست شود .گاهی زمين تصرفشده آب و برق و گاز دارد ،يعني پروانه شهرداري يا بخشداري
دارد ،درصورتي كه مالكيت زمين مربوط به اراضي ملي است .اين در حالي است كه پروانه زماني
بايد صادر شود كه مالكيت محرز شود25 .هزار پرونده زمينخواري و تخلفات در سال داريم كه
تا دلتان بخواهد در آنها از اين تناقضات وجود دارد كه دست ما را در دادگاه ميبندد».
طوالني مدت شدن دادگاههاي رفعتصرف گاه خود آسيب زيادي را به منابع طبيعي از سوي
سودجويان ميرساند .افالطوني ميافزايد« :در اين مورد ســازمان منابع طبيعي ميتواند از
ظرفيت ماده 55قانون حفاظت استفاده كند و بدون رأي دادگاه رفع تصرف كند .اما اين ماده
قانوني با تصويب شدن ماده 690قانون مجازات منسوخ شــده .ماده 690تابع آيين دادرسي
كيفري است و رفع تصرف بهموجب حكم دادگاه خواهد بود .تعلل در صدور رأي دادگاه ،ما را در
زمان تصرف با مشكالت عديدهاي مواجه ميكند؛ چرا كه رفع تصرف اراضي ملي بايد با قلعوقمع
نهالهاي كشاورزي كاشته شده سه يا چهارساله همراه شود كه آثار سوء اجتماعي و اقتصادي
دارد و عمال امكانپذير نيست .درحاليكه اگر بهمحض تصرف توسط يك كشاورز ،همان زمان
از سوي منابع طبيعي رفع تصرف شود از تبديل آن به زمين كشاورزي و صدمه زدن به اراضي
طبيعي جلوگيري بهعمل ميآيد».

معصومه ابتكار ،معاون رئيسجمهور ،همان روز در صفحه توييتر
خود نوشت« :اثر طبيعي ملي قله دماوند با مساحتي بالغ بر  ۲۹۵۰هكتار
در سال  ۱۳۸۱طي مصوبه شورايعالي محيطزيست به مجموعه مناطق
تحت مديريت سازمان حفاظت محيطزيست پيوست ه است .اثر طبيعي
ملي عاليترين رده حفاظتي اســت كه براساس قانون هيچگونه امكان
واگذاري يا بهرهبرداري ندارد» .اما در همين زمان بود كه سازمان اوقاف
به اين خبر واكنش نشان داد و آن را تكذيب كرد.
ابراهيم رئيسي ،رئيس قوه قضاييه نيز در جلسه شوراي حفظ حقوق
بيتالمال بر صيانت از اراضي ملي و طبيعي تأكيد كرد« :منابع طبيعي
جزئي از حقوق مردم اســت و صيانت نكردن از اراضي ملي منتهي به
ضايعشدن حقوق عصرها و نسلها ميشود».
در اين روز اسنادي منتشر شد كه پرده
از اين وقف برميداشت.
در واكنشــي ،اداره اوقاف درباره وقف
بخشــي از كوه دماوند اعالم كرد كه وقف
مربوط به قله نبوده و موضوع وقف يك يال دماوند بوده است.

6مرداد

ابراهيم حيدري جناسمي ،مدير اوقاف مازندران نيز گفت« :اين
منطقه در سال  ۱۳۴۱و قبل از انقالب وقف شده و همه اسناد آن موجود
است .اين موقوفه مربوط به يك قريه و مراتع آن در اطراف كوه دماوند
است و ب ه هيچوجه شامل خود كوه دماوند نميشود».

7مرداد

محسن موســوي ،مديركل منابع طبيعي
و آبخيزداري مازندران ،در واكنش به گفته
رئيس قوه قضاييه ،خواست كه با اعمال ماده،۴۷۷
اين پرونده مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد.

صادق سعادتيان ،مركز امور امالك سازمان ثبت اسناد هم گفت:
«براي پالك 120من محلي از اراضي مالر بهعنوان وقف اقدام شده ،در
حاليكه پالكهاي متعلق به سازمان اوقاف شامل هزاران هكتار است
كه سالها با اجاره مراتع و معادن آن كسب درآمد كرده است.،
غالمحسين اسماعيلي ،سخنگوي قوه قضاييه نيز درباره وقف
برشــي از كوه دماوند گفت« :در حاليكه د ر ماه گذشته سند رسمي و
كاداستري قله دماوند با مساحت  ۱۰۸۱هكتار از منابع طبيعي اين قله
توسط سازمان ثبت اسناد ،صادر و تحويل منابع طبيعي شد ،كساني كه
بهدنبال فضاسازي بودند با يك خبر غلط اعالم كردند كه در قالب وقف
اين قله واگذار شده است .سند دقيق صادر و تحويل دولت شده است.
سندي كه براي دماوند صادر شده مشمول كوهپايهها هم ميشود .بعد
از ۴۵كيلومتر از دماوند مرتعي اســت كه يك زمان به نام پهلوي صادر
شده بود ،اما با اعتراض مرتعداران باطل شد و مرتعداران اين زمين را وقف
كردند .قبل از كاداستر براي اين قسمت سند وقفي صادر شده بود و مقرر
شده كه هيأت عالي نظارت ثبت ورود كند ،چرا كه سند سنتي است».
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قانون درباره جرائم منابع طبيعي و كوهخواري چه ميگويد؟

راه مقابله با كوهخواري تشديد مجازات نيست

وحيد جالئي ،حقوقدان :مشكل اينجاست كه استفاده شخصي و آسيب به اموال عمومي و منابع طبيعي ميان مردم قباحت ندارد

دشوار است .اما تلنبار شــدن پروندههاي متعدد كوهخواري
و تداوم مشاهده اين پديده در گوشه و كنار كشور دستكم
ثابت ميكند كــه نظارت كافي بر اين معضــل وجود ندارد و
اقدامات ســازمانهاي مســئول براي مقابله با آن ناكافي و

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

از اواخــر دهــه  70و
شبنم سیدمجیدی
اوايل دهــه  80بود كه از
روزنامهنگار
يك جايي بــه بعد ،واژه
«زمينخواري» به جاي غصب و تغيير كاربري زمين وارد
ادبيات دولتيها و نهادهاي مختلف حافظ منابع طبيعي
شد .با وجود آنكه در طول اين سالها تأكيد بسياري از
سوي عاليترين مقامات كشــور براي برخورد قضايي با
مجرمان اينگونه تخلفات شده است ،همچنان در وسعت
وسيع و با سرعت عجيبي با غصب غيرقانوني زمينهاي
ملي در همه نقاط كشور مواجهيم .ارتفاعات نيز نه فقط
مستثني نبودهاند ،بلكه دامنه آسيبها در اين نقاط طبيعي
بكر و خوش آب و هوا گستردهتر نيز بوده است .با وجود
همه تبعاتي كه كوهخواري ،تغيير كاربري زمينها و منابع
طبيعي داشته است ،همچنان اراده الزم براي برخورد با
مسببان اين جرائم ديده نميشود .آيا قوانين در اين زمينه
خأل دارند يا مشــكل از جاي ديگري است؟ در اينباره با
وحيد جالئي ،حقوقدان و استاد دانشگاه صحبت كردهايم.
او اعتقاد دارد كه تشديد مجازات ،راهحل مشكل نيست.
تغيير كاربري قانوني ،بدترين نوع زمينخواري

دكتر جالئي با اشــاره بــه اينكه
زمينخــواري و كوهخــواري به
2شيوه انجام ميشود ،ميگويد :در
يك شيوه ،اراضي ،ماهيتاً متعلق به
دولت هستند كه يك نفر به شكل
غيرقانوني آن را تصرف ميكند و با
استفاده از شيوههاي غيرقانوني ،مالكيت آن را به نام خودش
ميكند و به نوعي برايش سند ميگيرد .در شيوه دوم كه ما
بيشتر با اين شيوه از زمينخواري مواجهيم ،اراضي متعلق به
خود فرد است اما كاربري آن مسكوني نيست .يعني ب ه عنوان
مثال ،فرد چند هكتار زمين با كاربري كشاورزي يا باغ و فضاي
سبز دارد .اما به شكل غيرقانوني كاربري آن را تبديل ميكند
و در آن ويال يا خانه ميسازد و كاربري آن را به مسكوني تغيير
ميدهد.
اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه ميدهد :در اين شيوه نيز
باز به  2روش عمل ميكنند؛ در يك روش ،اين ساختوساز به
شكل غيرقانوني و بدون هيچ مجوزي انجام ميشود .در روش
دوم كه شــايد بدترين نوع زمينخواري باشد ،اين اراضي به
شكل قانوني تغيير كاربري ميدهند كه كار برخورد و مجازات
را براي قوه قضاييه بسيار سخت ميكند .به اين ترتيب كه با
نظر كميسيون ماده  5مجوز تغيير كاربري به افراد متقاضي
ارائه ميشود .اين كميسيون با حضور استاندار يا معاون وي،
مديركل راه و شهرسازي هر اســتان ،شهردار شهر مربوطه،
رئيس سازمان جهادكشــاورزي ،مديركل ميراث فرهنگي و
همچنين رئيس ســازمان نظام مهندسي ساختمان استان
و رئيس شوراي شهر مربوطه تشكيل ميشود .براساس نظر
اين كميسيون يك نفر ميتواند مثال كاربري فضاي سبز ملك
خود را به تجاري تغيير دهد كه بهسختي ميتوان بعد از ارائه
اين مجوز و تغيير كاربري با اين اتفاق برخورد كرد.
اين اســتاد دانشــگاه با بيان اينكه حريم كوهها نيز در اين

شيوشگان را بهعنوان نخســتين سكونتگاه انسان در
كرمان ميشناسند .كوهي باســتاني كه آثار باستاني
بينظيري مانند سايهنگاره نيمرخ انسان ،قلعه سر به
فلك كشــيده دختر ،قلعه اردشير و گنبدگبري را در
خود جا داده اســت .اما اين حجم از آثار باستاني مانع
از تخريب شيوشگان نشد و مؤسسه ملل با همكاري
مقامات شهر كرمان ،پروژه بام كرمان را از سال  1386در اين منطقه باستاني كليد
زدند تا چهرهاي زخمي و نازيبا از اين منطقه باستاني برجا بگذارند .نصب دكلهاي
تلهكابين در حريم منظري آثار باستاني شيوشگان ،خاكبرداري و تسطيح مرتفعترين
بخش كوه بهمنظور احداث هتل و رستوران ،تداخل جاده دسترسي به هتل با حريم باغ
بيرمآباد و تخت درياقلي بيگي و كاشت درخت براي ايجاد هكتارها فضاي سبز ازجمله
آسيبهايي است كه كوهخواري به شيوشگان وارد كرده است و حتي پس از ثبت ملي
اين منطقه در سال  ،99نگرانيها براي محافظت از اين اثر ملي همچنان ادامه دارد.

شيوشگان
كرمان

عمليات تخريب و نابودي بلندترين قله شرق كوه البرز،
يعني كوه شــاهوار از اوايل ســال  94به اسم تامين نياز
كارخانه آلوميناي ايران و در قالب بهرهبرداري از معدن
بوكسيت تاش ،آغاز شد .پوشش گياهي و منابع آبي كوه
شاهوار بيش از 5سال است كه در معرض انواع آسيبهاي
ناشي از اكتشاف معدن بوكسيت كه سودآوربودن آن نيز
محل ترديد است ،قرار گرفته است .گفته ميشود تا سال ،97يك ميليون و 680هزار تن
باطله معدني در كوه شاهوار انباشته شد ه اســت و بسياري از گونههاي گياهي و حيواني
منطقه در معرض انقراض قرار گرفتهاند .در اواسط سال  ،97معدن بوكسيت تاش با پيگيري
فعاالن محيطزيست و مردم شاهرود بهصورت موقت تعطيل شــد ،اما نگرانيها درباره
ازسرگيري بهرهبرداري از اين معدن مخرب همچنان ادامه دارد.

شاهوار
شاهرود

طرح عجيب كوتاه كردن چندين متري از ارتفاع كوه
باباموسي با اعتبار 40ميليارد ريال در سال 1384اجرا
شد .كوه بهدليل بهبود ديد خلباناني كه قصد فرود در
فرودگاه بجنورد را داشتند اجرا شد ،درحاليكه ميشد
به سادگي و با مكاننمايي درست فرودگاه را در مكاني
مناسبتر احداث كرد .از ابتداي ارائه اين طرح سازمان
محافظت از محيطزيست با آن مخالفت شديد كرد .اما از آنجا كه مخالفت صرف اصوال
تأثيري در محافظت از منابع طبيعي و ملي كشور ندارد ،احداث فرودگاه بجنورد به
كندهشدن تكهاي از كوه باباموسي منجر شد و دردناكتر اينكه مقامات استاني براي
توجيه اقدام خود كوه را مانعي براي توسعه فرودگاه اعالم ميكردند.

باباموسی
بجنورد

قلههاي نانآور

كوهها و كوهستانها ميتوانند حدود 20درصد درآمد
گردشگري كشور را تامين كنند

جلسهاي درباره مسائل مربوط به وقف
كوه دماوند با حضور اســحاق جهانگيري،
عيســي كالنتري و لعيا جنيدي از دولت و
سيدمهدي خاموشي ،رئيس سازمان اوقاف
و امور خيريه ،در نهاد رياستجمهوري برگزار شد.

 ۱۱مرداد

8مرداد

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

از كشور را فروخت!؟».
با اين حال جمعي از استادان دانشگاه و نهادهاي مدني در نامهاي به
سران 3قوه خواســتار لغو واگذاري يكي ديگر از منابع طبيعي ايران در
مازندران به سازمان اوقاف شدند.
نمايندههايي از سازمان جنگلها ،شبانه به ســازمان اسناد رفتند و
سندهاي وقفي را به نام دولت و اراضي ملي ثبت كردند .در اين شب ،پالك
 69به نام دولت ثبت شد (پالك  35 ،68و  37همچنان به نام اوقاف است).
كالنتري ،معاون محيطزيســت طبيعي ســازمان حفاظت
محيطزيست نيز به قوه قضاييه گفت2« :پالك كوه دماوند همچنان
وقف هستند .خوشبختانه براي پالكهاي  ۶۸و  ۶۹كوه دماوند كه پيش
از اين اختالفاتي بر سر آن با سازمان اوقاف داشتيم سندي به اسم سازمان
جنگلها صادر شد .براي بقيه پالكها نيز جانمايي صورت گرفته است
و پيگير صدور سند براي آنها هستيم».

9مرداد

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

وقف شدن ندارند.

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري
كشور با انتشــار بيانيهاي ضمن اشاره به
جلسه معاون اول با رؤساي سازمانهاي
ذيربط تأكيد كرد كه كوه و جنگل قابليت

عيسي كالنتري ،معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان حفاظت
محيطزيست نيز گفت« :وقف دامنه كوه دماوند مربوط به  ۴۰۰سال
پيش اســت و جمع آن به  ۱۰۰هكتار هم نميرسد؛ ضمن اينكه طبق
فتواي مرحوم امام (ره) و رهبر معظم انقالب ،انفال قابل وقف نيست».

27مرداد

رئيس ســازمان جنگلهــا گفت:
هيچ شــكي روي ملي بودن جنگلهاي
هيركاني و دماوند نيســت و اميدواريم
بهزودي اسناد وقفيت آنها اصالح شود.

ذبیحاهلل خدائيان ،رئيس سازمان ثبت
اسناد و امالك كشور گفت« :قسمت زيادي
در اطراف روستاي مالر كه روستایيان حق
چرا داشتند وقف شده است و فاصله زيادي
نيز با كوه دماوند دارد و قسمتي است كه قابل تملك بوده؛ پس اين قسمت وقف
و سندش به نام اوقاف صادر شده است .اگر در روستايي زمين وقفي هم وجود
دارد ،قرارداد اجاره بين ســازمان اوقاف و شخص بهرهبردار منعقد ميشود و
براساس آن قرارداد ما هم اقدام به صدور سند مالكيت ميكنيم».

28مرداد

كوهخواري مجازات سنگين ندارد

او درباره مجازات افراد متخلف ميگويد :ساختوساز غيرمجاز
در منابع طبيعي يا ملي و تصرف اراضي دولتي ،چه كوه باشد
چه موارد ديگر ،اص ً
ال مجازات ســنگيني ندارد .در حقيقت
براي عمل تصرف در قوانين ما مجازات سنگيني در مقايسه
با تخلفات ديگر كه بعضاً مجازاتهاي بسيار شديدي در پي
دارند ،در نظر گرفته نشده است .البته نميگويم در اين زمينه
خأل قانوني داريم.
به اعتقاد اين حقوقدان ،تشديد مجازات در اين زمينه چندان
راهگشا نيست .اشد مجازات يعني حكم اعدام براي موضوعاتي

داليل تداوم كوهخواري چيست؟

دماوند به منابع طبيعي بازگردانده شــد و پس از پايان بررســيهاي
تخصصي و فني در موضوع بازگرداندن اراضي ملي پالكهاي  35و 37
كوه دماوند اين اراضي نيز با همكاري سازمان اوقاف و امور خيريه و ياري
قوه قضاييه به منابع طبيعي بازگردانده خواهد شد».

13مرداد

كميسيون مشخص ميشود ،ميگويد :اين كميسيون در هر
شهر ،طرحهاي تفصيلي را به تصويب ميرساند كه براساس
اين طرحها نحوه استفاده از زمينهاي شهري ،تراكم شهري،
همه چيز در شهر مشخص
اولويتهاي ساختوساز و موقعيت 
ميشود .مث ً
ال ممكن است در اين طرحها ،مشخص شود مكاني
كه سالها روستاي خارج از شهر محسوب ميشده ،حاال جزو
محدوده شهري باشد .در نتيجه نميتوان براساس يك قاعده
كلي گفت كه حريم كوه كجاست يا در كجا ميتوان مالكيت
خصوصي داشــت .بايد به طرحهاي جامع و تفصيلي شهرها
مراجعه كرد كــه در آن منابع ملــي و كاربريهاي مختلف
زمينها مشــخص شــده اســت .در نهايت احداث هرگونه
ساختمان و تأسيســات به موجب طرحها و ضوابط مصوب،
داخل حريم شهر ،مجاز شناخته ميشود.

مثل قاچاق موادمخدر وجود داشت ،اما آيا مؤثر بود و مصرف و
قاچاق موادمخدر كم شد يا از بين رفت؟ از اين دست مثالها
بسيار زياد است.
جالئي ادامه ميدهد :البته كه قانون از افراد محافظت ميكند
اما اين تا يك جايي جواب ميدهد .در درجه اول بايد فرهنگ
حفاظت از اموال عمومي و منابع طبيعي را داشــته باشيم.
استفاده شخصي و بهرهبرداري غيرمجاز از اموال عمومي در
كشور ما ميان برخي هيچ قبحي ندارد .بعضي از مردم و افراد
در مسند قدرت ،تعصبي كه بايد را نسبت به منابع ملي و اموال
عمومي ندارند .بعضي كه صاحــب قدرت ،پول ،نفوذ يا رانت
هســتند ،فكر ميكنند حق دارند از اين رانت استفاده كنند
و زميني را تصرف كنند كه در حقيقت متعلق به همه مردم
است .البته اين موضوع در همه زواياي جامعه ديده ميشود.
حتي كارمندي كه ماشين دولتي را براي مصارف شخصي به
كار ميگيرد ،جزو اين دســته محسوب ميشود .براي ايجاد
چنين قبحي بايد فرهنگسازي شود.
او يكي ديگر از موضوعات مهــم در اين زمينه را نبود نظارت
ميداند؛ عالوه بر فرهنگسازي ،موضوع نظارت پيش از وقوع
اين جرائم نيز مطرح اســت .درون خود سيستمهاي اداري،
فساد و مشكل وجود دارد .وقتي يك نفر ميتواند با ارائه پول به
ارگانهاي مختلف ،مجوز ساختوساز يا تغيير كاربري بگيرد،
يعني نظارت درست وجود ندارد و برخورد با پديدههايي مثل
كوهخواري و زمينخواري ميــان نهادهاي متولي ،آنطور كه
بايد جدي گرفته نميشود.

سبالن ،دماوند ،دنا ،سهند و . ...ايران نزديك به 50قله مرتفع
آوین آزادی
دارد؛ قلههايي كه تا پيش از شيوع ويروس كرونا مقصد نهايي
روزنامهنگار
گردشگران بســياري بودند و براي اقتصاد ايران درآمدزايي
ميكردند .البته اين پولسازي كوهها مربوط به ايران نيست و براساس آمار يونايتد نيشن،
درحاليكه كوهستانها ميزبان تنها 13درصد از جمعيت جهان هستند ،تامين حدود
20درصد از درآمد گردشگري كشورها بر دوش آنهاســت .در اين گزارش آمده است:
شمار اســكيبازان جهان 400ميليون نفر برآورد ميشود .اين در حالي است كه اسكي
تنها يك گونه گردشــگري كوهستاني است .براســاس آمارهاي بينالمللي ،هر سال
50ميليون گردشگر در سراسر جهان ،با هدف ديدار كوهستانها ،فتح قلههاي آنها و
گردش در دامنهشان به اين مناطق سفر ميكنند .طبق آمار سازمان جهاني گردشگري،
فرانسه ،آمريكا ،اسپانيا ،چين ،ايتاليا ،تركيه ،آلمان ،انگليس ،مكزيك و روسيه10 ،كشور
اول جهان از نظر گردشگرپذيري هستند .همچنين ارزش اقتصادي ناشي از گردشگري
كوهستاني ،بين  70تا 90ميليارد دالر در سال برآورد ميشود كه  15تا 20درصد از كل
درآمدهاي صنعت گردشگري را بهخود اختصاص ميدهد و همه اين آمار در حالي اعالم
ميشود كه گردشگري كوهستاني جايي در ايران ندارد و حتي آماري از تعداد اسكيبازها
يا گردشگران اين حوزه موجود نیست.
كوهنوردان گردش مالي قابل توجهي ميسازند

تا پيش از شيوع ويروس كرونا تقريبا همه تورگردانان بهطور ميانگين ماهي يكبار را به فتح
قلههاي بزرگ ايران اختصاص ميدادند .هزينه 2شب اقامت با تور عموما (بسته به مقصد كه
كدام كوه ايران باشــد) بهطور ميانگين  150تا 500هزار تومان قيمتگذاري ميشــد .براي
مثال اگر ماهانه فقط 50تور گردشــگردي ،هركدام به همراه 30نفر به دماوند ميرفتند و در
آنجا كمپ ميكردند و هزينه ميانگين اين تورها 300هزار تومان ميبود ،ماهانه 450ميليون
تومان و ساالنه 5ميليارد و 400ميليون تومان فقط بهواسطه كوه دماوند گردش مالي در كشور
ايجاد ميشد .حاال حســاب كنيد هر كدام از 50قله مرتفع ايران ،ماهانه و ساالنه چه گردش
مالي گستردهاي فقط از طريق كوهنوردان ميتوانند براي اقتصاد ايران ايجاد كنند .البته نبايد
فراموش كنيم در كنار هزينههايي كه كوهنوردان با تور ميكنند ،حضور آنها در مناطق مختلف
كشور ميتواند به توسعه شــغل بوميهاي آن منطقه نیز كمك كند .فروردينماه سال بيش
از ۹۹هزار نفر مسافر از جاذبههاي گردشگري و تاريخي شهرستان دماوند بازديد كردهاند كه
فعاالن گردشگري بر اين باورند علت حضور همه اين گردشگران آب و هوايي است كه بهواسط
كوه دماوند در آن منطقه بهوجود آمده است.
گردشگري كوهستاني در كشورهاي در حال توسعه و صنعتي به يك فعاليت عمده گردشگري
تبديل شده است .اين رشته از گردشــگري طبيعي همچنين يك منبع بالقوه اشتغال براي
ساكنان كوهستان بهشمار ميآيد و ميتواند بهعنوان عامل تثبيت جمعيت ساكن در كوهستان
تبديل شود .واقعيت اين است كه گردشگري كوهستان يكي از زيرشاخههاي صنعت گردشگري
محسوب ميشود كه در جهان رونق زيادي دارد و اغلب كشورهاي كوهستاني از ظرفيت طبيعي
خود نهايت استفاده را ميكنند ولی در كشــور ما تاكنون بهخوبي از اين پتانسيل بهره گرفته
نشده است.

گنجهايي در دل كوهستان

كوهها فقط به گردشــگري ارزنده نيســتند .خيلي وقتها در دل اين صبوران بيصدا ذخاير
ارزندهاي نهفته است .ارزش ذخاير معدني ايران براساس برآوردهاي اوليه  ۸۰۰ميليارد دالر
است كه با اكتشافهاي جديد اين رقم تا هزار و ۴۰۰ميليارد دالر برآورد ميشود .اين موضوعي
است كه ديماه سال گذشته اسماعيل خليلزاده ،نايبرئيس اتاق تعاون ايران ،به آن اشاره كرد
و گفت :هماكنون ايران با داشتن ۳۰ميليارد تن ذخاير كشفشده و ۳۰ميليارد تن ذخاير بالقوه،
در ميان ۱۵قدرت معدني جهان قرار دارد .رضا رحمانــي ،وزير وقت صنعت ،معدن و تجارت
هم در بهمنماه سال گذشته گفت كه ارزش كل معادن و صنايع معدني كشور ۲۲ميليارد دالر
است .والاستريت ژورنال در گزارشي ،نفت ،گاز ،زغالسنگ ،جنگل و چوب ،طال و نقره ،مس،
اورانيوم ،آهن خام و فسفات را كه همگي از منابع مهم جهاني هستند ،بهعنوان شاخص ثروت
درنظر گرفته و نوشته است :با اين رويكرد كشورهاي روســيه ،آمريكا ،عربستان و كانادا ،در
رتبههاي اول تا چهارم جهان و ايران با 27.3تريليون دالر از منابع زيرزميني طبيعي ،در رتبه
پنجم دنيا قرار ميگيرد.
9ميليارد دالر سود معدنداري

گردش مالي بخش معدن در جهان حاكي از آن اســت كه از 8هزار ميليارد دالر گردش مالي
بخش صنعت دنيا در ســال2.2 ،هزار ميليارد دالر آن (حدود 30درصــد) مربوط به بخش
معدن است .ارزيابيها نشان ميدهد كه از هزار و 800ميليون تن فوالد در جهان سهم ايران
24.5ميليون تن است .از 7هزار و 300ميليون تن توليد زغال سنگ در جهان ،سهم ايران حدود
2ميليون تن ،از 4هزار و 200ميليون تن توليد سيمان در جهان سهم ايران برابر با 53ميليون
تن ،از 2200ميليون تن توليد ســنگ آهن در جهان ،ســهم ايران برابر با 76ميليون تن و از
20.5ميليون تن توليد مس در جهان ،سهم ايران حدود 0.25ميليون تن برآورد ميشود.
در موضوع تجارت خارجي هم ايران در بخش معدن و صنايع معدني با صادرات 9.2ميليارد دالر
در سال  ،97سهم 21درصد از ارزش كل صادرات كشور را بهخود اختصاص داده است .فوالد
و محصوالت فوالدي با 8.9ميليون تن به ارزش 4.1ميليارد دالر در رتبه اول صادرات زنجيره
معدن قرار گرفته است .انگار همه اين اعداد ميخواهند به ما بگويند كه كوهها« ،باهمان تنهاي»
ارزشمند ايران هستند .آنها را جدي بگيريم.
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بلوچستانتشنه
نگران محاصره آب

اهالي بلوچستان در آستانه پاييز ،نگران شروع بارندگيها ،باالآمدن آب
رودخانهها و محاصره در ميان سيالب هستند
سیده زهرا عباسي

خبرنگار

«قصرقند» و 35بار طغيان «كاجو»

«اماناهلل عزيزي» يكي از فعاالن اجتماعي «قصرقند»
اســت كه درباره وضع بحراني 23روســتاي باالدست
رودخانه «كاجو» با 6هزار نفر جمعيت توضيح ميدهد.
اهالي اين روستاها تا همين چند وقت پيش در محاصره
بودند و حاال راه دسترسيشان به لطف فروكش كردن
آب تا حدودي باز شده است.
عزيزي با بيان اينكــه تنها راه ارتباطي 23روســتاي
باالدســت «كاجو» از بســتر رودخانه ميگــذرد به
گويد « :از روســتاهاي باالدست كاجو تا
همشهري مي 
مركز شهرســتان قصرقند حدود 60كيلومتر اســت و
اهالي با بسته شدن تنها راه ارتباطي بايد براي رسيدن
به قصرقند حدود 300كيلومتر را از راههاي فرعي طي
كنند».
وي شدت بارشهاي مونســون در سالجاري را نسبت
به سالها و دهههاي گذشته بســيار شديدتر توصيف
ميكند و ميافزايد« :امســال رودخانــه كاجو 35بار
طغيان كرد در حالــي که آخرين بار ســال 66بود كه
رودخانه بيش از 30بار طغيان داشــت .اين طغيانها
عالوه بر مســدود كردن راههاي روســتايي ،خسارت
زيادي به زيرساختهاي شهرستان و كشاورزي مردم
وارد كرده است».
عزيزي از مشــكالت انتقال زنان باردار يا افراد بيمار در
زمان بسته شدن راههاي دسترســي ميگويد و ادامه
ميدهد« :در پاييندســت كاجو هم 9هزار نفر درگير
مشــكالت طغيان رودخانه هستند.ساکنان اين بخش
شرايط بهتري از باالدســت دارند ،اما تابستان امسال
دوماه راه دسترسيشان بسته بود».
به گفته او ،تنها ســيلبند حفاظتي قصرقند در سيل
ديماه سال گذشته آسيب ديد .اين سيلبند هنوز تعمير
نشده است و به همين دليل اهالي در آستانه فرارسيدن
پاييز نگران بروز سيل و خسارتهاي آن هستند.
راه ارتباطي ،مهمترين نگراني ساكنان «كاجو» است و
ميتوان با 60ميليارد تومــان اعتبار ملي به اين نگراني
پايان داد .با وجود وعده مديران بــراي تامين اعتبار از
منابع ملي ،امــا هنوز خبري از ســاخت راه يا پل براي
روستاهاي باالدست و پاييندست رودخانه نيست.

