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400ملكشهرداري
پسگرفته شد

پایان بازی با ماشه

3كشــور اروپايي طرف برجام با
صدور بيانيهاي رســما فرضيه
بازگشــت تحريمهاي سازمان
ملل عليه ايران را منتفي دانستند

حسن روحاني ديروز گفت كه شرايط نگرانكننده است ،مراقبتهاي مردم دربرابر كرونا كم شده
و از  82درصد به  62درصد در هفته گذشته رسيده است
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شهردارتهران:
تاكنون حدود 2هزارملك تعيين تكليف شده
در مورد تعدادي از امالك هم
قوه قضاييه رأساً پيگير موضوع است
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اروپاييهــا تأكيــد كردهانــد
همچنــان به «اجــراي كامل»
قطعنامه  ۲۲۳۱شوراي امنيت
پايبند هستند
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شكايت از شركتهاي
هواپيمايي به دستگاه
قضايي ميرود

خروج تهران
از کابوس تنشآبي

نشستمشتركانجمنصنفيدفاتر
خدمات مسافرتي ايران با رئيسكل
دادگستري استان تهران در ماجراي
رســيدگي به تخلفات گردشگري
برگزار ميشود

محمد رضا بختیاری ،مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
تهران در گفتوگو با همشهري برنامههای در دست اجرا
برای خروج استان تهران از تنش آبی را تشريح كرد
حدود 400حلقه چاه در تهران براي آبياري فضاي سبز وجود
دارد كه با اجراي كامل تفاهمنامه وزارت نيرو
و شهرداري بسته مي شوند
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كورش احمدي؛كارشناس بينالملل

خط پايان مكانيسم ماشه
دوره 30روزهاي كه در نيمهشب يكشنبه به وقت گرينويچ
به سر رسيد ،بهعنوان لحظهاي بيسابقه در تاريخ 75ساله
شــوراي امنيت و نيز تجربهاي منحصر بهفــرد در تاريخ
300ساله توسعه حقوق بينالملل به ثبت خواهد رسيد.
ويژگي بيسابقه و منحصربهفرد اين لحظه تاريخي اين است كه طي آن آمريكا بهعنوان
ابرقدرت يا هژمون زمانه در برابر ديگر قدرتهاي بزرگ اعم از دوست يا رقيب قرار گرفت.
ي نكرده
برخالف معمول ،اين ابرقدرت طي دوره زمامداري ترامپ ،تالشي براي ائتالفساز 
و ظاهرا با اين تصور كه قدرت اقتصاد و نيروي نظامياش آنرا از ائتالف با ديگران بينياز
كرده ،بناي تكروي داشته است .طي اين دوره 30روزه4 ،عضو دائمي شوراي امنيت ،حتي
دولت محافظهكار انگليس و 9عضو از 10عضو غيردائمي آن ،به شــمول برخي دوستان
آمريكا ،تفســير دولت ترامپ از 3بند از قطعنامه 2231را به چالش كشيده و با خروجي
مدنظر آمريكا از اين روند به صراحت مخالفت كردهاند.
اين دعوا تاكنون حول حق آمريكا به توسل به ابزارهاي حقوقي و اجرايي مرتبط با برجام
چرخيده و 13عضو شورا با استناد به خروج آمريكا از برجام ،مشروعيت توسل اين كشور
به ابزارهاي برجام ،ازجمله مكانيسم ماشــه ،براي بازگرداندن قطعنامههاي ضدايراني
لغوشده را رد كردهاند .اين كشورها راهي ساده براي اين منظور برگزيدند .آنها بالفاصله
بعد از اقدام آمريكا در 20اوت ،طي نامههايي به رئيس شــوراي امنيت ،اقدام آمريكا را
مردود دانستند .در همين رابطه ،اعضاي شورا و متعاقبا روساي شوراي امنيت درماه اوت
(اندونزي) و سپتامبر (نيجر) نيز از ارائه پيشنويس مقرر در بند 11قطعنامه 2231براي
ادامه لغو قطعنامهها كه آمريكا ميتوانست آنرا وتو كند ،خودداري كردند .گزينه ديگر
اين كشورها براي به چالش كشيدن اقدام آمريكا توسل به اقدامات آييننامهاي ،مانند ارائه
پيشنويسي در مخالفت با حق آمريكا براي توسل به مكانيسم ماشه بود .هرچند آمريكا
نميتوانست چنين پيشنويس آييننامهاي را وتو كند ،اما ميتوانست با توسل به حق وتو
با آييننامهاي بودن آن مخالفت كند .اعضاي شورا با تكيه بر تاكتیك خودداري از انجام
هرگونه اقدامي در برابر اقدام آمريكا ،بر نظر خود مبني بر اينكه چون آمريكا عضو برجام
نيست ،پس مكانيسم ماشه چكانده نشده و لذا انجام اقدامي ضرورت ندارد ،پاي فشردند.
باور آنها اين بود كه هرگونه اقدامي در برابر اقدام آمريكا ميتوانست اليهاي هرچند نازك
از مشروعيت براي آن ايجاد كند13 .عضو شورا به شمول 3كشور اروپايي ،معتقدند كه
ماشه اساسا چكانده نشده و لذا اتفاقي نيفتاده است .در چنين بستري روشن است كه
از روز دوشنبه آمريكا خواهد كوشيد تا نظرش مبني بر احياي قطعنامهها را به جامعه
بينالمللي تحميل كند .انتظار از ديگران اين است كه بر قرائت خود از ماجرا پايبند بمانند
و بازگشت قطعنامهها را بهرسميت نشناسند و برخالف رويه معمول ،از ضميمهكردن به
قوانين داخلي و الزماالجرا شمردن آنها خودداري كنند .ترامپ احتماال با صدور يك فرمان
اجرايي تهديد به تنبيه شركتها و بانكهايي خواهد كرد كه اقدام به خريد و فروش سالح
با ايران كنند .البته بايد توجه داشت كه اثرات چنين فرمان اجرايي احتمالي نيز عمدتا
نمادين خواهد بود؛ چراكه پيش از اين آمريكا در قالب تحريمهاي ثانويه هر نهاد و شركت
و فرد ايراني مؤثري را تحريم و ديگران را از معامله با آنها منع كرده است؛ در نتيجه پيامد
عملي و ملموس چنداني را نبايد در خروجي اين روند انتظار داشت .البته غير از تحريم
تسليحاتي2 ،نكته مهم ديگر در قطعنامههاي لغوشــده وجود داشت :يكي ممنوعيت
غنيسازي در خاك ايران و ديگري منع آزمايشهاي موشكي در بند 9قطعنامه1927
بهنحوي الزامآور و متفاوت با بند مربوطه در قطعنامه.2231
با توجه به عدمشناسایي حقوقي احياي قطعنامهها ،بايد انتظار داشت كه تالش آمريكا
براي واداشتن شوراي امنيت و دبيرخانه ســازمان ملل به احياي كميته تحريم و پانل
كارشناســي مربوط به تحريم ايران نيز به جايي نرســد .در چنين صورتي ،نميتوان
قطعنامهها را بهلحاظ رسمي و حقوقي احياشده تلقي كرد .در اين صورت ايران نيز بايد
به همراه جامعه بينالمللي بر عدماحياي قطعنامهها پافشاري كند و از هر واكنشي كه به
سود طرز تلقي آمريكا تمام شود ،اجتناب كند .چنين برخوردی در جهت ارجنهادن بر
تالش مخالفان اقدام آمريكا نيز خواهد بود.
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زلزله خاموش

همشــهری تهدید فرونشســت
و فروچالهها در شــهر تهران را در
گفتوگو با کارشناسان بررسی کرد

گزارشي از زندگی
روزمره کارگران
در مرکز تفکیک
ی زبالههای
و امحا 
عفونی تهران

ويدئوي اين گزارش را در همشهري TVببينيد

تهران  2020در ركاب جهاني
دوچرخهســواري شــهروندان و مديران شــهري تهران در گزارش رســمي هفته
حملونقل اروپا منتشر شــد و مورد تجليل قرار گرفت .به گزارش همشهري ،هفته
حملونقل اروپا ( ۱۶تا  ۲۲سپتامبر) به ابتكار شــبكهاي متشكل از كميسيون اروپا
( ،)European Commissionسازمان شهرهاي اروپايي ( ،)Eurocitiesسازمان
دولتهاي محلي حامي پايداري ( )ICLEIو چند سازمان و جمعيت ديگر در سال۲۰۲۲
با هدف ارتقاي سالمت عمومي و افزايش كيفيت زندگي از طريق توسعه حملونقل
پاك ،پايهگذاري شد .اين پويش كه بهطور ساالنه برگزار ميشود ،در گزارشي رسمي از
شهرهاي برتر در اين حوزه نيز تقدير ميكند .در سالجاري ،عملكرد شهرداري تهران
براي توسعه اســتفاده از حملونقل پاك و دوچرخه بهعنوان يكي از بهترين اقدامات
سال گذشته در خارج از اروپا ،معرفي شده است .در اين گزارش،
ادامه در
از اقدام شهردار تهران براي استفاده مداوم از دوچرخه براي ترويج صفحه3
حملونقل پاك تجليل شــده و برنامه تهران براي افزايش 1/5درصدي آمار استفاده
شهروندان تهراني از دوچرخه تا سال  ،۲۰۲۰مورد توجه قرار گرفته است.
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عكس :همشهري /حسين تهراني

يادداشت

قرار اســت شــعبه ويــژه براي
رسيدگي به تخلفات گردشگري
ايجادشود

به سلول شماره 5
خوش آمدید

حضور دانشجويان جديد
الزامينيست

پرونده همشهري درباره شروع سالتحصيلي دانشگاهها
و زندگي دانشجويي در سال كرونا
توگو با معاون آموزشي وزارت علوم
گف 
آغاز به كار خوابگاه ها با  40درصد ظرفيت
 ۲۱نوع وام به دانشجویان پرداخت ميشود
14
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تهران2020
در ركاب جهاني

در گزارش رسمي هفته حملونقل
اروپا به تالشهاي مديريت شهري
تهران براي اســتفاده بيشــتر از
دوچرخه اشاره شده است | 1

2

ايران

يكشنبه  30شهریور  99شماره 8042
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پايان بازي با ماشه

3كشور اروپايي طرف برجام با صدور بيانيهاي رسما فرضيه بازگشت
تحريمهاي سازمان ملل عليه ايران را منتفي دانستند

گزارش تلخ رئيسجمهور ازكرونا

تداخل كرونا با بيماريهاي ديگر

رئيسجمهور در جلسه ســتاد ملي مقابله با كرونا گفت:
«در آستانه ورود به فصل پاييز هستيم و بايد مراقبتها
را در اين فصل و در سراسر كشور در زمينه بيماري كرونا
تشديد كنيم بهدليل اينكه همزمان بيماريهاي ديگري
هم ممكن است وارد شود مثل آنفلوآنزا ،سرماخوردگي
معمولي و يا بيماريهايي كه اخيرا در برخي از كشورهاي
همسايه ما شروع شده و چيزي مثال شبيه ذاتالريه است
كه در برخي از گزارشهايي كه ديدم نوشــتهاند از كرونا
هم خطرناكتر اســت .احتمال دارد خداي ناكرده اين
بيماري كه در برخي كشورهاي همســايه هست ،وارد
كشور شود كه البته ما بايد همه مراقبتها را در اين زمينه
انجام دهيم».

بيحوصلگي را كنار بگذاريم

«تا كي بايد خانه اين و آن نرويم و ماسك بزنيم؟» حسن
روحاني خود اين سؤاالت را از طرف مردم بازخواني كرد
و گفت :مــردم گاهي وقتها درباره اين ســبك زندگي

ميگويند تا چه زماني؟ اين ماسك تا چه زماني هست؟
ســفر كم بايد برويم اين تا چه زماني است؟ در خيابان
كه ميآييم بايد اين اصــول را مراعات كنيم تا چه زماني
اســت؟ فاصلهگذاري اجتماعي تا چه زماني است؟ اصال
بايد بيحوصلگي را كنار بگذاريم .ما اين سبك زندگي را
ميانمدت و بلندمدت ببينيم .اين بحثي نيست كه يكماه
ديگر و 15روز ديگر تمام ميشود و ما بايد تمام امسال را
مدنظر قرار دهيم حتي ممكن است سال آينده هم نياز
باشد همه اين اصول بهداشــتي را مراعات كنيم .به هر
حال زندگيمان را بايد با سبك جديد بنيانگذاري كنيم.
ابتال ايمني ايجاد نميكند

براســاس گزارش پايگاه اطالعرساني رياستجمهوري،
روحاني با بيان اينكه حتي اگر واكســن هم در دسترس
قرار بگيرد به اعتقــاد من باز هم ســبك زندگي ما بايد
ادامه پيدا كند ،هشــدار داد :آماري كه در جلســه ارائه
شد ،نشان ميدهد در برخي از اســتانها افرادي كه در
روزهاي اخير بستري هستند ،چندماه پيش هم همانجا
بستري بودند ،يعني كسي به كوويد 19-مبتال شده و در
بيمارستان بستري و معالجه و ترخيص شده و پس از چند
ماه ،دو مرتبه مبتال شده اســت لذا اين موضوع داستان
خو ِد واكسن را هم زير ســؤال ميبرد كه اگر واكسن هم
كشف شد ،اين واكسن چقدر تأثير دارد؟ از فردي كه به
اين بيماري مبتال شــده ،مثال 2يا 3ماه بيشتر محفاظت
نكرده اســت و بعد از 3 ،2ماه مجددا گرفتار شــده حاال
واكسن چه كار ميتواند بكند؟چندماه آثار مثبت دارد و
ايمني ايجاد ميكند؟ بنابراين حتي اگر واكسن برسد هم
بايد همه اصول بهداشتي را مراعات كنيم يعني ماسك،
فاصلهگذاريها ،ضدعفوني كردنها و شســتن دست را
ادامه دهيم و از ترددهاي غيرضــرور پرهيز كنيم يعني
حتي در شرايطي كه واكسن در اختيار ما قرار گيرد هم
نميتوان شرايط را عادي درنظر گرفت.

مشكل بزرگ

مكث

رئيس ستاد ملي مقابله با كرونا همچنين با اشاره به آمارهاي وزارت بهداشت درباره بيماري تأكيد كرد :آماري از
طرف وزارت بهداشت و درمان داده شد كه نگرانكننده بود و آن اينكه ميزان رعايت پروتكلها در ميان مردم
عزيز و بزرگوار در هفتههاي قبل 82درصد بوده و اين كاهش پيدا كرده و آمده به 62درصد رسيده است .اين بسيار
نگرانكننده است .اگر مردم بخواهند مسئله مراقبت را كنار بگذارند ،هشدارها را توجه نكنند ،به آموزشهاي
عمومي كه پزشكان ميدهند ،صدا و سيما و رسانهها توضيح ميدهند توجه نكنند ،با يك مشكل بزرگي مواجه
ميشويم .اين گرافها و نمودارهايي كه كشيده ميشود ،به خوبي نشان ميدهد ،هرجا مراعات مردم پايين آمده
از هفته بعد افزايش بيماري داشتيم .افزايش بيماري كه داريم هفته بعد بستري اضافه ميشود ،بستري كه اضافه
ميشود هفته بعد مرگومير اضافه ميشود .اين زنجيره است كه كنار هم انجام ميگيرد .بنابراين باز هم تأكيد
ميكنيم و از مردم خواهش ميكنيم كه در همهجا و در همه حالت اين اصولي كه مدنظر است و تأكيد شده مورد
توجه قرار دهيم.