«دشتياري» هم مشكالت زيادي براي اهالي ايجاد كرده
است .اينجا نام رودهاي «سرباز» و «باهوكالت» (كاجو
در ادامه مسير خود به سرباز ختم ميشود) براي مردم
تداعيكننده محاصره چند روزه است.
دهيــار «كهنانيكــش» از توابع دشــتياري به همين
موضوع اشاره ميكند و به همشهري ميگويد« :منطقه
كهنانيكش شــامل روســتاهاي كريمآباد بــا  ۷۰نفر
جمعيت ،كهنانيكش  ۶۰۰نفــر ،كهنانيكش باال ۲۵۰
نفــر ،گرمبيت بــاال  ۹۰۰نفر و گرمبيــ 
ت پايين ۷۵۰
نفر اســت كه در زمان باال آمدن آب رودخانه هيچ راه
دسترسي ندارند».
«دلوشزهي» چاره حل مشكالت منطقه را ايجاد يك
سيلبند ميداند و ميافزايد« :اداره راه و شهرسازي
هم قرار بود مســير يك كيلومتري گــذر از رودخانه
را بســازد ،اما اين مســير و همچنيــن راه ارتباطي

7كيلومتري روستا مدتهاست بهدليل كمبود اعتبار
نيمهكاره مانده».
او به طرحهاي نيمهكاره ديگري هم اشاره ميكند؛ همه
سيلبندها و چاههاي كشاورزي در اطراف باهوكالت در
سيل سال گذشته آسيب ديدهاند و در ماههاي گذشته
هيچ اقدامي براي جبران اين خســارت نشــده است.
دلوشزهي با بيان اينكه كوچكترين سيالبي ميتواند
خســارتهاي جبرانناپذيري به شهرستان وارد كند،
ادامه ميدهد« :زمين كشاورزان در سيل پارسال از بين
رفت و اگر سيلبندها درست نشود ،اميدي به محصول
سال بعد هم نيست».
ســاخت راه و پل و مواردي كه دلوشزهي به آن اشاره
ميكند ۱۷ ،ميليارد تومان اعتبــار نياز دارد كه معاون
وزير راه و رئيس سازمان راهداري اعالم كرده بود نيمي
از اين مبلغ از منابع ملي و نيمي از آن از منابع اســتاني
تامين خواهد شد ،اما هنوز اين اعتبار تامين نشده.

فرماندار دشتياري :آب منطقهاي مسئول
اليروبي رودخانههاست .اليروبي بموقع
انجام نميشــود و به همين دليل آب از
بستر و حريم رودخانه خارج ميشود و به
روستاهاي اطراف آسيب ميزند

بحران در زندگي 100هزار نفر

با وجود اينكه آمارها از آسيب ديدن بيش از 10هزار نفر
پس از هر بار بارندگي خبر ميدهد ،اما «عادل عفتي»
فرماندار جديد «دشــتياري» مشــكل را فراتر از اينها
ميداند و از جمعيتي حدود 100هزار نفر در «قصرقند»
و «دشتياري» ياد ميكند.
او دليل اصلي اين اتفاق را اليروبي نشدن رودخانهها در

ارائه طرح جامع كنترل سيل بلوچستان به وزارت كشور

نگراني از سيل دوباره در «دشتياري»

«كاجو» عالوه بر «قصرقند» در ادامه مســير خود در

عكس :ايسنا

سيستانوبلوچستان انگار با تابستان ميانه خوشي ندارد ،يا نه ،بهتر است بگوييم دخالتهاي انساني ميانه خوش ديار رستم
با طبيعت را بر هم زده است .اهالي شمال استان يعني سيستانيها از نيمه بهار تا پاييز اسير بادهاي 120روزه و توفانهاي شني
هستند كه از بستر خشكهامون بلند ميشود و در جنوب استان يعني بلوچستان ،بارشهاي مونسون(سامانه بارندگي) امان
را از ساكنان حاشيه «كاجو»« ،سرباز»« ،باهوكالت» و «مزنكور» گرفته است .براي بلوچستانيها بهويژه آنهايي كه در حاشيه
رودخانه زندگي ميكنند ،هر بار بارندگي مساوي با چند روز محاصره در آب و قطع راههاي ارتباطي است .اهالي «قصرقند»« ،دشتياري» و «نيكشهر»
بارها به اين موضوع اعتراض كردهاند اما بهنظر ميرسد صدايشان به جايي نميرسد و مسئولي هم به فكرشان نيست.

ايجاد 20پل در اولويت راهداري

سرپرســت اداره كل راهداري و حملونقل جادهاي جنوب سيستانوبلوچستان در
گفتوگو با همشهري از برنامه راهداري براي ايجاد 20پل در مسير رودخانههاي استان
خبر ميدهد« .ايوب كرد» با بيان اينكه با توجه به بارندگيهاي موسمي در مجموع ساخت
80پل بزرگ در مسير رودخانههاي استان هدفگذاري شده است ،ميافزايد«:تاكنون
23پل ايجاد شده اســت .مطالعات 7پل ازجمله كاجو ،حميري ،باهوكالت ،سردوكان،
چاهديوان و حرمك انجام شده است و اين پلها در نوبت اجرا هستند .همچنين جانمايي
بقيه پلها انجام شده و به محض تامين اعتبار كارشان آغاز ميشود».

پاييندست ميداند كه موجب شده است عمق رودخانه
«كاجو» به جاي 3متر به حدود يك متر كاهش يابد.
عفتي با بيان اينكه اغلب مسيرهاي روستايي كه از بستر
«كاجو» ميگذرد ،پل ندارند به همشــهري ميگويد:
«شركت آب منطقهاي ،مسئول اليروبي رودخانههاست.
اليروبي بموقع انجام نميشــود و به همين دليل آب از
بســتر و حريم رودخانه خارج ميشــود و به خانهها و
روستاهاي اطراف آسيب ميزند».
عفتي توضيح ميدهد كه وزارت راه متولي ايجاد راه و
ساخت پلهاي اســتاندارد براي دسترسي مردم است
كه متأسفانه هنوز به اين وظيفه خود عمل نكرده .او از
متوليان هر دو وزارتخانه نيرو و راه ميخواهد در اينباره
پاسخگو باشند ،زيرا اهالي بلوچستان از يك سو آبي براي
آشاميدن ندارند و از سوي ديگر ،در بسياري از ماههاي
سال در محاصره آب هستند.

وي اولويت استان را ســاخت 20پل با اعتبار 350ميليارد ميداند و توضيح ميدهد:
«رودخانه كاجو بهصورت مجزا نياز به ساخت 60كيلومتر جاده كوهستاني دارد و يكي از
راههاي پرهزينه استان است .هماكنون 16كيلومتر از اين مسير انجام شده و بقيه پروژه
هم به نسبت اعتبار تخصيص يافته اجرا خواهد شد».
كرد ،زمان مشــخصي براي تكميل طرحهاي راهداري اعالم نميكند اما تأكيد ميكند
درصورت تامين بموقع اعتبار شايد بتوان همه اين پروژهها را طي بازه زماني 3-4سال
به سرانجام رساند.

15سال انتظار براي ساخت پل روي «مزنكور»

همه مشكالتي كه در «قصرقند» و «دشتياري» بهدليل
طغيان و باال آمــدن آب رودخانههــا بهوجود ميآيد،
در «نيكشــهر» هم دامان مردم روســتاهاي اطراف
«مزنكور» را گرفته است .بارندگيهاي شديد ،مقدمه
به راه افتادن ســيالبهاي خطرناكي است كه عالوه بر

6هزار نفر از اهالي حاشيه «مزنكور» در
بخش مركزي نيكشهر تحتتأثير طغيان
رودخانه ،جان و زندگيشان در خطر است
و در انتظار ســاخت پل و سيلبند روي
رودخانه هستند

مدير دفتر مهندسي رودخانهها و ســواحل شــركت آب منطقهاي سيستانوبلوچستان از ارائه طرح
جامع كنترل سيل بلوچستان به وزارت نيرو و وزارت كشور خبر ميدهد و به همشهري ميگويد« :همه
رودخانههاي منطقه بلوچستان در اين طرح حفاظتي ديده شده و منتظر تصويب و تامين اعتبار اين طرح
از سوي سازمان برنامه و بودجه هستيم».
«كامران خاشي» با بيان اينكه اعتبار مورد نياز براي اجراي اين طرح بايد از منابع ملي تامين شود ،ميافزايد:
«موافقتهاي اوليه با اين طرح صورت گرفته و فعال مطالعات در دست انجام است .عالوه بر ارائه اين طرح
آب منطقهاي و منابع طبيعي بهصورت نقطهاي مناطق حساس را اليروبي ميكنند ».وي در بخش ديگري از
صحبتهاي خود ،حفاظت از سيل را در مناطق شهري بهعهده شهرداريها و در مناطق روستايي بر عهده
دهياري ميداند و ادامه ميدهد« :در باالدست رودخانه كاجو يعني قبل از سد زيردان مشكل خاصي وجود
ندارد و فقط بايد پل قصرقند از سوي شهرداري ساخته شود .در پاييندست و بعد از سد هم تا قبل از سيل
سال گذشته مشكلي وجود نداشت اما بعد از سيل شرايط رودخانه تغيير كرده و نياز به اقدامات جدي دارد.
طرح جامع كنترل با توجه به همين شرايط ارائه شده است».

بار ميوهها روي شانه درختان ماند

مكث

همه مشــكالت و هزينههاي غيرقابل جبراني كه باغداران و گلخانهداران را در طول سال براي
سيد مرتضي احمدپور
فروش محصوالتشان به چالش ميكشد يكطرف ،شيوع ششماهه كرونا و تحميل هزينه رعايت
تبريز -خبرنگار
پروتكلهاي بهداشتي هم يك طرف .بنابر آمار مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،حداقل
خسارت كرونا به كشاورزي كشور در اسفند 98حدود  ۳۲۵۰ميليارد تومان در بخش مصرف و  ۷۰۰ميليارد تومان در بخش صادرات
تخمين زده شده و به اين مبلغ بايد هزينههاي تحميلي به كشاورزان براي مقابله با كرونا را هم افزود .اين خسارتها در استانهايي
ازجمله آذربايجانهاي شرقي و غربي كه بهترتيب رتبه چهار م و پنجم تولید محصوالت باغي كشور را دارند ،چشمگيرتر است .بهويژه
آنكه دو محصول مهم اين مناطق يعني «سيب» و «انگور» در فصل برداشت قرار دارند و عالوه بر محدوديتهاي صادراتي ،كمبود صنايع
تبديلي ،گراني اقالم و نقش دالالن در كاهش خريد اوليه محصول ،باغداران چشم نگرانيشان به موج جديدي از زيان اقتصادي ناشي از
كرونا هم دوخته شده است .به تأييد وزارت جهادكشاورزي ،خسارت كرونا طي ماههاي اسفند 98و فروردين 99در آذربايجان شرقي
 2700ميليارد تومان و اين رقم در آذربايجان غربي 870ميليارد تومان اعالم شده است .برآورد خسارتهاي دو محصول استراتژيك
كشاورزي اين منطقه هم پس از پايان فصل برداشت اعالم خواهد شد.
گاليه باغداران

اسد پيشــخواني ،باغدار اهل خوي با اشــاره به اينكه كشاورزان
امسال ناچار به برداشت پيش از موعد محصول هستند ،قيمت يك
كيلوگرم سيب را كمتر از 4هزار تومان ميداند و ميگويد :دالالن
ت پايينتري پيشنهاد دادهاند .سال گذشته سيب را تا كيلويي
قيم 
هزار تومان هم فروختيم و برخي باغداران حتي توان خريد جعبه
سيب را نداشتند و مجبور شدند محصول را كنار جاده رها كنند.
امسال مديران اعالم كردند كســي حق دپوي ميوه كنار جاده را
ندارد .انگار با اين تصميم قصد پاك كردن صورت مسئله را دارند.
به گفته وي ،سال گذشته جعبههاي پالستيكي ميوه 3هزار تومان
بود ،اما امسال تا 5هزار تومان هم فروخته ميشود و با وجود اين،
همچنان ميوه با همان قيمت پايينتر از سوي واسطهها خريداري
ميشود.
يك باغدار اهل نقده هم از كمبود كارگر و افزايش دستمزد كارگران
فصلي گله و عنوان ميكند :هر سال تعدادي كارگر از مناطق مرزي
غرب كشــور براي چيدن ميوه ميآمدند ،اما امسال بهدليل كرونا

افزايش صنايع تبديلي

برنامهريزي براي افزايش صادرات ميوه در آذربايجان شــرقي در

با رسيدن آخرين روزهاي تابستان ،بارانهاي موسمي
هم بساط خود را از آسمان بلوچستان جمع كرده .با اين
همه ،پاييز و زمستان در راه است و اهالي هنوز خاطره
تلخ سيل سال گذشــته را از ياد نبردهاند .سيلبندهاي
شكســته ،چاله چوله جادهها يا پلهاي نيمهكاره دل
بلوچســتانيها را با هر بار تيره شدن آسمان ميلرزاند؛
اين بار قرار اســت ديوار كدام خانه بريــزد يا رنج كدام
كشاورز زير آب رود؟

راه نجات باغداري منطقه آذربايجان

كاهش صادرات پس از شيوع كرونا ،كمبود صنايع تبديلي و افزايش دستمزد كارگران موجب شده چيدن
ميوهها براي باغداران استانهاي آذربايجان غربي و شرقي مقرون به صرفه نباشد

تعداد كارگران كاهش يافته است و كارگران محلي هم روزانه بين
150تا 200هزار تومان دستمزد طلب ميكنند.
حميدرضا شكوري معتقد است كارگران محلي مهارتي در چيدن
ميوه ندارند كه همين موضوع موجب هدررفت محصول ميشود .او
استفاده از دستكش و ماسك بهدليل شيوع كرونا در زمان برداشت
محصول را هزينه ديگري عنوان ميكنــد كه به باغداران تحميل
شده است.
علي ديباپور باغدار اهل مرند هم كه اين روزها برداشت ميوه انگور
را آغاز كرده اســت ،نظر همصنفان خود را تأييد ميكند و توضيح
ميدهد :قيمت 6هزار تومان و پايينتر هــر كيلوگرم انگور براي
باغداري كه سم را ليتري 80هزار تومان ميخرد ،مقرون به صرفه
نيســت .كرايه حمل بار هم در هفتههاي اخير 30درصد افزايش
يافته است.

خسارت به اهالي ،گاهي موجب مرگ هم ميشود .اهالي
روستاي «آبگاه» و ساير روستاهاي اطراف رودخانه بارها
در اينباره نامه نوشتهاند و پيگيري كردهاند ،اما پيگيري
آنها هم مثل بقيه بينتيجه مانده است.
«سابكزهي» از فعاالن اجتماعي روستاي «آبگاه» در
اينباره به همشهري ميگويد« :وقتي آب رودخانه باال
ميآيد گاهي تا چند روز راه دسترســي نداريم و حتي
امكان رساندن بيماران به بيمارستان هم وجود ندارد.
خانه خود من در نزديكي رودخانه اســت و وقتي باران
ميآيد به ناچار خانه را تخليــه ميكنم تا آب فروكش
كند».
روستاي «آبگاه» هم مانند بســياري از روستاهاي در
حاشــيه رودخانه براي رفع مشــكل نياز به يك پل و
ســيلبند محكم دارد .آنطور كــه محليها ميگويند
ساخت يك پل در باالدســت رودخانه از 15سال پيش
شروع شده و هنوز تكميل نشده است .همچنين ساخت
فقط 150متر سيلبند هم در دســتور كار قرار گرفته،
اما هنوز شروع نشده اســت6 .هزار نفر از اهالي حاشيه
«مزنكور» در بخش مركزي نيكشهر تحتتأثير طغيان
رودخانه ،جان و زندگيشان در خطر است و حاال فقط
آسفالت جاده 29كيلومتري ،ساخت پل و ايجاد سيلبند
ميتواند آنها را از نگراني هميشگي برهاند.

حالي از ســوي اداره جهادكشاورزي اين اســتان تا 420ميليون
دالر پيشبيني شــده بود كه به گفته رئيس اين اداره ،اين منطقه
با شيوع كرونا در محقق شــدن اين مسئله هم چالشهايي وجود
خواهد داشت.
اكبر فتحي ميگويد :در  2سال گذشته صادرات ميوه و محصوالت
كشاورزي روند روبهرشدي داشــت بهطوري كه از رقم صادرات
290ميليون دالري سال 97به رقم صادرات 417ميليون دالري
سال 98رسيديم .براي امســال هم صادرات 420ميليون دالري
را برنامهريــزي كرده بوديم و اگر شــيوع كرونا نبــود ،صادرات
پيشبيني شده ميتوانســت براي رقمهاي باالتري برنامهريزي
شود .فتحي درباره گاليه كشــاورزان و باغداران از كمبود صنايع
تبديلي عنوان ميكنــد :تعداد واحدهاي صنايــع تبديلي انگور
در آذربايجانشــرقي به 51واحد رســيده و اين تعــداد افزايش
خواهد يافت تا از خامفروشي محصوالتمان بهويژه در ايام كرونا
جلوگيري كنيم.
مدير صنايع تبديلي و غذايي جهادكشاورزي آذربايجانغربي هم

افزايش صنايع تبديلي را راهكار جبران خســارت در دوران كرونا
ميداند .پرويز تومرائي با بيان اينكه تعداد واحدهاي صنايع تبديلي
انگور در اين استان به بيش از 70مورد رسيده است ،عنوان ميكند:
ســاالنه حدود 5ميليون تن انواع محصوالت زراعي و باغي در اين
استان توليد ميشود كه بازار داخلي فقط توان جذب  ۳۰درصد اين
محصول را دارد و بقيه آن بايد به خارج از كشور صادر شود.
تالش براي اقتصادي كردن محصول انگور

رئيس اتحاديه تخصصي باغــداران آذربايجان غربي با بيان اينكه
امسال با وجود افزايش قيمت مواداوليه و دستمزدها ،قيمت انگور
تغيير محسوسي نداشته است ،به همشهري ميگويد :هر كيلوگرم
انگور بين 3تا 6هزار تومان به فروش ميرود درحاليكه قيمت انگور
در خرده فروشي 10تا 15هزار تومان است .علي اصغر رودي درباره
هزينههاي انجام شده براي توليد محصول انگور توضيح ميدهد:
دستمزد روزانه كارگر بين 150تا 200هزار تومان است درحاليكه
سال گذشته 70هزار تومان بود .قيمت يك ليتر سم دفع آفات از

باغداران و كارشناسان ،راهحل مشكالت را ايجاد
صنايع تبديلي و افزايش صادرات ميدانند تا بتوان
قدرت حضور و رقابت در بازارهــاي منطقهاي و
بينالمللي را افزايشداد.
بنابر اعالم مســئوالن جهادكشــاورزي ،فقط
30درصد محصوالت باغي بهصورت تازهخوري در
محل توليد و شهرهاي همجوار مصرف ميشود و
بقيه بايد به سردخانه منتقل يا به صنايع تبديلي
سپرده شود .صمد قويدل ،كارشناس كشاورزي و
عضو انجمن باغداران هريس ميگويد :در برخي
كشــورها ،كرونا فرصتي براي باغداري و توليد
ميوه بود و بهعنوان نمونــه تركيه فقط در مدت
2ماه6 ،ميليارد دالر از محل فروش ميوه خشك
درآمد داشــت اما در ايران و در استان ما كمبود
صنايع تبديلي موجب شــده باغداران بهصورت
سنتي به فراوري محصول و خشك كردن ميوهها
اقدام كنند.

25هزار تومان به 60هزار تومان رسيده است .يك باغ در طول سال
به چندبار سمپاشي نياز دارد .اين فعال كشاورزي ،صنايع تبديلي
را راهكار خوبي براي افزايــش درآمد باغداران ميداند و ميگويد:
ميتوان با ايجاد چند كارخانه صنايع تبديلي انگور 3هزار توماني
را به آبميوه 20هزار توماني تبديل كرد .همچنين هر ليتر آبغوره تا
دوبرابر بيشتر از انگور سودآوري دارد .اين مسئول معتقد است دولت
ميتواند سازوكار حمايتي را بهصورت بنيادين با تامين بازارهاي
فروش تعاوني ،تامين كود و سم انجام دهد تا باغداران به جاي ضرر
به سود بيشتري برسند.
كشــاورزان و باغداران آذربايجانهای غربي و شرقي با مشكالت
متعددي ازجمله نبود صنايع تبديلي ،كاهــش صادرات و پايين
بودن قيمت فروش روبهرو هستند و حاال شيوع كرونا اوضاع آنها را
آشفتهتر از سالهاي قبل كرده است .در اين شرايط افزايش تعداد
واحدهاي صنايع تبديلي و حمايتهاي دولت ميتواند بخشي از
مشكالت اين صنف را حل كند.
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پارك خواجوي كرماني را به مردم دروازه غار برگردانيد

7سال قبل پارك سرسبز و داير خواجوي كرماني در منطقه دروازه غار
را كه داراي درختان  10تا 15ساله بود قلع و قمع كردند و به جايش
اسكلتهاي فلزي و دكلهاي بد شكل گذاشتند كه اگر ثمري ميداد و
تبديل به مكاني فرهنگي ميشد ،باز هم قابل تامل نبود؛ اما از آن زمان
تاكنون اين دكلها و سازههاي فلزي به حال خود رها شده و پارك هم
ديگر پارك نيست .واقعا مجريان اين طرح نبايد مواخذه بشوند كه چرا
اين 10هكتار فضاي سبز را از مردم دريغ كردهاند و اين همه سرمايه
بهصورت دكل و فلز زير باد و باران مستهلك ميشود ؟
از ساكنان دروازه غار

اگر مدارس حضوري است ،چرا فقط براي رفع اشكال

فرزندم در دبستاني غيرانتفاعي در سمنان تحصيل ميكند كه توافق
شده كالسهاي حضوري آن فقط براي رفع اشكال باشد .سؤال اين
است كه اگر فرزند من و امثال او مجبورند از خانه خارج شوند ،چرا فقط
براي رفع اشكال و اگر قرار نيســت خارج شوند همه كالسها آنالين
باشــد .نكته ديگر اينكه مدارس يك نرم افزار به درد بخور و كارآمد
واحد درنظر نميگيرند كه دانشآموزان اسير سيستم بينظم و كند
شاد نشــوند .نرم افزار آدوب كه معرفي كردهاند ُكند و ناكارآمد است
و الاقل سيستم اينترنت سمنان پاســخگوي آن نيست .وقتي هم به
مسئوالن گاليه كرديم گفتند فرزندتان را از مدرسه غيرانتفاعي ببريد
و در مدرسه دولتي ثبت نام كنيد؛ اين در حالي است كه شهريه يك
سال تحصيلي را پيش پرداخت كردهايم .واقعا چه بر سر ما ميآورند؟
مادر يك دانشآموز ابتدايي از سمنان

خيابان شهيد گالبي حتي يك چراغ ندارد

خيابان شهيد گالبي ،جنب پارك بهجت آباد واقع در منطقه 6تهران
تاريك اســت و حتي يك چراغ عمومي در آن تعبيه نشــده است؛
درحاليكه پررفت و آمد است و شبها ميتواند بسيار خطرناك باشد.
علي مجيدي راد از تهران

قرص تيوتكسين 5ميلي گرم همچنان ناياب است

قرص تيوتكســين 5ميليگرم كه قرصــي حياتي بــراي بيماران
اســكيزوفرني توليد نميشود و توليد نشــدن آن براي خانوادههاي
بيماران مشكل ساز شده است .هر چه پيگير ميشويم فايدهاي ندارد.
پيش از اين شركت رازك تيوتكسين توليد ميكرد كه اكنون نميكند،
لطفا شركت ديگري غير از رازك هم تيوتكسين توليد كند.
توكلي پدر بيمار

برخورد بسيار بد و نسنجيده با يك معتاد

برادر من كه تحت درمان با متادون اســت بهعنــوان معتاد متجاهر
دستگير شد .وقتي مدارك درمان از او خواستند ،برگه سالمتياش را
ارائه كرد كه قبول نكردند؛ چون ُمهر نداشت و علت آن غيبت پزشك
معالج او بهدليل كرونا بود .در نتيجه او را با رفتار بسيار بد به بازداشتگاه
منتقل كردند و اجازه ديدار هم به ما ندادند .در زندان به ما گفتند چند
سكه بهار آزادي بدهيد تا آزادش كنيم و برخي نيز گفتند با كالنتري
وارد مذاكره شويد و رقمي بدهيد تا او را رها كنند .آيا اين واقعا روش
برخورد با يك معتاد تحت درمان است؟ در نهايت هم به من گفتند برو
پيش دادستان كل و ســخنت را بگو كه ميدانم شدني نيست و اصال
دادستان كل براي آزادي يك معتاد كه نبايد دستگير ميشد چرا بايد
وقت بگذارد .صداي من را به گوش مسئوالن قوه قضاييه برسانيد.
مژگان شفيعي از تهران

پاسخ مسئوالن
وضعيت خطرناك ديوار يك ساختمان

روابط عمومي منطقه 6شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با
موضوع وضعيت خطرناك ديوار ساختمان نوساز بين خيابان  34و 36
در ستون با مردم روز 17تيرماه پاسخ داده است :درخصوص شكايت
مطرح شده و انجام پيگيري ويژه توسط كارشناسان معاونت شهرسازي
و معماري منطقه 6با توجه به بازديد انجام شده از ملك فوق مشاهده
شد كه نسبت به ايجاد خسارت و ريزش ديوار در حد ملك جنوبي شده
و مالك نسبت به اخطارهاي صادره توسط ناحيه بيتوجه است .بنابراين
مقرر شده طبق صورتجلسه كميسيون رفع خطر نسبت به اخذ حكم
قضايي توسط اداره حقوق منطقه اقدام شود.
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منشياخراجيطراحنقشه
گروگانگيري5ميلياردي
منشــي كارخانه كه پس از اخراج ،از مديرعامل
كينه بهدل گرفته بود ،نقشه آدمربايي و اخاذي
5ميلياردي كشيد .او براي اجراي اين سناريو يك
گروگانگير با دستمزد 500ميليون تومان اجير
كرد اما پس از اجراي موفقيتآميز نقشهشان ،سر
او هم كاله گذاشت.
به گزارش همشــهري ،حدود يكماه قبل مرد
كارخانهداري به پاركينگ خانهاش در شــمال
پايتخت رفت تا ســوار ماشينش شود و به محل
كارش برود .او وقتــي با ريمــوت در را باز كرد
چشمش بهخودروي پژويي افتاد كه درست مقابل
در پاركينگ پارك كرده و او نميتوانست بيرون
برود .به همين دليل از ماشين پياده شد و به مقابل
در رفت تا راننده پژو را پيدا كند اما به محض اينكه
پايش را از ساختمان بيرون گذاشت زن و مردي
جوان كه ماسك بهصورت داشتند به سمت وي
هجوم برده و كتكش زدند .آنها چاقو و شمشــير
بهدست داشــتند و با تهديد ،مرد كارخانهدار را
سوار ماشين كردند و راه افتادند.
13ساعت شكنجه براي اخاذي

آدمربايان درحاليكه دست و پاي مرد كارخانهدار
را بسته بودند به ســمت يكي از مناطق جنوبي
تهران حركت كردند و وارد پاركينگ ساختماني
مسكوني شدند .ســپس گروگان را به طبقه اول
آپارتمانــي انتقال دادنــد و او را در اتاقي حبس
كردند .دقايقــي بعد آنها شــكنجههاي خود را
شروع كردند .با شمشير و چاقو ،مرد كارخانهدار را
زخمي كردند و با تهديد از او خواستند كه دسته
چكهايش را در اختيارشان قرار بدهد .آنها سپس
درحاليكه چاقو زير گردن گروگان گذاشته بودند
از او خواستند پاي چند فقره چك سفيد را امضا

كند .اين همــه ماجرا نبود ،چرا كــه آدمربايان
كارتهاي عابربانك اين مرد به همراه رمز آنها و
مقداري پول را كه همراهش بود دزديدند .همه
اين اتفاقات در مدت 13ســاعت رخ داد و پس از
آن گروگانگيران تصميم گرفتند گروگانشان را
رها كنند.
شكايت

13ســاعت از گروگانگيــري گذشــته بود كه
آدمربايان مرد كارخانهدار را ســوار ماشين خود
كرده و در منطقهاي بياباني حوالي جنوب تهران
با دست و پاي بسته رهايش كردند .آن روز مرد
كارخانهدار نجات يافت امــا مدتي بعد تصميم
به شــكايت گرفت چرا كه گروگانگيران تهديد
كرده بودند اگر پاي پليس را به ماجرا باز كند هم
خودش را ميكشند و هم تمام اعضاي خانوادهاش
را .با وجود اين مرد كارخانهدار تصميم گرفت از
زن آدم ربا و همدستش شــكايت كند .او وقتي
خود را به اداره پليس رســاند و پيش روي افسر
تحقيق نشست چنين گفت :وقتي گروگانگيران
مرا در اتاقي زنداني و شروع به شكنجه كردند ،زن
گروگانگير را شناختم .او ترانه نام دارد كه منشي
سابق كارخانهام بود .چندماه قبل از گروگانگيري
او را اخراج كردم .چون به درســتي كارهايش را
انجام نميداد .فكر ميكنم همين مسئله باعث
شد تا آتش كينه در دلش روشــن شود و براي
انتقام مرا گروگان بگيرد.
وي ادامه داد :بعد از اينكه 13ساعت با همدستش
مرا شكنجه داد و بعد رهايم كرد از ترس جرأت
نكردم شــكايت كنم .چون ترانــه تهديد كرده
بود اگر از او شــكايت كنم جان تك تك اعضاي
خانــوادهام را ميگيرد .ميگفت افراد شــرور و

خطرناكي را ميشناســد كه اگر او دستور بدهد
جان من و اعضاي خانوادهام را ميگيرد .همه اين
حرفها باعث شد كه از او بترسم .در اين مدت او
5ميليارد تومان از من باجگيري كرده اســت اما
خواستههايشان تمامي ندارد .وقتي ديدم طمع او
تمامي ندارد و اخاذيهاي سريالياش ادامه دار
است تصميم گرفتم از او شكايت كنم؛ چون ديگر
از اين وضعيت خسته شدهام.
آدمرباي اجير شده

با شــكايت مرد كارخانهدار ،پروندهاي تشكيل
شد و پيش روي قاضي عظيم سهرابي ،بازپرس
شعبه نهم دادسراي جنايي تهران قرار گرفت .با
دستور وي گروهي ازماموران اداره يازدهم پليس
آگاهي تهران ،جستوجو براي بازداشت زن و مرد
گروگانگير را آغاز كردند .با اطالعاتي كه شاكي
در اختيار تيم تحقيق قــرار داده بود و همچنين
بررســي حســابهاي بانكــي ،زن گروگانگير
شناســايي و در اقدامي غافلگيرانه دستگير شد.
او در بازجوييها چارهاي جز اقرار به آدم ربايي و
اخاذي نديد و انگيزهاش را انتقامجويي دانست.
وي گفت :چند ســالي در كارخانه شــاكي كار
ميكردم و زحمتهاي زيادي كشيده بودم .اما
او مرا اخراج كرد و حق و حقوقم را به درســتي
پرداخت نكرد .همــه اينها باعث شــد كه از او
كينه به دل بگيرم و بهدنبــال راهي براي انتقام

خريدميليارديباچكمسروقه

وقتي چك ميلياردي مرد جوان برگشت خورد او
شوكه شد .چرا كه چند روز قبلتر دستهچكش از
داخل ماشينش سرقت شــده بود و حاال فردي با
اســتفاده از يكي از چكها دست به كالهبرداري
4ميليارد و 200ميليون توماني زده بود.
بهگزارش همشهري ،مدتي قبل مردي نزد مأموران
كالنتري 113تهران رفت و گفت كه ماشــينش
مورد دستبرد قرار گرفته است .اين مرد توضيح داد:
پرايدم را دركنار خيابان پارك كرده و براي انجام
كاري از ماشين پيدا شده بودم ،اما وقتي برگشتم
متوجه شدم كه دزدان به ماشينم دستبرد زده و
لپتاپ ،مدارك شخصي و دسته چكم را از داخل
ماشين دزديدهاند.
با شــكايت اين مرد پرونده در اختيار كارآگاهان
پايگاه هفتــم پليس آگاهي تهــران قرار گرفت و
تحقيقات براي شناسايي و دستگيري سارقان آغاز
شد تا اينكه چند روز بعد مالباخته نزد مأموران رفت
و اين بار مدعي شــد كه فردي با استفاده از دسته
چك او اقدام به كالهبرداري ميلياردي كرده است.
وي گفت :از طريق بانك متوجه شــدم شخصي
به نام مســعود يكي از چكهاي مــن را كه مبلغ
4ميليارد و 200ميليون تومان در آن درج شده بود
به بانك برده و چون هرگز چنين پولي در حسابم
نبوده ،چك برگشت خورده است.
با اظهارات جديد مالباخته مأموران موفق شدند
مسعود را شناسايي و دســتگير كنند .تحقيقات
نشان ميداد كه او يكي از افراد خوشنام در زمينه

تجارت آهنآالت اســت .اين مرد سالخورده طي
تحقيقــات گفت :مدتــي قبل از طريــق يكي از
دوســتانم به نام بهروز با مردي به نام رضا آشــنا
شــدم .من هرگز رضا را نديدم ،اما دوستم مدعي
بود كه او تاجر آهن است و در كشورهاي مختلف
فعاليت دارد.
وي ادامــه داد :چند روز بعد رضــا تلفني تماس
گرفت و سفارش خريد يك محموله آهن را داد .او
4ميليارد و200ميليون تومان آهنآالت خريد و در
ازاي آن يك چك به من داد .رضا چك را از طريق
پيك برايم ارسال كرد و ميگفت خودش در كشور
قزاقستان حضور دارد .من كه به او اعتماد پيدا كردم
چك را قبول كردم اما وقتي به بانك بردم ،متوجه
شدم كه موجودي حساب خالي است.
ماموران در ادامه به جســتوجو براي دستگيري
رضا پرداختند ،اما در تحقيقات معلوم شد كه اصال
چنين فردي وجود نــدارد .كارآگاهان دريافتند
كه همه اين نقشهها زير ســر بهروز بوده است .در
حقيقت اين مرد با خريد يــك خط تلفن همراه،
نزد دوستش مسعود (تاجر سالخورده آهن) رفته
و با داستانسرايي مدعي شده كه فردي بهنام رضا
كه تاجر بينالمللي آهن است قصد خريد آهن از
او را دارد .سپس با تغيير صدايش با اين مرد تماس
گرفته و در ازاي خريــد محموله ميلياردي آهن،
چك مسروقه به او داده است.
با اين اطالعات بهروز دستگير شد و و براي انجام
تحقيقات به پايگاه هفتم پليس آگاهي انتقال يافت.

اعضاي بدن زني كه دچار مرگ مغزي شده بود چند بيمار را نجات داد

مرضيه،فرشتهنجاتبيمارانشد

اعضاي بدن زن جواني كه در جريان ســانحه رانندگي
دچار ايست قلبي شده بود به بيماران نيازمند اهدا شد.
بهگزارش همشهري ،چند روز قبل به مأموران پليس راه
جاده ايوانكي به سمنان خبر رسيد خودرويي سواري از
جاده منحرف و واژگون شده است .آنطور كه اطالعات
اوليه نشــان ميداد در اين خودرو 6نفر شــامل 2زن و
4كودك حضور داشــتند .دقايقي بعــد مأموران خود
را به محل حادثه رســاندند .بررســيها نشان ميداد
خودرو بعد از خروج از جــاده چندين مرتبه غلت زده و
در مسير مخالف متوقف شــده است .آنها با كمك چند
نفر از مسافران گذري حادثهديدگان را از خودرو خارج
كردند .با اينكه 5نفر از آنها شرايط نسبتا خوبي داشتند
اما ششــمين نفر كه زن جواني بــود ،وضعيت خوبي
نداشت و دچار ايست قلبي شده بود .در اين شرايط يكي
از رهگذران كه پزشــك بود تالش كرد با احياي قلبي و
ريوي زن جوان را به زندگــي برگرداند .قلب زن جوان
كه تا آن لحظه ايستاده بود شروع به تپش كرد و در اين
لحظات امدادگران اورژانس نيز از راه رسيدند و زن جوان
همراه 5مصدوم ديگر به بيمارستان معتمدي گرمسار
منتقل شدند.
با وجود اينكــه زن جوان كه راننده خــودرو بود قلبش
شروع به تپش كرده بود اما در اين حادثه آسيب شديدي
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ديده بود و ســاعتي بعد به كما رفت .در ادامه اين زن به
بيمارستاني در تهران منتقل شد اما در نهايت او دچار
مرگ مغزي شد و در اين شرايط بهترين تصميم اهداي
اعضاي بدن زن جوان به بيماران نيازمند بود.
اهداي عضو

احمد نيكنســب ،همســر زن جوان به نــام مرضيه
اصفهانيان در اينباره ميگويد :روز حادثه همسرم همراه
با همسر برادرش و بچههايمان به تهران رفته بودند كه در
مسير بازگشت دچار حادثه شدند.
اين مرد ادامه ميدهد :مرضيه دختــر داييام بود .ما از
بچگي با هم بزرگ شده بوديم و عالقه زيادي به يكديگر
داشتيم .ديدن او روي تخت بيمارستان برايم باوركردني
نبود .هر كاري كه از دستم بر ميآمد براي بازگشت او به
زندگي انجام دادم .چند روز فقط كارمان دعا كردن شده
بود و انتظار ،تا اينكه پزشكان گفتند مرضيه دچار مرگ
مغزي شده است.
مرد داغدار درباره اينكه چطور تصميم به اهداي اعضاي
بدن همســرش گرفته بود ميگويد :او از مدتها قبل
كارت اهداي عضو گرفته و به من گفته بود كه اگر روزي
برايش حادثهاي اتفاق افتاد دوست دارد اعضاي بدنش
را به بيماران نيازمند اهدا كنيم .خواســت خدا بود كه

همسرم در محل حادثه از مرگ نجات پيدا كند تا قلبش
سالم بماند و چند روز بعد به بيماري نيازمند اهدا شود.
حاال هم با اينكه از دست دادن مرضيه براي من و 2دخترم
كه هنوز خيلي كوچك هستند ســخت است اما وقتي
ميبينم قلب همسرم هنوز ميتپد و باعث نجات انسان
ديگري شده خوشحالم.
ساناز دهقاني ،رئيس واحد فراهمآوري اعضاي پيوندي
بيمارســتان ســينا نيز درباره عمل پيوند ميگويد :با
توجه به رضايت اولياي دم بيمار مرگ مغزي ،پيكر او به
بيمارستان سينا منتقل شد و با تالش پزشكان اعضاي
بدن او جداسازي و به بيماران نيازمندي كه از مدتها
قبل در فهرست انتظار دريافت عضو بودند پيوند زده شد
و به آنها زندگي دوبارهاي بخشيد.

مكث

تماسهاي مهرباني
براي كمك به ماني

بودم تا اينكه تصميم گرفتم آدمربا اســتخدام
كنم .ترانه در ادامه گفت :با آدم رباي اجير شده
در اينستاگرام آشنا شــدم .به او وعده دستمزد
500ميليوني دادم و مرد جــوان هم قبول كرد.
روز حادثه با همدستي يكديگر ،مرد كارخانهدار را
ربوديم و دست به اخاذي از وي زديم و با 5ميليارد
پولي كه از اين راه بهدســت آوردم ملك و زمين
خريدم.
فريب همدست

با اعترافات زن جوان ،گروگانگير اجير شده نيز
بازداشــت شــد اما او در بازجوييها مدعي شد
كه ترانه او را فريب داده است .وي گفت :وقتي با
ترانه آشنا شدم و به من قول داد كه 500ميليون
تومان به من دســتمزد ميدهــد ،قبول كردم
مرد كارخانهدار را بدزدم اما بعد از اجراي نقشــه
گروگانگيري ترانه ديگر جواب زنگهايم را نداد و
بالكم كرد .او فريبم داد و مرا دچار دردسر بزرگي
كرد؛ همه چكها و پولها را براي خودش برداشت
و مرا در برابر اتهام گروگانگيري و اخاذي قرار داد
بدون آنكه پولي نصيبم شــود .پس از تحقيق از
متهمان ،قاضي جنايي دستور توقيف اموالي را
كه ترانه با استفاده از پولهاي اخاذي خريده بود
صادركرد و اين زن و مرد گروگانگير براي انجام
تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره يازدهم
پليس آگاهي تهران قرار گرفتند.

سارقمسلح
همدستشراهدفگرفت

اين مرد در ابتدا منكر كالهبرداري با اســتفاده از
چك مسروقه بود ،اما مســئوالن باربري و راننده
كاميونهايي كه آهــنآالت را بــراي او جابهجا
كرده بودند در اداره آگاهي حاضر شــدند و وي را
بهعنوان خريدار محموله آهن شناســايي كردند.
در اين شرايط و درحاليكه متهم همچنان مدعي
بود بيگناه است ،با توجه به شواهد و مداركي كه
عليه او بود ،براي وي قــرار قانوني صادر و او راهي
زندان شد.
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شليك ناگهاني از سالح دزد مسلح هنگام زورگيري از يك مرد
باعث مجروح شدن همدست وي و دستگيري او شد.
بهگزارش همشــهري ،اين حادثه چند روز پيش در شهرستان
چابهار در استان سيستان و بلوچستان رخ داد .آن روز مرد جواني
سوار بر موتور خود در كوچهاي خلوت توقف كرد كه 2مرد جوان
به سمت او رفتند .يكي از آنها يك قبضه كالشنيكف همراه خود
داشت كه پس از نزديك شــدن به جوان موتورسوار آن را از زير
لباسهايش بيرون كشيد و به ســمت او گرفت .جوان ديگر با
ن همراهش را
تهديد مرد موتورسوار از او خواســت موتور و تلف 
به او بدهد و اين در حالي بود كه سارق اسلحه بهدست نيز مدام
تهديد به شــليك ميكرد .در همين هنگام بود كه گلولهاي از
سالح جوان مسلح شليك شد و به پاي همدستش اصابت كرد.
ماجرا كامال اتفاقي رخ داد و براي لحظاتي هم دزدان و هم مرد
موتورسوار شوكه شده بودند .سارق مســلح با ديدن خوني كه
از پاي همدستش بيرون ميزد وحشــتزده شد و با پاي پياده
شروع به فرار كرد .سارق مجروح نيز با ديدن اين وضعيت لنگان
لنگان شــروع به فرار كرد و مرد موتورسوار بالفاصله ماجرا را به
پليس خبر داد .تيمي از مأموران به ســرعت راهي محل حادثه
شدند و توانستند سارق مجروح را كه همچنان در حال فرار بود
دستگير كنند.
ســرهنگ حيدرعلي كيخاييمقدم ،رئيس پليس شهرستان
چابهار با بيان اين خبر گفت :ســارق مجروح پس از دستگيري
به بيمارستان منتقل شد و تحقيقات براي دستگيري همدست
او ادامه دارد.

انتشار خبر سقوط ماني ،كولبر 14ساله پاوهاي
از كوه در روزنامه همشهري بازتاب گستردهاي
داشت .خوانندگان روزنامه كه پي برده بودند
ماني براي خريدن گوشي موبايل و شركت در
كالسهاي آنالين از طريق برنامه شاد كولبري
ميكرد در تماس با گــروه حوادث ضمن ابراز
همدردي با ماني و مــادرش براي كمك به او
اعالم آمادگي كردند.
از صبح ديروز كه خبــر حادثه تلخي كه براي
ماني رخ داده بود در نســخه چاپــي روزنامه
همشهري و شبكههاي اجتماعي منتشر شد،
ســيل تماسهاي خوانندگان با دفتر روزنامه
جاري شــد .هموطنان زيادي در تماسهاي
پرمهرشــان جوياي احوال ماني شدند و براي
كمك به او و مادرش اعــام آمادگي كردند.
موج تماسها درباره اين حادثه در شرايطي كه
هموطنانمان بهدليل شرايط اقتصادي و شيوع
كرونا در تنگنا به سرميبرند غافلگيركننده بود.
يكي از افرادي كه ديروز با همشــهري تماس
گرفت مردي بود كه ميگفت ميخواهد گوشي
تلفن همراه دخترش را به ماني هديه كند .او
گفت :وقتي خبــر را در روزنامه خواندم متاثر
شــدم .اتفاقا ميخواســتم براي دخترم يك
گوشي نو بخرم و گوشي او را براي خودم بردارم.
وقتي اين خبر را خواندم تصميم گرفتم گوشي
دخترم را براي ماني بفرستم.
تماس گيرنده ديگر زن جواني است كه كارمند
يكي از ادارههاي دولتي اســت.او گفت :من و
همكارانم وقتي خبر مربوط به كولبر 14ساله
را در روزنامه خوانديم حالمان دگرگون شد.
به سختيهايي كه او و مادرش ميكشند فكر
كرديم و تصميم گرفتيم با اينكه توانايي مالي
چنداني نداريم اما در اداره مان براي او كمك
جمع كنيم .زن ديگري از كرمان تماس گرفت
و گفت خودش مادر است و شرايطي كه مادر
ماني در آن قــرار گرفتــه را درك ميكند .او
گفت :در اين دوره و زمانه همه بچهها گوشي
ميخواهند .حاال هم كه درس خواندن بچهها با
موبايل شده است و اينكه يك مادر نتواند براي
بچهاش وسايل اوليه زندگي و تحصيل فراهم
كند سخت اســت .ميخواهم براي خريدن
گوشي به ماني كمك كنم.
هموطن ديگري وقتي فهميد ماني و مادرش
قرار اســت براي درمان به تهران بيايند اعالم
آمادگي كرد تا براي آنها بليت هواپيما بگيرد.
او گفت :پســر كولبر و مــادرش در اين مدت
به اندازه كافي سختي كشيدهاند .ميخواهم
اگر قبول كنند براي آمدنشــان از كرمانشاه
به تهران بليت هواپيما بگيرم .در همين حال
روناك رســتم زاده ،مادر ماني در گفتوگو با
همشــهري درباره آخرين وضعيت پســرش
گفت :قرار اســت براي ادامه درمان پسرم به
تهران بياييم و اميدوارم مشكلي براي بينايي
پسرم ايجاد نشود.
او همچنين درباره رونــد كمكهايي كه تا به
حال به او و پسرش شــده است ،گفت :دست
همه افرادي را كه با من تماس گرفتند و كمك
كردند ميبوسم .ديروز چند نفر برايم پول واريز
كردند .بعضي از اين كمكها در حد  5و 20هزار
تومان بود كه اين مبالــغ برايم خيلي باارزش
اســت .ميدانم كه مردم خودشان گرفتاري
دارند اما با كمك هايشــان من را شــرمنده
كردند .او در ادامه گفت :از رياســتجمهوري
هم تماس گرفتند و پرسيدند آيا از ماموري كه
باعث سقوط پسرم شد شكايت دارم يا نه كه
گفتم از او هيچ شــكايتي ندارم .تنها خواسته
من اين است كه دست از سر كولبرها بردارند و
كولبرها را نكشند.
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به زبان نوجوانان

نگاهي به سينماي
مجيد مجيدي

باران
بچههاي آسمان

بدوك

رنگ خدا

روزنامه نگار

مجيد مجيدي از آغاز به زبان نوجوانان
سخن گفته است .سينماي او سينماي
كودكاني است كه زود بزرگ شدهاند و به
نوجواني رسيدهاند و باري فراتر از سن
و ســال و دغدغههاي نوجوانانه خود به
دوش كشيدهاند .زبان سينماي او زباني
است كه فارغ از مرزبنديهاي طبقاتي
و فكري و زمان و مكان تماشــاگران را
جذب خود كرده است .مسئله سينماي
مجيدي نوجوانان اســت و مخاطبان او
همه كسانياند كه نوجوانند يا نوجوان
بودهاند يا نوجوان خواهند بود .مخاطبان
سينماي او همه كســانياند كه شكلي
از ايــن دغدغههــا را تجربــه كردهاند
و دوست داشــتهاند دغدغهها به زبان
سينما تصوير شود .مخاطبان سينماي
او همه كسانياند كه دغدغههاي انساني
دارند .در همه اين ســالها مخاطبان
ســينماي او ،از روســتاهاي دورافتاده
ايران تا جشنوارههاي بزرگ بينالمللي،
با دغدغههاي جعفر ،مهراهلل ،علي ،زهرا
و باران همراه شدهاند و پابهپاي ترسها
و دلمشغوليهايشان پيش آمدهاند .كم
نيستند تماشاگراني كه همراه سينماي
مجيدي بزرگ شدهاند و آرمانخواهي

و كنار آمــدن با مصايب زندگــي را از
سينماي او آموختهاند و رفتار قهرمانان
فيلمهاي او الگوي زندگيشــان بوده
است.
او در طول 30سال فيلمسازي حرفهاي
بعد از سرك كشــيدنهاي گاه و بيگاه
بهگونههاي ديگري از سينما دوباره به
مسير اصلي خود برگشته است .حاال او
پس از فترتي كه نزديك به 15سال طول
كشيده اســت ،دوباره به زبان نوجوانان
سخن ميگويد .بازگشت او به سينماي
نوجوان در 2فيلم اخير «آن سوي ابرها»
و «خورشيد» بازگشتي است كه پس از
تجربههاي گوناگون صورت گرفته و در
سالهاي پختگي و كمال فيلمسازي او
اتفاق ميافتد.
موفقيتهاي بينالمللــي 2فيلم آخر
او نشان ميدهد كه نهتنها تماشاگران
ايرانــي ،بلكه عمــوم تماشــاگران در
اقصينقاط دنيا و تماشاگران حرفهاي
ســينما و منتقدان در جشــنوارههاي
بينالمللي نيــز ســينماي نوجوانانه
را انتظار ميكشــيدهاند .او مخاطبان
خود را جايي فراتر از تقسيمبنديهاي
رايج سياســي و اجتماعــي و جغرافيا
جستوجو ميكند و همواره در يافتن
مخاطبان سينماي خويش موفق بوده
است.

مجيدي
بزرگترين
رفيقم است

نگاهي به 4نقشآفريني ممتاز نوجوانان در فيلمهاي دهه60

دويدنها و نرسيدنها

روحاهلل زماني ،بازيگر نوجوان فيلم
«خورشيد» از نخستين تجربهاش
و همكاري با مجيد مجيدي ميگويد
بچــه بريانك اســت؛ ميگويم
فهيمه پناهآذر
بريانــك غربــي يا شــرقي؟
روزنامه نگار
ميخندد« :فرقــي ندارد محله
بريانك يكي اســت ».محلهاي كه چندين سال است بهخاطر اتوبان نواب
به 2قسمت تقسيم شده اســت .روحاهلل زماني تكفرزند است و امسال
كالس هشتم را ميخواند .ميگويد كرونا باعث شده كه درسش را در خانه
و با برنامه شــاد ادامه دهد و اين روزها عجيب بهدنبال آموختن است .از
مجيد مجيدي ميگويد و از محمد عسگري و هومن بهمنش .از رفاقت آنها

عكس :سحاب زريباف

مرتضي كاردر

ادبوهنر

23023632

ميگويد و دوستداشتنشان و اينكه ميخواهد به حرفهاي آنها گوش
بدهد و تا ميتواند درس بخواند و تالش كند .آنقدر صميمي صحبت ميكند
و از جفاي زمانه ميگويد كه دوست داري ساعتها با او حرف بزني .زماني
حاال برنده بهترين بازيگر نوظهور شــناخته شده است .ميگويم :معروف
شدهاي و ممكن است باز هم پيشنهاد بازي در فيلمي داشته باشي .در همه
صحبتهايش از اميد به خدا ميگويد و اينكه دوست دارد بازي را ادامه دهد.
در اين گفتوگوي كوتاه از حضورش در فيلم خورشيد و همكارياش با تيم
مجيدي ميگويد و از مشكالتي كه بچههاي كار دارند.

آقاي مجيدي براي فيلمش بازيگر نوجوان
ميخواست و فراخوان داده بود .چطور شد كه تست
دادي و همكاريات چگونه شكل گرفت؟

گفته بودند كه تمام بازيگران كودك را به جز بازيگر نقش
«علي» پيدا كردهاند و بهدنبال علي در فيلم خورشــيد
هستند .آقاي عسگري همراه دستيارهايش به مدرسه ما
در همان بريانك آمدند .مدرسهمان معمولي است و از همه
گروه بچهاي در اين مدرسه درس ميخوانند؛ بچههايي
كه براي حضورشان در مدرسه كار ميكنند يا افراد ديگر.
۵۰۰نفر بوديم و از اكثر آنها تست گرفته شد و من توانستم
نظرشان را جلب كنند و خدا به من خيلي كمك كرد .بعد
از اينكه در تست اوليه موفق شــدم ،پس از ۱۰روز آقاي
مجيدي صدايم كرد و باز تست گرفت .بهجز من ۴نفر ديگر
هم كانديدا بودند و باز هم خدا را شكر من توانستم رضايت
آقاي مجيدي را بهدست بياورم.

شايد بعد از موفقيتت به تو پيشنهاد بازي
بدهند و باز هم در فيلمي بازي كني .تا حاال شده در
تنهاييات به مشهور شدن فكر كني و اينكه بازيگر
توانايي شوي؟

آقاي مجيدي مرا به اين حوزه وارد و خيلي حمايتم كرد.
بازي كردن را دوست دارم و به آن عالقهمند شدم .دوست
دارم ياد بگيرم و حاال هم خوشــحال هستم كه توانستم
همه را خوشــحال كنم .اينكه جايزه گرفتم بهترين خبر
برايم بود .پدر و مادرم را خوشــحال كــردم .بايد خودم

نوجوانان از چــه زماني به
محمدناصر احدي
موضوع فيلمهاي سينمايي
روزنامه نگار
بــدل شــدند؟ بهعبارت
ديگر ،فيلمهــاي نوجوانانه محصول چه دوراني هســتند؟ كاترين
دريسكول در كتاب «فيلم نوجوانانه» مينويسد ايده رايجي وجود
دارد كه مطابق آن ،فيلم نوجوانانه ابداع دهه 1950و بخشي از فرهنگ
جوانانه غرب پس از جنگ جهاني دوم اســت .پس از جنگ ،اشاعه
مصرفگرايي آمريكايي ،بهوجود آمدن جامعهشناسي بهعنوان رشته
دانشگاهي و مطالعات بازار بهعنوان «پيشگويي معطوف به مقصود»
و جمعيتشناسي محض ،دوره بلوغ (تغييرات جسمي) را به مفهوم
نوجواني (ســبك زندگي) تبديل كرد .در سينماي ايران نيز ،پس از
انقالب و جنگ ،با توجه به تالش براي تربيت نسل جديدي مطابق با
آرمانهاي نوبنيان ،توليد فيلمهاي نوجوانانه در دستور كار سينماي
گلخانهاي دهه 60قرار گرفت .البتــه ،نبايد فراموش كرد دليل ديگر
توليد فيلمهاي نوجوانانه در دهه  ،60سهولت دريافت پروانه ساخت
براي اين فيلمها و گذ ِر كمدردسر از سد مميزي بود .در اين مطلب به
4نقشآفريني خاطرهانگيز نوجوانان در فيلمهاي دهه 60نگاهي گذرا
انداختهايم.
دونده (امير نادري)1363 ،

اميرو ،شــخصيت اصلي اين فيلــم ،نوجواني
است كه در فكر رفتن و رسيدن به دنيايي ديگر
است .او از هرم آفتاب جنوب و سختي معاش
در اين سرزمين خســته و دلزده است و مثل
خود كارگردان ،خوشبختي را در جاي ديگري
ميجويد .اما مجيد نيرومند ،نوجواني كه نقش
اميرو را بازي كرد ،در همين آغاز درخشان متوقف شد و تا همين چند سال پيش كسي
از او خبري نداشت .اميرو ميدويد تا به جايي برسد ،اما مجيد در همان شروع متوقف
شد يا حداقل به مسيري ديگر رفت كه سينما جزئي از آن نبود.
خانه دوست كجاست؟ (عباس كيارستمي)1365 ،

تالش كنم.