اسماعيل سلطنتپور

خبرنگار

40روز مانده به انتخابات رياستجمهوري در آمريكا ،وزارت
برجام
خارجه اين كشور نتوانست وعده بازگرداندن قطعنامههاي
قبلي شــوراي امنيت عليه ايران را عملياتي كند تا دونالد
ترامپ با يك شكســت ديگر در كارنامه سياســت خارجي وارد كارزار
انتخاباتي و رقابت با رقيب دمكرات شود.
با مقاومت اعضاي شوراي امنيت در برابر يكجانبهگرايي آمريكا27 ،روز
ديگر توافق هستهاي 5سال قبل به ايستگاهي ميرسد كه براساس آن،
ايران مانعي بينالمللي در راه خريد و فروش سالح نداشته باشد3 .كشور
اروپايي طرف برجام موسوم به تروئيكاي اروپا در بيانيهاي اعالم كردند
تالشهاي آمريكا براي احياي تحريمهاي شوراي امنيت فاقد وجاهت
است .اين بيانيه شايد پيشبيني درست حسن روحاني ،رئيسجمهور
از شــنبهاي بود كه «آمريكاي تنهاي رســوا» دنبال اين بود كه «براي
خودش شادماني درست كند و بگويد موفق شدم اين مكانيسم را فعال
كنم!» او گفته بود روز شنبه و يكشنبه روز پيروزي ملت ايران و شكست
آمريكاست.
مايك پمپئو ،وزير خارجه آمريكا از يك سال قبل تالشهاي گستردهاي
را آغاز كرد تا مانع برداشته شدن تحريم تسليحاتي ايران در روز 27مهرماه
امسال شود .براساس قطعنامه 2231ايران 5سال پس از توافق هستهاي،
قادر خواهد بود سالحهاي سبك ،تانك و جنگنده خريد و فروش كند.
وزارت خارجه آمريكا از همان زمان روزشماري را در سايت فارسي خود
قرار داد كه اين روزشمار حاال به شمارش معكوس رسيده و عدد 27روز
را نشان ميدهد.
پمپئو براي جلوگيري از لغو تحريمهاي ايران قطعنامهاي را براي تمديد
تحريم تسليحاتي ايران ارائه داد كه شوراي امنيت با 13رأي آن را رد كرد
و تنها آمريكا و دومينيكن به آن رأي مثبت دادند؛ رأيي كه 2هفته بعد
هنگامي كه آمريكا مرحله دوم اقدامات ديپلماتيك را با ارائه تفســيري
حقوقي مبني بر عضويت در برجام ارائه داد ،دوباره تكرار شــد و همان
13كشور عضو شــوراي امنيت يكبار ديگر ادعاي حقوقي آمريكا را به
چالش كشــيدند و اعالم كردند آمريكا بهدليل خروج از برجام قادر به
استفاده از مكانيســم حل اختالف در برجام و بازگرداندن تحريمهاي
شوراي امنيت عليه ايران نيست.
آمريكاييها دست از كار نكشــيدند و يكبار ديگر با استناد به بندي از
توافق هستهاي و برجام مدعي شدند با توجه به اينكه شوراي امنيت قادر
به تصميمگيري درباره قطعنامه پيشنهادي درمورد تحريم تسليحاتي
ايران نيست ،بنابراين تحريمهاي قبلي شــوراي امنيت پس از يكماه
خودبهخود برميگردد و امروز سررسيد آن يكماه بود؛ درحاليكه بازهم
آمريكا تنها ماند و طرفهاي مختلف برجام و اعضاي شوراي امنيت براي
بار سوم آب پاكي را روي دست آمريكا ريختند.

ديروز تروئيكاي اروپايي متشكل از آلمان ،فرانسه و انگليس كه هر 3عضو
شــوراي امنيت هم هســتند در نامه جديدي به رئيس شوراي امنيت
ســازمان ملل متحد بار ديگر تأكيد كرد كه تالش آمريكا براي احياي
تحريمهاي شوراي امنيت ايران فاقد اثر قانوني است و 3كشور اروپايي
همچنان خود را به ادامه اجراي قطعنامه  ۲۲۳۱متعهد ميدانند.
انگليس ،آلمان و فرانسه در اين نام ه به شوراي امنيت گفتهاند كه تعليق
تحريمها عليه ايران در چارچوب توافق هستهاي با ايران موسوم به برجام،
پس از تاريخ ۲۰سپتامبر (30شــهريور) ادامه خواهد يافت .نسخهاي از
نامه اين 3كشور اروپايي حاضر در برجام در اختيار برخي از خبرگزاريها
قرار گرفته است.
انگليس ،آلمان و فرانســه تأكيد كردهاند ،هرگونــه تصميم يا اقدام در
راســتاي بازگرداندن تحريمهاي ســازمان ملل عليه ايران ،فاقد «اثر
قانوني» است.
آمريكا در ارديبهشت سال  ۱۳۹۷از برجام خارج شد و تمامي تحريمهاي
تعليقشده خود را عليه ايران بازگرداند ،اما 3كشور اروپايي همراه روسيه
و چين همچنان به توافق هستهاي با ايران پايبند ماندهاند.
نمايندگان انگليس ،فرانسه و آلمان در ســازمان ملل در ادامه اين نامه
گفتهاند :ما تالشــي بيوقفه براي حفظ توافق هســتهاي داشتهايم و
همچنان به آن پايبند هستيم.
اين 3كشــور اروپايي تأكيد كردهاند كه همچنان بــه «اجراي كامل»
قطعنامه  ۲۲۳۱شوراي امنيت كه سال  ۱۳۹۴در پيوند با توافق هستهاي
ايران و 6قدرت جهاني تصويب شد ،پايبند هستند.
دومينيك راب ،وزير خارجه انگليس در آخرين موضعگيري درباره برجام
يكبار ديگر تأكيد كرده بود كه انگليس از برجام رويگردان نخواهد شد.
ديروز سردار حسين سالمي ،فرمانده سپاه در واكنش به ادعاي آمريكا
براي فعال كردن مكانيســم ماشــه ،گفت :از نظر سياسي آمريكا امروز
منزوي شده اســت؛ در موضوع تحريم تسليحاتي حتي متحدان سنتي
خود را نيز همراه نداشــت و تنها به دومينيكن متكــي بود .در موضوع
مكانيسم ماشه نيز ماشهاي است كه حتي اگر چكيده شود ،گلولهاي از
آن خارج نخواهد شد.

پاسخ قاطع براساس ماده 51منشور سازمان ملل

رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي درباره ادعاي آمريكا مبني بر بازگشت
تحريمهاي شوراي امنيت ازجمله تحريم تســليحاتي ايران گفت :اين ادعاي
آمريكا آنقدر بيمبنا و بيمعناســت كه حتي متحدان نزديك آمريكا نيز آن
را غيرمشــروع ميدانند؛ زيرا با خروج آمريكا از برجام حقي براي آن رژيم در
استفاده از بند ماشه در برجام يا قطعنامه ۲۲۳۱قائل نيستند .به گزارش ايسنا،
سيدكمال خرازي در پاسخ به اين سؤال كه پاسخ ايران به اقدامات آمريكا چه
خواهد بود ،گفت :ايران براساس ماده ۵۱منشور سازمان ملل متحد درباره حق
ذاتي دفاع از خود مجاز است بيدرنگ پاسخي قاطع به هرگونه اقدام تجاوزكارانه
آمريكا به بهانه بازگشت قطعنامههاي لغوشــده در قطعنامه ۲۲۳۱بدهد .آنها
ميدانند كه ايران در دفاع از حقوق خود مطلقا كوتاه نميآيد و اين را بارها در
عمل به اثبات رسانده است.

فرماندهان نظامي به تهديدات آمريكا و كشورهاي منطقه پاسخ دادند

پاسخ تهديد

اسرائيل با دُ م خود گردو ميشكند!

مكث

فرمانده كل سپاه :در برابر خون برادر شهيدمان ،يك سفير زن در
آفريقاي جنوبي را نميزنيم؛ كساني را ميزنيم كه در شهادت اين
مرد بزرگ مستقيم و غيرمستقيم نقش داشتند
روز گذشــته گروهي از مقامات
دفاعي نظامــي و فرماندهان ســپاه به
تهديدات اخيــر رئيسجمهور
آمريكا و ساير مقامات اين كشور واكنش نشان
داده و تهديدات آنها را با تهديد پاسخ دادند.
سردار سرلشكر حســين سالمي ،فرماندهكل
سپاه پاســداران انقالب اســامي در مراسم
صبحــگاه فرماندهان ،مســئوالن و كاركنان
ستاد فرماندهيكل و حوزه مركزي سپاه كه
در آستانه فرارسيدن هفته دفاعمقدس برگزار
شد ،در واكنش به تهديدات اخير رئيسجمهور
آمريكا خطاب به وي گفت :آقاي ترامپ! انتقام
ما از شهادت سردار بزرگمان قطعي ،جدي و
واقعي است ،اما ما اهل شرف و شرافت هستيم
و جوانمردانه و عادالنه انتقام ميگيريم .شما
فكر ميكنيد ما در برابر خون برادر شهيدمان
يك سفير زن در آفريقاي جنوبي را ميزنيم؛
ما كســاني را ميزنيم كه در شهادت اين مرد
بزرگ مستقيم و غيرمســتقيم نقش داشتند
و شما بدانيد هركه در اين ماجرا نقش داشته،
زده خواهد شد و اين پيامي جدي است.
وي افزود :شما ما را به حمله هزاربرابري تهديد
ميكنيد؛ ما شــما را ميشناسيم ،آنوقت كه

عيناالسد را زديم ،فرض داشتيم كه شما پاسخ
ميدهيد و صدها موشك آماده كرديم كه اگر
زديد داشتههايتان را ويران كنيم.
فرماندهكل ســپاه در پايان با تأكيد به اينكه
«دشمن همهجا زير ديد ماست و اگر الزم باشد
زير تير ما نيز قرار خواهد گرفت» ،هشدار داد:
آقاي ترامپ ،اگر تار مويي از سر يك ايراني كم
شود ،تمام كركهاي شما را به باد ميدهيم؛
اين تهديد جدي است و ما همهچيز را در عمل
ثابت خواهيم كرد.
دونالد ترامــپ ،رئيسجمهــور آمريكا اخيرا
طي سخناني در جمع هواداران خود در ايالت
ويسكانســين ،در واكنش به برخي ادعاهاي
رســانهاي مبني بر تصميم ايران براي گرفتن
انتقام ترور سردار «قاسم سليماني» و تصميم
بر ترور سفير آمريكا در آفريقاي جنوبي ،تهديد
كرد« :ما ضربهاي هزار برابر سختتر از چيزي
كه تا االن به آنها زدهايم ،وارد خواهيم كرد».
جنازههاي دشمنان را از تنگه هرمز خارج
خواهيم كرد

ســردار دريادار پاســدارعليرضا تنگسيري،
فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب

جوالن كرونا در بهارستان

عباس مقتدايي ،نايبرئيس كميســيون امنيت ملي و سياست
خارجي ،به ويروس كرونا مبتال شد .مقتدايي پس از محمدحسن
آصفــري نماينــده اراك ،خنــداب و كميجان ،اليــاس نادران
نماينده تهران ،علي نيكزاد نايبرئيس مجلس ،اقبال شــاكري و
عبدالحسين روحاالميني ديگر نمايندگان تهران ششمين نماينده
مجلس است كه در 7روز اخير به بيماري كرونا مبتال شده است.
طي 4ماه كه از روي كار آمدن مجلس يازدهم ميگذرد تاكنون 30
نماينده به اين ويروس مبتال شدهاند .بهگزارش همشهري ،كرونا
در مجلس يازدهم قرباني هم گرفته و پس از درگذشت فاطمه رهبر
منتخب تهران و محمدعلي رمضاني دستك منتخب آستانهاشرفيه،
اخيرا شاهد درگذشت عيسي جعفري نماينده كبودرآهنگ بهعلت
ابتال به كرونا بوديم .همچنين بيش از  ۴نفر از كاركنان مجلس نيز
بهعلت كرونا فوت كردهاند.

آخرين خبرها از طرح سهفوريتي مقابله با آمريكا

مراعات مردم از  82درصد به  62درصد در هفته گذشته رسيده
كه اين بسيار نگرانكننده است
همزمــان با شــيوع مــوج ســوم كرونا،
دولت
هشدارهاي رئيسجمهور در جلسه ستاد
ملي مقابله با كرونا هم شدت گرفت؛ اينكه
مراقبتهاي مردم كم شــده و دوباره بايد افزايش يابد،
ورود به فصل پاييز خود باعث احتمال افزايش ابتالست
و سوم اينكه چندان به واكســن و ايمني ايجاد شده از
يكبار ابتال به ويروس دل خوش نكنند .همه نگرانيها
سر جاي خودش باقي است و تنها و تنها ادامه مراقبتها
و رعايت فاصلهها ميتواند از مبتاليــان و قربانيان اين
بيماري بكاهد .برخي شرايط بيماري هم در توضيحات
روز شنبه رئيسجمهور همپاي هشدارهاي بيمارستانها
تغيير كرده بودند .از اين بعد درصورت مريضاحوالي بايد
با بدگماني احتمال بيشتر را به كرونا داد.

كافه مجلس

اســامي نيز با بيان اينكه تروريســتهاي
آمريكايي در جايي اشــتباه حضور يافتهاند،
به ايسنا گفت :ما هيچگاه شروعكننده جنگ
نبوده و نخواهيــم بود اما اگــر احيانا جنگي
صورت بگيرد ،قطعا واهمــهاي از آن نداريم؛
ما همواره از جنگ برحذريم ،اما اگر دشمنان
بخواهند منافع ملي ما را در هر نقطه از كشور
با تهديد روبهرو سازند و به آنها تعرضي كنند،
قطعا در مقابل اين اقدام قاطعانه ميايستيم.

سردار تنگســيري با بيان اينكه «قطعا آمدن
رژيم صهيونيستي به منطقه به ضرر كشورهاي
مقابل خواهــد بود و ما اين حضــور را تهديد
حســاب ميكنيم» گفت :در مقابل دشمنان
اعم از منطقهاي و فرامنطقهاي خواهيم ايستاد
و قطعا مردم عزيــز بدانند كه ميــدان را در
مقابل آنها خالي نخواهيم كرد و در روز واقعه
جنازههايشان را روي تابوتهاي ايراني از تنگه
هرمز خارج خواهيم كرد.

سردار حســين عاليي ،فرمانده
پيشــين نيروي دريايي ســپاه
پاسداران و رئيس پيشين ستاد
مشترك ســپاه در گفتوگويي
درباره توافق امــارات و بحرين با
رژيم صهيونيســتي ،به جماران
گفت:
ترامپ ميخواهد در مقابله با جمهوري اسالمي ايران گامهاي
بلندي بردارد و تا ميتواند كشورهاي عربي همسايه ايران را از
توافق با جمهوري اسالمي دور كند و شرايطي را فراهم كند تا
بتواند دشمني بين كشورهاي عربي و ايران را افزايش دهد.
طبيعتا اســرائيل با انجام اين توافقات بــا دُم خود گردو
ميشــكند و از تمام فضاي جغرافيايي اين كشــورها براي
جاسوسي و تهديد عليه ايران استفاده خواهد كرد.
(در پاسخ به ســؤالي درباره تحويل جنگندههاي اف35
آمريكايي به امارات با موافقت اسرائيل) اين جنگندهها عليه
ايران در امارات مستقر ميشوند و با هماهنگي با اسرائيل در
اختيار امارات قرار ميگيرند.
همكاري بيشتر ايران با كشــورهاي عربي ميتواند طرح
آمريكا و اسرائيل را براي تعميق شكاف بين كشورهاي عربي و
ايران و توسعه ناامني در منطقه ناكام بگذارد.
هيچگاه كشورهايي مانند عربستان و امارات ضداسرائيل
نبودهاند و از فلسطينيها حمايت نكردهاند .آنها ياسر عرفات
را تحت فشار قرار دادند تا درحاليكه كرانه باختري در اشغال
صهيونيستها بود ،با اسرائيل سازش كند .بنابراين آنها هميشه
در راستاي سياست آمريكا و عليه فلسطينيها اقدام كردهاند.
دولت قطر هم روابط غيررسمي با اسرائيل دارد و در عين
حال با فلسطينيها نيز رابطه خوبي دارد.
بعيد است كه اســرائيل كشتيهاي جنگي به خليجفارس
اعزام كند .ولي بايد مراقب خرابكاريهــاي واحدهاي ويژه
اسرائيل عليه كشتيها و برهمزدن امنيت خطوط كشتيراني در
آبهاي بينالمللي بود.