اما شايد كســي هم به تو پيشنهاد بازي
ندهد .در اين صورت ناراحت ميشوي؟

خدا مرا در اين راه گذاشت و آقاي مجيدي انتخاب و كمكم
كرد ،اما اگر ميخواهم موفق باشم بايد خودم تالش كنم.
سرنوشت آدمها دست خودشان است.
در زمان بازي در خورشيد آقاي مجيدي
چقدر به تو كمك و راهنماييات ميكرد؟ ارتباطت با
گروه چگونه بود؟

آقاي مجيدي بــه جز اينكه كارگردان باشــد براي همه
ما يك رفيق بزرگ اســت .يك مرد خــوب كه همهاش
حمايتمان ميكرد .او دل بزرگي دارد .هميشه حين بازي
كمك ميكرد و وقتي با ما صحبت ميكرد ميگفت درس
بخوانيد .من هم به همين دليل تالشم را ميكنم .من از

صفر شروع كردم و بايد تالش كنم.
با موقعيتهاي بازي در فيلم راحت كنار ميآمدم؛ چون
خيليها سر صحنه به ما كمك ميكردند .بهنظرم ما گروه
جادويي داشتيم .آقاي مجيدي همه ما را دوست داشتند و
وقتي حمايت آنها را ميديدم ،انرژي ميگرفتم و هيچ وقت
خسته نشدم .وقتي ميديدم آقاي عسگري و آقاي بهمنش
اينقدر كار ميكنند ،انرژي ميگرفتم .وقتي آقاي مجيدي
اينقدر همراهمان بود از پس همه كارها برميآمدم.

كرونا گرفته بودي و نتوانستي به جشنواره
ونيز بروي .االن بهتري؟

من عالئمي نداشتم ،اما جواب آزمايشم مثبت بود.

ناراحت نشدي به جشنواره ونيز نرفتي؟

راستش نه؛ چون هميشه فكر ميكنم خداوند وقتي چيزي
را ميگيرد ،حتما چيز بهتري به ما ميدهد.

پســربچه فيلم «خانه دوســت كجاست؟»
هم مثل اميرو دونده ميدويد تا دفتر مشــق
دوســتش را كه به اشتباه برداشــته بود به او
پس دهد ،اما همه آنهايي كه تجربه دويدن در
سالهاي دهه 60را دارند ،ميدانند كه در آن
سالها دويدن و نرسيدن تجربه مشترك نسلي
بود كه هرچه دويدند ،نرســيدند و شــايد هنوز هم دارند ميدوند و نميرسند .بابك
احمدپور ،پسربچهاي كه نقش اصلي فيلم را داشت ،بعدها در 2فيلم ديگر كيارستمي
هم بازي يا ـ درستتر بگوييم ـ زندگي كرد .او هيچگاه راهي به سوي سينماي حرفهاي
نيافت ولي حتما از نگاه و نگرش كيارستمي به زندگي و جهان چيزهايي اندوخته است
كه بزرگترين پاداش براي او محسوب ميشود.
باشو ،غريبه كوچك (بهرام بيضايي)1368 ،

«باشو» قبل از «خانه دوست كجاست؟» و در
سال 1364ساخته شد ،اما پسرك سيهچرده
و جنوبــي فيلــم در تهــران و در اتاقهــاي
تصميمگيران ســينماي ايران ،از شمال هم
غريبتر بود و كسي نميخواســت از او زبان
تعامل و دوســتي بياموزد .عدنان عفراويان،
بازيگر نقش باشو ،تنها حضورش در سينما به همين فيلم ختم شد و ديگر نتوانست
همدمي چون «نايي» (با بازي سوسن تســليمي) پيدا كند كه بخواهد بفهمد او چه
ميگويد و چه ميخواهد .عدنان يادگرفت كه مردان و مردمان جنوب بايد سختي را
تاب بياورند و دم برنياورند و در سكوت از خاطرهها بروند.
قصههاي مجيد (كيومرث پوراحمد)1369 ،

مجيــد «قصههاي مجيــد» يكــي از همان
نوجواناني بود كه در دهــه 60خيلي دويد و با
اينكه معموالً راه سخت و صعبي براي رسيدن
پيش رو داشت ،اما آنقدر باهوش و
به مقصد در ِ
حسابگر بود كه بداند چطور بايد از پس دنياي
اطرافش برآيد .مجيد پســركي بــود با همه
ضعفها و كمبودها و محروميتهاي آشناي سالهاي دهه 60كه درد كتكخوردنش
از دبير رياضي را با پوســت و گوشــتمان ميفهميديم و خجالت و حسرتش را بابت
نخوردن ميگو ـ كه فكر ميكرد فسفر مغزش را زياد ميكند ـ خوب درك ميكرديم.
نداري و محروميت ،زباني جهاني بود (و هست) براي آنهايي كه در دهه 60و حتي بعد
از آن ،چيز زيادي نداشتند و مهدي باقربيگي ،بازيگر نقش مجيد ،ترجمان كاملي بود از
گالويز شدن با نداري ،فقر ،محروميت و غرق شدن در دنياي شعر و ادبيات براي كاستن
از زشتي واقعيت .مهدي باقربيگي هم با اينكه بعدها در يكيدو فيلم و تلهفيلم ظاهر
شد ،اما ديگر مجيد نبود و در همان قاب نوجواني در خاطرهها ماند.
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تعويضآبه با مرد سايه

انتخابات آمريكا

سهشنبه  25شهریور  99شماره 8038

با انتخاب يوشيهيده سوگا بهعنوان رهبر حزب
حاكم ژاپن ،راه براي انتخاب او بهعنوان جانشين
شينزو آبه ،نخستوزير مستعفي ژاپن باز شد

جواد نصرتي

دالرهاي انتخاباتي

خبرنگار

در 2ماه پاياني در رقابتهاي انتخابات رياســتجمهوري آمريكا
هميشــه بحث حمايت مالــي از نامزدها اهميت پيــدا ميكند.
نامزدهاي  2حزب دمكرات و جمهوريخواه ،هرچه پيش از اين پول
جمعآوري كردهاند را در مدت باقيمانده هزينه ميكنند و البته سعي
ميكنند افراد ثروتمند را هم وارد ماجرا كنند تا در هزينهكردها از
رقيب خود جا نمانند.
امســال نيز همچون ســال ،2016در يك ســوي ميدان يكي از
ثروتمندترين تاجران آمريكايي ايستاده است .دونالد ترامپ اعالم
كرده به پولي كه هوادارانش كمك كردهاند ،بسنده نخواهد كرد و
قصد دارد پولهاي خود را هم وارد انتخابات كند .امسال رأيگيري
پستي در انتخابات بهخاطر شيوع ويروس كرونا جديتر از قبل در
ايالتهاي مختلف اجرا ميشود .اغلب ايالتها روند ارسال برگههاي
رأي و دريافــت آرا را از حدود 10روز ديگر يعنــي 40روز مانده به
انتخابات آغاز ميكنند .به همين دليل ،فضاي انتخابات قدري زودتر
از هميشه داغ خواهد شد .ترامپ گفته كه تا پيش از آغاز رأيگيري
پستي ،پولهاي خود را هم وارد جنگ تبليغاتي با رقيب خواهد كرد.
آن ســوي ماجرا ،جو بايــدن توانايي مالــي ترامپ را نــدارد اما
ثروتمنداني كه يا منافع ماليشان بهخاطر حضور ترامپ در قدرت
به خطر افتاده يا در طيف سياســي دمكراتها قــرار ميگيرند ،به
كمــك او آمدهاند .شاخصترينشــان «مايك بلومبرگ» اســت
كه ديروز اعالم كرد 100ميليون دالر بــه كمپين تبليغاتي بايدن
كمك ميكند .بلومبرگ بيش از 50ميليــارد دالر ثروت دارد و در
رقابتهاي مقدماتي حزب دمكرات ،رودرروي بايدن قرار گرفته بود.
او همچنين صاحب يك شركت بزرگ تحليل اقتصادي و رسانهاي
به نام «بلومبرگ» است .گفته ميشود بلومبرگ يك ميليارد دالر
براي پيروزي در اين رقابتها هزينه كرد اما در نهايت راه به جايي
نبرد و ميدان را به بايدن واگذار كرد .خيليها او را رقيب مناســبي
براي ترامپ ميدانستند اما رأيدهندگان حزب دمكرات ،در نهايت
بايدن را انتخاب كردند.
دونالــد ترامپ ،ايــن اقدام مهــم بلومبرگ را كه نشــان ميدهد
دمكراتها عزم خود را براي شكســت او جزم كردهاند ،از نظر دور
نداشت .ترامپ در پســتي توييتري ،بلومبرگ را «مايك كوتوله»
خطاب كرد و نوشــت كه بلومبرگ در انتخابــات مقدماتي حزب
دمكرات ،بدتريــن عملكرد را به نمايش گذاشــت .او همچنين به
اشــتباه ،مبلغ هزينه تبليغات بلومبــرگ در انتخابات را 2ميليارد
دالر عنوان كرد.
به نوشــته رويترز ،بايدن تاكنون توانســته 365ميليون دالر پول
جمعآوري كند .در مقابل ،هــواداران ترامپ210 ،ميليون دالر در
اختيار او گذاشتهاند .با اضافهشــدن پول بلومبرگ به سبد بايدن،
فاصله او با ترامپ زياد خواهد شــد .ترامپ چارهاي ندارد جز اينكه
دالرهاي خودش را هم وارد انتخابات كند.

توافق ناتمام لبنان
سياوش فالحپور

خبرنگار

روز گذشــته ،مصطفي اديب ،نخستوزير
خاورميانه جديد لبنان سرانجام پس از 13روز ،كابينه
پيشنهادي خود براي تشكيل دولت را تقديم
ميشل عون ،رئيسجمهور اين كشور كرد .وي پيش از ورود
به كاخ رياستجمهوري بعبدا در حضور خبرنگاران گفت:
مذاكرات بر سر جزئيات دولت جديد را از همين لحظه با
تقديم ليســت وزراي پيشــنهادي به رئيسجمهور آغاز
خواهم كــرد .اين در حالي اســت كه براســاس آخرين
اطالعات موجود نزد رســانههاي لبنان ،ائتالف 8مارس
(متشــكل از حزب رئيسجمهور لبنان به همراه احزاب
شيعي) ،نسبت به تركيب دولت مورد نظر مصطفي اديب
رضايت نداشته و احتماال با آن مخالفت خواهند كرد.
تشــكيل دولت در مهلت  2هفتهاي طرح امانوئل مكرون
رئيس جمهور فرانســه بود كه تا كنون موفق نبوده است.
الجديد ،روز گذشته همزمان با مذاكرات رئيسجمهور و
نخستوزير در كاخ بعبدا نوشت :تركيب دولت پيشنهادي
اديب صرفا براســاس رايزني با حزب المســتقبل (سعد

يوشيهيده ســوگا بعد از
گزارش ســالها نقشآفرينــي در
پشت درهاي قدرت در ژاپن،
با رأي نمايندگان مجلس و منطقهاي حزب
حاكم بهعنوان رهبر حزب انتخاب شــد و
امــروز بهعنوان جانشــين شــينزو آبه،
نخستوزير كشورش معرفي خواهد شد.
آبه كه ديرپاترين نخســتوزير ژاپن از بعد
از جنــگ جهاني دوم به شــمار ميرفت،
ماه گذشته بهخاطر بيماري از سمت خود
استعفا كرد.
سوگاي 71ساله كه بهعنوان منشي ارشد
كابينه ژاپن خدمت ميكــرد ،با اختالفي
زياد رقباي خود را پشت سر گذاشت و رهبر
حزب ليبرال دمكراتيك ژاپن شد377 .رأي
از 534رأي گرفتــه شــده در انتخابــات
درونحزبي به سوگا رسيد و او باالتر از فوميو
كيشيدا ،وزير خارجه سابق ژاپن و شيگرو
ايشيبا ،دبير كل سابق حزب بهعنوان رهبر
آن انتخاب شد.
از مدتها پيش انتظار ميرفت كه ســوگا
در انتخابات درونحزبي برنده شود .برنده
حزب حاكم ،عمال نخســتوزير ژاپن به
شــمار ميرود و امروز مجلــس بهصورت
رســمي به او رأي خواهــد داد .انتخابات
بعدي كه يك ســال ديگر برگزار ميشود،
مشخص ميكند كه او به حضورش در دفتر
نخستوزيري ادامه خواهد داد يا نه؟ البته
صحبتهايي از انتخابات زودهنگام در ژاپن
مطرح شده است.
سوگا از مدتها پيش بهعنوان دست راست
شينزو آبه ،نخستوزير پيشين ژاپن فعاليت
ميكرد و حضورش در پست منشي دولت
كه تركيبي از سخنگو و مديررسانهاي دولت
است ،نشانهاي از نزديكي بيش از حد او به
آبه به شمار ميرفت.
ســوگا وعده داده اســت كــه از رويكرد
اقتصادي آبه كه با نام آبهنوميكس شناخته
ميشود ،پيروي كند .انتظار اين است كه
او در ديگر حوزهها هم رويكرد دولت آبه را
پيش ببرد.

با اين حــال ،يكــي از چالشهاي جدي
پيشروي او ،بحــران همهگيري كرونا در
ژاپن است .او پيش از رأيگيري گفته بود
كه برنامه تستگيري كوويد 19-را توسعه
خواهد داد و تا زمســتان عرضه واكسن را
در ژاپن شــروع خواهد كرد .او همچنين
گفته است كه حداقل دستمزد را افزايش
و اصالحات در بخش كشاورزي را توسعه
خواهد داد و توريسم را تقويت خواهد كرد.
در عرصه سياست خارجي ،او همچون آبه
اتحاد ديرپاي ژاپــن و آمريكا را در اولويت
قرار خواهد داد و بهصورت موازي به تثبيت
روابــط متقابل با چين توجه ويژه نشــان
خواهد داد.
تغيير رهبري ژاپــن ،آنطور كــه كازوتو
سوزوكي ،استاد روابط بينالملل دانشگاه
هوكايدو به ســيانان گفته است ،اثري
بنيادين در رويكرد كلي اين كشور نخواهد
داشــت .با اين حال ،به گفته او ،اين تغيير
احتمــاال از ســوي اعضاي حــزب حاكم
بهمنظور بهبود چهره آن انجام شده؛ چون
آبه در انتهاي دوران رهبري خود با كاهش
شديد ميزان محبوبيت مواجه بود و حزب
ليبرال دمكرات اميدوار اســت ســوگا به

19

بازيابي اعتبار آن كمك كند.
انتظار ميرود او دوران سختي را در پيش
داشته باشد؛ چون نهتنها كرونا ژاپن را به
چالش كشيده ،بلكه برنامههاي اقتصادي
آبه قبل از انتشــار ويروس هم به مشكل
خورده و وعدههاي دولت پيشــين محقق
نشــده بود .كشور سالهاســت با ركود و
آهنگ كند رشــد اقتصادي درگير است و
يكي از ماموريتهاي اصلي سوگا ،بازيابي
اقتصاد اين كشور خواهد بود .عالوه بر همه
اينها ،او بايد اصالحات در قانون اساسي را
هم كه آبه شــروعكننده آن بود ،پيگيري
كند.
به گزارش بيبيســي ،اين ماموريتهاي
چشمگير در حالي به سوگا سپرده شده كه
به گفته كوييچي ناكانو ،استاد علوم سياسي
دانشــگاه ســوفياي توكيو ،او چشمانداز
مشخصي براي پيشبرد آنها ندارد.
آبهنوميكس ،اقتصاد به روش آبه

آبهنوميكس ،چشمانداز مفصل اقتصادي
شينزو آبه ،نخستوزير ژاپن كه از تركيب
نام او (آبه) و اقتصاد (اكونوميكس) ساخته
شــده ،رويكرد 3وجهي به اقتصاد ژاپن با

هدف بهبود شرايط است .اين طرح كه در
سال 2013معرفي شد ،تركيبي از گسترش
برنامههاي مالي ،تســهيل شرايط پولي و
اصالحات ساختاري اســت .هدف اصلي
آن ،از ســوي دولت آبه تقويت درخواست
داخلي ،تقويت توليــد ناخالص داخلي و
همينطور افزايش تورم به 2درصد عنوان
شده است .سياســتهاي اقتصادي آبه با
محوريت بهبود چشمانداز اقتصادي كشور
از طريق افزايش رقابت ،اصالحات در بازار
كار و توســعه مشــاركتهاي بينالمللي
تنظيم شده بود.
4سال بعد از شروع اين طرح ،ژاپن شاهد
گشــايشهاي اقتصادي متوســطي بود،
اما حتي بــا وجود انتخاب مجــدد آبه در
انتخابات  ،2017رشــد اقتصادي كمجان
بود ،تــورم پايينتر از هدف تعيين شــده
بود و نگرانيها درباره ميزان بدهي دولت
و اصالحات ســاختاري همچنان برپا بود.
مصيبتهاي دولت آبه براي پيشبرد طرح
اقتصادي مفصل خود ،بــا انتخاب دونالد
ترامپ بهعنــوان رئيسجمهــور آمريكا
و خروج ايــن كشــور از توافقنامه تجاري
دوسوي اقيانوس آرام شديدتر هم شد.

از مزرعه توت فرنگي
تا دفتر نخستوزيري

يوشيهيده ســوگا ،سا لها دست
راســت شــينزو آبه ،نخستوزير
پيشــين ژاپن بود؛ امــا اين دو،
مسيرهايي كامال متفاوت را طي كرده
بودند تا در راس قدرت به هم برسند.
آبه از يكي از خانوادههاي قدرتمند
ژاپن آمده و فرزند وزير خارجه سابق
ژاپن است و با 2نخستوزير پيشين
رابطه خويشــاوندي دارد .سوگا اما
روستازاد هاي است كه در نوجواني
در مزرعه توتفرنگــي پدرش كار
ميكرد .هر آنچه او به آن رســيده،
محصول كار سخت و بيوقفهاي است
كه از جواني پيشــه كرده بود .او در
جواني به توكيو آمد و به مشــاغلي
همچون كارگري در كارخانه و فروش
ماهي پرداخت تــا هزينه تحصيل
حقوق در دانشــگاه توكيو را فراهم
كند .بعد از تحصيل ،سوگا وارد بازار
كار شــد ،اما دنياي سياست او را
بهخود جذب كرد.
بدون هيچ پول و ارتباطي ،او كارزار
منزل به منزل را به تنهايي پيش برد
و به 300هزار خانه سر زد و 5جفت
كفش را از بين برد تــا در انتخابات
شــوراي يوكوهامه برنده شود .از
همانجا ،سوگا به ارزش تعهد و روحيه
كاري در سياست پي برد و تا امروز،
اين ويژگي را رها نكرده است.
او سال 1996به مجلس راه پيدا كرد
و بعدها وزير ارتباطات و ارتباطات
داخلي شد .در نهايت ،رويكرد سوگا،
او را به سمت منشي كابينه رساند.
منشي كابينه در دولت ژاپن ،معموال
به معتمدترين فرد سپرده ميشود.
از ســوگا بهعنوان عملگرايي اهل
معامله كه به پيشــبرد اهدافش در
پشت درهاي بسته عالقهمند است
ياد ميشود .بزر گترين ويژگي او،
يعني خودساختگي از سوي بسياري
مورد تحسين قرار ميگيرد.

كيوسك

روزنامه هاآرتص [اسرائيل]

قرنطينه ملي و 3هفتهاي،
همزمان با اوجگيري كرونا ،از
جمعه شروع ميشود
اين روزنامه اســرائيلي ،خبر يك خود
را به بازگشت سفت و ســخت قرنطينه به
سرزمينهاي اشغالي اختصاص داده است.
كرونا ،دوباره در اســرائيل اوج گرفته و در
روزهاي اخير بيش از 4هــزار مورد روزانه
ابتال به ويروس كرونا ثبت شده است .بخشي
از اين قرنطينه ،همزمان با تعطيالت ســال
جديد يهودي است ،اما دولت بدون توجه به
تعطيالت ،قوانين سختگيران ه را تصويب كرده
است .همزماني قرنطينه سراسري و 3هفتهاي
اسرائيل با سال نو ،باعث شده كه يك وزير در
اعتراض به تصميم دولت استعفا بدهد .ياكوف
ليتزمن ،وزير مسكن كه از يك حزب افراطي
مذهبي به دولت رفته ،گفته است كه قرنطينه
اجازه نميدهد مردم مراسم مذهبي خود را
به درستي انجام دهند .بيش از 153هزار نفر
در سرزمينهاي اشــغالي به ويروس آلوده
شدهاند و بيش از 1110نفر بهخاطر كوويد19-
جان خود را از دست دادهاند .با اين اوجگيري
مجدد انتشار ويروس ،روزانه بيش از 4هزار
نفر را آلوده ميكند .براساس قوانين جديد
تجمع بيش از  10نفر در محيطهاي بســته
ممنوع است ،مدارس و مراكز خريد تعطيل
هستند و افراد نبايد از شعاع 500متري خانه
خود دورتر بروند.

با وجود توافق احزاب لبناني بر سر نخستوزير ،طرح رئيسجمهور فرانسه
براي تشكيل دولت جديد در بيروت همچنان بينتيجه مانده است

حريري) شكل گرفته و نشــانهاي از رضايت جريان آزاد
ملي ،جنبش امل و حزباهلل نسبت به آن ديده نميشود.
اين در حالي است كه اديب با حمايت مجموعه اين ائتالف
در سايه مخالف حزب قوات ،رأي الزم براي كسب منصب
نخستوزيري را بهدســت آورده بود .بر اين اساس ،حتي
اگر رئيسجمهور ،حاضر به امضاي ليســت پيشــنهادي
اديب شــود ،اكثريت 8مارس در پارلمــان با آن مخالفت
خواهد كرد.
از ســوي ديگر اما رسانههاي نزديك به ســعد حريري از
معادلهاي خطرناك براي رياســتجمهوري و همچنين
احزاب شيعي لبنان سخن گفتند .براي مثال ،محمد نمر در
سرمقاله روزنامه نداي وطن (نزديك به المستقبل) نوشت:
اكنون 2راه پيش روي ائتالف 8مارس وجود دارد؛ يا دست
از سهمخواهي در دولت جديد برداشته و با تشكيل آن در
شرايط بحراني كشــور موافقت كنند ،يا با اصرار بر مواضع
پيشين خود ،مسئوليت اســتعفاي نخستوزير منتخب و
شكست طرح فرانسه براي عبور لبنان از بحران را بپذيرند.
بر اين اســاس ميتوان گفت كه جريان حريري با تكيه بر
حمايت فرانسه و همچنين شرايط بحراني لبنان بهدنبال
كســب امتيازات حداكثري در دولت جديد اين كشــور

سهميهبندي وزارتخانههاي لبنان تا پيش از دولت حسان دياب به چه ترتيب بوده است؟
جنبش امل (نبيه بري)

وزارتخانههاي دارايي ،جوانان و ورزش ،امور اجتماعي

حزباهلل

وزارتخانههاي دادگستري ،كشاورزي ،امور برنامهريزي

المستقبل (سعد حريري)

وزارتخانههاي كشور ،ارتباطات ،رسانه ،اقتصاد

حزب قوات (سمير جعجع)

وزارتخانههاي بهداشت ،محيطزيست ،كار

سوسياليست ترقيخواه (وليد جنبالط)

وزارتخانههاي حملونقل ،امور مهاجرين

جريان المرده (سليمان فرنجيه)

وزارتخان ه آموزش

رياستجمهوري

وزارتخانههاي فرهنگ ،امور مبارزه با فساد ،صنعت ،توسعه اداري

پناهجويان در برزخ لسبوس
با گذشت حدود يك هفته از آتشسوزي گسترده در اردوگاه پناهجويان در
اروپا
جزيره «لسبوس» يونان ،مقامهاي دولتي اعالم كردهاند بهدنبال ساخت
اردوگاهي جديد براي بيش از 12هزار نفري هســتند كه در اين اردوگاه
زندگي ميكردهاند؛ برنامهاي كه همزمان با اعتراض پناهجويان و ساكنان محلي روبهرو
شده است.
اردوگاه «موريا» در جزيره لسبوس ،بزرگترين اردوگاه پناهجويان در يونان و در كشورهاي
عضو اتحاديه اروپاست .هفته گذشته طي چند مرحله ،اين اردوگاه بهطور كامل در آتش
سوخت .اردوگاه موريا حدود 5سال قبل همزمان با آغاز موج حركت پناهجويان از آسيا،
خاورميانه و آفريقا به سمت اروپا ،در لسبوس ساخت ه شد تا محلي باشد براي اسكان موقت
افراد و ثبت اطالعات آنها براي ورود به اروپا .اين اردوگاه تنها 3هزار نفر ظرفيت داشت اما
رفتهرفته با افزايش شمار پناهجويان ورودي به يونان و بستهشدن مرزهاي اروپا ،شمار
ساكنان آن از مرز 12هزار نفر گذشت.
ن ملل ،افرادي از 70كشور دراردوگاه موريا زندگي ميكنند
طبق اعالم نهادهاي سازما 
اما بيش از 70درصدشان افغان هستند .صدها ايراني نيز به قصد رفتن به اروپا با عبور از
تركيه و آبهاي مديترانه ،خود را به لسبوس رساندهاند و در اين اردوگاه زندگي ميكردند.

است .تمام اينها در حالي اســت كه شكست طرح فرانسه
و به تبع آن ،دولــت مورد حمايت حريــري ،فضا را براي
تقويت مواضع نيروهاي تندروتــر در ائتالف 14مارس ،از
جمله ســمير جعجع و بهاء الحريري (برادر سعد) فراهم
خواهد كرد؛ شــخصيتهايي كه ديدگاه مثبتي نســبت
به ميانجيگريهاي فرانســه در لبنان نداشته و بر اجراي
سياستهاي آمريكا و عربستان ســعودي عليه حزباهلل
تأكيد دارند.

روزنامه العربي الجديد [قطر]

لبنان؛ طبقه متوسط
متالشي ميشود

گره اصلي در كجاست؟

مجموعه روايتهاي منتشر شــده در رسانههاي مختلف
لبنان نشــان ميدهد ،اصليترين مشكل بر سر راه اجراي
طرح رئيسجمهور فرانسه و تشــكيل دولت وحدت ملي
حول  2محور شكل گرفته است:
وزارتهاي دارايي و نيرو :براســاس ساختار
 1سنتي و ســهميهبندي طايفهاي در دولت لبنان،
اين  2وزارتخانه سهم شيعيان و مسيحيان است .در قالب
حزبي نيز ،وزارت دارايي همواره در اختيار حزب امل (نبيه
بري) و وزارت نيــرو در اختيار جريــان آزاد ملي (جبران
باسيل و ميشــل عون) قرار داشته اســت .حاال اما بهنظر
ميرسد نخستوزير جديد لبنان تحت شعار «بر هم زدن
نظم طايفهاي» و «تشــكيل دولت ملــي» بهدنبال ايجاد
تغييرات اساسي در اين ســهميه بنديها و تعيين وزراي
جديد از طوايــف و احزاب مختلف بــراي وزارتخانههاي
مذكور است .اين مسئله طي روزهاي گذشته با واكنشهاي
بسيار منفي و البته تندي از ســوي رهبران احزاب امل و
جريان آزاد ملي روبهرو شــده است .شــبكه الميادين در
اينباره مينويســد :براســاس اطالعاتي كه از منابع آگاه
بهدست آوردهايم ،مذاكرات جداگانه فرانسه با جريان آزاد
ملي و حزب امــل بيفايده بوده و ايــن  2جريان ،بر عدم
حمايت خود از مصطفي اديب ،درصورت ادامه روند كنوني

نهادهاي حقوق بشري و سازمانهاي غيردولتي فعال در امور پناهجويان بارها در مورد
وضعيت بهداشتي و زندگي پناهجويان در موريا هشدار داده بودند ،اما وضعيت اين اردوگاه
هميشه با بيتوجهي دولت يونان و مقامهاي اتحاديه اروپا همراه بوده است.
از موريا هميشه بهعنوان يك بمب ساعتي ياد ميشده كه دير يا زود ميتواند وضعيت آن
به يك بحران تبديل شود .بهنظر ميرسد آتشسوزي در اردوگاه موريا عمدي بوده و پليس
يونان اكنون بهدنبال دستگيري عامالن اين حادثه است .احتماال پناهجويان با هدف جلب
توجه مسئوالن اتحاديه اروپا و تعيين تكليف خود پيش از آغاز فصل سرما دست به اين
اقدام زدهاند .در اين آتشسوزي به كسي آسيب نرسيد ه است.
پناهجويان طي روزهاي اخير با اعالم خبر تصميم تازه دولت براي ســاخت يك اردوگاه
جديد ،دســت به اعتراض و راهپيمايي زدهاند .آنها از دولت يونان خواستهاند كه امكان
انتقال آنها به ديگر كشورهاي اروپايي را فراهم كنند .همزمان ،مردم محلي نيز با ساخت
يك اردوگاه ديگر و دائميشدن حضور پناهجويان در لسبوس مخالف هستند .اعتراض
پناهجويان به درگيري آنها با نيروهاي پليس منجر شده است .دولت براي كنترل اوضاع،
ارتش را وارد ماجرا كرده و نيروهاي ارتش قرار اســت در كار ساخت اردوگاه جديد براي
اسكان پناهجويان به دولت كمك كنند .نخستوزير يونان حادثه موريا را فرصتي براي
همراهكردن دوباره اتحاديه اروپا با بحران پناهجويان دانسته ،اما مسئله اين است كه آن
سوي مرزهاي يونان ،در اروپا ،برخالف سالهاي  2015و  2016ديگر كسي منتظر ورود
پناهجويان نيست.