رئيس كميســيون امنيت ملي مجلس از برگزاري نشســت اين
كميسيون با موضوع بررسي طرح سهفوريتي مقابله با تصميم آمريكا
خبر داد و گفت :رفع محدوديتهاي هستهاي و كاهش همكاري با
آژانس ،پيشنهادهاي مطرح در اين طرح است .مجتبي ذوالنوري با
اشاره به تالش دولت ترامپ براي فعال كردن مكانيسم ماشه ،گفت:
بر همين اساس ،كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
در نشستي با حضور نمايندگان و برخي كارشناسان اين حوزه طرح
سهفوريتي مقابله با اقدام آمريكا را بررسي خواهد كرد تا مجلس در
جلسه صحن يكشنبه درباره عملكرد و رفتار آمريكا تصميمگيري
كند .او در گفتوگو با ايلنا افزود :ما در اين طرح پيشــنهادهايي را
مطرح كرديم كه با توجه بهنظر نمايندگان تكميل خواهد شــد.
جمهوري اسالمي ايران در برجام محدوديتهايي را پذيرفته است،
لذا ما در اين طرح سهفوريتي پيشــنهاد رفع همه محدوديتها را
داديم تا شرايط ما مثل قبل از برجام شود.

تعيين تكليف نمايندگان جديد مجلس

سخنگوي هيأترئيســه مجلس گفت :نمايندگان جديد پس از
تأييد انتخابات توسط شوراي نگهبان و تأييد اعتبارنامه آنها وارد
مجلس ميشوند .محمدحسين فرهنگي با اشاره به تعيينتكليف
منتخبان مجلس كه در دور دوم انتخابات رأي آوردهاند ،اظهار كرد:
نمايندگان جديد پس از تأييد انتخابات توسط شوراي نگهبان و
اظهارنظر شــعب درباره اعتبارنامه آنها وارد مجلس ميشــوند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،ســخنگوي هيأترئيسه
مجلس گفت :اين نمايندگان بعــد از تأييد اعتبارنامه به عضويت
كميسيونهايي كه كمتر از ۲۳عضو دارند درخواهند آمد.

انتقاد ازتشكيل نشدن كميسيون قضايي مجلس

هادي طحان نظيف ،عضو حقوقدان شوراي نگهبان ،در پستي در
اينستاگرام خود با عنوان گزارش ،47شرحي از جلسه اخير شوراي
نگهبان را منتشر كرد .او در اين گزارش آورده است :ابتدا گزارشي
از برگزاري مرحله دوم انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي
اسالمي ارائه شــد و پس از آن  6مصوبه مجلس و يك اساسنامه
دولتي در دســتور كار بودند كه به آنها رسيدگي شد .او همچنين
خبر داده كه دستور ديگر ،طرح تعيين حداقل اعضاي كميسيون
قضايي و حقوقي مجلس بود .جاي بســي ناراحتي اســت كه با
گذشت چندينماه از تشكيل مجلسي كه تعداد معتنابهي نماينده
با سابقه قاضي ،وكيل و حقوقخوانده دارد ،كميسيوني كه با يكي از
كارويژههاي آن يعني قانونگذاري و با قوه قضاييه مستقيما ارتباط
دارد ،هنوز در مجلس تشكيل نشده باشد و اينگونه تشكيل شود!

تفحص جديد از صندوق ذخيره فرهنگيان

احمدحســين فالحي ،سخنگوي كميســيون آموزش و تحقيق
مجلس در گفتوگو با فارس ،درباره آخرين وضعيت نظارت اين
كميســيون بر صندوق ذخيره فرهنگيان اظهار داشت :پيش از
اين شاهد تخلف 12هزار ميلياردي در صندوق ذخيره فرهنگيان
بوديم اما اخيرا موارد مشــكوكي از احتمال بروز تخلفات جديد
بهدست كميسيونآموزش مجلس رسيده و گزارشهايي از سوي
دســتگاههاي نظارتي در اينباره به ما ارجاع شده است كه در آن
اعالم شده كه يكسري موارد در تحقيق و تفحص در اين صندوق
بالتكليف مانده اســت .وي افزود :در حال بررسي هستيم كه به
اين نتيجه برسيم آيا كميسيون آموزش مجلس ميتواند مجددا
درخواست تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان را بدهد
و يا اخيرا موارد جديدي را احصا كند؟ وي گفت :بهدليل احتمال
اينكه خطاي مجددي در صندوق ذخيره فرهنگيان صورت گرفته
اســت تقاضاي تحقيق و تفحص جديد از ايــن صندوق را مطرح
كرديم و بنا داريم با اين كار ضمن جلوگيري از بروز تخلفات جديد
در اين صندوق ،ساختار آن را هم اصالح كنيم.

نكته
آزادي مهدي هاشمي تكذيب شد

فاطمه هاشــمي در واكنش به خبر آزادي بــرادرش ،گفت :برادرم
به مرخصي آمده اســت .وي به باشــگاه خبرنگاران گفت :با توجه
به شــرايط بيماري كرونا ،برادرم مهدي به مرخصي كرونايي آمده
است .روز گذشته از سيدمحمود عليزاده طباطبايي ،وكيل خانواده
هاشميرفســنجاني نقل شــده بود كه محكوميت مهدي هاشمي
فرزند مرحوم آيتاهلل هاشميرفسنجاني پايان يافت و ايشان از زندان
آزاد شدند .مهدي هاشميرفسنجاني در خرداد ۱۳۹۴به جرمهاي
اختالس ،ارتشــاء و مباحث امنيتي به ۱۰سال زندان محكوم شد و
در تاريخ ۱۸مرداد همان ســال براي اجراي حكم روانه زندان اوين
شد .پيش از اين ،سايت ديدهبان ايران از قول رضا گلپور نوشته بود
كه مهدي هاشــمي 10روز به مرخصي رفته و هنوز به زندان اوين
برنگشته است.

حاجيزاده :صنعت خودرو خاكريز نبرد اقتصادي است

سردار سرتيپ پاسدار اميرعلي حاجيزاده ،فرمانده نيروي هوافضاي
سپاه در بازديد از خطوط توليد و مراكز تحقيقاتي و نوآوري سايپا با
بيان اينكه شكســت دشــمن در زمينه تحريم صنعــت خودرو با
سرمايهگذاري و توجه به بوميســازي قطعات رقم خواهد خورد،
گفت :صنعت خودرو خاكريز امروز كشور در نبرد اقتصادي است و با
اقداماتي كه در دست اجراست ،دشمن در اين عرصه نااميد خواهد
شد .به گزارش ايسنا ،فرمانده نيروي هوافضاي سپاه تصريح كرد :ما
در نيروهاي مسلح ،صنايع دفاع و بسيج ،وظيفه امروز خود را كمك و
حمايت از توسعه صنايع داخلي دانسته و بدون هيچگونه چشمداشت
و تنها با هدف اعتالي كشور ،در اين عرصه حضور خواهيم داشت.

شهر
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حناچي ،شهردار تهران:

شكست كرونا در مسير پيوسته
امير رضا صديقيان
مربي دوچرخهسواري

خبر

تهران  2020در ركاب جهاني
در سال گذشــته3 ،هزار و  ۱۳۰شهر از ۵۰
ادامه از
صفحه اول كشور جهان در اين پويش شركت كردند كه
۶كالنشهر اروپايي از كشورهاي فرانسه ،آلمان ،بلژيك ،استراليا،
مالتا و يونان و  2شــهر غيراروپايي تهران و تاشــكند از ايران و
ازبكستان بهعنوان برترينهاي اين حوزه انتخاب شدند.

ملك شهرداري
پسگرفته شد

اينباره و هماهنگي بيشــتر جهت
سرعتبخشــي به رونــد اقدامات
خواهد بود».
با نوشــتههاي شــهردار كالنشهر
تهران بايد در روزهاي آتي منتظر
ماند و ديدكه آيا اعضاي شــوراي
اسالمي شهر تهران قانع ميشوند
يا همچنان خواستار مطالبهگري از
حناچي خواهند بود.
اما اینطــور که معــاون فرهنگی و
اجتماعی شهرداری تهران میگوید،
اطالعات ناهمگن و نادرســت در
ابتدای شروع کار شناسایی امالک
واگذارشــده ،تا حدودی باعث شد
که مســیر اطالعرســانی با کندی
همراه شــود .محمدرضــا جوادی
یگانه به همشــهری گفت« :باید به
دقت بررسی میشده که کدامیک
از امالک در اختیار اشــخاص قرار
گرفته و کدامهــا در اختیار نهادها
و انجمنها .مثال همین بررســیها
نشــان داد که حــدود 100ملک
در اختیار نهادهایــی مانند راهور
و نیروی انتظامی بــوده که نیاز به
بررسی حقوقی بیشتر داشتهاند».
به گفته او حدود 500ملک دیگر هم
باید به دقت بررسی شوند؛ چراکه در
تحقیقات اولیه مشخص شد نیمی
امکان تخلیه و یکسوم هم امکان
فروش داشتهاند؛ با این حال نتیجه
نهایی پس از بررســیهای بیشتر
اعالم میشود .او با اشاره به امالکی
که در اختیار سازمانهای مردمی
فرهنگی و هنری اســت ،میگوید:
«در مواردی به یک انجمن فرهنگی
که در زمینههایــی مانند هنرهای
ملی فعالیت میکند ،اجازه استفاده
از ساختمانی داده شده است که در
شورا به آن رسیدگی خواهد شد .ما
تا اینجا پیشــرفت خوبی داشتهایم
و امیدواریــم با همکاری شــورای
شــهر ،تا پایان سال موضوع امالک
به نتیجه نهایی برسد».

شــهرداري امالكي را كه در دوره گذشــته بدون طي مراحل قانوني و مجوز به افراد غير
و چند انجمن واگذار شده بود ،فهرست كرده و در مسير بازپسگيري آنها قرار دارد
زينب زينالزاده

خبرنگار

مدتي اســت كه موضوع
گزارش بازپسگيــري امــاك
شهرداري تهران به خبر
داغ رسانهها تبديل شده است؛ خبري
كه اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران
خواستار شفا فســاز ي توسط پيروز
حناچي ،شهردار پايتخت شدهاند .تهيه
ليست از اماكن شهرداري كه در اختيار
غير ،برخيمديران و چند انجمن قرار
دارد ،نخستين گامي است كه شهردار
تهران ميتواند در پاسخ به درخواست
اعضاي شوراي اســامي شهر تهران
بردارد .بر اين اساس فهرست كامل و
دقيقي تهيه شــده كه مدتــي بعد در
راستاي شفافسازي منتشر ميشود.
در همين راستا حناچي آنچه الزم بوده
را در توييــت خــود نوشــته و از
بازپسگيري 400ملك شهرداري به
نفع شهر خبر داده است.
بهگــزارش همشــهري ،ماجــرا بــه
60ســال پيش برميگردد؛ روزي كه
قانون واگذاري امالك شــهرداري به
سازمانهاي مردمنهاد و مؤسسههاي

خيريه تصويب شــد؛ قانوني كه شايد
آن روز و آن ســال براســاس اقتضاي
زماني نيــاز بود و با گذشــت بيش از
5دهه قطعا نياز به بازبيني و بازنويسي
مجدد داشــت ،اما اين كار انجام نشد
و اين رويه طي ســالها ادامه داشت
تا اينكه مشخص شــدهحدود 4هزار
ملك شــهرداري در اختيار غير است؛
واگذاري بدون نظارت كافي و مديريت
درست و اصولي كه ميتواند زمينهساز
فساد اداري شود.
آبان 96بود كــه براي نخســتينبار
تعيين تكليف امالك واگذار شده ،در
شــوراي اسالمي شــهر تهران مطرح
و قرار شد براســاس تبصره 6ماده55
پرونده امالك شــهرداري كه واگذار
شده ،دوباره بررسي شــود .يك سال
بعــد ليســت1904پالك ثبتــي از
امالك واگذارشده شــهرداري تهيه و
مشخص شــد اين تعداد پالك ثبتي
شــامل 4هزار واحد ميشــود .پس از
آن بود كه اعضاي شــوراي اســامي
شــهر تهران بهويژه محمد ســاالري
و محمدجواد حقشــناس خواســتار
پاسخگويي شــهردار تهران در مورد
امالك واگذار شــده و شفافســازي

درخصوص بازپسگيري آنها شدند.
پيــروز حناچــي ،شــهردار تهــران
در واكنــش بــه چالش ايجادشــده
درباره امــاك واگذارشــده ،پیش از
ایــن گفتهبود« :شــهرداري يك نهاد
اجتماعي و خدماتي است و نميتوانيم
فعاليتهاي فرهنگــي و اجتماعي را
ناديده بگيريم و بيتفاوت از كنارشان
عبور كنيــم .برخي از ايــن امالك در
اختيار نهادهاي فرهنگي و اجتماعي
هســتند و تالش ميكنيم ليست اين
امالك را تهيه كنيــم و در كوتاهترين
زمان به شورا ارائه ميدهيم».
عالوه بر نهادهاي فرهنگي و اجتماعي،
برخي از امالك هم در اختيار اشخاص
ديگري كه فعاليــت اجتماعي ندارند،
قرار گرفته است .شهردار تهران به اين
موضوع هم اشــاره كرده و گفته است:
«رســيدگي به امالكي كه مستقيما
در اختيار اشخاص قرار گرفته و جنبه
اجتماعي ندارد هم قبال آغاز شده بود و
با تمامشدن بررسيها و ثبت اطالعات،
حتما اعضاي شــوراي اســامي شهر
تهران را مطلع ميكنيم».
در اين بين حقشــناس در پســتي
توييتــري خطاب به شــهردار تهران

عنوان كرده كه خواســته مردم براي
مشخصشــدن سرنوشــت امــاك
شهرداري خواسته بحقي است و بايد
به اين خواسته پاسخگو باشيد.
تعيين تكليف نهايــي در توييت
شهردار تهران

شــهردار تهران در واكنش به توييت
حقشناس ،عضو شوراي اسالمي شهر
تهران در توییتر نوشــت« :در راستاي
حفاظت از بيتالمال اقدامات الزم براي
بازپسگيري امالك شهرداري تهران
از طريق ســازمان امالك و مستغالت
و كميسيون بند  6ماده ۵۵مستمر در
حال انجام است .تاكنون حدود 2هزار
ملك تعيين تكليف شده و 400مورد
با پيگيريهاي قانونــي بازپسگيري
شده است».
حناچــي در توييت ديگري نوشــت:
«در مورد تعــدادي از امالك هم قوه
قضاييه راســا پيگير موضوع اســت.
گــزارش اقدامات و اليحــه مربوطه،
نيمه اول مهر به شــوراي شــهر ارائه
خواهد شــد .جلســات همانديشــي
شورا و شــهردار محل مناسبي براي
بررسي و رفع كاستيهاي احتمالي در

مرور برنامههاي گراميداشت هفته دفاعمقدس در پايتخت كشور

آسمان تهران پرستاره شد
محمد سرابي
خبرنگار

برنامههاي فراگير فرهنگي هنري شــهرداري تهران
به مناســبت هفته دفاع مقدس امسال با عنوان «شهر
پرستاره» برگزار ميشــود و تخمين زده ميشود كه
170هزار نفر مخاطبان اين برنامه باشند .در اين بين
خطر انتشار بيشتر ويروس كرونا كه آغاز موج سوم آن
از سوي ســتاد ملي كرونا اعالم شده است ،باعث شده
بخشــي از اين برنامهها بهصورت مجازي اجرا شود و
گروهي ديگر نيز با حفظ فاصله اجتماعي و در فضاي
باز به اجرا درخواهد آمد .برنامههاي هفته دفاعمقدس
از فردا31 ،شهريور تا 10مهر ادامه دارد و تمام مناطق
22گانه شهر را زير پوشش قرار ميدهد.
برنامههاي مشترك شهرداري و سپاه