مصطفي اديب( وسط) در كاخ رياستجمهوري لبنان.

تأكيد كردهاند .شدت تقابل شكل گرفته تا حدي است كه
گفته ميشود نبيه بري ،حتي پس از مكالمه تلفني مستقيم
با امانوئل مكرون ،حاضر به تغيير موضع خود نشده است.
از سوي ديگر منابع لبناني در ساعات پاياني روز دوشنبه از
ســفر ناگهاني وليد جنبالط ،رئيس حزب سوسياليست
ترقيخواه به فرانســه خبــر دادهاند .جنبــاط ازجمله
سياستمداران بسيار نزديك به نبيه بري بهحساب ميآيد
و ممكن است اين ســفر ،تأثيري در تغيير موضع طرفين
نسبت به مســئله وزارت دارايي داشته باشد .در اين ميان
نبايد فراموش كرد كه علي حســن خليــل ،گزينه اصلي
وزارت دارايي از ســوي حزب امل ،يكي از  2وزير لبناني
است كه اخيرا توسط وزارت خزانهداري آمريكا تحريم شد.
ترسيم مرز دريايي با اسرائيل :به گفته ديويد
 2شينكر ،معاون وزير خارجه آمريكا و نماينده اين
كشور در پرونده لبنان ،يكي از شروط اصلي واشنگتن براي
حمايت از فرآيند سياسي و تشكيل دولت لبنان ،ورود اين

كشور به مذاكرات فني با رژيم صهيونيستي براي ترسيم
مرزهاي دريايي و روشن شدن وضعيت ميادين گازي در
اين منطقه است .اين در حالي است كه دولت لبنان رژيم
صهيونيستي را به رسميت نشناخته و تاكنون ،حتي از ورود
به مذاكرات فني با اين رژيم خودداري كرده است .شبكه
الجديد در اينباره مينويسد :آمريكا و فرانسه در پيامهاي
جداگانه ،يكي از ماموريتهاي دولت مصطفي اديب را آغاز
مذاكرات فني با اسرائيل عنوان كردهاند .اگرچه جريان آزاد
ملي به رياست جبران باســيل اين مذاكرات را خط قرمز
خود نميداند ،اما حزباهلل و جنبش امل به سادگي حاضر
به پذيرش اين شرط نيستند .برخي سياستمداران لبناني،
ازجمله وئــام عبدالوهــاب ،رئيس حــزب توحيد عربي
پيشبيني كردهاند كه ممكن اســت در ازاي عقبنشيني
ائتالف 8مارس نســبت به مشــكل دوم (مذاكرات فني)،
خواســته آنان براي حفظ سهميه ســنتي در دولت مورد
پذيرش طرف مقابل قرار بگيرد.

روزنامــه العربي الجديــد در صفحه
نخست خود با انتشار عكس يك آرايشگر
ســيار موتوري در خيابانهاي بيروت ،از
بحران اقتصادي لبنان و فشارهاي بيسابقه
بر طبقه متوسط اين كشور نوشت .به نوشته
اين روزنامه ،در پــي بحرا نهاي متعدد
سياسي ،اقتصادي و نظامي در لبنان طي
نزديك به يك دهه گذشته ،بخش عمدهاي
از شــهروندان طبقه متوسط ،شغلهاي
خود را در حوزههاي گردشگري ،توليدي،
حملونقل و ...از دســت دادهاند .اين در
حالي است كه همزمان با بحران بيكاري،
تورم بيسابقهاي شهروندان لبناني را تحت
فشار قرار داده؛ بهگونهاي كهلير لبنان طي
يك سال گذشته بيش از 80درصد از ارزش
خود را مقابل دالر از دســت داده است .به
نوشته العربي الجديد ،اين فرايند نتايجي
از قبيل افزايش چشــمگير آمار مهاجرت
و همچنين رشد بيسابقه بزهكاري را در
لبنان به همراه داشته است .پيش از اين،
انديشــكده كارنگي در سال 2019نسبت
به بحران فروپاشي طبقه متوسط در برخي
كشــورهاي عربي ،نظير لبنــان ،اردن و
سودان هشدار داده بود.
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جا گذاشتن كودك در قطار

رفتن به هاروارد در 81سالگي

تكرار جمله نميتوانم نفس بكشم

مرگ زوج كهنسال به فاصله 4دقيقه

لندن :مــادري كه نــوزادش را با كالســكهاش در قطار
جاگذاشــته بود موجب تأخير اين قطار شــد .به گزارش
سايت بريتانيايي مترو ،پس از اينكه مسافران قطار ايستگاه
ويكتوريا به دارتفورد لندن كالســكه اين كودك را بدون
مادرش مشاهده كردند ماجرا را به مسئوالن قطار اطالع
دادند و اين قطار تا پيدا شــدن مادر نوزاد در ايستگاهي
مياني متوقف ماند .مادر ايــن كودك هنگامي كه متوجه
جا گذاشتن بچه شده بود ماجرا را به پليس اطالع داده بود.

كمبريج  :يك خانم ســالمند آمريكايــي تحصيل در
كالسهاي آنالين دانشگاه هاروارد را در 81سالگي آغاز
كرد .به گزارش اسپوتنيك ،او بهدليل شيوع كوويد،19-
چندماه اخير را در خانه ســپري كرد و سرانجام تصميم
گرفت براي به هدر نرفتن وقتش وارد اين دانشگاه معتبر
شود .او كه از سطح مطالعه بااليي برخوردار بود توانست
به راحتي در امتحانهاي ورودي اين دانشــگاه پذيرفته
شود.

جورجيا :پليس آمريكا اعالم كــرد معاون كالنتر منطقه
كليتون در ايالت جورجيا بهدنبال انتشار تصاويري كه او را
در حال مشت زدن به يك مرد سياهپوست نشان ميدهد،
از كار بركنار شده است .به گزارش سايت بريتانيايي مترو،
اين مرد 26ساله در برابر بچههايش به مأموران ميگفت
نميتوانم نفس بكشم .جملهاي كه با كشتهشدن دو مرد
سياهپوســت ،اريك گارنر و جورج فلويد ،در ســالهاي
 ۲۰۱۴و  ۲۰۲۰بهدست افسران پليس مشهور شد.

كارولينــا :زن و شــوهري كه 48ســال از ازدواجشــان
ميگذشــت به فاصله 4دقيقه از يكديگر جــان باختند.
اين زوج آمريكايــي به نامهاي جاني لي پپلز 67ســاله و
همسرش كيتي دارلين 65ســاله در اوايل ماه آگوست به
کووید 19-مبتال شدند .آنها 30روز با اين بيماري مبارزه
كردند اما نتوانستند در مقابل آن دوام بياورند .به گزارش
اسپوتنيك ،پزشكان به آنها اجازه داده بودند روي دو تخت
در كنار يكديگر باشند.

نگاه

عيسي محمدي

هر كه را با خط سبزت سر سودا باشد
من چو از خاك لحد الله صفت برخيزم

پاي از اين دايره بيرون ننهد تا باشد
داغ سوداي توام سر سويدا باشد

سالمرگ

روزنامهنگار

آهاي رضايت گمشده

جعفر پتگر

اين روزها خيليها ،چهارنعل دنبال
موفقيتهاي جورواجور ميدوند .از
موفقيتهاي مالي و شغلي و درسي
گرفته تــا موفقيتهاي سياســي و
اجتماعي و غيره .يعني در اصل،
انســان تصور ميكند كه بايد
بــرود و به چيــزي و جايي
برســد تا كمي دلش خوش
باشــد ،تا كمي آرام بگيرد .البته بخشي از اين تند رفتن
هم ،بابت اين اســت كه جدول نيازهاي مازلو در مورد ما
كمي به هم ريخته؛ يعني نيازمند اين هستيم كه امنيت
اقتصادي و اجتماعي و ...داشــته باشيم و اين قضايا ما را
دچار وحشت كرده.
هر چه كه هست ،ما با انبوهي از آدمهايي روبهرو هستيم
كه ميخواهند يك زندگي بهتر براي خودشان بسازند و
زندگي بهتر براي آنها ،يعني ماشين بهتر ،خانه بزرگتر،
سفرهاي بهتر ،خريدهاي شــيكتر ،خوشگذرانيهاي
بيشتر و گرانتر و ....اما عجيب است كه هرچقدر پيشتر
ميرويم ،باز هم اتفاقي نميافتد و تشنهتر ميشويم .يعني
نه اينكه پول و داشتن امكانات بد باشــد؛ اتفاقا برايمان
ثابت كردهاند كه داشتن مقداري پول و امكانات زندگي،
ميتواند حتي منجر به شادي و خوشبختي بيشتر ما هم
بشود .در اينها كه ديگر شك و شبههاي نيست .اما...
 ...اما چرا ما راضي نيســتيم؟ چرا از زندگيمان رضايت
خاطر نداريم؟  اينجاســت كه با يك سؤال تكاندهنده
و مهم روبهرو ميشــويم .اين رضايت از زندگي ،كجاي
زندگيهاي ما گم شده كه دســتمان به آن نميرسد؟
يكي از بهترين متنهايي كه در ايــن مورد خواندهام ،به
مصطفي ملكيان ،روشنفكر ايراني بازميگردد.
در جايــي ،دربــاره دوگانــه موفقيت-رضايت صحبت
ميكند .يك سخنراني  7-8هزار كلمهاي است كه شايد
من بيشــتر از  10بار آن را خوانده و يادداشــتبرداري
كردهام .آنجاســت كه آقاي ملكيان اشاره ميكند چرا
آدمها دنبال موفقيتانــد ،درحاليكه به هر چيز هم كه
ميرسند باز دلشان راحت نيست ،باز هم ترس و اضطراب
دارند.
آنجا به مفهوم رضايت ميرسد ،ميگويد كه آنها راه را
گم كرده و به جاي موفقيت ،بايد دنبال رضايت باشــند.
كمي هم جلوتر ميرود و ميگويــد كه موفقيت ،مبتني
بر مقايســه با ديگران ،آنهم در متغيرهــاي اجتماعي
و ظاهري اســت؛ مثل ماشــين و پول و جايگاه شغلي و
مدرك دانشــگاهي و ...درحاليكه رضايت ،بر ميگردد
به اينكه شــما خودتان را با خودهاي قبليتان و آن هم
در متغيرهاي رواني ،مثل شــادي و آرامــش و قناعت و
توسعه رواني و ...ميسنجيد و اينجاست كه وقتي شما
آدمي رضايتمحور ميشويد ،اين احساس عقبماندگي
نسبت به ديگران براي شــما پيش نميآيد .نه احساس
عقبماندگي ميكنيد ،نه احســاس تحقير و نه احساس
خسران و عدمرضايت .به يك رضايت دروني و هماهنگي
خوب داخلي با خودتان میرســید .او اساســاً مقايسه با
ديگران را نفي ميكند ،چرا كه نه خط شروع آن يكسان
است ،نه آدمهايي كه مقايسه ميشوند يكسان هستند ،نه
شرايط يكسان است؛ پس نتيجه نهايي هم درست نيست
و باعث دلآشوبي ما خواهد شد.
خاطرم هســت كه يكي از پژوهشــگران خارجي ،حاال
اسمش را خاطرم نيست ،تحت عنوان  2كوه از اين قصه
ياد كرده بود .كوه اول ،همين مقايســههاي اجتماعي و
داشتههاي اجتماعي اســت كه وقتي از آن باال ميرويم،
بعد از مدتي خســته شــده و احســاس ميكنيم اين،
آنچيزي نيست كه بايد باشد .در نتيجه از كوه اول پايين
آمده و دنبال كوه دومي ميگرديم و كوه دوم هركســي
چيزي است؛ براي كسي خدمت به ديگران ،براي كسي
فعاليتهــاي توليدي به نفع يك جامعــه ،براي ديگري
فعاليتهاي عامالمنفعه ،براي كسي برگزاري رويدادهاي
هنري رايگان و ....اينچنين است كه به آرامش ميرسد.
بله ،چنين است.
ما با انبــوه آدمهايي روبهروييم كه به طرز وحشــتناكي
دنبال موفقيت دارند ميدوند .غافل از اينكه روزي ،بايد از
كوه اول پايين بيايند و دنبال كوه ديگري بگردند .غافل از
اينكه روزي ،خواهند ايستاد و با خودشان خواهند گفت:
آيا به زحمتش ميارزيد؟ پس چرا راضي و آرام نيستم؟
كجاي راه را اشتباه آمدهام؟

استاد جعفر پتگر زاده تبريز ،از استادان
معاصــر نقاشــي و نگارگــري فرش
بود .بهعنوان مشــهورترين آثار او در
نقاشي ميتوان از رفوگر ،قاليفروشان
دورهگرد ،قهوهخانــه اميرآباد ،مكتب
قرآن ،خانه نقاش ،مرغ فروش ،از اينجا
تا ابديت و شــهريار ياد كــرد ،كه در
موزه هنرهاي معاصر تهران نگهداري
ميشوند.
استاد پتگر در سال ۱۳۱۹خورشيدي،
به همــراه بــرادرش ،علياصغر پتگر،
نخستين آموزشگاه خصوصي نقاشي در ايران را (تهران  -خيابان نادري) تأسيس
كردند و در كنار آفرينشهاي هنري خود ،به تعليم و تربيت هنرجويان پرداختند.
چند سال بعد جعفر پتگر به تنهايي آموزشــگاهي در خيابان منوچهري تهران و
سپس چند سال بعد در خيابان هدايت تهران ،تأسيس كرد.
اغلب هنرمنداني كه به كافه نادري ميآمدند ،به آتليه ايشان هم رفتوآمد داشتند،
يا در محافل و مجالس گوناگــون با يكديگر مالقات ميكردنــد؛ از جمله جالل
آلاحمد ،صادق هدايت ،بزرگ علوي و بعضي  نيز مانند فروغ فرخزاد ،ســهراب
سپهري و هانيبال الخاص ،چندي نزد ايشان ،نقاشي كردهاند.
جعفر پتگر (اسفند25-۱۲۹۹شهريور)۱۳۸۴

آتشسوزي منطقه پانتانال برزيل كه يك و نيم ميليون هكتار را سوزانده و حياتوحش منطقه را تهديد ميكند در 47سال اخير بيسابقه بوده است   .عكس :فرانس پرس

يادداشت

محمود برآبادي

نويسنده كتابهاي كودكان

يادي از يك پژوهشگر فرهنگ مردم

25شهريور ،هفدهمين سالگرد درگذشت انجوي شيرازي
خيليها برنامه فرهنگ مردم را به خاطر دارند .اين برنامه سالها
بهطور مرتب از راديو پخش ميشــد و طرفداران بيشماري
در گوشه و كنار ايران داشــت .شنوندگاني كه باعالقه برنامه
را گوش ميدادند و بنا به درخواســت نويسنده
برنامه براي جمعآوري فولكلور شهر و روستاي
خود همكاري ميكردند و نويسنده اين يادداشت
نيز يكي از همانها بود .انجوي شيرازي با نام «نجوا» اين برنامه را تدارك ميديد
و مجدانه درپي باالبردن كيفيت آن بود .آقاي نجوا باصداي گرم و طنين دلنشين
و لحن اطمينانبخش خود برنامه را با عبارت «دوستان سالم!» شروع ميكرد و
سخنان خود را با «انشااهلل» پايان ميداد .در هر برنامه نكاتي را درباره چگونگي
گردآوري فرهنگ مردم با زباني ساده اما علمي براي شنوندگان توضيح ميداد و
آنان را براي همكاري بيشتر برسر شوق ميآورد.
انجوي و همكارانــش در برنامه فرهنگ مردم با پيگيري ســتايشبرانگيزي به
جمعآوري ،اصالح و تنظيم مطالبي كه دوســتداران فولكلور از سراســر كشور
ميفرســتادند ،ميپرداختند و براي چاپ آماده ميكردند .آنها با عالقه تمام به
يكايك نامهها پاســخ كتبي ميدادند و نواقصي را كه گردآورندگان دركار خود
داشتند ،يادآور ميشدند .حتي در مالقاتهاي حضوري به گرمي از كساني كه از راه
دور براي ديدن همكاران دفتر فرهنگ مردم يا شركت در برنامه ميآمدند ،استقبال
ميكردند ،آنچنان كه بسياري از كســاني كه با اين برنامه همكاري ميكردند،
ازجمله دوستان دستاندركاران برنامه بهحساب ميآمدند.
گرچه آقاي نجوا با آن اندام درشت و استخواني ،نگاه نافذ و رفتار خشكي كه ناشي
از جديت دركار بود ،درنگاه اول ،يك جوان شهرستاني مانند من را كه از راه دوري
آمده بود ميرماند؛ اما هركس با نخستين برخورد متوجه ميشد كه اين تندخويي
ظاهري ناشي از انضباط كاري است و آقاي نجوا مردي مهربان و خونگرم است كه
كار جمعآوري فرهنگ مردم را جدي گرفته و كمترين تســاهل در اين زمينه را
نميپذيرد .گنجينه فرهنگ مردم كه به اين ترتيب فراهم آمد ـ چه آنها كه منتشر
شده و چه آنها كه مجال انتشار نيافته ـ بسيار پربار و غني است و به جرأت ميتوان
گفت گستردهترين ،علميترين و متنوعترين مجموعهاي است كه تاكنون در ايران
راجع به فرهنگ مردم فراهم آمده است.
فولكلور گرچه قدمتش بسيار پيشتر از ادبيات مكتوب است ،اما جمعآوري آن
در كشور ما سابقهاي چندان طوالني ندارد .صادق هدايت ،حسين كوهي كرماني،
صادق همايوني و اين اواخر علي اشرف درويشيان در اين زمينه پيشگام بودهاند اما
همچنان اين عرصه مجال كار دارد.
فولكلور هر ملت ،چه از نظر ادبي و چه به لحاظ اجتماعي براي خود آن ملت و براي
مردم سراسر جهان داراي ارزش و اهميت زيادي است .ارزش جهاني فولكلور بدان
سبب است كه فرهنگ هرملتي آيينه ذوق و هنر و معرف خلق وخوي آن ملت و
وسيله خوبي براي شناخت خصوصيات آن سرزمين است .در سرزمين پهناوري
چون ايران كه اقوام و طوايف گوناگوني در هرگوشه آن زندگي ميكنند كه راه و
رسم و سلوك مخصوص بهخود دارند ،شناخت ،جمعآوري و انتشار اين فرهنگ
در روزگاري كه سلطه فرهنگي غرب هدفي جز از ميان برداشتن فرهنگهاي ملي
و بومي را دنبال نميكند ،بيش از پيش ضروري بهنظر ميرسد.

بومرنگ

فرورتيش رضوانيه

روزنامهنگار

ويترين

انصراف از تحصيل

شهريور داغ وكاتوره

زماني كه دانشــجو بودم يك روز
در دانشــكده هنر مرد جواني را
ديــدم و از صحبتــش با
مسئوالن اداري پيبردم
در پي اعالم انصراف
از تحصيل اســت.
كنجكاو شدم كه چرا
ميخواهد از خير گرفتن مدرك كارشناسي بگذرد.
به او گفتم« :برايم عجيب است كه بعد از چند سال
حضور در اين دانشگاه اكنون نخستينبار است شما
را ميبينم ».گفت« :من  ۱۰ســال قبل اينجا درس
خواندم و فارغالتحصيل شــدم ،اما هيچوقت دنبال
مدركم نيامدم .االن هــم ازدواج كردهام و بچه دارم.
ميخواهم به ســربازي بروم ،براي همين به مدرك
ليسانس احتياج دارم ».گفتم« :ولي شما كه در حال
انصراف دادن هســتيد!» گفت« :براي اينكه وقتي
به مســئوالن دانشــگاه گفتم مدركم را ميخواهم،
جستوجو كردند و گفتند چون در آن زمان پروندهها
ثبت كامپيوتري نميشد ،االن به سوابق تحصيليام
دسترسي ندارند و خيلي دير آمدهام .براي همين دارم
انصراف ميدهم تا با همان ديپلم به سربازي بروم».
درك كردن و پذيرفتن چيزي كه ميشــنيدم برايم
ممكن نبود .يك جوان چند سال از عمرش را درس
خوانده بود و حاال بهدليل يك مشكل اداري بايد همه
زحماتش را بينتيجه رها ميكرد .به او گفتم موضوع
را پيگيري ميكنم .نزد هر كســي رفتــم ،فايدهاي
نداشت .او نااميدتر شد و گفت« :بگذار انصراف بدهم،
بروم به زندگيام برسم .من از خير مدرك گذشتم».
كارشــناس گروه هنر در اتاقش نبــود .در آن زمان
موبايل تازه همهگير شــده بود .با او تماس گرفتم و
مشكل را گفتم .گفت« :برويد داخل اتاق من ،پشت
ميزم روي زمين چند پرونده روي زمين ريخته .آنجا
را بگرديد ».اين كار را كرديم .مرد جوان با بيميلي
زانو زد و يكي يكي در ميان پوشــههاي خاك گرفته
بهدنبال اسمش گشــت .ناگهان با خوشحالي فرياد
زد« :اينجاســت!» و چند دقيقه بعــد درحاليكه از
خوشحالي روي پايش بند نبود ،با پروندهاش از اين
اتاق به آن اتاق ميرفت تا مدرك كارشناسياش صادر
شود .در اين ســالها هروقت كسي از من ميپرسد:
«در كنكور ارشد شركت نميكني؟» ياد خاطراتم از
دانشگاه ميافتم و ميگويم« :نه ،مرسي!» هر كسي
در دوره تحصيلش لذت برده ،خوش به حالش ،اما من
هرگز نميخواهم دوباره آن را تجربه كنم.

«شــهريور داغ» و
«كاتــوره» 2عنوان
كتابي هســتند كه
بهتازگــي از ســوي
نشــر آفتابكاران به
چاپ دوم رسيدهاند.
«بيتا شــباهنگ»
نويســنده جوان و
فقيد رمــان كاتوره
است؛ نويسنده و فيلمنامهنويسي كه وسواس
در چينش كلمات از ويژگي كارهاي اوست .از
همان ابتداي رمان خواننده با پارادوكسهايي
روبهروست كه به جذابيت داستان ميافزايند:
«تــوي تاريــك و روشــن پيــادهرو زرين 
رو به او و پشــت به مســيري كــه ميروند 
جســتوخيزكنان عقبعقب ميرود .كاله
منگولهدار را جاي روسري سفت كشيده روي
سرش و دســتها را توي جيبهاي كاپشن
نارنجياش فــرو كرده :بســتني بخوريم».
چاپ دوم اين كتاب 256صفحهاي را نشــر
آفتابكاران به بهاي 32هزار تومان منتشــر
كرده است.
كتاب شهريور داغ هم نوشته هدا عربشاهي،
عاشــقانهاي تاريخي اســت كــه از رنجها،
سختيها و تأثيرات جنگ بر زندگي اجتماعي
3نسل از زنان ايراني ميگويد .داستان كتاب
درباره نوهاي است كه همزمان با آغاز جنگ
ايران و عراق در شهريور سال 1359به دنيا
آمده اســت ،دفتر خاطرات مادربزرگ خود
را كه سال 1396فوت كرده پيدا و شروع به
خواندن آن ميكند .او در زمان سفر ميكند
و به شــهريور 1320ميرود .همان دوراني
كه نيروهاي شــوروي از مرز پل آهني جلفا
به ايران حمله ميكننــد و 3مرزبان دلير و
شــجاع ،اين حمله غيرقابل پيشبيني را به
تعويــق مياندازند .شــهريور داغ ،ماجراي
عشقي آتشين است كه در حمله شوروي جان
ميبازد و عشق يكسويهاي كه توسط همان
جنگ جان ميگيرد و زندگي 3نسل را نابود
ميكند .نسخه صوتي اين كتاب به تازگي ،با
همكاري شركت آواي چيروك منتشر شده
است .چاپ دوم شهريور داغ به بهاي 22هزار
تومان منتشر شده است.

سالمت
صدمههاي بزرگ ناشي از ضربههاي كوچك به سر
تحقيقات جديد محققان دانشكده پزشكي دانشگاه ويرجينيا نشان ميدهد ،حتي
ضربههاي مغزي خفيف باعث اختالل شــديد و طوالنيمدت در مغز ميشــود و
مدتزمان زيادي طول ميكشد تا مغز سموم خود را پاكسازي كند كه اين موضوع
ميتواند ســبب ايجاد بيماريهايي مانند آلزايمر ،زوال عقل و ساير بيماريهاي
تحليلبرنده عصبي شود .به گزارش ايسنا ،جان لوكنز ( )John Lukensمحقق
اين مطالعه گفت :مطالعه ما به بهترين وجه ممكن نشان ميدهد كه اگر افرادي كه
دچار ضربه مغزي شدهاند ،بهبود نيافته باشند و دوباره به سر آنها ضربه وارد شود،
دچار مشكالت مغزي جديتري خواهند شد .تحقيقات محققان طي اين مطالعه
نشان داد وقتي مغز متورم ميشود ،به جمجمه فشار ميآورد و در اين بين ،رگهاي
كوچك لنفاوي كه مغز را پاكسازي ميكنند ،به دام ميافتند .به گفته محققان ،اين
فشار بر عروق باعث اختالل جدي و طوالنيمدت در توانايي مغز در پاكسازي خود
از سموم ميشود .دانشمندان با آزمايش روي موشهاي آزمايشگاهي دريافتند كه
اين اختالل ميتواند دستكم 2هفته يا بسيار بيشتر طول بكشد« .اشلي سي بولت»
( )Ashley C. Bolteدانشجوي مقطع دكتري و از محققان اين مطالعه ،گفت :ما
ميدانيم كه ضربه مغزي خطر ابتال به يكسري از مشكالت مانند زوال عقل ،آلزايمر و
«آنسفالوپاتي مزمن ناشي از ضربه» ( )CTEرا افزايش ميدهد .عالوه بر آن ،احتمال
اضطراب و افسردگي در افراد نيز وجود دارد .داليلي كه ضربه مغزي منجر به افزايش
خطر ابتال به اين مسائل ميشود ،مشخص نيست و ما فكر ميكنيم كه يافتههاي ما
ممكن است مكانيسمي را براي درك چرايي آن فراهم كند.

 20سال پيش
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انديشههاي محتاطانه پورحيدري استقالل را فلج كرد

استقالل قهرمان جام حذفي فوتبال باشگاههاي ايران در دور اول از مسابقات جام در
جام باشگاههاي آسيا بعدازظهر روز گذشته در ورزشگاه «آل نهيان» شهر ابوظبي به
مصاف نماينده اين كشور «الوحده» رفت و در پيكاري نزديك  3بر  2مغلوب شد .بازي
برگشت اين  2تيم جمعه اين هفته در ورزشگاه آزادي برگزار ميشود و استقالل اميدوار
است تا با توجه به زدن  2گل در خانه حريف بتواند در تهران خود را در مرحله دوم ببيند.
الوحده(امارات) 3
استقالل(ايران)2
گلها :االمين كونته( ،)5جيري( )70و بشــير ســعيد( )88براي الوحده ،نيكبخت
واحدي( )67و مهدي هاشمينسب( )85براي استقالل
اين استقاللي كه ما ديديم ،نه تيمي است كه به مرحله بعد برود و نه توان آن را دارد كه
از نام فوتبال ايران در آسيا دفاع كند .استقالل با انبوه ستارگانش فقط منتظر اين بود كه
با يك باخت خفيف و كمترين گل خورده بازي را برابر الوحده به پايان ببرد تا شايد در
تهران بتواند تازه از مرحله اول عبور كند .منصور پورحيدري براي شناخت الوحده فقط
20دقيقه زمان ميخواست ،اما تا پايان بازي متوجه نشد كه اين حريف اماراتي چگونه
ميان اين خطوط 3گانه اين تيم شكاف ايجاد كرده و هرگونه ارتباط ميان اين خطوط را
قطع كرده است .استقالل براي حداقل امتياز با تدافعيترين روش ممكن به ميدان رفت.
استقالل در بازي با الوحده كمتر از توان تكنيكي بازيكنان خود در سرعت دادن به بازي
بهره گرفت .محمد نوازي پيستون راست استقالل بهدليل در كنار نداشتن بازيكن مكمل
تأثير مثبت هميشگي خود را نداشت و كمتر توانست روي دروازه حريف خطرساز شود.