امســال بيش از 13برنامه هفته دفاعمقدس بهصورت
مشترك بين سپاه محمد رسولاهلل(ص) تهران بزرگ
و شهرداري تهران اجرا ميشــود .محوريترين برنامه
برپايي نمايشگاههاي «ياد ياران» است كه در 100نقطه
شهر برگزار ميشــود .عالوه بر اين ،در 5نقطه تهران
رزم نمايش اجرا خواهد شــد كه در آن به بازســازي
عمليات والفجر ۸و بررسي ابعاد و مولفههاي آن پرداخته
ميشود .برخی از این برنامهها به شرح زیر است:
 1نمايشگاه ياد ياران و رزم نمايش
 2چلــه حماســه مقاومــت در مياديــن و معابر و
ايستگاههايمترو

 3ايجاد گالري مقاومت در فضاهاي تبليغاتي شهر
 4تبليغات روي شيشه عقب تاكسيها و اتوبوسهاي
شركت واحد
 5راهاندازي كاروانهــاي نمادين اعزام دفاعمقدس
در مناطق شهر
 6برگزاري يادواره و ديدار با خانواده معظم شــهدا،
جانبازان و رزمندگان
 7توليد نماهنگ و آثار تصويري فاخر و انتشــار در
فضاي مجازي و رسانه ملي
 8نمايشگاه سير دستاوردهاي دفاعمقدس و سبك
زندگي شهدا
 9جشنواره فرهنگي هنري ورزشي با اولويت فضاي
مجازي
 10نصب سازه طاقنصرت در فضاهاي شهري
 11تجليل و تكريم شهداي گمنام در مزار شهدا
 12به صدا درآوردن زنگ دانشآموز شهيد
 13جشنوارههاي تفريحي و سرگرمي
پويش مشق حماسه و ايثار

شــيوهنامه اجرايي پويش ملي «مشــق حماســه و
ايثار» با شــعار محوري «ما ملّت شهادتيم» برگرفته
از بيانات سردار سليماني ،براي اجرا در شهرداريها و
دهياريها نیز ابالغ شده است .در اين شيوهنامه آمده:
«اجراي طرح پالك افتخار و نصب پالك فاخ ِر مزين
به تصاوير و يادبود شهدا بر سردر منازل ايشان ،نصب
نمادهاي ويژه دفاعمقدس در معابر عمومي و فضاهاي
فرهنگي شهر و روستا ،نصب و پردهبرداري از تصوير

به ياد شهداي گمنام
شهرداري تهران هميشه برنامههايي را در تمام سطح شهر
عليرضا فاطميانپور
براي گراميداشــت هفته دفاعمقدس و زنده نگهداشــتن
معاون سازمان فرهنگي هنري شهرداري
ارزشهاي آن اجرا ميكند كه به تناسب هر سال تفاوتهايي
دارد .امسال سازمان فرهنگي هنري شــهرداري در برنامههاي هفته دفاعمقدس توجه ويژهاي به مقبره شهداي
گمنام كرده است و طرحهايي مانند فصل رويش كه براي تقدير از هنرمندان انقالبي اجرا ميشد يا ديدار با خانواده
شهدا با برنامههاييكه در محل مقبره شهداي گمنام اجرا ميشود ،تلفيق شده است .البته اين توجه تنها به معني
حضور در محل مقبره شهداي گمنام نيست و در ديگر برنامهها نيز جاي گرفته است .مثال سايتي در سازمان فرهنگي
هنري داريم كه از طريق آن پالك جنگي با نام يك شهيد به جوانان اهدا ميكرديم تا به نشانه عهدي باشد كه نسل
جوان با شهدا ميبندد و هميشه به همراه داشته باشند .امسال اين كار را ويژه شهداي گمنام انجام ميدهيم .قبال به
اين شكل بود كه در سامانه ثبتنام ميكردند و يك پالك با نام شهيد تقديم آنها ميشد ولي امسال پالكها به نيت
شهداي گمنام صادر ميشود و به جاي نام شهيد ،محل دفن او در مرقد شهداي گمنام هر محله درج شده است .از
طرف ديگر ،امسال با بيماري كرونا روبهرو هستيم و به همين دليل برخيبرنامهها تغيير پيدا كرده است .با توجه به
اينكه نوجوانان اوقات بيشتري را درون خانه هستند ،با همكاري بنياد بازيهاي رايانهاي و با هدف حمايت از بازيهاي
ايراني ،بخشي را به بازيهاي گروهي تلفن همراه كه با موضوع دفاعمقدس ساخته شدهاند ،اختصاص داديم .بازيهاي
گروهي قبال به اين شكل براي جوانان و نوجوانان اجرا نشده بود .بخش ديگري كه نسل جوان در آن نقش پررنگي
دارد ،مراسم چهارپايهخواني است .شهرداري يكي از نخستين ارگانهايي بود كه امسال اين سنت را در مراسم دهه
اول محرم احيا كرد .امسال اين كار را بهصورت روايتگري ويژه نوجوانان درآورديم كه با ايام صفر هم مصادف شده
است .در بخش ديگري از فعاليتهاي امسال يك طرح پويانمايي به نام چهلسردار داريم كه وقايع زندگي و خاطرات
شده و نوجوانها قسمت بعدي
دوران شهدا را از ديد يك شخصيت نشان ميدهد .قسمت اول اين پويانمايي ساخته 
را پيشنهاد ميدهند كه چطور ساخته شود.

نسبت برنامههاي مجازي و ميداني
43عنوان محصول
عناوين محصوالت توليدشده در فضاي مجازي
13عنوان برنامه
عناوين برنامههاي ميداني و اجرايي

و يا ديوارنگاره يادبود شــهدا در مدارســي كه به نام
ايشان مزين شده است ،نصب و پردهبرداري از تصوير
يا ديوارنگاره يادبود معلمان و اساتيد شهيد ،شهداي
دانشــجو ،دانشآموز و طلبه در مدرســه ،دانشگاه و
حوزه علميه محل تحصيل يا تدريس ايشان و نصب
يادبود و زندگينامه مختصر شهدا در ورودي كوچهها و
خيابانهاي مزين به نام ايشان از برنامههاي پيشنهادي
پويش ملي مشق حماسه و ايثار اســت كه در هفته
دفاعمقدس از سوي شــهرداريها و دهياريها اجرا
ميشود ».در اين شيوهنامه بر استفاده از ظرفيت فضاي
مجازي و شــبكههاي اجتماعي بهمنظور بزرگداشت
حماسه 8ســال دفاعمقدس ،اطالعرساني مناسب
مراســم و رويدادها با اســتفاده از ظرفيت تبليغات
شهري و روســتايي ،ايجاد ايســتگاههاي مشاوره و
پاسخگويي به مسائل و شــبهات ديني و اعتقادي و
ايجاد نمايشگاههاي تركيبي با موضوع حماسهحسيني،
ارزشهــاي دفاعمقــدس و آغــاز ســال تحصيلي

بهصورت حضــوري و مجازي تأكيد شــده اســت.
اكران عكسهاي دفاعمقدس در پايتخت

همزمان با هفته دفاعمقــدس ۳۵عكس در فضاهاي
بزرگ در اختيار ســازمان زيباســازي شهر تهران به
نمايش درميآيند .به گزارش همشهري ،مديرعامل
سازمان زيباسازي شهر تهران با اشــاره به برگزاري
جلســه هماهنگي ،انتخــاب و اكــران عكسهاي
دفاعمقدس ،اظهار كرد :در اين جلسه از 300عكسي
كه در مراحــل مقدماتي انتخاب شــدند ،در نهايت
35عكس با موضوع دفاعمقدس توســط نمايندگان
دستگاههاي مختلف انتخاب شدند.برزين ضرغامي
با بيان اينكه عكسهاي انتخابشده همزمان با هفته
دفاعمقدس در سطح شهر تهران اكران خواهند شد،
گفت16 :هزار متــر از فضاهاي در اختيار ســازمان
زيباسازي نيز به موضوع دفاعمقدس اختصاص داده
شده است.

برپايي نمايشــگاه و كاروان ياد ياران در محالت
جنوب شهر

نمايشــگاه فرهنگي هنري هفته دفاعمقدس هم از
 ۳۱شهريور در بوســتانهاي محلههاي جنوب شهر
تهران؛ ۲۲بهمن ،شهيد مطهري و امام خميني(ره)
آغاز بهكار ميكند.
پخش كليپ و فيلم با موضــوع هفته دفاعمقدس در
ســالن آمفيتئاتر ســراي محالت ،بازديد از خانواده
معظم شــهداي 8ســال دفاعمقــدس ،غبارروبي و
عطرافشــاني مزار شهدا و برپايي مســابقه نقاشي با
موضوع ايثار و شــهادت در ســراي محالت از ديگر
برنامههاي مناســبتي هفته دفاعمقدس هستند .در
طول اين هفته ضمن حضور هنرمندان خوشنويس،
نقاش و طراح در خيابان داوود عزتي محله رســالت
بهمنظور فعاليت پيرامون دفاعمقدس ،كاروان ياد ياران
نيز با حال و هواي جبهه در محالت ناحيه ۳منطقه19
به حركت درميآيد.

مهمترین برنامههای هفته دفاع مقدس در تهران
برنامه

مخاطب

شيوه اجرا

زمان

ل چراغ
چه 

خانواده شهدا ،هنرمندان ،جوانان

برگزاري مراسم در كنار مزار 40شهيد گمنام همراه با خاطرهگويي ،روايتگري و مداحي

31شهريور تا 10مهر

ل نما
چه 

رهگذران در سطح شهر

نمايش خياباني در ميادين و مترو

31شهريور تا 10مهر

ل سرو
چه 

رهگذران در سطح شهر ،هنرمندان

وركشاپ نقاشي

31شهريور تا 10مهر

ل سردار
چه 

نوجوانان دانشآموز

توليد كتاب و كميك استريپ

31شهريور

چهل برد

نوجوانان دانشآموز

بازي تلفن همراه

31شهريور

مدير تراز انقالب

كارمندان و مديران سازمانها و نهادها

پويش مجازي ترويج گفتمان مديريت جهادي

31شهريور تا 10مهر

توليد محتواي مجازي

عموم شهروندان در فضاي مجازي

توليد و انتشار محتواي مجازي با موضوع شهدا

31شهريور تا 10مهر

مسابقه كتابخواني

عموم شهروندان در فضاي مجازي

معرفي 40كتاب دفاعمقدس

31شهريور تا 10مهر

محصول نگاهگذر مترو

رهگذران در شبكه مترو

توليد و نصب 10دادهنما و پوستر شهداي شاخص

31شهريور تا 10مهر

مراسم با اين ستارهها

عموم شهروندان

روايتگري و مداحي در قطعه 26بهشت زهرا

3و 10مهر

مداحي شبهاي پرستاره

زائران گلزار شهدا

مداحي حاج حسين يكتا در گلزار شهداي بهشت زهرا

31شهريور تا 7مهر

مراسم بلندا

عموم شهروندان

روايتگري و چهارپايهخواني

31شهريور تا 10مهر

عكس :همشهري /حسين تهراني

حملونقل پاك تهران در مسير توسعه

طرح جامع حملونقل و ترافيك كالنشهر تهران در راستاي «شهر
انســانمحور» با محوريت و اولويت «حملونقل انسانمحور» از
سال  1394اجرايي شده اســت .كاهش بار ترافيك و كم كردن
ذرات آالينده ،ويژگيهاي منحصربهفرد استفاده از دوچرخه است
كه سبب شد اين طرح خيلي زود اجرايي شود و به نتايج مطلوب
برسد؛ طرحي كه به استفاده از دوچرخه ،اين وسيله حملونقل
بيدود ،تأكيد دارد و سال 96با ورود بيدودهاي نارنجي مسير را
براي پا به ركاب شدن فراهم كرد3 .ســال پيش ،وقتي بيدودها
در بيش از  50ايســتگاه پارك شدند ،كســي باور نميكرد اين
دوچرخههاي دوستداشــتني بيــش از 200هــزار طرفدار در
كالنشــهر تهران پيدا كنند .همين اســتقبال خوب شهروندان
سبب شد تا واحد توســعه حملونقل پاك ،اهداف و برنامههاي
تدوينشده در اسناد پنجساله را با پشتوانه تحقيقات و پژوهشها
پيش بگيرد و در گام بعدي احداث معابر ويژه دوچرخهسواران در
دستور كار مديريت شهري قرار گرفت .اكنون در پايتخت حدود
175كيلومتر مسير دوچرخه وجود دارد و تا سال 1401با ساخت
375كيلومتر ديگر ،مسير ويژه دوچرخه كالنشهر تهران به بيش
از 500كيلومتر ميرسد.
مســير ويــژه دوچرخــه در خيابــان كريم خــان زنــد نمونه
بهرهبرداريشده از مسير امن پاك است كه با کامل شدن رینگ
اتصالی آن ميتواند الگويي براي ساير مسيرهاي كالنشهر تهران
و حتي ساير شهرهاي بزرگ كشور باشد .فعاالن حوزه مديريت
حملونقل پاك باور دارند در مســير توسعه تا سال 1401سهم
دوچرخه در حملونقل عمومي يك و نيــم درصد خواهد بود و
اين سهم نشــان ميدهد در آينده نه چندان دور روزانه بيش از
305سفر درونشهري با دوچرخه انجام ميشود.
هر چند هنوز هم شــيب تند مســير جنوب به شــمال تهران
بستر دوچرخهسواري را در اين مســيرها فراهم نكرده است ،اما
مديران شهري در ســالهاي اخير تالش كردهاند در مسيرهاي
غربي -شرقي يا بالعكس مسيرهاي امني براي ركاب زدن ايجاد
كنند .همين تالشهاي مبتني بــر تحقيقات و پژوهشها ،واحد
توســعه حملونقل پاك را در رديف سازمانهاي موفق در حوزه
حملونقل عمومي قرار داده و از اينرو دو ســال پيش خشــت
طاليي مديريت شهري به اين واحد اختصاص داده شده است.

يكشنبه  30شهریور  99شماره 8042

عكس :همشهري /اميرپناهپور

بيش از 10ســال اســت كه
دوچرخهســواري ميكنــم و
همين عشق به دوچرخه سبب
شد بهصورت حرفهاي وارد اين
رشته شــوم و اكنون بهعنوان
مربي در كنــار عالقهمندان به
دوچرخه و دوچرخهســواري
حضور دارم .دوچرخه وســيله
حملونقــل پــاك اســت كه
با شــيوع بيماري كوويد19-
طرفداران زيادي پيدا كرده است .در شــرايط بحراني كنوني كه
رعايت فاصله اجتماعي تنها راه گسســتن زنجيره انتقال بيماري
است ،استفاده از اين وسيله دوچرخ بهترين گزينه بهحساب ميآيد.
حاال كه ويروس كرونا زمينه نهادينه شدن فرهنگ استفاده از وسيله
حملونقل پاك را در ميان مردم فراهم كرده ،بد نيســت مديران
شهري مناطق جدیتر آستين باال بزنند و مسيرهاي مناسبي براي
دوچرخهسواران ايجاد كنند .مسير ويژه دوچرخه در خيابانهاي
طالقاني ،زرتشت و كريمخان وجود دارد كه بهدليل پيوسته نبودن
مسير ،دوچرخهسواران در برخي نقاط وارد معبر عمومي ميشوند
كه اين موضوع مخاطراتي براي آنها به همراه دارد.
اگر در مسير جنوب به شمال و شرق به غرب تهران ،مسير پيوسته
مانند خطوط بيآرتي ايجاد شود ،حتماً دوچرخه طرفداران زيادي
پيدا ميكند و نتيجه اين استقبال منجر به كاهش بار ترافيك و كم
شدن ذرات آالينده هوا ميشود.
ورود بيدودهاي نارنجي به ناوگان حملونقل عمومي كالنشــهر
تهران اتفاق فرخندهاي بود كه طي سالهاي گذشته با پيگيريهاي
مديريت شــهري رخ داد و مردم هم از حضور دوچرخهاي نارنجي
شــاد شــدند اما با توجه به شــيب جنوب به شــمال ،قرار دادن
دوچرخههاي دندهاي كنار بيدودها ميتواند اشــتياق شهروندان
را در مسير صعودي قرار دهد.
ي و نهادينه كردن يك فرهنگ در ميان
بهطور كلي براي فرهنگساز 
مردم نياز به مشــاركت متقابل ميان مديران شهري و شهروندان
است كه نبود هريك از آنها به منزله ناقص بودن زنجيره پيوند است
و قطعاً نتيجهاي كه مورد انتظار است حاصل نميشود.
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 3استراتژي وزارت راه در معادله مسكن

معاون وزير راه و شهرسازي :افزايش توليد مسكن ،جداسازي بازار سرمايهگذاري از بازار مصرفي و ساماندهي حوزه اجاره
سه استراتژي كلي اين وزارتخانه در مواجهه با معادالت بازار مسكن است
بازار مسكن در 6ماه اخير
مسكن يكي از پرتنشترين شرايط
قيمتي خود را تجربه كرده
و بهطور ميانگين هرماه معادل 4تا 5برابر
تورم ماهانه كشور رشد قيمت داشته است.
اين رشــد در حالي بوده كه وزارت راه و
شهرسازي در قالب طرح اقدام ملي تالش
كــرده اســت متقاضيــان مصرفي را
ساماندهي كند ،اما بازهم اين بازار سربهراه
نشده است.
به گزارش همشــهري ،اثرپذيري بازار
مسكن از ساير بازارها و بيثباتي قيمت
مسكنبهدنبالهجومنقدينگيسرگردان،
موضوعي است كه پيشازاين چندين بار
از سوي وزير راه و شهرسازي مطرح شده
و محمد اسالمي بهتازگي نيز آن را تكرار
كرده است .در اين ميان ،معاون مسكن و
ساختمان وزارت راه و شهرسازي مجموعه
الزامات حل معادله مسكن را شامل سه
استراتژي میداند كه اجراي آنها ميتواند
به كنترل روند صعودي قيمت مسكن در
ماههاي آتي كمك كند.
تنشسازي نقدينگي سرگردان

وزير راه و شهرسازي معتقد است :بيثبات 
ي
قيمتها از ســرگرداني نقدينگيها آب
ميخــورد و بــه خانه ملــت ميگويد:
تحوالت پرالتهابي كه امروز بازار مسكن
با آن روبهرو است صرفاً به فعلوانفعاالت
اين بازار مرتبط نميشــود ،بلكه حجم
نقدينگي لجامگسيخته موجود در كشور
اين بال را بر سر بازار مسكن آورده است.
كافي است ســوداگران احساس كنند
يك بازار از بازدهي خارج شــده اســت،
سريعاً نقدينگيها را از بازاري خارج و به
بازاري ديگر منتقل ميكنند .بر همين
اساس ،اسالمي راهكار حل اين مشكل
و ساماندهي نقدينگيهاي سرگردان را
در جامعه ،اعمال سياست و برنامههاي
كاربردي از سوي دولت ميداند و ميگويد:
دولت بايد بتواند نقدينگي را كنترل و با

جمعكردن آن از سطح جامعه ،اين پولها
را به سمت توليد هدايت كند .همچنين
معاون مسكن و ســاختمان وزارت راه و
شهرسازي با تأكيد بر اينكه بازار مسكن
يك مســئله چندبعدي است ،مجموعه
تالش براي حل معادله بازار مســكن را
منوط به اجرا و موفقيت ســه استراتژي
كلي ميداند كه به عقيده او ميتواند روند
صعودي قيمت مسكن را در ماههاي آتي
كنترل كند.
ابعاد بازار مسكن

اظهارات اسالمي در مورد نقش نقدينگي
سرگردان در تنش بازار مسكن مسئلهاي
اســت كه همه بازارها را متأثر كرده ،اما
معاون او معتقد است :موضوع مسكن يك
موضوع چندبعدي و متأثر از چند متغير
است و بر همين اســاس ،حل معادالت
آن نيازمند اجراي چند روش مديريتي
است .معاون مسكن و ساختمان وزیر راه
و شهرسازي با بيان اينكه صرفاً با افزايش
توليد مسكن يا ســختگيريهاي نظام
مالياتي نميتوان مشكالت اين بازار را رفع
كرد ،به مهر ميگويد :براي كنترل بازار
مسكن بايد مجموعه اقداماتي در پيش
گرفته شــود كه همه ابعاد مشكالت آن
را در بر بگيرد.

يك بازار؛ سه استراتژي

محمود محمودزاده با اشاره به اينكه بعد
از ساماندهي بازار اجاره در ماههاي اخير،
نوبت به رفع مشكالت بازار مسكن رسيده
است ،ميافزايد :در مجموعه وزارت راه و
شهرسازي ،سه استراتژي كالن در بخش
مسكن تدوين شده كه ميتواند بهصورت
اصولي زمينه اصالح بازار را فراهم آورد.
به گفته او ،يكي از اين استراتژيها ،جدا
كردن بازار سرمايهگذاري در بخش مسكن
از بازار مسكن مصرفي است كه با راهاندازي
ســامانه امالك و اســكان و همچنين
بستههاي مالياتي در حال پيگيري است.
محمودزاده ميگويد :دومين استراتژي،
پيگيري موضوع افزايش توليد مســكن
اســت كه بهجز طرح اقدام ملي مسكن،
در قالب امضاي تفاهمنامههاي متعدد با
دستگاههاي مختلف براي ساخت مسكن
گروههاي هدف در دستور كار قرار دارد.
به عقيده او ،بــهزودي عمليات اجرايي
اين تفاهمنامهها شروع ميشود كه يك
حركت عمراني بسيار قوي در كشور ايجاد
خواهد كرد .معاون وزير راه و شهرسازي،
سومين استراتژي كلي اين وزارتخانه را در
بازار مسكن منحصر به حوزه اجارهداري
ميدانــد و ميافزايد :در ايــن حوزه ،دو
پيشنهاد مصوب وجود دارد كه مربوط به

شرايط كرونايي است و توانسته اين بازار
را براي اين دوران سامان بدهد ،اما موضوع
اجارهداري حرفهاي هم بهعنوان يك اقدام
جديد ساختاري در دست اقدام است كه
مراحل نهايي آن طي شده و تا چند روز
آينده به هيأت دولت ارسال ميشود.
اميد به اثرگذاري ماليات بر مسكن

يكي از مهمترين نكاتــي كه معاون وزير
راه و شهرسازي معتقد است براي كنترل
قيمت در بازار مســكن مؤثر خواهد بود،
مسئله اســتفاده از ابزارهاي مالياتي در
اين بازار اســت .به گفته محمــودزاده،
اليحه ماليات بر عايدي سرمايه كه توجه
ويژهاي به حوزه مســكن دارد ،روي ميز
كميسيون اقتصادي دولت است و در ادامه
به صحن دولت ميآيد و نهايتاً به مجلس
ارسال ميشود .او همچنين درخصوص
اجراي قانون ماليــات بر خانههاي خالي
نيز ميگويد :با پيگيري اين قانون ،بحث
سرمايهگذاري در بخش مسكن هدفمند
ميشود و در ادامه اگر طرحها و لوايحي
كه در دولت و مجلس براي كنترل بازار
مســكن با ابزارهاي مالياتــي تصويب
ميشــود ،به مرحله اجرا برسد ،ميتوان
روند صعودي قيمت مسكن را در ماههاي
آتي كنترل كرد.
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محمدرضا بختياري ،مديرعامل آبفاي تهران در گفتوگو با همشهري خبر داد

خروج تهران از کابوس تنش آبي

تهران با چالش جدي براي تأمين آب در افق بلندمدت
مواجه اســت و نه فقط پايتخت ،كه تأمين آب براي كل
اســتان با پذيرش نزديك به 17درصــد كل جمعيت
85ميليون نفري ايران چشمانداز سختي را رقم ميزند.
بهتازگي شــهرداري تهران و وزارت نيرو با هم تفاهم
كردهاند كه از ميزان برداشت آب زيرزميني جهت تأمين
نيازمصرففضايسبزدريكبرنامه10سالهكمكنندوقرار
است هرگونهبرداشت آبازمنابعزيرزميني برايمصارف
غيرشرب و همچنين فضاي سبز در دسترس مردم قطع
ت آب زيرزميني مسدود شود .از
شود و چاههاي برداش 
سوي ديگر ،معضل ديگر پيشروي استان تهران مسئله
فرونشست زمين در دشتهاي تهران و فروچالههاست
كه نگراني شهروندان را به همراه داشته است  .محمدرضا
بختياري ،مديرعامل شركت آب و فاضالب استان تهران
دريكگفتوگويتفصيليبهتشريحچالشهاوآسيبها
و همچنين برنامههاي در دست اجرا براي خروج استان
تهران از تنش آبي در افق 1410پرداخته است و هشدار
ميدهد كه برداشت بيرويه از منابع آب زيرزميني بايد
متوقف و روند مهاجرت به تهران و شهرهاي حاشيهاي
معكوس شود .اين گفتوگو را بخوانيد:
انتظار ميرفت كه با شيوع كرونا در تهران با
تنشآبشربمواجهشويم،چهاتفاقيرخدادكهفشاري
به مردم وارد نشد؟

امسال بهدليل شــيوع ويروس كرونا ،شــاهد رشد مصرف
آب در كشور و ازجمله استان و شــهر تهران بوديم و در يك
بازه زماني 20روزه ميزان مصرف آب شــرب شهر تهران به
مرحله نگرانكننده يعني 3ميليــون و 900هزار مترمكعب
در روز رسيد؛ يعني 1.3برابر كل ظرفيت آب درياچه چيتگر!
و مابهالتفاوت مصرف آب شــرب شــهر تهران در اين مدت
نسبت به زمان مشابه پارســال حدود 500هزار مترمكعب
بيشــتر بود؛ يعني معادل ميزان مصرف كل شهر اصفهان با
جمعيت 2.5ميليون نفري با رشد مصرف مواجه شديم .اما
تابستان امسال را بدون تنش آبي پشت سرگذاشتيم بهنحوي
كه در شهر تهران حتي يك ساعت قطعي آب نداشتيم و فشار
آب را در برخي مناطق كم نكرديم ،چون نگاه مردم به آب در
سالجاري بيشتر بهمعناي تضمينكننده سالمت و بهداشت
آنها بود .البته در استان تهران هم چالش جدي نداشتيم به
جز در برخي مناطق ازجمله غرب استان تهران مثل شهرك
قدس ،مالرد و شهريار ،آن هم بهدليل تامين آب از چاههاي
زيرزميني و قطعي برق که باعث شــد در برخي ساعتها با
قطعي آب مواجه شويم.
چه عاملي باعث شد كه با وجود رشد مصرف،
با تنگناي جدي در تامين آب مواجه نباشيم؟

عالوه بر افزايش ميزان بارندگي نسبتا خوب ،از اسفندماه با
مشكل شيوع كرونا مواجه شديم كه در همان مقطع ميزان
مصرف آب در تهران 25درصد رشد كرد و تنش شديدي را
براي ما رقم زد و تابستان بسيار سختي را تجربه كرديم و با تمام
ظرفيت آب را وارد شبكه كرديم و تالش شبانهروزي همكاران
بود كه باعث شد هم به لحاظ كميت و هم كيفيت ،آب مورد
نياز شهروندان تهراني را تامين كنيم و حدود 10روزي است
كه ميزان مصرف كمتر شده و به روزي3.5ميليون مترمكعب
رسيده كه نســبت بهمدت مشابه ســال قبل بازهم با رشد
500هزار مترمكعبي مواجه هســتيم و اميدواريم در پاييز
وضعيت بهتر شود.

بهتازگي بين وزارت نيرو و شهرداري تهران
در ارتباط با تامين آب مورد نياز فضاي ســبز پايتخت
تفاهمنامهاي امضا شده است .اجراي اين تفاهمنامه چه
اثراتي را به همراه دارد؟

در شــهر تهران حدود 140ميليون مترمكعب از منابع آب
زيرزميني در قالب چاههاي حفر شده براي تامين آب فضاي
سبز برداشت صورت ميگيرد و نزديك به  30تا 40ميليون

مترمكعب هم از قنوات آب براي اين كار برداشــت ميشود
كه كل نياز آب فضاي سبز شهر تهران از منابع آب زيرزميني
180ميليون مترمكعب برآورد ميشود .براساس برنامهريزي
شــهرداري تهران در افق ســال 1410براي مصارف فضاي
ســبز تهران به 250ميليون مترمكعب آب نياز است؛ يعني
70ميليون مترمكعب بيشتر از زمان حاضر .در يكسا لونيم
اخير بحثها و مذاكرات جدي با مجموعه شهرداري تهران و
وزارت نيرو انجام شد كه نتيجه اين بود كه اين ميزان مصرف
آب از طريق منابع آب زيرزميني قابل برداشت نيست.

چرا؟ مگر سفرههاي آب زيرزميني تهران با
خطر كاهش تغذيه مواجه است؟

هماكنون بخشي از شبكه فاضالب در شهر تهران اجرا شده
و با تكميل آن ديگر شاهد تغذيه سفرههاي آب زيرزميني از
محل آبهاي جمعآوري شده با شبكه فاضالب نخواهيم بود
و آب اين سفرهها بهصورت پايدار كاهش پيدا ميكند و اگر
شهرداري تهران به روند كنوني خود ادامه دهد ،قطعا تهران
با يك چالش بزرگ بهدليل كاهش آبهاي زيرزميني مواجه
خواهد شد كه پيامد بعدي آن نشست زمين در شهر تهران در
بلندمدت خواهد بود و يك زنگ خطر جدي بهحساب ميآيد.
به همين دليل جلساتي كه در طول 2سال اخير بين شركت
آب و فاضالب استان تهران و آب منطقهاي تهران با شهرداري
تهران بهويژه حوزه معاونت فضاي ســبز و خدمات شهري
داشتيم ،به ثمر نشست و اخيرا تفاهمنامه نهايي به امضاي وزير
نيرو و شهردار تهران رسيد كه بهتعبيري ميتوان از آن بهعنوان
كلنگزني يك سد مجازي در شهر تهران ياد كرد ،يك گام
بزرگوملياست؛بهنحويكه145ميليونمترمكعبازپساب
شبكههاي فاضالب شهر تهران جايگزين برداشت آب از منابع
زيرزميني و قنوات جهت تامين نياز فضاي سبز تهران میشود.
اين تفاهمنامه بهمعناي بستهشدن برداشت
آبهاي زيرزميني براي تامين نياز فضاي سبز است؟

به بياني در افق 1410نهتنها ديگر 218ميليون مترمكعب از
آبهاي زيرزميني تهران براي اين مصرف برداشت نخواهد
شد ،بلكه ميزان برداشت در آن سال به53ميليون مترمكعب
كاهشپيداميكندوبهاندازهيكسدآب تجديدناپذيرذخيره
خواهد شد .در اين تفاهمنامه بهطور شفاف مشخص شده كه
در هر سال چه ميزان پساب در اختيار شهرداري تهران قرار
ميگيرد و چه تعداد از چاهها بسته خواهد شد و همه جزئيات
اين تفاهمنامه مشخص شده و كامال قابل رصد است .برآورد
ميشــود كه حدود 400حلقه چاه داريم كه از آب آن براي
فضاي سبز شهر تهران استفاده ميشود كه با اجراي كامل اين
تفاهمنامه بسته خواهد شد .نكته مهم اينكه استان تهران با
بيالن منفي آب به ميزان150ميليون مترمكعب مواجه است
كه حدود 40ميليون مترمكعب آب مربوط به شــهر تهران
است .بنابراين هرچند تفاهمنامه اخير يك كار بزرگ و مهم با
امتيازهاي برجسته زيستمحيطي است ،اما بايد حواسمان
باشــد كه با اجراي طرحهاي فاضالب در كل شهر تهران،
هرچند فاضالب را جمعآوري كردهايم اما ســفرههاي آب
زيرزميني دچار مشكالت جدي در زمينه تغذيه آب خواهند
شد؛ چراكه بخشي از تامين آب سفرههاي آب زيرزميني از
طريق چاههاي جذبي صورت ميگيرد .از سوي ديگر ،ساالنه
840ميليون مترمكعب در شهر تهران برداشت آب از منابع
آب زيرزميني صورت ميگيرد كه 800ميليون مترمكعب
آن تغذيه ميشــود و 40ميليون مترمكعب بيالن منفي در
اين حوزه داريم .برآورد ميشــود كه بــا اجراي كامل طرح
فاضالب شــهر تهران ،نزديك به 400ميليون مترمكعب از
ذخيره آب منابع زيرزميني عمال در افق 1410وجود خارجي
نخواهد داشت و از هم اكنون بايد در زمينه برداشت از منابع
آب زيرزميني استان و شهر تهران تجديدنظر اساسي صورت
گيرد .يكي از دستگاههايي كه بيشترين ميزان برداشت آب از
منابع زيرزميني را در شهر تهران داشته ،شهرداري تهران است
و انتظار ميرود با اجراي تفاهمنامه بيش از 50درصد مشكل
حل شود .این کار ،گامی سرنوشتساز است كه با اراده وزير

نيرو و شهردار تهران برداشته شده است و تضاد بين شهرداري
تهران و مجموعه وزارت نيرو را براي نخستينبار بهصورت
منطقي از بين ميبرد.