سند

مدرسه شورایی

1327

قسمت پنجم آئیننامه دبستان که در ســال  1327توسط وزارت فرهنگ
ابالغ شده است به «شورای دبستان» اختصاص دارد که در آن نحوه مدیریت
مدرسه به شکل شورایی توضیح داده شده است.
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گزارش    اول
یادداشت

سیاستمدار

ششلولوچكمه
رزمآرا عليه محمدرضاشاه!
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گزارش    دوم

چهكسی به شاه شلیکكرد

علي مرشديزاد����������������������������������������������������
در تاريخ هر كشور سلســله رويدادهايي وجود دارد كه
همواره در پــردهاي از ابهام باقــي ميمانند .كنه برخي
حوادث و رويدادها مشخص نميشوند يا در بلندمدت يا
در زمانهايي ديگر اسنادي منتشر ميشود و در مجموع
اليهها و كلياتش را مشخص ميكند .از اين موارد بهطور
مثال ميتوان به قتــل كندي در تاريخ يــا حوادثي كه
چندي پيش در كودتاي تركيه اتفاق افتاد ،اشاره كرد كه
معموالً با توطئه هم همراه ميشوند .به زبان رساتر سلسله
روايتهايي توطئهآميز هم درباره آنها منتشــر ميشود.
تاريخ ما نيز امثال اين رويدادها را در خود دارد كه برخي
از آنها هنوز در هالهاي از ابهام باقي مانده است .يكي از اين
رويدادها حادثه ترور شاه در 15بهمن 1327است .داستان
از اين قرار بود كــه در اين روز كه ســالگرد بنيانگذاري
دانشگاه تهران است ،شاه در ســاعت  ۳بعد از ظهر براي
اعطاي دانشنامه دانشــجويان فارغالتحصيل دانشكده
حقوق و علوم سياسي ،وارد دانشگاه تهران ميشود و پس
از اينكه او را از خودرويش پياده ميكنند ،به ســمت در
ورودي دانشكده ميرود كه در آنجا خبرنگارها مشغول
عكسگرفتن بودند و در اين بين ناصر فخرآرايي كه بعدا ً
مشخص شد ،كارت خبرنگاري روزنامه «پرچم اسالم»
را با خود به همراه دارد ،اسلحه را از پشت دوربين بيرون
ميآورد و به سمت شاه تيراندازي ميكند ۵ .تير از  ۶تير
موجود در اسلحه به سمت شاه شليك ميشود۲ .تير به
كاله شاه ميخورد ،يكي باالي لب شاه را ميشكافد و يكي
هم به پشت لباس او برخورد ميكند و يكي هم كتف او
را خراش ميدهد .نهايتاً وقتي تيراندازي تمام ميشود،
سرتيپ صفاري كه رئيس شهرباني وقت است ،تيري به
پاي ناصر فخرآرایي كه در حال فرار بود ،شليك ميكند
و پس از آن نظاميان و سربازاني كه آنجا حضور داشتند،
با اينكه شاه همان زمان ميگويد او را زنده دستگير كنيد
تا ببينيم داستان از چه قرار است ،به او شليك ميكنند.
همينطور منوچهر اقبال كه آن زمان وزير بهداري است،
همين جمله شاه را تكرار ميكند ،كه بگذاريد مشخص
شود ،محرك اصلي چهكسي اســت اما ناصر فخرآرايي
همان جا به قتل ميرسد .از اينجا داستان مبهم و رمزآلود

ترور شاه شكل ميگيرد .نكته جالب اينجاست كه كارت
شناسايي روزنامه پرچم اسالم -كه متعلق به دكتر فقيهي
شيرازي است و ايشــان داماد آيتاهلل كاشانياند -شب
قبل براي فخرآرايي صادر شده و صبح روز بعد در اختيار
او قرار ميگيرد .حضور او هم بــه توصيه ركن دو ارتش
است .احتماالتي كه در اين ارتباط شكل ميگيرد يكي
اين اســت كه آيتاهلل كاشاني پشــت اين داستان قرار
داشــته .احتمال ديگر اقدام ارتش و شخص دوم كشور
يعني رزمآرا اســت .احتمال بعدي كه بارها مطرح شده
اين است كه ترور هشــداري بود از سوي انگليسيها به
شــاه تا به او بگويند و بفهمانند باالخره حواست را جمع
كن كه ما همچنان در كشور قدرت را در اختيار داريم .يك
احتمال بسيار ضعيفي هم مطرح ميشود كه خود شاه اين
صحنهسازي را انجام داده باشد .اينها همه احتماالتي است
كه در اينباره وجود دارد و مطرح ميشود .در مورد آيتاهلل
كاشاني ،دولت در آن زمان به اين نتيجه رسيد كه نقش
او در اين ترور چندان احتمال نيرومندي نيست و كاشاني
كه تبعيد شده بود بعدا ً از تبعيد بازگشت و مشكل به هر
روي رفع و رجوع شد .احتمال طراحي اين صحنه توسط
خود شاه هم همانطور كه گفتم بسيار ضعيف است چون
محمدرضا شاه شخصيتي نيست كه چنين صحنهسازي

وصلتناتمامدوخاندان

فرزانه ابراهيمزاده �����������������������������������������������������

شمس از فريدون جم جدا شد و در حال آشنايي با عزتاهلل
مينباشيان بود كه بعدتر نامش را به مهرداد پهلبد تغيير داد.
اشرف هم از علي قوام جدا شده بود و با افسري مصري به اسم
احمدشفيق ازدواج كرد .اما طالق شاه براي خانواده سلطنتي
ايران اتفاق دلپســندي نبود ،بهخصوص كه اين شــاهزاده
مصري بود كه اصرار به پايان دادن به اين وصلت داشت.
فوزي ه احمد فــواد ،دختر بزرگ ملك فواد ،پادشــاه مصر از
همسر آلبانياييتبارش نازلي بود .او در سال  ۱۳۱۷رسما از
سوي محمود جم براي وليعهد هجدهساله ايران محمدرضا
پهلوي خواســتگاري و بعد از رد و بدل كردن چندين نامه
رسمي در نهايت موافقت خود را با اين ازدواج اعالم كرد .اما
اين ازدواج بهراحتي اتفاق نيفتاد ،چراكه شاهزادهخانم مصري
همسر وليعهد شده بود و درصورتی كه صاحب فرزند پسري
ميشد ،اين پسر براساس قانون اساسي ايران براي وليهعد
دوم شدن بايد از مادري ايراني و غيرقاجاري بهدنيا ميآمد.
پس بعد از موافقت خاندان سلطنتي مصر ،مجلس قانوني را
تصويب كرد و رسما شاهزادهخانم مصري را تابعيت ايراني داد.
بعد از آن نيز طي مراسم باشكوهي در قاهره و تهران ،عروسي
برگزار شد .در يكسال آينده اين زوج جوان و بهظاهر عاشق،

عکس و طرح محل عبور گلوله از صورت شاه

مخاطرهآميزي را براي خودش بهوجود آورد .هر چند رژيم
شاه در آن زمان برداشــتها و استفادههاي خوبي از اين
رويداد كرد اما من اين احتمال را بسيار ضعيف ميدانم.
درباره رزمآرا شايد قويترين احتمال باشد .رزمآرا ادعاي
قدرت داشت و ميخواست قدرت را در دست بگيرد و ترور
شاه او را يك گام به رسيدن به قدرت ،نزديكتر ميكرد و
مشابه آن را درباره تيمور بختيار در دورههاي بعد شاهديم.
بختيار بيميل نبود شاه را كنار بزند و خودش به پادشاهي
برسد .هشــدار انگليســيها قابل تأمل است .همچنين
يك احتمال ديگر هم وجود دارد كه ممكن است اتحاد
جماهير شوروي پشت اين قضيه حضور داشته باشد .يك
نكته ديگر كه درباره اين رويداد وجود دارد و آقاي مكي
به آن اشاره ميكند اين است كه پس از اينكه فخرآرايي
ترورش را انجام داد و تيراندازي به ســمتش شروع شد،
دستش را باال برد و گفت« :قرار ما اين نبود!» يعني قرار
نبود كه من اين وسط كشته شوم و ظاهرا ً قول و قرارهايي
گذاشته شده بود و به او گفته بودند كه قرار نيست براي تو
اتفاقي بيفتد! اين جمله صرفاً در نوشتههاي جناب مكي
آمده و اگر واقعاً مستند باشد ،نشان ميدهد كه براي اين
ترور ،از پيش برنامهريزيهايي انجام شده بود .يك جنبه
اجتماعي هم براي اين موضــوع درنظر بگيريم كه اگر از
منظر جامعهشناسي سياسي به موضوع بنگريم ،شخصيت
خود فخرآرايي را بايد واكاوي كنيم .فخرآرايي فرزند يك
پاسبان است و زندگي ســختي را گذرانده .پدرش چند
همسر دارد و مادر فخرآرايي را از خانه بيرون كرده يا به
زبان رساتر مادرش از خانه فرار ميكند .او سراغ كارهاي
عكاسي ميرود و عضو تيم فوتبال «آفتاب شرق» ميشود
و از كارگران چاپخانه اســت كه در آن زمان به نوبهخود
اهميت بســزايي دارد .كارگران و كاركنان چاپخانه در
ايران ،بهعنوان اعضاي نخســتين كارخانهها يا صنايعي
محسوب ميشدند كه در حركتهاي اعتراضي شركت
ميكردند .اتحاديه داشــتند و فعاليت صنفي و سياسي
نسبتاً منسجمي را از آنها ميديديم .انگيزههاي فعاليت و
چپروي بين آنها به روشني به چشم ميخورد .در واقع
اين ويژگيها و فعاليتها در اينگونه اتحاديهها ميتواند
احتماالً انگيزه سياســي يا اقدام ترور شــاه را در وجود
فخرآرايي توجيه كند.

ملکه فوزیه به طور رسمی از شاه جدا شد

صاحب دختري شدند كه به خواســت رضاشاه شهناز نام
گرفت؛ دختري با چشماني سبزرنگ همرنگ چشمان مادر
كه خون ايراني و مصري و آلبانيايي را در رگهايش داشت .اما
گويا رضاشاه از اينكه نخستين فرزند وليعهد دختر شده راضي
نبود و از شاهزاده مصري پسري براي محمدرضا ميخواست.
اما جنگ جهاني دوم و تبعيدش اين آرزو را از او گرفت.
بعد از استعفاي رضاشــاه جز محمدرضا كه سوگند شاهي
خورده بود و فوزيه بنت فواد و شهناز ،باقي اعضاي خانواده
سلطنتی از تهران خارج شدند .اما در نيم ه راه اشرف از جمع
خانواده جدا شد و به تهران بازگشت تا در كنار برادر دوقلوي
تازه بر تخت نشستهاش بماند؛ اتفاقي كه بسياري معتقدند
عامل اصلي جدايي شاه و فوزيه شد.
البته به نوشته بسياري از منابع ،فوزيه شخصيت انزواطلبي
داشت و خيلي با اعضاي خانواده پهلوي همراه نميشد .در
 5-6سالي كه در ايران بود تالشي براي آموختن زبان فارسي
نكرد و همنشين اصلي او آن لمپتن ،پژوهشگر انگليسي بود
كه بعدتر معلوم شد به قصد جاسوسي به ايران آمده است.
برخي از نزديكان اشرف پهلوي معتقدند او خاندان پهلوي را
تازه بهدوران رسيده و فاقد ديسیپلين سلطنتي ميدانست و با

بيمحلي آنها را تحقير ميكرد .اما برخي نيز او را زني افسرده
و كم سروصدا ميدانستند.
فوزيه در سال ،۱۳۲۴زماني كه جنگ تقريبا در حال پايان بود
به بهانه ديدار خانواده بهعنوان مسافرت به مصر رفت .خروج او
از ايران تقريبا با مرگ رضاشاه همراه بود .او قرار بود چندماهه
بازگردد .برخي از منابع معتقدند او حتي شهناز را كه در آن
زمان حدود 7سال داشت همراه خود نبرد.
اما چندماهي كــه از خروجش از ايران گذشــت اعالم كرد
كه به ايران باز نخواهد گشــت .درباره علت برنگشتن فوزيه
روايتهاي زيادي وجود دارد .شايد معتبرترين روايت متعلق
به دكتر قاسم غني اســت كه فراخوانده ميشود تا عالوه بر
قبول سفارت ايران در مصر ،واسطه بازگشت فوزيه شود.
دكتر غني در خاطراتي كه از اين ســفر نوشــته و تاكنون
يكبار با تصحيح سيروس غني ،پسرش و بار دوم به روايت
محمدقائد منتشــر شــده ،بارها از فوزيه درخواست ديدار
ميكند .اما شاهزادهخانم كه در قصر ،خودش را حبس كرده
راضي به ديدار سفير ايران نميشــود .دكتر غني در تالش
براي ديدار با فوزيه از زبان ذوالفقار پاشا كه قبلتر سفير مصر
در ايران و پدرزن ملك فاروق ،پادشاه مصر بود ميشنود كه

اعالمیه طالق شاه و فوزیه

«3سال پيش ملكه فوزيه بنا به داليل پزشكي ايران را ترك
گفتند و اخيرا ًتقاضاي طالق كردهاند ،زيرا اقامت معظم لها در
تهران برايشان از نظر سالمت جسماني مضر است .در اجابت
به اين درخواست ،ما محمدرضا پهلوي ،شاه ايران طالق خود
را از همسرم فوزيه اعالم ميكنيم ...اين طالق در روابط ايران
و مصر اثري نخواهد داشت ،بلكه اين روابط بهتر از گذشته
خواهد بود».
اين بيانيه رسمي كه در ســال ۱۳۲۷در تمام روزنامههاي
ايران و مصر منتشر شد پاياني بود برای یک ازدواج سلطنتي
كه ۱۰ســال پيش از اين در بهمنماه  ۱۳۱۷ميان خانواده
ســلطنتي ملك فواد از يكســو و خانواده تازه به سلطنت
رسيده پهلوي در ايران ،در تهران و قاهره برگزار شد؛ ازدواجي
كه ۴سال پيش و درست در ميانه جنگ جهاني دوم با خروج
دائمي فوزيه ملكه ايران به بنبست رسيد؛ سومين ازدواجي
كه به فرمان مستقيم رضاشاه براي فرزندانش اتفاق افتاد و در
كمتر از يكسال از مرگش به طالق منجر شد .قبل از اين،

در تأييد حق
حاكميت ايران

ترور ناموفق محمدرضاپهلوی در دانشگاه تهران؛ معمای سیاسی دهه 20
رزمآرا در حال بازدید از واحدهای نظامی

سپهبد حاج علي رزمآرا تمايل آشكاری به اتحاد جماهير شوروي
سوسياليستي پيدا كرده بود؛ چرا كه بيترديد نقش حزب توده
و شوروي را در ايران ميشــناخت .او هم ميخواست با دولت
آمريكا و هم با دولت شــوروي همكاري كند و به همين دليل
به دولت شوروي نزديك شد .شــاه اين موضوع را دريافت و به
همين دليل ،از طريق يكــي از روحانينماهايي كه در كودتاي
28مرداد مشــاركت داشــت ،ارتباطاتي از طريق عناصر دربار
با سازمان فدایيان اســام به رهبري نواب صفوي برقرار شد و
اينطور قلمداد كردند كه حاج علي رزمآرا مخالف اسالم است و
بايد بهعنوان معاند به قتل برسد .آنها براي اعدام انقالبي او حكم
شرعي گرفتند ،گرچه گروه نواب از قبل به اين نتيجه رسيده بود
كه رزمآرا فردي خائن است .سپهبد رزمآرا در جريان رقابتهاي
سرسختانه شاه به يكي از رقباي بالقوه شــاه تبديل شده بود.
همچنين در ميانه رقابتهاي مرسوم و سنتي انگليس با دولت
روسيه تزاري و سپس جانشينش ،يعني اتحاد جماهير شوروي،
در ايران قرار گرفت .رزمآرا توانمنديهايي داشت .چنين نبود
كه افسر بيعرضه يا صرفا يك ششلولبند يا چكمهپوش ستاره
بهدوش باشد .رزمآرا از معدود افســران باسواد و تحصيلكرده
ارتش به شمار ميرفت .او مدتي رياست سازمان نقشهبرداري
ارتش را برعهده داشــت و با مديريت و درايت او نقشهبرداري
ارتش توانست موقعيتهاي دقيق جغرافيايي را تعيين كند .اين
موضوع بسيار حائز اهميت بود.
در دوره قاجاريه بسياري از مناطق جنوبي ايران ،اساساً بخشي
از ايران محسوب نميشدند ،يا اگر بخشــي از ايران محسوب
ميشدند ،براي پادشاه قاجار اهميت چنداني نداشت اما سپهبد
رزمآرا با دقت بسياري شمار قابل توجهي از جزاير خليجفارس
ازجمله تنب كوچك ،تنب بزرگ ،ابوموســي ،سيري ،فارسي،
خارك ،كيش و بســياري از جرايز كوچك و بــزرگ را ،عنوان
ايراني داد .بهعنوان مثال جزيره سيري در دوره نخستوزيري
سپهبد رزمآرا ،رسماً ايراني توصيف شد؛ يعني در اسناد و مدارك
بهعنوان يك جزيره ايراني قلمداد شد و براي ساكنان عرب زبان
جزيره سيري شناسنامه ايراني صادر كردند .رزمآرا وطندوست
بود اما روش وطندوستي او با روش كشــورداري يا پادشاهي
محمدرضاپهلوي تفاوتهايي داشــت .او سعي ميكرد از همه
پتانسيل نيروهاي سياسي -اجتماعي كشور استفاده كند .اين
اتفاقي بود كه رزمآرا در آن موفقيت كســب كرده بود و پادشاه
جوان كه بر تخت نشسته بود يعني محمدرضاشاه تحمل چنين
وضعي را نداشت.
اين چشمانداز بدبينانهاي نبود كه محمدرضاشاه نسبت به رزمآرا
داشته باشد بلكه عناصري درون دربار و نزديكان محمدرضا شاه
قرار داشتند كه بدبيني او را نسبت به سپهبد رزمآرا برانگيختند.
سپهبد رزمآرا فرد واقعگرايي بود .ميدانست كه بخشی از عناصر
واپسگرا ،وابســته به پول دربار و اربابان و صاحبان قدرتاند و
خود جزو ســاختار قدرت و سازمان سياسي كشــور به شمار
ميروند؛ مانند سيدجمال خوئي و امثالهم .رزمآرا در عين حال
كه ميكوشيد با اتحاد جماهير شوروي روابط دوستانهاي برقرار
كند ،با اياالت متحده آمريكا هــم در ارتباط بود اما به نيروهاي
اجتماعي سنتي درون نظام اعتقادي نداشت و به مدرنيسمي
شبيه به مدرنيسم رضاشــاه فكر ميكرد؛ يعني دولت سكوالر
با گرايش به مدرنيزاســيون بدون حضور مؤثر نيروهاي سنتي
بنابراین نیروهای ســتنی هم دالیل کافی برای دشــمنی با او
داشتند و همين كه شاه چراغ ســبز براي از پيش پا برداشتن
رزمآرا نشــان داد،دالیل کافی برای حــذف فیزیکی او وجود
داشت.

فوزيه قصد بازگشت به ايران را داشته ،اما يك نامه سر به مهر
از ايران باعثشده تا او از تصميم خود صرفنظر كند.

عبدالحسين هژير
2شهريور  1327رأي اعتماد گرفت
حميدرضا محمدي�������������������������������
ماجراي بحريــن ،كمابيــش ،از
موضوعات محل مناقشــه در همه
دولتهايــي بــوده اســت كه تا
سال 1350بر ســر كار آمدند .يكي
از آنها عبدالحســين هژير و دولت
تابعهاش بــود؛ موضوعي كه درباره
دولت او كمتر محل توجه قرار گرفته
است.
ماجرا به معاهدهاي برميگردد كه در
سال 1948ميان انگليس و آمريكا
درباره بحرين به امضا رســيد .ولي
چون دولت موضعگيري مشخصي در
اينباره نكرده بود ،عباس اسكندري،
خواستار استيضاح دولت او شد.
اســكندري كه نماينــده مجلس
پانزدهم از همدان بود ،در جلســه
سهشــنبه 29تير« ،1327موضوع
قرارداد انگليــس و آمريكا راجعبه
بحرين» را يكي از داليل سهگانهاش
براي استيضاح دولت مطرح كرد؛ آن
هم دولتي كه درست ۳هفته قبل از
آن و در آستانه سفر شاه به انگليس،
از مجلس رأي اعتمــاد گرفته بود.
استيضاح ،سهشــنبه دوم شهريور
همان سال ،اعالم وصول شد.
او در نطق خود ،درباره سياســت
انگليــس در ايران و نســبت به
خليجفارس بحث مستوفايي كرد و به
موضوع بحرين پرداخت .اسكندري
مشخصا از «قرارداد اخير انگلستان
و آمريكا راجعبه جزيره بحرين» نام
برد و متذكر شد «هرگونه قراردادي
برخالف منافع ايــران ملغياالثر
اســت» و صراحتا گفت« :در اين
مجامع [منظور سازمان ملل است]
براي منافع دول بــزرگ اگر طومار
زندگي ملل در هم پيچيده شــود
هيچكس توجه نخواهد كرد».
موسيخان نوري اسفندياري ،وزير
امورخارجه در همان جلسه اما گفت
كه «دولت هيچ فرصتي را براي حفظ
منافع مملكت از دست نداده است»
و متن اعتراض رسمي دولت نسبت
به معاهده محل بحث درباره بحرين
را قرائت كرد .ايران در آن اعتراضيه،
تمامي ترتيبــات صور تگرفته با
بحرين توسط دول ديگر را بياعتبار
خواند و بر حاكميت ايــران بر اين
جزيره صحه گذاشت.
اســكندري در پايــان البتــه از
توضيحات وزير امورخارجه در تأييد
حق حاكميت ايران تشــكر كرد و
مجلس ،با اكثريت 93رأي از 102نفر
عده حاضر ،به دولــت جناب آقاي
عبدالحسين هژير ،نخستوزير رأي
اعتماد داد.

چهرهاول

ظهور و سقوط
اخوانالمسلمين
درگذشت حسن البناء

سیدمحمدحسینمحمدی�����������������������������������������������������������������������������������
اخوانالمسلمين را بايد بيشك مهمترين جريان سياسي اسالمي دوره جديد دانست؛
جرياني كه اگرچه در سال 1307تأسيس شد ،اما با وفات بنيانگذارش ،حسن البناء،
در سال 1327به پايان نرسيد .جرياني كه البناء آغاز كرده بود ،حتي بعد از مرگش و با
تمام تغيير و تحوالتي كه داشت ،همچنان جرياني زنده است و در عرصه سياسی ايفاي
نقش ميكند .جريان اخوانالمسلمين در زمانهاي پا گرفته بود كه بيشتر كشورهاي
اسالمي و مسلمانان ،تحت استعمار غرب قرار داشتند و با تالشهاي محمد عبده و
سيدجمالالدین اسدآبادی ،كمكم زمينههاي مبارزه با غربگرايي و استقالل اسالمي
شنيده ميشد .اخوانالمســلمين توانســت اين صدا را به اوج برساند .با تالشهاي
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حسن البناء ،اخوان در مصر محدود نماند و به سراسر كشورهاي اسالمي نفوذ كرد.
اين كشورها از مصر  ،الجزاير و ليبي آغاز ميشدند و تا عراق و سوريه و پاكستان ادامه
داشتند .جنبشي كه البناء به راه انداخته بود ،در زمان خودش جنبشي اصالح طلبانه
بهحساب ميآمد و مدينه فاضلهاش مدينهالنبي بود .حسن البناء و به تبع آن جريان
اخوان ،تمام ممالك اسالمي را وطن خود ميدانستند و بهدنبال آن بودند تا حكومتي
مبتني بر شريعت اسالمي و شبيه به صدر اســام بنا كنند .انديشمندان ،متفكران
و حتي روحانيون ايراني نيز از تأثيرات اخوانالمســلمين مصــون نماندند .برخي از
روحانيون مهم سياسي پيش از انقالب كه به مقابله با حكومت پهلوي پرداخته بودند،
آثار متفكران اخواني را ترجمه و منتشر ميكردند؛ حتي برخي از سياستمداران ايراني

ورزش

همچون ،نواب صفوي و آيتاهللكاشاني با او ديدار داشتند .حسن البناء درنهايت توسط
عوامل حكومت مصر ترور شد ،اما جريان اخوان با تغيير ماهيت به حيات خودش ادامه
ن انقالبهاي  2011به بعد نقشــی جدي ايفا كرد .بعد از سقوط
داد و حتي در جريا 
حسني مبارك در مصر ،محمد مرســي بهعنوان نماينده اخوانالمسلمين به مقام
رياستجمهوري مصر رسيد .محمد مرسي باسياستهاي همدالنهاش در رابطه با
آمريكا ،نشان داد كه اخوانالمسلمين  2012با اخوانالمسلمين زمان حسن البناء
چندان نسبتي ندارد .آنچه امروز از اخوانالمسلمين در عرصه بينالمللي ديده ميشود
دیگر جریانی اصالحطلبانه نیست كه روزگاري اسوه تمام آزاديخواهان و اسالمگرايان
ايران و جهان بود.

درخشش ستار ه ديرهنگام و هميشگي ورزش ايران

جعفر سلماسي ،نخستين مدال تاريخ ايران در المپيك را در رقابتهاي وزنهبرداري لندن كسب كرد
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فكاهی

تمسخر كابينه عبدالحسين هژير ،به نام «قهوهخانه حاجعبدالحسين» در چهل و ششمين شماره توفيق (31مهر .)1327
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اقتصاد

اولينبرنامههفتسالهايران
كميته برنامه براي نخستينبار وارد سازوكار اداري كشور شد

عليرضا احمدي ������������������������������������������������������������������������
اليحه برنامه هفتســاله ايران دربهمن  ۱۳۲۷بــه تصويب مجلس
شورايملي رسيد و به قانون تبديل شــد؛ اين اتفاق بايد سالها قبل
براي اقتصاد كشور چشــمانداز تعيين ميكرد اما جنگ جهاني دوم
و رويدادهاي پس از آن مانع شــد .شــوراي اقتصاد كشور كه درسال
1316تشكيل شد ،قرار بود نقشه برنامه اقتصادي كشور و طريق اجراي
آن را تهيه كند ،اما اين مهم در دوره رضاشــاه بــه داليل گوناگون كه
مهمترين آنها وقوع جنگ جهاني دوم بود ،محقق نشد.
پس از جنگ ،بار ديگــر فكر ترميم اقتصاد كشــور و طرح برنامههاي
عمراني جان گرفت .دراين مسير احمد قوام در كنار رسيدگي به وضعيت
كارخانهها ،كميته برنامه را ايجاد كرد تا براساس طرحهاي وزارتخانهها،
برنامهاي هفتســاله تنظيم كند .دولــت ايران در ابتــدا يك برنامه

مطبوعات

اولينهاي المپيك
سلماسي ،نخستين مدالآور ايران در المپيك بود و به همينخاطر
جايگاهي افســانهاي در ورزش ايران دارد ،اما تكتك ورزشكاران
ايراني ديگر رشــتههاي ورزشــي هم به صرف حضور در المپيك
تاريخساز شدند36 .شركتكننده مرد همراه با 16نفر همراه ،اعضاي
كاروان ورزشي ايران را تشكيل داده بودند .اين ورزشكاران در 5رشته
بسكتبال ،وزنهبرداري ،كشتي ،تيراندازي و بوكس با حريفان خود به
رقابت پرداختند.
تيم بسكتبال ايران كه با حضوركاظم اشتري ،حسين جبارزادگان،
هوشنگ رفعتي ،ابوالفضل صلبي ،اصغر احساسي ،حسين كارانديش،
فريدون صادقي ،فريدون اسفندياري ،فرهنگ مهتدي ،ضياءالدين
شادمان ،حسين سرودي ،حسين هاشمي و به مربيگري كاظم رهبري
به اين بازيها اعزام شده بود ،در دور اول با فرانسه ،مكزيك ،ايرلند و

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

تشكيل «كميسيون انتشارات و تبليغات المپيك» در كميته
ملي المپيك براي اطالعرساني نتايج المپيك لندن و راهنمايي
ورزشكاران ايراني در اين بازيها

توقيفبيشاز90نشريه

صورتجلسه كميسيون رسيدگي به حسابهاي ارزي كميته
المپيك ايران براي بررسي هزينههاي المپيك لندن

نخستوزير :از حدود نزاكت خارج نشويد

 -3توقيف غيرقانوني مطبوعات -4 .مخالفت با اساس مشروطيت و قانون
اساسي ».در 21مهر ،مجددا نامهاي به شماره  ،16697مشابه نامه اولي كه
رئيس مجلس درخصوص تعيين روز استيضاح براي هژير فرستاده بود،
به دفتر نخستوزير ارسالشد .درنهايت ،هژير به مجلس رفت و در دفاع
از خود درباره توقيف غيرقانوني مطبوعات گفت« :در دوره اين حكومت
نه فقط اختناق مطبوعات نبود بلكه جرايد در دوره اين حكومت آزادانه
آنچه خواستند نوشــتند و مخصوصا بيش از هر كس بهخود من حمله
كردند ...من براي اينكه مقام مطبوعات محفوظ بماند تا جايي رفتم كه
خودم مثل فردي عادي به محاكمه رفتم ،بنابراين دليلي ندارد كه در يك
همچو موقعي موجبي براي اختناق فراهم كنم .تصميم شــخص من و
دولت بر اين بوده كه آقايان مديران جرايد بتوانند حرف خودشان را بزنند.
البته گلهگزاري مملكتي و شخصي زياد دارند ،ولي اميدواريم كه اين هم
بهتدريج رفع شود و ابدا ًبنده اختناقي براي مطبوعات ايجاد نكردهام ».در
پايان استيضاح ،هژير توانست با ۶۷رأي موافق در برابر 8رأي مخالف ،از
مجلس رأي اعتماد بگيرد ،اما چند روز بعد ،در 15آبان ،او به همراه همه
وزيرانش استعفاي خود را به شاه دادند .تقريبا يكسال بعد از اين تاريخ،
هژير بهدست سيدحسين امامي ،از اعضاي گروه فدائيان اسالم ،ترور شد و
در چهلوچهارسالگي درگذشت .اما حتي با مرگ او هم تغييري در وضع
مطبوعات و آزاديبيان ايجاد نشد.