چشمانداز برداشــت آب زيرزميني در اين
تفاهمنامهچگونهترسيمشدهاست؟

با اجراي كامل تفاهمنامه ميزان برداشت شهرداري تهران از
منابع آب زيرزميني به80ميليون مترمكعب خواهد رسيد كه
فقط براي فضاي ســبز در دسترس مصرف شهروندان نظير
پاركها خواهد بود و جنگلها و ديگر محيطهاي فضاي سبز
از پسابها تامين آب خواهد شد و عمليات اجرايي كامل آن از
سال آينده شروع ميشود.

با اجراي كامل طرحهاي فاضالب ،خطر تزريق
و تغذيه آب سفرههاي زيرزميني جديتر ميشود .چه
بايد كرد؟

راهي نداريم جز اينكه برداشــتها از منابع آب زيرزميني را
مديريت و بهينه كنيم .در افق 1410تنها 2جا براي برداشت
آب از منابع زيرزميني مجاز خواهد بود؛ يكي براي كســري
آب شــرب و ديگــري 80ميليون مترمكعب بــراي فضاي
سبز در دسترس شهروندان و برداشــت براي مصارف ديگر
ازجمله كشاورزي و صنايع ممنوع خواهد شد و با دستگاهها
و وزارتخانهها تفاهم امضا شــده كه مصارف خود را از پساب
فاضالب تامين كنند و حق برداشت از آب زيرزميني نخواهند
داشت .بهطور مثال ،در رباطكريم 50ميليون مترمكعب آب
از سفرههاي زيرزميني برداشت ميشود .از پايان امسال اين
برداشت متوقف ميشود و پساب جايگزين آن خواهد شد.
يكي از چالشها برداشت از منابع زيرزميني،
فرونشست زمين است ،اين چالش ناشي از چيست؟

آنچه در شــهر تهران رخ ميدهد فرونشســت نيست ،بلكه
نشستهاي آني يا فروچاله اســت .البته در جنوب تهران و
دشــتهاي تهران و منطقه 18بهدليل برداشت بياندازه از
منابع زيرزميني با پديده فرونشســت مواجه هستيم ،اما در
شهر تهران فرونشست زمين نيســت .در تهران قديم تامين
آب بيشــتر از طريق قنوات صورت ميگرفت و با رشد كمي
توسازها ،اين قنوات كور شده يا مسير آنها عوض
تهران و ساخ 
شده و بسياري از آبانبارهاي قديمي از بين رفته و فضاي زير
زمين خالي شده است .از سوي ديگر ،از خط خيابان انقالب
به پايين ،زمينهاي تهران رســي هستند و وقتي آبانبارها
تخليه شده و قنوات هم بسته شده با كوچكترين تنش در
سطح زمين شــاهد جابهجايي زير زمين هستيم .ازجمله با
اقدامات براي گسترش خطوط مترو يا طرحهاي آب و فاضالب
و ...خاكهاي رسي تحريك ميشود و فضاي خالي اطراف آن
دچار فروچاله ميشود كه نبايد آن را با فرونشست زمين اشتباه
گرفت .البته در منطقه 18و دشت ورامين و شهريار قبول داريم
كه فرونشست زمين جدي است.
تامين منابع مالي تفاهمنامه مشترك وزارت
نيرو و شهرداري تهران به چه صورت خواهد بود؟

اوال قرار است پساب تصفيهخانهها در اختيار شهرداري تهران
قرار گيرد و الگوي تامين منابع مالي هم بهصورت مشترك
توسط شــركت آب و فاضالب تهران و شــهرداري تهران
تهيه خواهد شد و به تصويب شوراي شهر تهران ميرسد.
هماكنون نخستين اقدام در قالب تصفيهخانه خرگوشدره
در منطقه 22تهران در دست اجرا قرار دارد و كلنگ آن ظرف
3ماه آينده زده خواهد شد كه كاري مشترك با شهرداري
تهران است و پســاب آن بهمدت
ادامه
25ســال تحويل شهرداري تهران در صفحه7
ميشود و دو طرف براي تامين منابع مالي آن متعهد شدهاند
تا10ميليون مترمكعب آب مورد نياز فضاي سبز منطقه22
بهصورت مجاني تامين شود.
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كمربند تخريب بر گردن سبالن

طرحهاي گردشگري در اين منطقه اجرا شود .اما مشخصا
جادهاي با عرض دهها متر خود بزرگترين عامل تخريب
سبالن خواهد بود و بهزودي بايد منتظر فروش زمينها و
ويالسازي اطراف اين قله ارزشمند باشيم.

احداث جاده در كوه سبالن پس از توقف جادهكشي در دماوند و الوند ،سومين پرونده
آسفالته كردن كوههاي ايران است

خبرنگار

قلههاي نگراني و ورود دستگاه قضا

قلهها و كوههاي ايران طي ســالهاي اخير به مهمترين
موضوع نگراني و حساســيت مردم تبديل شــدهاند .پس
از ماجراي جادهكشــي بر كوه دماوند بهدليل تســهيل
دسترسي و احداث جاده بر كوه الوند به بهانه توسعه و رونق
گردشگري ،حاال نوبت به آسفالت كردن كوه سبالن رسيده
است .خبر احداث جاده آســفالته عريض بر پيكر سومين

قله مرتفع كشــور ،موجي از نگرانيها را در ميان فعاالن
محيطزيست و حافظان ميراثطبيعي ايجاد كرده است.
با اين حال همين هفته گذشــته خبر رسيد كه دستگاه
قضايي استان اردبيل به پرونده جادهكشي در كوه سبالن
وارد شده است و ناصر عتباتي ،رئيسكل دادگستري استان
اردبيل در اينبــاره اعالم كرد كه در پــي اعتراض فعاالن
محيطزيست و ســازمانهاي مردمنهاد و درخواست آنها
از دستگاه قضايي اســتان درخصوص مقابله با جادهكشي
در كوه ســبالن ،دســتگاه قضايي در حال پيگيري اين
پرونده است .به گفته اين مقام قضايي ،با توجه به اهميت و
حساسيت اين موضوع و ضرورت حفاظت از محيطزيست
و منابع طبيعي استان ،بهويژه حفاظت از كوه سبالن ،ابعاد
مختلف اين پرونده و ضرورت احــداث جاده و اجراي يك
پروژه سرمايهگذاري بررســي خواهد شد و بعد از بررسي
پرونده ،نتايج به اطالع عموم خواهد رســيد و بيشــك
صيانت از منابع طبيعي و محيطزيســت اولويت دستگاه
قضايي است.
جزئيات طرح

طرح كمربند طاليي ســبالن عنواني است كه استانداري
اردبيل براي اين طرح انتخاب كرده است .بر مبناي اطالعات
اعالمي ،قرار است اين طرح ســرمايهگذاران را به منطقه
بكشاند و سرمايهگذاري در اين منطقه صرفا به طرحهاي
مهم جاذب گردشــگر محدود خواهد شد .حتي اين نهاد
اعالم كرده كه به طرحهايي چون اســتحصال معدن كه
سبب تخريب طبيعت پيرامون كوه سبالن ميشود ،مجوز
نخواهد داد تا منظر طبيعي و بكر منطقه حفظ شده و تنها

نشست مشترك انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران با رئيسكل دادگستري استان تهران در ماجراي رسيدگي به تخلفات گردشگري برگزار ميشود
انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران :رسيدگي به شكايت مردم از ايرالينها در وزارت ميراثفرهنگي و سازمان هواپيمايي كشوري ناممكن است
محمد باريكاني
خبرنگار

پــس از انتشــار گزارش
گردشگري همشــهري از وضعيت
پروازهــاي خارجــي
گردشگران ايراني كه منجر به بلوكه شدن
دهها ميليــارد تومــان پول مــردم در
شركتهاي هواپيمايي خارجي ازجمله
شركتهاي هواپيمايي تركيش تركيه و
لوفتهانزاي آلمان شــده است ،بهدليل
توقف پروازها از اســفندماه سال گذشته
تاكنون ،روزنامه همشهري با خبر شد كه
اين هفته مذاكرات براي ايجاد شعب ه ويژه
رسيدگي به تخلفات گردشگري ازجمله
رسيدگي به شكايات مرتبط با ايرالينهاي
خارجي در دادگستري استان تهران آغاز
ميشود.
انتشــار گــزارش همشــهري از بلوكه
كردن پــول ايرانيهــا در ايرالينهاي
خارجــي كه مبالــغ خريــد بليتهاي
پرواز به مقاصد مختلف براي ســفرهاي
نــوروزي و فروردينمــاه ســال 99را از
طريق شــركتهاي خدمات مسافرتي و
آژانسهاي گردشگري بهحساب خطوط
هواپيمايي خارجي واريز كــرده بودند و
اكنون ايرالينهاي خارجي از بازگرداندن
دهها ميليارد تومان پول ايرانيها خودداري
ميكنند ،همچنين گزارش اين روزنامه از
افزايش سرسامآور نرخ بليت پرواز از مقصد
تهران به تركيه و ديگر مقاصد پروازي كه
40تا 80ميليون تومان نرخ خورده است،
با واكنشهاي زيادي مواجه شــد و صبح
ديروز نيز دو مسئول مرتبط با حوزه سفر در
سازمان هواپيمايي كشوري بركنار شدند.
حرمتاهلل رفيعي ،رئيس انجمن صنفي
دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي
ايران ،حاال به همشهري خبر داده است كه
مكاتبات اين انجمن با دســتگاه قضايي
و رايزنيها با دادگســتري استان تهران
بــراي ايجاد شــعبهويژه رســيدگي به
تخلفات حوزه گردشــگري ،ازجمله در
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ساده

موضوع بلوكه شدن دهها ميليارد تومان
پول ايرانيهــا در خطــوط هواپيمايي
خارجي و برخي خطوط داخلي ،تا هفته
آينده در دادگستري اســتان تهران آغاز
و اميدواريم به زودي شعبهويژهاي براي
رسيدگيبهاينتخلفاتدردستگاهقضايي
ايجاد شود .انجمن صنفي دفاتر خدمات
مسافرت هوايي و جهانگردي ايران پيشتر
در مكاتبه با دســتگاه قضايي درخواست
ايجادشعب هتخصصيرسيدگيبهتخلفات
حوزه گردشگري را ارائه كرده بود و بهنظر
ميرسد اين پيشنهاد با استقبال رئيسكل
دادگستري اســتان تهران مواجه شود و
در روزهــاي آينده ،اين شــعبه با حضور
كارشناسان تخصصي حوزه گردشگري
داير شود.
رايزني با دادگستري

حرمــتاهلل رفيعي به همشــهري گفته
است كه صنعت گردشگري يك فعاليت
تخصصي اســت و نهتنها بخش زيادي از
قضات ،بلكه فعاالن اين صنعت نيز بهدليل
وجود شاخههاي متعدد در اين صنعت،
شناخت كافي از آن ندارند .به همين دليل
درخواست شده است شــعبهويژه براي
رســيدگي به تخلفات حوزه گردشگري
ايجاد شود و با مذاكراتي كه با رئيسكل
دادگستري استان تهران انجام شد ،قرار

است در جلســهاي كه روزهاي آينده با
حضور ايشان برگزار ميشــود ،اهميت
رســيدگي به تخلفات حوزه گردشگري
توسط دستگاه قضايي به ايشان ارائه شود
كه اميدواريم به ايجاد شعبهويژه رسيدگي
به تخلفات گردشگري در دستگاه قضايي
منتج شود.
بهگفتهرئيسانجمنصنفيدفاترخدمات
مســافرت هوايي و جهانگردي ايران ،در
اين شعبهويژه كارشناسان خبره معرفي
ميشوند تا درخصوص تخلفات تورهاي
گردشگري و مشكالت مربوط به بليتهاي
پروازي تصميمگيري شود.
به گفته او ،كارشناسان حوزههاي مختلف
براي رســيدگي به پروندههاي تخصصي
گردشگري در اين شعبه حضور خواهند
داشــت و با اين اقدام زمان رسيدگي به
شكايات مردمي از بخشهاي گردشگري
بسيار كوتاه ميشود.
برچيدن رفتارهاي غيرقانوني

حرمتاهلل رفيعــي بار ديگر با اشــاره به
شكايات مردمي از بلوكه شدن پولهاي
خريد بليتهاي پروازي كه از اسفندماه
سال گذشته در ايرالينهاي خارجي بلوكه
شده است ،گفت :پول مردم به هر دليلي
سرگردان اســت و متأسفانه محملهاي
غيرقانونــي رســيدگي به شــكايات در

 -1فرمان بردن -خأل -اسب
چاپار
 -2شــعور -طمأنينه -لقب
هر يــك از ياران عيســي
مسيح(ع)
 -3قورباغه درختي -دچار
ترديد
 -4حركــت و جابهجايي-
نظم -دين رايج در هند
 -5همه را شامل ميشود-
پادزهر -كوهي در خراسان
شمالي
 -6پرنده شكاري -آزمون-
سدي در جنوب كشور
 -7مركــز خوزســتان-
موافقت با طرح و پيشنهاد-
سنتها
 -8شهري زيارتي در عراق-
كشتزار
 -9عقيــده -ينگه دنيايي-
قطعي براي كتاب
 -10اصل هر چيز -سراينده
حديقهالحقيقــه -فرزنــد
كيومرث ،نخســتين شــاه
ايران
 -11موفق در انجام كاري-
فراوانترين كربوهيدرات در
طبيعت -آب منجمد
 -12قابــل مشــاهده -زن
ســاكن صومعه -نام اصلي

ميرزا كوچكخان
 -13ايوان عبــرت -نوعي
شيريني بادامي
 -14برچسب -اقامتگزيدن-
پرچم
 -15پيــچ و خــم زلــف-
جنگجو -دزد سر گردنه
عمودي:

 -1آبميــوه -تأميــن
هزينههاي زندگي
 -2ســوره بيســتم قرآن-
اســباب نواختــن ويولن-
كارها -حمله نظامي
 -3مقابــل رفتــن -تأييد
خارجي -ساخته شده از نقره
 -4نامآوري -نوعي بيماري
قارچي گياهان
 -5نخهاي عمودي پارچه-
دقت نظر -كوچكترين ذره
 -6كاري كه بهطور معمول
و مكــرر انجام ميشــود-
ناشناخته
 -7متنافــر -درنــگ-
خبرگزاري ايتاليا
 -8اندك -تــاوان گرفتن-
واحد شــمارش بستهبندي
برنج -آب شرعي
 -9سبز تيره -سفيدپوست-
داغ داغ
 -10جغد -شيريني سوغات

قم
 -11ســنگ عيار -پايتخت
گابن -مخفف بدتر
 -12شهر مبدأ كرونا -شيطان
 -13ياقوت -شريك -دفعه ،بار
 -14مخفــف اگــر -مقابل
گرفتــن -محكم و اســتوار-
صداي زنبور
 -15از بانوان دوبلور كشورمان
با گويندگي نقش قطام -زيان
ديدن
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سخت

وزارت ميراثفرهنگي و ادارات اســتاني
آن وزارتخانه و همچنين كه كميتههاي
رسيدگي به شكايت در سازمان هواپيمايي
كشوري و انجمنهاي تخصصي قادر به
برطرف كردن اين مشكالت نيستند چون
اين كميتهها نميتوانند حكم صادر كنند.
او با انتقاد از رفتار وزارت ميراثفرهنگي
در برخــورد بــا شــركتهاي خدمات
مســافرتي كه قادر به بازگرداندن پول
مردم از ايرالينهاي خارجي نيســتند،
افزود :متأسفانه وزارت ميراثفرهنگي
به جــاي يــك برخــورد حقوقــي با
ايرالينهاي خارجي كه پول ايرانيها را
به آژانسهاي گردشگري بازنميگردانند
تا بهدست مردم برسد ،ضمانتنامههاي
شــركتهاي خدمات گردشگري را كه
در بدو تاســيس از آنها گرفته به شكل
غيرقانونــي به اجرا گذاشــته اســت.
درحاليكه اين ايرالينهــاي خارجي
هستند كه پول مردم را بازنميگردانند،
نــه دفاتر خدمــات مســافرتي .رئيس
انجمن صنفي دفاتر خدمات مســافرت
هوايــي و جهانگردي ايران بــا تأكيد بر
اينكه رفتارهاي غيرقانونــي در وزارت
ميراث فرهنگي و كميتههاي غيرقانوني
رسيدگي به شكايات در اين وزارتخانه و
سازمان هواپيمايي كشوري و انجمنهاي
تخصصي با تشكيل شعب ه ويژه رسيدگي
به تخلفات حوزه گردشگري در دستگاه
قضايي بايد جمــع شــود ،تأكيد كرد:
رئيسكل دادگســتري استان تهران كه
پيشتر در سمت معاون حقوق عامه قوه
قضاييه فعاليت ميكرد ،مشــكالت اين
صنعت را ميشناسد و براساس درخواست
انجمن صنفي دفاتر خدمات مســافرت
هوايــي و جهانگردي ايران ،ســؤاالتي
را مطــرح كرد كه منجر به درخواســت
برگزاري نشست مشترك براي رسيدن
به نتيجه مثبت در روزهاي آينده ميشود.
مهمتريــن محــور اين نشســت ايجاد
شعبه تخصصي رســيدگي به تخلفات
گردشگري در دستگاه قضايي است.
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18سال از قرارگيري قله سبالن در فهرست
موقت ثبت جهاني ميگذرد و قرار بود پرونده
اين منطقه بكر و ارزشــمند براي بررسي در
مرحله ثبت جهاني در اولويت قرار گيرد ،اما
اين كمربند هم هچيز را نابود خواهد كرد .البته
استانداري اردبيل اعالم كرد« :با تكميل اين
مسير و اتصال ســردابه به سرعين ،كمربند
طاليي سبالن تكميل شده و گامي اساسي در
مسير ثبت جهاني كوه سبالن برداشته خواهد
شد ».اما نبايد فراموش كرد كه هر نوع دخل
و تصرف در ســبالن پرونده ثبت جهاني اين
ميراث طبيعي ايران را از دستور كار يونسكو
خارج خواهد كرد.

شكايت از شركتهاي هواپيمايي به دستگاه قضايي ميرود

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

جدولاعداد | 3751

4 9
3 8

ثبت جهاني سبالن در ابهام

مكث

تقريبا كار تمام است و بهزودي بايد منتظر

منابع
طبيعي آگهيهاي فروش زمين در اراضي سومين
قله مرتفع ايران باشيم« .كمربند طاليي»
عنواني است كه استانداري اردبيل براي پروژه انتخاب كرده
تا جادهاي آسفالته را به باالترين حد از بام اردبيل بكشاند.
اطالعات رسيده به همشهري نشان ميدهد به بهانه ساخت
كمربند طاليي بر قل ه سبالن ،تاكنون مسير جاد ه خاكي به
4000متر از 4811متر ارتفاع قله فراهم شده است و اين
يعني حدود 80درصد مســير با عرض 14متر زيرسازي
شده و در عين حال حدود 25درصد جادهساز 
ي در باالترين
بخش قله باقيمانده نيز بهزودي تكميل خواهد شــد .با
وجود تداوم اعتراض رسانههاي محلي و تشكيل پويشهاي
مردمي در شبكههاي اجتماعي كه براي نجات دامنههاي
كوه سبالن فرياد ميزنند ،استانداري بهشدت پيگير طرح
كمربند طاليي سبالن است و هر روز كار تخريب دامنههاي
كوه ادامه دارد.

پيشبيني تخريب گسترده سبالن

پروژه جادهكشي در سبالن در شــرايطي انجام ميشود
كه تاكنون هرجا مسير تردد انبوه فراهم شده ،چيزي جز
تخريب و از بين بردن منابع طبيعي عايد آن منطقه نشده
و هماكنون نگرانيهاي جدي براي آينده سومين قله بلند
ايران وجود دارد .جواد نظامدوست ،عضو انجمن كوهنوردي
ايران و رئيس سابق انجمن غار و غارنوردي ايرانيان ،دراين
باره به همشهري ميگويد :اعتراض ما ديگر نوشدارو بعد از
مرگ سهراب است .كوهها و قلههايشان ،مهمترين منابع
آب ايران هستند كه در تغييرات آبوهوايي به كمك كشور
ميآيند .پس هر تخريب در اين عرصهها تخريب زندگي در
كشور خواهد بود .بايد ديد چگونه مسئوالن بهخود اجازه
ميدهند كه به چنين منطقه بكري كه براي ثبت جهاني
آن ،سالها تالش شده ،نگاه اقتصادي داشته باشند؟
نظامدوست تأكيد كرد :در سبالن يك پيست اسكي وجود
دارد و با احداث اين كمربند ،آلودگيهاي فراواني در 2سوي
جاده احداث شده به سبالن سرازير ميشود كه دستكم
50متر اطراف جاده را از هر طرف نابود ميكند .حتي خريد
و فروش زمينهاي اطراف جــاده بهراحتي انجام خواهد
شد و هيچ مخالفتي از سوي منابع طبيعي با اين اقدام هم
نميتواند راهگشا باشد.
اين فعال حفاظت از كوهها و غارهاي ايران ،ميافزايد :بايد
همه مطلع شوند كه قبل از فكر براي ايجاد چنين فضايي
با شعار گردشگري ،بايد مطمئن باشيم كه همه شهرها و
روستاهاي اطراف را از بين ميبريم و جادهسازي با چنين
عرضي و با چاشني آسفالت ،قطعا تهديد جدي عليه منابع
طبيعي سبالن به شعاع گسترده خواهد بود.
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گوشي جديد توليد داخل يك گوشي چيني است؟

تصاوير منتسب به گوشيهاي جديد داخلي باعث بحثهاي داغي در شبكههاي اجتماعي شده است

آغاز تحریم تیکتاک و ویچت

دانلود تیکتاک و ویچت از فروشگاههای اپلیکیشن گوگل و اپل از امروز امکانپذیر
نخواهد بود و کسانی که قبال آنها را دانلود کردهاند ،دیگر به آپدیتها دسترسی ندارند
عمادالدين قاسميپناه

خبرنگار

وزارت بازرگانی آمریکا جزئیاتی را
اپلیکیشن دربــاره نحوه اجــرای ممنوعیت
تیکتاک و ویچــت در آمریکا از
سوی دولت ترامپ منتشر کرده است .اگر اتفاق
ناگهانی نیفتد ،از امروز ،یکشنبه(30شهریور) این
دو اپلیکیشن در فروشگاههای اپلیکیشن اپل و
گوگل در دسترس نخواهند بود و کسانی که قبال
آنها را دانلود کردهاند ،دیگر امکان بهروزرســانی
ندارند .حذف  2اپلیکیشن بدون داشتن مشکل
امنیتی و تنها به دالیل سیاسی در جهان فناوری
بیسابقه به حساب میآید.
در عین حال ،تیکتاک میتواند تا 12نوامبر به
فعالیت خود در آمریکا ادامه دهد و به این ترتیب
امکان معامله با شرکت اوراکل یا یک شریک دیگر
برای تیکتاک تا این زمان فراهم است.
مدیــران تیکتــاک و ویچت و کاربــران آنها
تنها کسانی نیســتند که از این تصمیم ناراضی
هستند .آدام ماســری ،مدیرعامل اینستاگرام
میگوید«:ممنوعیت تیکتاک برای شركتهای
فناوری آمریكا كه از امــکان فعالیت در خارج از
مرزها بســیار منتفع شــدهاند ،بد خواهد بود»،
در حالی كه اتحادیه آزادیهــای مدنی آمریکا
( )ACLUمیگوید این دستور ،حقوق مردم در
متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض میکند.
نگرانیهای امنیتی آمریکا

دولت آمریکا میگوید که روشهای جمعآوری
دادههای تیکتــاک ،از آنجا کــه قوانین چین
شــرکتها را ملزم به همکاری با سرویسهای

اطالعاتــی دولت چیــن میکنــد مخاطرات
غیرقابلقبولی برای امنیت ملی ما ایجاد میکند
تیکتاک میگوید که با تصمیم وزارت بازرگانی
مخالف اســت.به گفته این شــرکت؛ «در طرح
پیشــنهادی ما به دولت ایاالت متحده ،ما قبال
به سطوح بیسابقهای از شفافیت و پاسخگویی،
بیش از آنچه اپلیکیشنهای دیگر تمایل به انجام
آن دارند ،متعهد شــدهایم .ما نسبت به مواردی
چون بازرسیهای شخص ثالث ،تأیید امنیت کد
و نظارت دولت ایاالت متحده بر امنیت دادههای
آمریکا تعهد خود را اعالم کردهایم».
دولت ایاالت متحده پیش از این هم نگرانیهایی
در مورد شرکتهای فناوری چینی مانند هواوی
و  ZTEداشــته اســت .تیکتاک اولین پلتفرم
چینی اســت که جایگاه خــود را در میان مردم
ایاالت متحده بــا چیزی حــدود 100میلیون
کاربر پیدا کرد .با محبوبیت این اپلیکیشــن در
پاییز سال گذشــته توجه قانونگذاران آمریکایی
به این موضوع جلب شــد که تیکتاک ممکن
است دادههای جمعآوریشده را در اختیار حزب
کمونیست چین بگذارد.
مخالفت با نحوه فروش

این در حالی اســت که در مــورد نحوه فروش
تیکتاک ،هم آمریکا و هم چین نظرات متفاوتی
دارند .در حالی که آمریــکا در مورد نحوه خرید
این اپلیکیشن از سوی اوراکل مسائلی را مطرح
کرده ،شنیده شده که شرکت بایتدنس که مالک
تیکتاک است ،خواهان تغییر در جزئیات تجاری
و فنی فروش این اپلیکیشن است.
پیش از این قرار بود که تیکتاک به مایکروسافت
فروخته شود ،اما این معامله سر نگرفت.

تصویر تبلیغ گوشی چینی ( Power 6سمت راست) در کنار تصویر گوشی منتسب به گوشی داخلی ویرا V6

هفته گذشته بود كه محمد جواد آذري
موبایل جهرمي از خط اعتبار  ۵۰۰ميليارد توماني
براي وام به اپراتورها براي ارائه گوشــي
تلفن همراه توليد داخل بهصورت اقســاطي خبر داد .او
درحاليكه گوشيهاي هوشمند در كشور بسيار گران
شدهاند اعالم كرد كه «صاايران» پس از درخواستي كه از
وزارت دفاع شده براي توليد گوشي داخل ،ورود خوبي
داشته و نخســتين پارت گوشــيهاي توليدي خود را
تحويل ايرانسل داده كه به بازار عرضه كند.
وزير ارتباطات همچنيــن با ذكر اين نكتــه كه گراني
بسياري از وســايل ارتباطي باعث شده كه مردم چشم
انتظار توليد داخلي باشند تأكيد كرد كه «موبايل ايراني»
يكي از اين موارد است.
روز گذشــته اما آژانس خبري ايستنا كه صاحب امتياز
آن آرش كريمبيگي ،مديرعامل شاتلموبايل و با سابقه
كار در مجموعه صاايران اســت تصاويري از دو گوشي
هوشمند كه گفته شــده گوشــيهاي توليد صاايران
است منتشر كرد .براســاس اين گزارش شركت صنايع
مخابرات صاايران (صما) با توليد دو اسمارت فون جديد
در مدلهاي V6و V5با برند ويرا ( )VIRAقرار است به
بازار موبايل بازگردد .ايرانسل قرار است اين گوشيها را
با تسهيالت  ۵۰۰ميلياردتوماني كه دولت فراهم كرده
بهصورت اقساطي به متقاضيان بفروشد.
مدت كوتاهي پس از آن اما مشخص شد تصاوير منتسب

رقابت نفسگير كنسولهاي جديد بازي
شركت سوني در رويداد آنالين خود با
بازی
نام  ،PS5Showcaseضمن معرفي
بازيهاي جديد ،از قيمت كنسولهاي
نســل جديد خود پردهبــرداري كرد .بــه گزارش
وبســايت انگجت ،همانگونه كه انتظار ميرفت،
شركت سوني هم قيمتي مشابه با ايكسباكس سري
ايكس را براي كنســول پلياستيشن5خود درنظر
گرفت تا آماده يك رقابت نفسگير و سخت ديگر با
رقيب قدرتمندش در اين عرصه شود .تاريخ عرضه
پلياستيشن5طبق اعالم شــركت سوني22 ،آبان
1399در آمريكاي شمالي و يك هفته بعدتر ،يعني
روز بيستونهم آبان 1399در كل جهان خواهد بود.
باوجود آنكه هردو شركت مايكروسافت و سوني اعالم
كرده بودند كه كنســولهاي نسل جديد خود را تا
پيش از تعطيالت تابستاني روانه بازار خواهند كرد،
اما شيوع ويروس كرونا ،اجازه اين كار را به آنها نداد.
حاال دنياي بــازي در انتظار عرضه PS5اســت تا
همگان شاهد درخشــش فصل جديدي در عرصه
بازي باشــند .طبق اعالم اين شــركت ،بازيهاي
كنسولهاي پلياستيشــنهاي يك2 ،و 3به هيچ
عنوان در اين كنسول اجرا نخواهد شد و اين درحالي
است كه 99درصد از بازيهاي PS4قابليت اجرا در

PS5را نيز خواهد داشت.
شركت سوني در نمايش بزرگ و جذاب خود براي
بازيهاي پلياستيشن ،5آثار مختلفي از جديدترين
نسخه فاينال فانتزي يعني Final Fantasy XVI
تا نمايش گيمپلي بــازي Spider-Man: Miles
 Moralesو همينطور معرفي رسمي نسخه جديد
بازي  God of Warرا ارائه كرد .با اين حال سوني

درصورتي كه گزارش منتشر شــده درباره گوشيهاي
توليد صاايران درست باشد عمال با گوشيهاي يكساني
روبهرو هستيم.
 Ulefoneيك شركت توليد گوشيهاي هوشمند چيني
است كه مقر اصلي آن در پاركفناوري شهر شنژن چين
قرار دارد .با توجه به اسم اين شركت بهنظر ميرسد بازار
هدف آن كشورهاي حوزه آمريكاي التين باشد.

به گوشيهاي توليد صاايران شــباهت بسيار عجيب و
دقيقي با يك برند تقريبا ناشناخته چيني دارند.
شباهت مو به مو

تصاوير منتشر شده در سايت شركت Ulefoneشباهت
كاملي را ميان مدلهاي توليدي اين شــركت با گوشي
منتسب به توليد داخل نشــان ميدهد .بهعنوان نمونه
مدل V6كه گفته ميشــود صاايران عرضه كرده كامال
شــبيه به  Ulefone Power 6اســت .حتي بنرهاي
تبليغاتي طراحي شــده براي اين گوشي هم با گرافيك
ارائه شده در سايت  Ulefoneمو نميزند.
همچنين مشخصات فني منتسب به اين گوشي هم كامال
با مشخصات فني درج شده اين گوشي چيني مطابقت
دارد .در گزارش منتشر شــده درباره گوشي منتسب به
صاايران اعالم شده كه اين گوشــي نخستين گوشي با
پردازنده HELIO P35مدياتك اســت .شعاري كه در
سايت  Ulefoneهم ديده ميشود.
همچنين از مشــخصات اصلي اين گوشــي دو ســيم
كارته ميتــوان به ظرفيت باتري بــا 6350ميلي آمپر،
صفحه نمايش بزرگ 6.3اينچــي ،پردازنده هيليو پي
35مديا تك (  )MT6765vهشــت هستهاي 64بيت
با فركانس 2.3گيگاهرتز ،اندرويــد  ،9دوربين دوگانه
(2+16مگاپيكســل)و دوربين با F 1.8اشاره كرد .همه
ايــن مشــخصات را  Ulefone Power 6هــم دارد و

پلياستيشن 5

مقايسه كنسولهاي نسل جديد  PSو Xbox

حاال كــه مــا قيمــت و تاريــخ عرضــه هردو
مــدل پلياستيشــن  5را متوجــه شــديم،
وقــت آن اســت كــه نگاهــي دوبــاره بــه
چگونگي رقابت بيــن PS5و ايكسباكسهاي
سري ايكس و اس داشته باشــيم .موضوعي كه
بهنظر ميرسد ،حدود 2ماه ديگر نقل محافل گيم
دنيا خواهد بود.