پرچم اسالم؛ یکی از نشریاتی که پس از ترور شاه توقیف شد.

محمدناصر احدي ������������������������������������������������������������������������
در 14شهريور  ،1327عبدالقدير آزاد ،نماينده حوزه انتخابيه سبزوار،
طي نامهاي به رئيس مجلس شوراي ملي ،رضا حكمت ،نوشت« :اينجانب
دولت آقاي هژير را بهعلت توقيف مطبوعات و اختناق آزادي و قيام عليه
قانون اساسي و مشروطيت استيضاح ميكنم» .عبدالحسين هژير تازه
در 23خرداد همان سال ،بعد از ساقطشــدن دولت ابراهيم حكيمي ،با
66رأي موافق مجلس براي تصدي نخستوزيري برگزيده شده بود .اين
خبر كه در شهر پيچيد ،دانشجويان دانشكدههاي حقوق و فني و بازاريان
در ميدان بهارســتان مجتمع و به انتخاب هژير معترض شدند و پليس
براي متفرق كردن آنها به زور متوسل شــد كه كار طرفين به خشونت
كشيد .آيتاهللكاشاني از مخالفان سرســخت هژير بود و در اعالميهاي
به نمايندگاني كه به او رأي داده بودند شديدا تاخت .هژير در كنفرانسي
مطبوعاتي تهديد كرد كه رقابت سياســي نبايد از حدود نزاكت خارج
شود .باالخره بهرغم همه مخالفتها ،در 30خرداد ،كابينه هژير معرفي
شد8 .شهريور ،دولت هژير اليحهاي براي تحديد مطبوعات تصويب كرد
كه به موجب آن كساني كه بهنحوي از انحاء از دولت حقوق ميگرفتند
حق حضور در روزنامه بهعنوان مدير ،ســردبير و عضو هيأت تحريريه
را نداشــتند .اين اليحه باعث حمله جرايد به هژير شد و دولت بيش از
90نشريه را توقيف كرد17 .شــهريور ،رئيس مجلس شوراي ملي ،طي
نامهاي به شماره  ،15332به هژير اطالع داد كه عبدالقدير آزاد ،خواهان
استيضاح است و «مقتضي است طبق مقررات نظامنامه داخلي مجلس
شوراي ملي در باب تعيين روزي كه استيضاح بايد به عمل آيد مجلس
را مستحضر دارند تا قرار آن داده شود» .عبدالقدير آزاد در 20مهر دوباره
خواسته خود را بهصورت مكتوب به اطالع رياست مجلس شوراي ملي
رساند« :اينجانب در موارد زير دولت آقاي هژير را استيضاح ميكنم-1 .
توطئه عليه امنيت عمومي بهوسيله قحطي مصنوعي -2 .اختناق آزادي.

جعفر سلماسی روی سکوی المپیک

يكي از بزرگترين ورزشــكاراني كه از لغو المپيك بهخاطر جنگ
جهاني دوم لطمه خورد ،جعفر سلماسي است .ناظم مدرسه ايرانيان
در بغداد ،ندانســته يكي از بزرگترين وزنهبــرداران دنيا بود كه در
المپيك لندن ،با تأخيري چندساله ،نخستين مدال تاريخ ايران در
المپيك را كسب كرد .در سال  ،1327لندن بعد از وقفهاي طوالني،
ميزبان نخستين المپيك بعد از جنگ جهاني دوم شد .در سالهاي
جنگ ،سلماسي در اوج قدرت و جواني بود و در سال  1323بهصورت
غيررسمي ،در فضاي باز امجديه ركورد المپيك برلين را شكسته بود.
او كه در انتهاي ســلطنت قاجار در كاظمين متولد شــد ،از جواني
چاالك و در ژيمناســتيك متبحر بود .با اين حــال ،زور و توانش،
او را به وزنهبرداري كشــاند و بين ســالهاي  1324تا 4 ،1327بار
متوالي قهرمان وزنهبرداري ايران شــد .سلماسي در مدرسهاي كه
پدرش تاسيس كرده بود ،یعنی «اخوت» ،تحصيل كرد .او مدتي در
دانشگاه بغداد حقوق خواند ،اما بهخاطر ورزش ،اين رشته را رها كرد.
ميرزاابراهيم سلماسي ،پدر جعفر ،هم مثل چند نسل از پدرانش در
عراق متولد شده بود ،اما مانند همه آنها شناسنامه ايراني داشت .او
در بغداد ،مدرسهاي به نام اخوت تاسيس كرده بود .دولت عثماني،
بهواسطه تحصيالت و اجتهاد ميرزاابراهيم ،امتياز اين مدرسه را به او
واگذار كرد و به همينخاطر ،اخوت تنها مدرسه ايراني در بغداد بود.
سلماسي در نوجواني زيرزمين خانهاش در خيابان الرشيد بغداد را به
باشگاه ورزشي تبديل كرده بود و مهارت بااليي در رشته ژيمناستيك
داشت .با اين حال ،زورمندي و بدن ورزيده سلماسي ،او را به سمت
وزنهبرداري كشاند.
سلماسي ،هر سال تابستانها همراه با خانوادهاش به ايران ميآمد .در
آستانه المپيك او دوباره از گرماي عراق به ايران پناه آورده بود و در
باشگاه نيرو و راستي تمرين ميكرد .همان سال ،وزنهزدن او ،مسئوالن
تيم ملي را مبهوت كرد و همين ،راه ورودش به المپيك بود .وزارت

مراسم استقبال از سلماسی در تهران

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

خارجه ،در نامهاي به آموزشوپرورش ،خواست تا سلماسي به ايران
بازگردد .سلماسي همراه با كاروان ايران به المپيك اعزام شد.
در لندن ،او در حركت يكضرب100 ،كيلوگرم را باالي ســر برد و
ركورد المپيك را جابهجا كــرد .اين حركت زيباي او محل برگزاري
مســابقات را منفجر كرد .با اين حال ضعف سلماســي در حركت
دوضرب ،او را عقب انداخت و در نهايت ،بعد از وزنهبرداراني از مصر
و ترينيداد ،به مدال برنز رسيد .سلماسي 3سال بعد نخستين مدال
طالي ايران در بازيهاي آسيايي دهلينو را هم كسب كرد .او بعد از
بازنشستگي از وزنهبرداري ،مدتها سرمربي تيم ملي عراق بود و در
دانشكده تربيتبدني اين كشور تدريس ميكرد .سلماسي در المپيك
 1960همراه تيم ملي ورزنهبرداري اعزام شد .قرار بود غالمرضا تختي،
اسطوره كشتي ايران ،در اين بازيها پرچمدار ايران باشد ،اما به اصرار
او ،پرچم كاروان به سلماسي كه پيشكسوت كاروان بود سپرده شد؛
«هرچه خواهش كردم ،تختي قبول نكرد كه خودش پرچمدار باشد و
به ناچار من پرچمدار ايران در المپيك رم شدم».

كوبا همگروه شد كه3بازي خود را باخت و تنها توانست در مقابل تيم
ملي ايرلند با نتيجه  49بر  22برنده از زمين بيرون بيايد.
در جريان مسابقات مشتزني هم كه ورزشكاران ايراني در وزنهاي
80 ،73 ،67 ،62 ،58 ،54 ،51كيلوگرم و مثبت 80كيلوگرم شركت
كرده بودند در تمام مسابقات شكست خوردند جز يك مسابقه كه در
آن حسين طوسي در وزن 73كيلوگرم حريف سوئدي خود را در دور
اول شكست داد ،ولي در دور دوم به ورزشكار ايرلندي باخت و از دور
بازيها حذف شد .در رشته تيراندازي ،فرهنگ خسروپناه در۵۰متر
تفنــگ درازكش رتبــه  ۶۹را بهدســت آورد .او در۳۰۰متر تفنگ
سهحالته رتبه  ۳۶جهان را كسب كرد .صمد مالزال در ۵۰مترتفنگ
درازكش به رتبه ۷۱جهان رسيد و در ۳۰۰متر تفنگ سهحالته نفر
34جهان شد .محمود سخايي هم در ۵۰متر تفنگ درازكش نفر67
جهان شد و در رشــته  30۰متر تفنگ سهحالته كارش را با جايگاه
 ۳۵به پايان رساند.
اما در بازيهاي المپيك لندن ،ورزشــكاران 2رشته ورزشي كمي
بهتر ظاهر شدند؛ كشتي و وزنهبرداري .در كشتي آزاد منصور رئيسي
در وزن 52كيلوگرم توانســت با 2برد (حريف استراليايي و هندي)
و 2باخت (حريف آمريكايي وتركيهاي) به رتبه چهارم دســت پيدا
كند ،ولي 6كشتيگير ديگر كشورمان رقابتهايشان را با رسيدن به
جايگاه  5تا  16جهان به پايان رساندند .در وزنهبرداري هم محمود
نامجو ( ۵۶كيلوگرم) به رتبه  ،5اســداهلل ميهني (67كيلوگرم) به
رتبه  ،19ناصرميرقوامي ( ۷۵كيلوگرم) به جايگاه  ،۱۳رسول رئيسي
(82كيلوگرم) به رتبه  8و جعفر سلماسي (60كيلوگرم) به مدال برنز
دست پيدا كردند.
حكومت وقت ،تمام امكانات خود را براي حضور ايران در المپيك بسيج
كرده بود و همگي نهادها با سازمان تربيت بدني همكاري ميكردند تا
ورزشكاران ايران در اين رقابتها شركت كنند .حتي محمدرضا پهلوي
هم كه به لندن دعوت شده بود ،براي تماشاي برخي از مسابقات در
ورزشگاه حاضر شد.

سياهه هزينههاي شركت در المپيك 1948لندن

مكاتبه كفيل انجمن ملي تربيتبدني و پيشاهنگي ايران با انجمن
تربيتبدني يزد ،درخصوص ارسال اسامي مربيان و اعضاي
فدراسيون ورزشكاران معرفيشده از سوي فدراسيون و متقاضي
براي تماشاي مسابقات المپيك 1948لندن ،با هزينه شخصي و
همراه با ورزشكاران اعزامي به مسابقات

اعالم زمان ثبتنام و برگزاري رقابتهاي كشتي المپيك1948
لندن و آخرين مهلت فدراسيون كشتي براي ارسال اسامي
كشتيگيران بهمنظور ثبتنام در المپيك

صورت فوقالعاده متصديان و مستخدمان اردوي المپيك ايران

اسامي اعضاي كميته بينالمللي المپيك
و مسئوالن المپيك 1948لندن

داستان

سال پايان ماهعسل
سال جوانان بريده از حزب
و تازهنفسان از راهرسيده

محمد مقدسي �������������������������������������������������������������������������������
در نيمهدوم دهه 20و پس از اتفاقــات آذربايجان ،حزب توده بيقيدي
اوايل اين دهه را نداشت و بيشــتر در پي تثبيت جايگاه خود در فضاي
سياسي و فرهنگي جامعه بود .آثاري كه با اين رويكرد خلق ميشدند با
ناديدهگرفتن ارزشهاي زيباشناختي و هنري ،داستان را تا حد اعتقادي
سياسي تنزل ميدادند؛ مانند «در دوزخ» نوشته احسان طبري .در مقابل
اين فضا ،جالل آلاحمد با سرخوردگي از وقايع گذشته از قالب هنرمند
متعهد حزبي گريخت و اثــري بهمراتب هنريتر و ارزشــمندتر به نام

«سهتار» را نوشت؛ مجموعهاي كه داستانهاي سادهاي داشت و سرشار
از اتفاقات روزمره بود ،اما ديگر در پي اعتراض و تغيير نبود و بازتاب دوران
شكست انديشههاي حزب توده بود .اين سالها دورانگذار و دورشدن
آلاحمد از حزب توده محسوب میشود .ابراهيم گلستان ،همكار آلاحمد
در مجله مردم هم از حزب جدا شــد ،اما مانند آلاحمد به راه سياست
نرفت .او عاليق ديگري داشــت كه پي آنها را گرفت؛ ادبيات ،سينما و
عكاسي .گلستان در اين سال مجموعه داستان «آذر ،ماه آخر پاييز» را
منتشر كرد كه در آن ترديدهايش در فعاليت سياسي حزب را به شكلي
هنري روايت كرده بود .گلستان ،مانند آلاحمد از نخستين نويسندگان

ايرانياي بود كه به زيبايي و رواني نثر خود اهميت ميداد .در كنار اين
دو ،سيمين دانشور با انتشار نخستين مجموعه داستاني خود با نام «آتش
خاموش» وارد دنياي ادبيات داستاني ايران شد .داستانها با اينكه خامي
مجموعه اول را داشتند و سرشار از احساسات زنانه بودند اما در جامعه
مردساالر ايران و فضاي مردانه ادبيات داستاني ،آغازگر جدي صداي زنان
در ادبيات بودند .صادق هدايت در اين سالها در عرصه ادبيات داستاني
حضوري كمرنگ داشت اما بزرگ علوي ،نويسنده همنسل او همچنان
پركار بود؛ او مجموعه داستان كوتاه «نامهها» را منتشر كرد كه داستان
پخته و منسجم «گيله مرد» در اين مجموعه منتشر شده بود.

 2و3
صفحـــــــههاي

گزارشويژه
يك سال ،يك خبر

آبتهران،باليجاناهلتهران

سالكانونهايتبليغات

بيماري صدها هزار نفر از ساكنين پايتخت

سال  ،۱۳۲۷شش كانون تبليغاتي در تهران تأسيس شد

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

مطبوعاتخارجی

محل پرکردن درشکههای توزیع آب

اواخر ديماه سال ،1327وضعيت بيماري
در تهران به اوج خود رســيده بود .حصبه،
ديفتري و آبله جان صدها هزارنفر را تهديد
ميكرد و دولت وقت هــم كاري براي آن
نميكرد .اين وضعيت بهدليل بارش برف
سنگين در مجاري آب تهران و عدموجود
آب سالم در خانهها و آبانبارها شكل گرفته
بود و مردم مجبور بودند با سطل بهدنبال
آب بروند و هر آبي را استفاده كنند .وضعيت
در نقاط حومه و پايينشهر تهران اسفناكتر
بود .مردم پايينشهر مجبور بودند آب بدبو
و سرشــار از ميكروب را براي رفع عطش
اســتفاده كنند و همين امر باعث شده بود
بســياري از خانوادهها ،دســتكم يك يا
2بيمار در خانه داشته باشند .از طرف دیگر
طرح مايهكوبي آبله هم شكســت خورده
بود و مردم استقبالي از آن نكرده و همين
موجب اپيدمي شــدن ايــن بيماري بين
بزرگ و كوچك شــده بود .سرماي شديد

هم مزيد بر علت شده و مردمي كه اجبارا
در خانــه مانده بودند ،درصورت داشــتن
يك بيمار در خانه ،همگي مبتال ميشدند.
ارتش تنها نهادي بود كــه آنزمان امكان
پاكســازي معابر و مجاري را با وسيلههاي
خود داشــت ،اما هيچ اقدامي از سوي آنها

شكل نميگرفت تا به حل اين مشكل كمك
كند يا آنقدر اين كار سرسري انجام ميشد
كه تفاوتي ايجاد نميكرد .به هر روي تهران
در تهديد بيماريهاي مختلف بهسر ميبرد
و مردم در انتظار رسيدن فصل گرما بودند تا
بلكه فرجي حاصل شود.

دست بسته چپها در ايران

روزنامه نيويورک تايمز از بازتابهاي سياسي ترور شاه در ايران گزارش ميدهد

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

زنان

از نائين تا برلين

شهناز اعالمي؛ نماينده «تشكيالت زنان
ايران» در بوداپست
ستایش یگانه �����������������������������������������������������������
پدرش از عالمان ديني نائين و معروف به ثقهاالسالم ابوتراب
اعالمي بود .او بيشــتر دوران كودكياش را در روســتاي
كويري چم ،نزديك نائين ،گذراند .در رشت ه ادبيات فارسي
در دانشــگاه تهران تحصيل كرد ،سپس به آلمان رفت و از
دانشگاه هومبولت برلين در مقطع دكتري شرقشناسي
فارغالتحصيل شــد .او در ايران در «ســازمان زنان حزب
توده» عضويت داشت و همين كافي بود تا 2سال از عمرش
را پشــت ميلههاي زندان اصفهان بگذراند .طي سالهاي
 1332تا  1325عضو «تشكيالت زنان ايران» بود و در پايان
اين دوره براي هميشه به آلمان مهاجرت كرد و در «سازمان
جهاني زنان آلمان شرقي» بهكار پرداخت .سپس از سوي
آن جمعيت به ســازمان ملل رفت و ســرانجام به رياست
كميسيون حقوق زن آن سازمان رسيد و از سال  1972تا
 1977در اين سمت بود .شهناز اعالمي نزديك به ۱۵سال
در دانشگاه هومبولت برلين شرقي به تدريس زبان و ادبيات
فارسي پرداخت و آموزشگاهي به نام پروين اعتصامي براي
فرزندان ايرانيان ساكن برلين باز كرد .از او عالوه بر مقاالت،
ترجمهها و شعرهاي متعددي كه در مجله كاوه (آلمان) چاپ
شده ،كتابهايي نيز به زبان فارسي و آلماني انتشار يافته
است كه عبارتند از« :نوروزآقا و منيژهخانم»« ،اشعاري براي
كودكان»« ،عقدههاي زندگي»« ،دهكده چم»« ،ترانههاي
جدايي»« ،نقش زن ايراني در ادب فارسي» و ....اعالمي در
سال 1327يكي از اعضاي هيأت نمايندگي «تشكيالت زنان
ايران» بود كه براي شركت در كنگره فدراسيون جهاني زنان
به بوداپست سفر كرد و در بازگشت شعري سرود كه در يكي
از مطبوعات آن زمان به چاپ رسيد .اين شاعر ،پژوهشگر و
فعال حقوق زنان در سال  1382در آلمان درگذشت.

معماری

تابلوی کانون آگهی مینیاتور در خیابان اللهزار

روزنامه نيويورك تايمز در تاريخ 6فوريه17( 1949بهمن )1327با اشاره
به ترور نافرجام شاه در تهران تيتر زد« :يك حزب چپگرا در ايران غيرقانوني
اعالم شد» .به نوشته اين روزنامه ،دولت ايران با اعالم حكومت نظامي،
فعاليت حزب توده را غيرقانوني اعالم كرد.
دولت همچنين با صدور بيانيهاي اعضاي حزب توده را متهم به اشــاعه
ايدئولوژي كمونيســتي در ميان دانشــجويان و جوانــان و همچنين
ي شــورشها و ناآراميهايي در كشور كرد كه درنهايت منجر
بسترساز 
به ترور شاه شد .در ادامه اين بيانيه همچنين آمده است كه اعضاي حزب
توده ،استقالل چندين هزارساله كشور را تهديد كردهاند و عناصر خيانتكار
اين حزب زماني تالش داشتند ارتباط ميان استان آذربايجان با ساير نقاط
كشور را مختل كنند .فعاليت حزب توده در سال )1325(1946پس از
پايان دادن به غائله آذربايجان نيز ممنوع اعالم شده بود .حزب توده در آن
زمان متهم به ايجاد زمينههاي ناآرامي در استان آذربايجان شده بود .پس
از اعالم ممنوعيت فعاليت حزب توده 14نفر از رهبران ارشد اين حزب
دستگير شدند و انتظار ميرود دســتگيريهاي بيشتري نيز در ارتباط
با ترور شــاه انجام گيرد .تعداد زيادي از اعضاي حزب توده نيز كه هنوز
بازداشت نشدهاند با حالتي از ترس و نگراني گريخت ه و در جايي مخفي

شدهاند .بهطور رسمي نيز اعالم شده كه آيتاهلل سيدابوالقاسم كاشاني و
داماد ايشان نيز در ميان بازداشتشدگان هستند.
2سردبير از روزنامههاي راستگراي مخالف شــاه نيز دستگير شدهاند.
بهرغم غيرقانوني اعالم شدن فعاليت حزب توده ،طرفداران شاه به دفاتر
و باشگاههاي اصلي اين حزب حمله كردند و مبلمان اين ساختمانها را
تخريب و عالئم و پالكاردها و كاغذهاي حاوي شــعارهاي اين حزب را
نيز پاره كردند .همزمان ،دربار با صدور بيانيهاي اعالم كرد :شــاه جوان
از نظر جسماني بهطور رضايتبخشي در حال بهبود از جراحات ناشي از
تيراندازي روز گذشته است .ضارب شاه كه بهعنوان عكاس روزنامه «پرچم
اسالم» از وي نام برده ميشود نيز ديروز بر اثر جراحات ناشي از تير اندازي
گارد سلطنتي و نيروهاي پليس جان باخته اســت .شاه زماني كه براي
حضور در مراسم سالگرد تاسيس دانشگاه تهران در دانشكده حقوق اين
دانشگاه حضور يافته بود در پلههاي اين دانشكده مورد هدف گلوله قرار
گرفت .فرد مهاجم از هفتتير خود5گلوله شليك كرد .يكي از اين گلولهها
بهصورت شاه برخورد كرد اما آسيب جديای به وي وارد نشد .يك گلوله
ديگر نيز باعث جراحت سطحي در پشت شاه شد .ترومن ،رئيسجمهور
آمريكا ،در پيامي كه امروز صادر شد ،ضمن بيان ناراحتي و نگراني خود از
حادثهاي كه براي شاه پيش آمده ،ابراز اميدواري كرده كه جراحات شاه كه
ناشي از شليك گلوله در حادثه ترور ديروز وي بوده بهسرعت بهبود يابد.

پس از اشغال ايران در شــهريور ،۱۳۲۰سالهاي بالتكليفي و
آشوب آغاز شد .اقتصاد ايران رونق قابل توجهي نداشت و شرايط
سياسي و اجتماعي كشور ،اجازه توليد و پيشرفت به حوزههاي
مختلف را نميداد .مسائل مرتبط با اقتصاد ،ازجمله تبليغات و
طراحي گرافيك نيز جايگاه عمده و مشخصي نداشتند .اين شرايطِ
دگرگونشد ه تا سالهاي پس از جنگ دوم جهاني ادامه داشت.
نيمهدوم دهه  ،۱۳۲۰روزگار واردات و رواج كاالهاي خارجي در
ايران بود .در اين دوره رفتهرفته با آرامترشدن شرايط كشور ،فضا
براي نمايانشدن جنبههاي مختلف تبليغات بازتر شد .تا پيش
از اين دهه« ،كانون آگهي زيبا» توسط حمزه صميمي نعمتي،
بهعنوان نخستين مؤسسه تبليغاتي در ايران ،شروع به فعاليت
كرده بود.
سالهاي مياني دهه ۱۳۲۰بود كه تبليغات تجاري ،بهطور جدي
در ايران آغاز شد .پا گرفتن كانونهاي تبليغاتي در اين دهه سرعت
قابل توجهي داشت .در فاصله سالهاي ۱۳۲۴تا  ۱۳۳۰بيش از
 15مؤسسه تبليغاتي در ايران تاسيس شد كه در اين ميان سهم
سال ۶، ۱۳۲۷مؤسسه بود.
اسحاق فنزي ،نماينده يك خبرگزاري آمريكايي در ايران بود.
او آژانس تبليغاتي فنزي را در سال  ۱۳۲۴تاسيس كرد .اين
مؤسسه بيشتر براي اعالن در راديو و سينما فعاليت ميكرد.
در همين سال مؤسســه تبليغاتي مترو ،توسط رضا يوسفي
راهاندازي شد .فيلمهاي كوتاه نيمدقيقهاي و يكدقيقهاي از
نوآوريهاي اين مؤسسه براي نخستين بار بود .كانون آگهي
خورشــيد (علي آلآقا ،)۱۳۲۴ ،كانون آگهي غرب (مجيد
شــيرواني ،)۱۳۲۵ ،كانون آگهي مودت (حســين قريشي،
 ،)۱۳۲۵كانون آگهي ســتاره ( )۱۳۲۸و مؤسســهماه (دهه
 )۱۳۲۰برخي ديگر از مؤسســههاي تبليغاتي تاسيس شده
در اين دهه بودند .مؤسسه ِوگا ،در سال  ۱۳۲۸توسط حسين
پريساي تاسيس شد .او معتقد بود كه مطبوعات و نشريهها در
ايران بستر مناسبي براي معرفي و تبليغ محصوالت مختلف
هستند.
كانونهاي آگهي «مينياتــور»« ،نوين»« ،پيك»« ،ســينا»،
«خروس» و «مصور» 6 ،مؤسســه تاســيس شــده در ســال
۱۳۲۷بودند .سازمان سينا توسط جواد پريساي تاسيس شد و در
عمر فعاليت خود مشاور روابط عمومي ،بازاريابي و تبليغات صدها
توليدكننده و عرضهكننده كاال در بخش خصوصي و دولتي بود.
معرفي و توصيف ۵كانون ديگر ســال ۱۳۲۷را از زبان محسن
ميرزايي در كتاب «۲۳۰ســال تبليغات بازرگاني در مطبوعات
فارسي زبان» بخوانيد:
كانو 
ن آگهي مينياتور« :در خيابان اللهزار ،ســردر گراند هتل،
تابلوي مدوري آويزان بود كه در دايرههاي كوچك آن هنرهاي
رسام شرح داده ميشد .ابوالفتح رسام عربزاده ،يكي از هنرمندان
ايراني بود كه در فن نقاشــي و قاليبافي و مينياتور اســتاد بود.
در سال  ،۱۳۳۸رســام مدت ۱۰ســال بود كه بهكار تبليغات

معراج قنبري

ميپرداخــت و در جرايد و مجلهها و ســينماها و راديو فعاليت
ميكرد».
كانو ن آگهي نوين« :ابوالقاسم رحيمي مدير كانون آگهي نوين بود.
او را بايد از پايهگذاران سيستم جديد تبليغاتي در ايران دانست.
وي با اكثر روزنامهها و مجلههاي تهران ،همكاري نزديك داشت و
برنده آگهيهاي تجاري راديو ايران ميشد».
ن آگهي پيك« :مرتضي ژاله ،مدير مؤسسه پيك ،زماني كه
كانو 
به تاسيس يك كانون تبليغاتي اقدام كرد ،هيچگاه فكر نميكرد
روزي كانون او يكي از زبدهترين كانونهاي آگهي ايران شــود.
اين مؤسسه در محافل اقتصادي و بازرگاني كشور ،اعتبار و نفوذ
شاياني داشت».
كانو ن آگهي خروس« :اين مؤسسه در سال ۱۳۲۷به مديريت ناصر
ملكي مقدم تشكيل شد .مؤسسه خروس هميشه سعي ميكرد
اعالنات و تبليغات تجارتي را به طريق نو و ابتكاري انجام دهد .اين

مؤسسه در كارهاي تبليغاتي از سرويس منظم آمارگيري استفاده
ميكرد .ملكي با سوابق ممتد مطبوعاتي خود توانسته بود گامهاي
مؤثري در راه پيشرفت امور تبليغاتي در ايران بردارد».
كانو 
ن آگهي مصــور« :براي بازرگانان و كســاني كه به عناوين
مختلف با آگهي و كانونهاي تبليغاتي ســروكار دارند ،معرفي
كانون مصور ،يك موضوع كامال روشن است؛ چه مدير و مؤسس
كانون آگهي مصور با  10سال سابقه خدمات درخشان در امور
مختلف تبليغاتي به اندازه كافي امتحان درستي و لياقت و كارداني
خود را ثابت كرده بود».
كشور ما از ميانههاي دهه ،۱۳۳۰بهســوي توليد داخلي روي
آورد .سرمايهداران ايراني با استفاده از شرايط مساعدي كه پيش
آمده بود؛ به سرمايهگذاري در امور توليدي توجه ميكردند .در
اين دهه رفتهرفته تعداد ،جايگاه و تأثير مؤسسههاي تبليغاتي
دوچندان شد.

كاشيكاريچشمنوازبانكمليشعبهبازار

صليبي روبهروي سبزهميدان

سعيد برآبادي ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
مجله آرشيتكت در سال ،1327براي نخستين بار مشخصات و پالن بانك ملي شعبه بازار را منتشر كرد.
ي است كه او رياست بخش ساختمان بانك ملي را بر عهده
اين اثر ،گل سر سبد آثار محسن فروغي در دورها 
دارد؛ بنايي با برجستهترين ويژگيهاي آثار فروغي در قلب بازار تهران ،روبهروي سبزهميدان .فروغي در اين
بنا براي نخستين بار معماري مدرن ايران را به شرايط اقليمي و سايت پروژه گره ميزند .خودش در اينباره
نوشته است« :اين ساختمان نخستين بنايي بود كه وســايل تهويه مطبوع در آن نصب شد .همچنين در
اين بنا ،ايوان براي زينت يا تقليد ابنيه قديمي ساخته نشده بلكه وجود آن منطقي ،مفيد و الزم است و اگر
تناسب آن به ساختمانهاي قديمي شباهت دارد در نتيجه منظور داشتن عوامل رساندن آفتاب در زمستان
و منع ورود آن در تابستان به بنا بوده است ».ساختار بانك ملي شعبه بازار ،شكلي شبيه به صليب دارد و در
آن 24ستون استفاده شده است .يكي از نكات برجسته اين بنا ،حضور مهندس بازرگان بهعنوان مهندس
تاسيسات الكترونيكي و مكانيكي در پروسه ساخت است .مساحت اين ساختمان 4110مترمربع بوده و در
دو طبقه ساخته شده و مصالح اصلي آن بتن بوده است.
با اين همه ورودي كاشيكاري بانك ،استفاده از عناصر سايهساز و ايوانها بهويژه در يال جنوبي بنا شكلي
شبيه به ساختمانهاي وياليي به آن داده اما هرچه از پوســته به عمق بنا ميرويم ،حضور يك مهندس
محاسبهگر و دقيق را در قراردادن باكسها و طبقات و حل روابط ميان آنها بيشتر و بيشتر درك ميكنيم.
شايد بهنظر برسد كه اين بنا نيز چون ديگر دستسازهاي فروغي ،حامل نوعي التقاط ميان سنت و مدرنيته
بوده و اتفاقا كاشيكاري و تزئینات بنا نيز اين نظريه را تأیيد ميکند اما همانطور كه او خودش نيز اقرار كرده،
حتي در استفاده از كاشي بهعنوان عنصر پوستهساز ،صرفا بر جنبه تزئيني تأكيد نداشته و بهدنبال آن بوده
كه از اين مصالح بومآورد ،نوعي عايق انرژي بسازد كه شستوشوي آساني نيز دارد.

بانک ملی ایران شعبه بازار تهران

نثر
شيرازي خوشنام

سيمين ماند و ادامه داد تا جايگاه خودش را
در ادبيات كسب كرد

1327

علياكبر شيرواني ��������������������������������������������������������������
سال ،1327سيمين دانشور به تشويق مرتضي كيوان ،مجموعه
داستان «آتش خاموش» را منتشر و چند لقب «اولين» را از آن
خود كرد .آتش خاموش داســتانهاي پراكنده دانشــور بود كه
سالهاي قبل از  27در نشريات منتشر كرده بود؛ به اقتضاي همين
نكته و نوكاري نويسنده ،نثر دانشور در اين كتاب بيقوام و سست
است و نشاني از نويسنده سووشون در آن نيست .درخششهاي
گاهبهگاه زباني ،آن اندازه نيســت كه نويد نويسندهاي متمايز را

بدهد و شايد همان القاب ،چشــم برخي را بر تزلزل و ضعفهاي
زباني سيمين بست .اما ســيمين مرد ميدان بود و ماند و ادامه
داد تا جايگاه خودش را در ادبيات كســب كــرد2 .رگه تحصيل
دانشگاهي ادبيات و سروكار طوالنيمدت با ادبيات كالسيك از
یکسو و آشنايي با زبانهاي خارجي از سوي ديگر ،زبان دانشور را
از درافتادن در ورطه زنانهنويسي -به مفهوم رايج آن زمان -حفظ
و شاكلهاي از زبان زنانه فرهيخته توليد كرد .راست است كه زن او
بيگانه است ،از ديار غريب است نه ملك حبيب؛ ولي هرچه باشد زن
است .زن همه جاي دنيا در خاور و باختر زن است؛ احساس دارد

و دلش خواهد شكست كه ديگري جاي او را بگيرد؛ در خانهاش
نشــيند و بر دلي كه به او تعلق داشــته فرمانروايي كند .زندگي
در همهجاي دنيا از اين حيث يكســان اســت .قانون دل آدمي
استثناءپذير نيست .زن او اگر هموطن من نيست ،ولي دستكم
با من در انسانيت و در بشريت شريك است .او هم مثل من اهل
كره زمين است؛ او هم مثل من دل دارد ،احساس دارد و آرزومند
سعادت و خوشي اســت؛ او هم مثل من دلش ميخواهد خانه و
زندگي و اوالد داشته باشد .من نبايد به انسانيت و بشريت خيانت
كنم .نه ،اينكار از من ساخته نيست.
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سينما

نشر

و اینک سينماي فارسي

احمد شاملو

او را كشتم
-خودم را-

«آهنگهاي فراموششده»
از ظهور شاعري خبر ميدهد كه در
سالهاي بعد سرنوشت شعر فارسي
را دگرگون ميكند
مرتضی کاردر ��������������������������������������������������������

3صحنه از فیلم توفان زندگی که در مطبوعات سال  1327منتشر شده.
جلد مجله صبا که به بازیگر اول این فیلم اختصاص یافته است

موسيقی

در سال 1338مغازهاي بهعنوان انبار كتاب در خيابان ناصرخسرو خريد
و كمكم كارش را گسترش داد .او در ســال 1343مغازهاي در ابتداي
خيابان شاهآباد (خيابان جمهوري اسالمي فعلي) اجاره كرد و سنائي را
همانجا راه انداخت« .شرح مثنوي موالنا» تاليف حاج مالهادي سبزواري
و «تاريخ بيهقي»« ،ديوان قصايــد و ترجيعات و غزليات» فريدالدين
عطار نيشابوري با تصحيح و مقابله و مقدمه سعيد نفيسي از نمونه آثار
برجسته چاپشده توسط انتشارات سنائي است .داوود رمضان شيرازي
همچنين براي2دوره رئيس «اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران» بود.

تنهاصداستكهماندهاست

بزرگان موسيقي روي پرده نقرهاي سينما

حسين عصاران ���������������������������������������������������������������������������������������������������
سينماي ايران پس از طي دورهاي فترت (در سالهاي ميان  ۱۳۱۶تا  )۱۳۲۷با ساخت
فيلم «توفان زندگي» (علي دريابيگي) حيات ممتدش را باز آغاز كرد .جدا از اين جايگاه
تاريخي ،توفان زندگي يكي از معدود فيلمهاي سينماي ايران است كه داستان آن در ميان
كارورزان و هنرورزان موسيقي و با حضور چهرههايي چون روحاهلل خالقي ،ابوالحسن صبا
و بنان در نقش خودشان اجرا شده است؛ همچنان كه داستان فيلم نيز در محل انجمن
موسيقي ملي كه در سال ۱۳۲۲با مديريت خالقي تشكيل شده بود ميگذرد .از اين منظر
در نبو ِد حسرتآور تصاويري از گذشته موســيقي ايران ،اين فيلم را ميتوان يك نمونه
بينظير و چه بسا سندي تصويري از فضاي موسيقي دوران خود دانست( .هر چند از اين
فيلم جز چند عكس چيز ديگري نمانده اســت ).اتفاقي نادر در سينماي ايران كه نمون ه
ديگر آن را ميتوان حضور قمرالملوك وزيري به نقش خود در فيلم «مادر» (اســماعيل
كوشــان )۱۳۳۰-و همچنين فيلم «بيقرار» (ايرج قــادري  )۱۳۵۲-و با تصاوير ضبط
ترانه«لج و لجبازي» در اســتوديو «بل» با حضور ناصر چشمآذر و جهانبخش پازوكي و
گروه نوازندگان سالها ردگيري كرد.

تجسمی
حافظ روحاني �������������������������������������
شايد بتوان از جليل ضياءپور بهعنوان يكي از
كليديترين چهرهها در هنر مدرن ايران نام
برد .او كه متولد سال 1299در بندرانزلي بود
تقريباً تمامي زندگي خود را صرف اشــاعه و
گسترش آموختههایش كرد .او يكي از ۳نفري
است كه در سال 1319وارد هنركده هنرهاي
زيبا شد تا نقاشي بخواند ( ۲نفر ديگر ،حسين
كاظمي و جواد حميدي بودند) و با كسب رتبه
اول بورسيه سفر به فرانسه شد تا تحصيالتش
را ادامه دهــد .ضياءپور در ســال1327به
ايران بازميگــردد .در آن ســالهاي اواخر
دهه ،1320تعداد نقاشان نوگرا همچنان ك م
است و به همين دليل نيروي چنداني براي
مقابله با جريانات قدرتمندي چون نگارگري
يا شــاگردان كمالالملــك را ندارند كه هم

تئاتر

جلد مجله اطالعات هفتگی درباره فیلم توفان زندگی

فيلم ،فيلمبرداري بد و صداي نامفهوم فيلم اســت .تمام شــدن
نگاتيو در ميانههاي فيلمبرداري باعث شده بود كوشان بخشهاي
باقيمانده را با استفاده از پوزتيو ،فيلمبرداري كند كه اين قسمتها
رنگ و ر و رفتهتر از بقيه قسمتها از كار درآمد.
علــي دريابيگي ،كارگردان فيلــم ،در تئاتر نامي آشــنا و معتبر
بود ولي سررشتهاي از سينما نداشــت؛ درست مثل بقيه عوامل
فيلم .واردترين فرد گروه خود دكتر كوشــان بود كه فعاليت در
سمتهاي اجرايي و دردسرهاي توليد ،بخشي از انرژي و توانش
را ميگرفت .كوشان تهيهكننده ،فيلمبردار و تدوينكننده فيلم
بود .با كارگرداني كه از تئاتر آمده بود همه وظايف تكنيكي برعهده
فيلمبردار قــرار ميگرفت كه خودش كار مونتــاژ را هم برعهده
داشــت .اين هم ميراث توفان زندگي براي فيلمهاي بعدي بود؛
كارگردان بازيگران را هدايت ميكنــد و كاري با جاي دوربين،
كادربندي و كال دكوپاژ ندارد و همــه امور تكنيكي به فيلمبردار
محول ميشود .نكته مهم توفان زندگي استفاده از اساتيد موسيقي
ايراني در فيلم بود و شايد اگر باند صوتي فيلم اينطور كه تماشاگران
از كيفيتش ميناليدند ،ضعيف نبود ،هدايتگري روحاهلل خالقي،
نوازندگي حسين تهراني و مرتضي محجوبي و صداي غالمحسين
بنان و ايران اعلم ميتوانست توفاني كه كوشان انتظارش را داشت
برآورده كند.
اولين محصول سينماي فارسي با تمركز بر عشق دختر پولدار
و پسر فقير شكل گرفت .خط داستاني ملودرام فيلم که بعدها در
سينماي فارسي فراوان مورد اســتفاده قرار گرفت ،اين بود« :در
شب يكي از كنســرتهاي انجمن موسيقي ملي ،پسر و دختري
به نام فرهاد و ناهيد با هم آشــنا و عاشق هم ميشوند .پدر دختر
كه تاجر پولداري اســت با اين ازدواج مخالف است و ناهيد را به
ازدواج مرد پولداري درميآورد .درحاليكه شوهر با هوسبازيها
و خوشگذراني ،ثروتش را از دســت ميدهد و ناهيد هم از او جدا
ميشــود ،فرهاد با كار و تالش به مقام و ثروت ميرسد .در پايان
فيلم ،ناهيد و فرهاد به هم ميرسند».
توفــان زندگي بعد از افتتاحيه شــلوغ و اقبــال عمومي اوليه،
تماشاگرانش را از دســت ميدهد .فيلم تنها ۲هفته بر پرده دوام
ميآورد و ۸۰هزار تومان ميفروشد تا اين محصول ميترا فيلم با
توجه به هزينه توليد ۱۰۰هزار توماني شكســت تجاري بخورد.
ميترا فيلم ورشكسته و شركا پراكنده ميشوند .كوشان بعدها در
مجموعه تلويزيوني «آغازگــران» كار جمال اميد (كه اميد آن را
در كتاب تاريخ ســينماي ايران نقل كرد) ماجرا را اينگونه روايت
كرد« :در هفته اول خرداد  ،۱۳۲۷در يك جلسه فراموشنشدني،
با وجود توضيحات و تذكرات من و دعوت به پايداري و صبر ،شركا
متفقاً تصميم به انحالل شــركت ميترا فيلــم گرفتند .طي چند
ساعت ،جمع دوســتان و همفكراني كه با آن همه شور و اشتياق
گردهم آمده بوديم از هم پاشــيد .اعتراف ميكنم كه روز بسيار
ناگواري برايم بود ،اما هرگز در تصميم من تغييري نداد و با وجود
توصيه دوستانم كه بعدها بسيار از مساعدتهايشان بهرهمند شدم،
دنباله فعاليتم را گرفتم چون اطمينان داشتم نظرياتم ،توفيق راهم
و همهگير شدن صنعت سينما درست است .دوستانم توافق كردند
هر آنچه بهعنوان سرمايه كسب شده بود نزد من بماند».
ميترا فيلم از هم پاشيد و كوشــان پارس فيلم را راهاندازي كرد.
سينماي فارسي شروع شده بود و اين بار قرار نبود با چند شكست
داستان خاتمه بيابد .داســتاني كه با توفان زندگي شروع شد تا
سهدهه دوام آورد.
از توفان زندگي ،اما تنها چند عكس و رپرتاژ مطبوعاتي باقي ماند و
كپيهاي فيلم سال ۱۳۳۱در آتشسوزي پارسفيلم از بين رفت.

«شب از نيمه گذشــت و يارم نيامد /...دلم در
آتش انتظار سوخت و دودش از سينهام بيرون
شد؛ ساغرم از اشــك سرشار گشت و باده غم
مستم كرد؛ اما ساقي نازكبدن من نيامد كه در
كنارم بنشيند.
گفت ميآيم ...سحر شد و نيامد؛ نيامد و نخواهد
آمد ،زيرا او هيچ پيماني نبست كه نشكست...
او هيچگاه نسوخته تا معناي سوختن را بداند؛
او هيچوقت درد نكشيده تا بداند درد چيست؛
او هرگز در انتظار نمانده تا از تلخي انتظار باخبر
باشد».
احمد شــاملو در ســال« ۱۳۲۶آهنگهاي
فراموششده» را منتشــر ميكند؛ كتابي كه
بعدها تــا پيش از درگذشــت او تجديد چاپ
نميشود و شاعر آن را در شمار مجموعههاي
خود نميآورد .آهنگهاي فراموششده اكنون
بيشتر ارزش تاريخي دارد ،اما نقطه آغاز احمد
شاملو است و از ظهور شــاعري خبر ميدهد
كه در ســالهاي بعد سرنوشت شعر فارسي را
دگرگون ميكند.
شاملو هنگام انتشــار كتاب ،بیستودوساله
است .براي انتشار مجموعه شعر بسيار جوان
است ،خاصه اگر بخواهد مجموعه شعر نو منتشر
كند .آهنگهاي فراموششــده ،كتابي نسبتا
قطور اســت (در چا پهاي اخير ۱۸۸صفحه
است) .مجموعهاي است از شعرهاي نوقدمايي
كه در آن سالها بسيار رايج است و شعرهايي كه
به نثر نوشته شدهاند يا شايد بهتر باشد بگوييم
نثرهاي شاعرانه و قصههاي كوتاه و يادداشتها
و ترجمه شعرهاي چيني و ژاپني و اندكشمار
شــعرهاي نيمايي .كتاب ،نشانههاي اندكي از
جهانبيني و ويژگيهاي زباني و ديگر مؤلفههاي
سبكشناختي شعر شــاملو در سالهاي بعد
را دارد .شعرها و نثرها و سطرهاي معمولي در
كتاب بسيار است ،اما رگههايي از خالقيت و تهور
شاملو در كتاب آشكارا بهچشم ميخورد ،اگرچه
او در مقدمه كتاب گفته است« :قطعاتي كه در
اين كتاب جمعآوري شده است ،نوشتههايي
است كه بهتر بود اصال نوشته نشده باشد .اين
مطلب پيش از چاپ كتاب براي من روشن بود».
شــاملو الگويي ابتدايي از شعر منثور در ذهن
دارد كه در سالهاي بعد به كمال ميرساند.
آهنگهاي فراموششده 3مقدمه دارد؛ يكي از
ابراهيم ديلمقانيان كه ناشر كتاب است ،ديگر از
الف .فرزانه ،سهديگر از ناصر نظمي .نظمي در
مقدمه خود ميگويد« :آينده او درخشانتر از
آن است كه فكر توان كرد».
شاملو بعدها در شعر قطعنامه درباره آهنگهاي
فراموششده گفته است« :او را كشتم- /خودم
را /-و در آهنگهاي فراموششدهاش /كفنش
كردم /در زيرزمين خاطرهام /دفنش كردم».
«نام» يكي از آخرين شعرهاي كتاب است كه
به ساعي تقديم شده؛ يكي از بهترين شعرهاي
كتاب كه نشانههاي احمد شاملو ،در مقام شاعر
نيمايي سالهاي بعد در آن آشكار است« :در
بركشيد شــاعر ،مرگش كه در رسيد /ديوان
خويش و گفت كه «-جاويد نام ماست /رفتيم ما؛
ولي اگر اندر غياب ما /گويد كسي كه مرد فالن؛
سخت نارواســت» /گفت :اين ز فكر ساخته(ديوان خود نمود /):تا هســت سال و ماه و چو
خورشيد پابجاست /بر سنگ خورد خواهد اگر
چند جام ما /تا اين بنا بپاست نمردهست نام ما!».
احمد شاملو در ســال  ۱۳۲۷مجله «سخن نو»
را منتشــر ميكند؛ مجلهاي كه آغاز فعاليت
مطبوعاتي شاملو است .فعاليتهاي مطبوعاتي
شــاملو بهعنوان روزنامهنــگار ادبي ،فصلي
جداگانه به موازات شاعري او است كه به تفاريق
ايام تا سالها ادامه پيدا ميكند.

در سال 1327بود كه كار خريد و فروش كتاب را آغاز كرد؛ كتاب درسي
ميخريد ،خوبها و مســتعملها را از هم جدا ميكرد و با قيمتهاي
متفاوت به دانشآموزان ميفروخت .بــازار خريدوفروش كتابهاي
درسي كه سرد و بيرمق ميشد ،داوود رمضانشيرازي بساطش را در
خيابان صوراسرافيل ميگستراند و كتابهاي تاريخي ،اجتماعي و ادبي
ميفروخت .آشنايي با هدايت ارشادي (كه متخصص نسخ خطي بود)
و شــراكت با او ،فصل تازهاي در زندگي رمضان شيرازي رقم زد ،اما به
گفته اميركاووس باالزاده در كتاب پنجم مجموعه «مشاهير نشر كتاب
ايران» ،اين شراكت در سال  1336به پايان رسيد «چراكه هر دو دريافته
بودند راهشان از هم جداست .شيرازي به چاپ و نشر كتاب ميانديشيد
و ارشادي نسخ خطي و كتابهاي چاپ سنگي خريدوفروش ميكرد».
رمضان شيرازي نخســتين كتابش را كه «ديوان عراقي» با تصحيح
سعيد نفيســي بود در انتشارات ســنائي به چاپ رساند .وجه تسميه
نشرش شعري از سنايي غزنوي در وصف امام علي(ع) بود كه او را سخت
تحتتأثير قرار داد و به همين دليل نام سنائي را براي نشرش برگزيد
(كار عاقل نيست در دل مهر دلبر داشتن /جان نگين مهر مهر شاخ بيبر
داشتن) .او بعدها موفق شد چاپ ديوان سنايي را كه يكي از آرزوهايش
بود به همت استاد مدرس رضوي به سرانجام برساند .رمضان شيرازي

داوود رمضان شیرازی

شعر

پس از نزديك به 2ســال تالش و دقيقا يك ســال بعد از شروع
فيلمبرداري توفان زندگي ،نخســتين فيلم ناطق فارسي كه در
ايران توليد شده بود (فيلمهاي سپنتا در استوديوهاي هندوستان
ســاخته شــده بود) روي پرده آمد .مطبوعات با چــاپ رپرتاژ و
گفتوگوهايي با تهيهكننده و كارگردان به استقبال اكران توفان
زندگي رفتند .بيشــترين تأكيد هم بر اين مســئله بود كه براي
نخستينبار فيلمي ناطق توسط عواملي ايراني و در داخل كشور
توليد شده است .علي دريابيگي ،كارگردان فيلم ،در گفتوگو با
اطالعات هفتگي به همين موضوع اشاره كرد« :از این نظر كه توفان
زندگي نخستين فيلم ايراني اســت كه تمامی كار آن را ايرانيها
انجام دادهاند ارزش زيادي دارد».
پيش از اكران عمومي ،دكتر اســماعيل كوشــان ،فيلم را براي
دوســتانش به نمايش درآورد .اينطور كه كوشــان بعدها گفت
در اكران خصوصي توفان زندگي محمدعلي مســعودي و احمد
دهقان پيشنهاد فيلمبرداري از افتتاح نخستين درمانگاه سازمان
شاهنشــاهي را ميدهند تا به اين بهانه امكان بهتري براي اكران
فيلم فراهم شــود .نتيجه مذاكرات تهيه فيلمي خبري از افتتاح
درمانگاه است و همين موضوع پاي درباريها و رجال سياسي را
به افتتاحيه توفان زندگي باز ميكند .هرچند به گفته كوشان آنها
كاري به توفان زندگي نداشتند و بيشتر براي ديدن فيلم خودشان
(افتتاح درمانگاه نوبران زنجان) به سينما آمده بودند.
مروري بر مطبوعات در ارديبهشــت  ۱۳۲۷نشــان ميدهد كه
نمايش توفان زندگي اتفاق خبري مهمي بوده است .در رپرتاژي
كه نخستين روزهاي اكران فيلم منتشر ميشود ساختهشدن فيلم
در ايران امتيازي براي توفان زندگي محســوب ميشود؛ «به هر
حال خوب يا بد ،توفان زندگي نخستين فيلمي است كه به فارسي
و در ايران و از همه مهمتر بيكمك هيچ متخصص خارجي تهيه
شده است .شما از هر طبقه باشيد و به هر قسم فيلم كه عالقهمند
باشيد بايد به تماشــاي آن برويد .فيلم كامال بينقص نيست ،اما
هرچه باشد ساخته دست ايراني و محصول فكر و زحمت ايراني
اســت ».مخبر روزنامه كيهان در خبر شروع اكران توفان زندگي
مينويســد« :اين فيلم اگرچه داراي نواقص و عيوب فني زيادي
است و هنرپيشگان آن نميتوانستند چنانكه بايد از عهده رلهاي
محوله خود بهخوبي برآيند ولي وقتي نبودن وسايل و مواداوليه
و تازهكار بودن هنرپيشگان را درنظر بگيريم بايد تصديق كرد كه
توفان زندگي بد از آب درنيامده است» .البته روزنامه كيهان چند
روز بعد در جدول ارزشيابياش از توفان زندگي بهعنوان فيلمي
بد نام ميبرد .چنانكه فخري ناظمي هم در جهان نو ،پنبه توفان
زندگي را ميزنــد؛ « ...ميتوان از اشــتباهات و خطاهاي عمده
كه در فيلم مشهود اســت بهعلت كمبود امكانات و ماشينآالت
چشمپوشي كرد ،ولي موضوعي كه به هيچ وجه درخور چشمپوشي
نيست ،بيدقتي در تنظيم صحنهها و تا حدي بيمهارتي بازيكنان
و مهمتر از آن ابتذال و عادي بودن موضوع فيلم است ». ...به اين
ترتيب از همان نخستين نقد نوشتهشده بر نخستين فيلم سينماي
فارسي ،از كلمه ابتذال استفاده ميشود.
ســروصدايي كه اكران توفان زندگي به راه مياندازد باعث رونق
گيشه در روزهاي اول اكران ميشود .بهگفته كوشان در نخستين
شــبهاي نمايش توفان زندگي در سينما ركس ،استقبال مردم
آنقدر شديد است كه اللهزار بند ميآيد؛ توفاني كه البته خيلي زود
فروكش ميكند .فصل مشترك اغلب اظهارنظرهاي تماشاگران

از خريدوفروش كتب درسي تا تاسيس انتشارات
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با اكران «توفان زندگي» در ارديبهشت  ،۱۳۲۷سينماي ايران پس از  ۱۱سال سكوت ،دور تازهاي را آغاز كرد
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تولد«سنائي» بابيتيازسنايي

سخننوآركهنو راحالوتياستدگر

تأسيس انجمن و مجله خروس جنگي
محبوبند و هم بانفوذ .ضياءپور درست همان
چهرهاي است كه نوگراها نياز دارند؛ مردي
مبارزهجو كه آماده تشكيل نهادهاي مختلف
براي گسترش هنر نو است.
انجمن هنري خروسجنگي يكي از مهمترين
فعاليتهاي اوليه او بهحساب ميآيد .انجمن
در دفتر ضياءپور در خيابان تختجمشــيد
(آيتاهلل طالقاني فعلي) تشــكيل ميشود.
هدف انجمن به گفته ضياءپــور «مبارزه در
برابر كهنهپرستي و ســنتگرايي به دور از
واقعيات زمانه» اســت .اعضاي اوليه انجمن
شامل غالمحسين غريب ،حسن شيرواني،
مرتضــي حنانه و جليل ضياءپور هســتند.
انجمن يك مجله هــم به نام خروس جنگي
منتشر ميكند كه بعدتر بهدليل سوءتفاهم
بر سر شــباهت واژه كوبيسم كه ضياءپور در
موردش زياد مينويســد و واژه كمونيســم

پروازپرندهآبي

كه حساسيتبرانگيز بود ،تعطيل ميشود.
با اضافهشدن هوشــنگ ايراني به مجله در
سال 1330نقش ضياءپور بهتدريج كمرنگ
ميشود.

اولين اجراي اثر موريس مترلينگ در تماشاخانههاي تهران
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ترجمه فارسي نمايشنامه «پرنده آبي» نوشــته موريس مترلينگ ابتدا در چندين
قسمت در مجله موسيقي سال1319-1318منتشر شد .تا سال1327اين نمايشنامه
امكان اجرا نيافت زيرا با توجه به امكانات آن زمان ،اين نمايشنامه براي اجرا در تئاترهاي
ايران كاري بس دشوار بود .پرنده آبي براي يك اجراي بسيار ساده ،نياز به دكور مكانيزه
و مجلل و لباسهاي چشمگیر داشت ،جز اين ،بيش از 20بازيگر زبده نياز داشت كه
دستكم نيمي از آنها را باید بازيگران نوجوان تشــكيل ميدادند .بيشک آموزش
تئاتر در آن زمان چنان رونق نداشت كه بتوان گروهي تا اين حد پيشرو گرد هم آورد.
هنگامي كه نوشين اين نمايشــنامه را به صحنه برد ،نقطه عطفي در تئاتر ايران شد.
بسياري از روشنفكران و دولتمردان به تماشاي اين نمايش آمدند و مطبوعات آن زمان
زبان به تحسين نمايش گشودند .در عكســي كه از اين نمايش باقي مانده ،در رديف
پایين ،راست به چپ مهين ديهيم ،داوود رشيدي ،افسانه چهرهآزاد و بیژن جزنی را
میبینیم .و رديف دوم همسر جالل رياحي ،عباس زاهدي ،ثريا ،فخرالدين و خامنه.
رديف سوم رضا رخشاني ،لرتا هايراپتيان ،مهين اسكویي و يوسفي .رديف چهارم اعلم
دانايي ،صادق شباويز و رديف آخر جالل رياحي و رقيه چهره آزاد.