همه قيمتهاي پلياستيشن5

پلياستيشن همواره داراي متعلقاتي بوده كه در نسل
جديد هم پررنگتر و البته گرانتر شده است .مثال اگر
كسي بخواهد تمامي متعلقات را براي PS5خود بگيرد
بايد رقمي در حدود 350دالر ديگر نيز بپردازد.
پلياستيشن499 :5دالر
پلياستيشن5نسخه ديجيتال399 :دالر
پلياستيشن پالس :ساالنه 59/99دالر
دسته بازي بيسيم69/99 :دالر
شارژر دسته بازي29/99 :دالر
هدفون سهبعدي بيسيم99/99 :دالر
ريموتكنترل29/99 :دالر
دوربين اچدي59/99 :دالر

پلياستيشن 5نسخه ديجيتال

ايكسباكس سري ايكس

ايكسباكس سري اس

499دالر

399دالر

499دالر

299دالر

وزن

4/5كيلوگرم

3/9كيلوگرم

4/45كيلوگرم

نامشخص

پردازنده

Custom AMD Zen 2
8-core 3.5 GHz

Custom AMD Zen 2
8-core 3.5 GHz

Custom AMD Zen 2, 8-core 3.8 GHz
3.6 GHz with SMT

Custom AMD Zen 2, 8-core 3.6 GHz
3.4 GHz with SMT

پردازنده گرافيكي

Custom RDNA 2
TFLOP, 36 CU at 2.23 GHz 10.28

Custom RDNA 2, 10.28 TFLOP
CU at 2.23 GHz 36

Custom RDNA 2, 12.15 TFLOP
CU at 1.825 GHz 52

Custom RDNA 2, 4 TFLOP
CU at 1.565 GHz 20

رم

16گيگابايت
GDDR6256-bit

16گيگابايت
GDDR6256-bit

16گيگابايت
GDDR6320-bit

10گيگابايت
GDDR6

حافظه داخلي

825گيگابايت
اساسدي

825گيگابايت
اساسدي

يك ترابايت PCie
Gen 4NVME SSD

512گيگابايت PCie
Gen 4NVME SSD

درايو خارجي

4K UHD
بلو -ري

ندارد

4K UHD
بلو -ري

ندارد

رزولوشن خروجي

4K

4K

4K

1440p

قيمت

برقي كردن دوچرخهها با ايده استارتاپي
درحال حاضر تعدادي كيت وجــود دارد كه به كاربــران اين اجازه
را ميدهد كــه بهصورت موقــت دوچرخه معمولي خــود را به يك
دوچرخه برقي ( )ebikeتبديــل كنند .درحاليكه بيشــتر موارد
مربوط به تعويض چرخ يا چرخ غلتكي اســت ،امــا كيت Elevate
از اين حيث يك تفاوت اصلي دارد و روي ديســك ترمز عقب نصب
ميشــود .به گزارش وبســايت نيواطلس ،كيت  Elevateتوسط
اســتارتاپ  bimotalكه دفتر مركزي آن در شهر سانفرانسيسكو
واقع اســت و بهطور خاص براي اســتفاده دوچرخههاي كوهستان،
ساخته شده است« .توبي ريكو» كه بهعنوان بنيانگذار ،اين استارتاپ
را در سال2019تاســيس كرده اســت ،پس از آسيبديدگياش در
اسكي ،توانايي دوچرخهسواري در تپههاي شيبدار را از دست داد و
بههمين دليل سراغ چنين اختراعي رفت .برنامه او براي برقي كردن
دوچرخههاي كوهســتان با اســتفاده از يك كيت خاص ميتواند با
استقبال بســيار زيادي از ســوي عالقهمندان به دوچرخهسواري و
صاحبان دوچرخههاي كوهســتان روبهرو شود .بهطور كلي ميتوان
گفت كه اين سيستم از 4قسمت اصلي تشكيل شده است؛ يك موتور
750واتي كه در باالي ترمز عقب قرار دارد و پايههاي ترمز موجود را
درگير ميكند ،چرخانه ترمز مخصوص سيستم كه از داخل دندانهدار
است و جايگزين چرخانه موجود ميشود ،يك باتري ليتيوم استوانهاي
250واتي كه در قفس بطري آب دوچرخه قرار ميگيرد و يك ريموت
نصبشده روي فرمان .هنگامي كه توسط ريموت به كار ميافتد ،يك
دنده مجهز به موتور با چرخنده ترمز درگير ميشود؛ بنابراين چرخ به
حركت درميآيد.

مونتاژ يا ريبرند؟

هنوز روند توليد گوشــيهاي صاايران مشخص نيست
و كســي جزئياتي درباره آن نميداند .درصورت صحت
گزارشهاي منتشر شــده آيا صاايران دست به مونتاژ
گوشيهاي شركت چيني در كشور زده يا آن را ريبرند
كرده است؟ ريبرند يا بازســازي برند در اصطالح كلي
بهمعنای تغيير ظاهر يك برند و حس بهترمخاطب به آن
براي افزایش فروش محصول است.
صاايران در اوايل ورود تلفن همراه در كشور سابقه توليد
گوشيهاي موبايل را داشته است .البته در آن زمان اين
شــركت اقدام به مونتاژ و توليد گوشي تحت ليسانس
شركت ساژم فرانسه ميكرد كه خيليها خاطره تحويل
آنها را توسط وزارات ارتباطات به خريداران سيم كارت
به ياد دارند .اكنون بهنظر ميرسد كه اپراتورها قرار است
بار ديگر گوشي همراه با سيمكارت را كه اصطالحا باندل
گفته ميشود ارائه كند و خريداران قسط آن رابدهند.

آبانماه آينده پلياستيشن 5با قيمتي مشابه به ايكسباكس سري
ايكس وارد بازار خواهد شد ،اما كدام كنسول قدرتمندتر است؟

قصد ندارد تا بازيهاي بزرگ خود را در همان روز
نخست عرضه پلياستيشــن5راهي بازار كند .در
واقع ميتوان اينگونه بيان كرد كه آنها همچنان بر
سياست قديمي خود در عرصه ارائه بازيهايشان
اصرار دارند .سوني همچنين در جريان رويداد پر سر
و صداي خود ،سرويس جديد  Plus Collectionرا
نيز در پاسخ به ايكسباكس گيم پس مايكروسافت و
براي مشتركين پلياستيشن پالس معرفي كرد.

جهان استارتاپی

حداكثر سرعت اين وسيله 45كيلومتر در ساعت خواهد بود؛ ضمن
اينكه طبق برآوردهــا دوچرخه با اين سيســتم ميتواند بين 24تا
48كيلومتر را با يكبار شارژ كامل باتري بپيمايد Elevate .در شكل
فعلي خود كامال مكانيكي اســت ،اما شــركت قول داده است كه در
آيندهاي نزديك ،سيستم بلوتوث و يك ويژگي كمكپدال را نيز به آن
اضافه كند .در مواردي كه شخص تمايلي به استفاده از اين سيستم را
نداشته باشد ،باتري به آساني از سبد مخصوص قمقمه خارج ميشود
و موتور محرك نيز فقط با فشــار دادن 2زبانه آزادكننده ،ســريع از
پايههاي نصبشده خود ،آزاد ميشود .استارتاپ سازنده اين سيستم
ميگويد كــه وزن كل كيت چيزي حدود 2كيلو و 700گرم اســت.
قيمت اعالم شده براي اين كيت1950 ،دالر است و بهنظر ميرسد كه
پس از پيشخريد محصول توسط عالقهمندان ،تحويل آن به مشتريان
از ابتداي سال آينده ميالدي امكانپذير باشد.

100ثانيه خبر
تخلف خوابيدن پشت فرمان خودرانها

پليس كانادا يك راننده را بهخاطر يك خالف خاص دســتگير كرد.
اين راننده ،خودروي تســاي خود را در وضعيت خودران قرار داده
و درحاليكه وسيله نقليهاش با ســرعتي درحدود 150كيلومتر بر
ســاعت در بزرگراهي حركت ميكرد ،پشــت فرمان خوابيده بود!
بهگزارش تلگراف ،طبق گزارش پليــس كانادا ،يك خودروي مدل
اس تسال با سرعت باال در بزرگراه تردد ميكرد كه هر دو سرنشين
آن خواب بودند .بهگفتــه مأموران حاضر در صحنــه ،هيچكدام از
سرنشينان خودرو توجهي به مسير حركت نداشتند.

عكاسي ماهواره چيني از قطبهاي شمال و جنوب

ماهواره چينــي  BNU-1كه بــراي بررســي اختصاصي وضعيت
قطبهاي شمال و جنوب به فضا ارسال شــده بود ،توانست از اين
دو ناحيه ،بيش از 2500قطعه عكس باكيفيت به زمين مخابره كند.
بهگزارش سيجيتيان ،اين ماهواره كه بهوسيله دانشگاه بيانيو در
پكن ساخته شده ،پس از يك سال گردش به دور زمين عكسهاي
متنوعي از قطبهاي شمال و جنوب تهيه كرده است كه وضعيت آب
شدن يخهاي قطبي بر اثر گرمايش زمين را بهخوبي نشان ميدهد.

نشتي آمونياك در ایستگاه فضایی

نبرد تبلتها
اپل هفته گذشته در مراسم
گجت
آنالين خود از آپيداير جديد با
قيمتــي متوســط و
سختافزاري قدرتمند رونمايي كرد.
سامســونگ هم به تازگي تبلت Galaxy
 Tab S7را معرفــي كــرده كــه ميتواند
بهزودي بهعنوان نمايشگر دوم لپتاپهاي
ويندوزي عمل كند و مشــخصاتش باعث
هيجان طرفدارانش شده است .يكي از اين
كارشناســان به نام جري هيلدنبرند درباره
تبلت تازه معرفي شده اندرويدي در سايت
اندرويد سنترال نوشته است :من نخستين
كســي هســتم كه ميگويد اين تبلت يك
وسيله خوش ساخت است كه قيمت تقريبا
باالي آن را توجيه ميكند .اما مسئله اصلي
اين نيست ،بلكه برنامههاي قابل اجرا روي
اين تبلت نقطه ضعف آن به شمار ميرود.
ارائــه قدرتمندانه تبليغاتــي  iPad Airدر
رونمايي محصــوالت جديد اپــل و به رخ
كشــيدن قــدرت آن در برابــر تبلتهاي
 Chromebookو  Androidرا فرامــوش
كنيد .اينهــا همه بيمعني اســت ،چطور
ميشــود يك محصــول گرانقيمت از يك

2شركت مهم فناوري اين روزها تبلتهاي جديد خود را رونمايي كردهاند تا بار ديگر
نظرها به يك جنگ قديمي جلب شود

شركت بزرگ را با پرفروشترين مدلهاي
مقرون به صرفه ســاير محصوالت مقايسه
كرد؟ تبلت  Galaxy Tab S7با جديدترين
پردازنده كوالكام ،آنقدر قدرتمند است كه
ميتواند هر كاري را كه  iPadجديد انجام
ميدهد انجــام دهد .آنچه را كــه در مورد
تبلتهاي اندرويدي نااميدكننده اســت،
سخت افزار و حتي پلتفرم هم نيست؛ بلكه
اپليكيشنهاســت كه تفاوت اساسي بين
تبلتهاي اندرويــد و  iOSايجاد ميكند.
تنها برنامههاي عالي و كامال جديد Galaxy

 Tab Sآنهايي اســت كه سامسونگ براي
آن نوشته اســت .كاربر ميتواند از قلم  Sبا
حساسيت نسبت به فشــار ،استفاده كرده
و دســتخط را به متن منتقــل كند ،حتي
ميتواند يك دايره بدشــكل بكشد و برنامه
شكل هندسي آن را دقيق ترسيم كند.
اما وقتــي  Play Storeرا بــاز ميكنيد،
همهچيز متوقف ميشــود .بهنظر ميرسد
گوگل بــه برنامههاي تبلت به انــدازه اپل
اهميت نميدهد كه اين نااميدكننده است؛
زيرا وسيلهاي مانند  Galaxy Tabسزاوار

برنامههــاي عالي ماننــد  Pixelmatorيا
ســاير برنامههاي ضروري ديگر قابل اجرا
در  iPadاست .تبلتهاي با سيستمعامل
اندرويد در اين زمينه چارهاي جز پرداخت
پول به هزاران توســعهدهنده براي نوشتن
برنامهها و بازيها ندارد .اين مشكل را فقط
گوگل ميتوانــد حل كند كــه آن هم كار
سادهاي نيست .گوگل اساسا  2انتخاب دارد:
ميتواند مانند اپل ،برنامهاي كه براي تبلت
بهينه نشده اســت را به هيچ وجه در Play
 Storeدستگاه ذكر نكند كه به اين ترتيب
نزديك به 90درصد برنامهها از بين ميروند.
يا ميتواند سر كيســه را شل كند تا توسعه
دهندگان اين كار را انجــام دهند كه البته
گوگل هيچ كدام را انجام نميدهد .توسعه
دهندگان در مقايســه با برنامههاي ،iOS
درآمد زيادي از برنامههاي اندرويد كســب
نميكنند .شايد اين مشكل به عادت كاربران
اندرويد براي استفاده رايگان از برنامهها بر
ميگردد .برنامههايي كه براي  iOSنوشته
شدهاند درآمد بيشتري نسبت به برنامههاي
اندرويد دارند ،حتي اگــر كاربران اندرويد
چند برابر  iOSباشند.

كارشناســان اعالم كردهاند كه در ماژول آمريكايي ايستگاه فضايي
بينالمللي ،نشتي آمونياك با سرعت 700گرم در سال وجود دارد.
به گزارش اسپوتنيك ،ســازمان فضايي روسيه با تأييد اين موضوع
به اين نكته اشــاره كرده كه اين نشتي خطري براي خدمه ايستگاه
فضايي محسوب نميشــود .از آمونياك براي انتقال گرما از ماژول
آمريكايي به فضاي خارج اســتفاده ميشــود .وجود مقدار معيني
آمونياك خطرناك نيســت ،اما غلظت باالي آن ميتواند مشكالتي
را بهوجود بياورد.

ساخت نخستين حسگر زيستي تست قند خون حين
ورزش

شــركت آمريكايي  Abbottنخستين حسگر زيســتي تست قند
خون حين ورزش را توليد كرد .به گزارش ديليميل ،اين دســتگاه
با نام  Libre Senseقند خون را ميخواند و نتيجه آن را از طريق
اپليكيشن در گوشي هوشــمند كاربر به نمايش ميگذارد .در اصل
اين دستگاه ،يك حسگر زيستي سفيد رنگ به اندازه يك سكه است
كه به پشت بازو متصل ميشود .اين حسگر زمان استفاده ،با يك پد
كوچك چسبنده زير پوست قرار ميگيرد تا بهشكل مداوم وضعيت
قند خون را بسنجد.

برنامه توسعه روباتهاي لجستيك

شركت «بوســتون دايناميكس» قصد دارد با ســاخت روباتهاي
لجستيك پيشرفتهتر خواســتههاي بيشــتري را برآورده كند .به
گزارش آياي ،اين شركت تمركز خود را روي ساخت روباتهايي
براي اهداف تداركاتي بزرگتر گذاشته است .سگ روباتيك مشهور
اين شــركت با نام اسپات ( )Spotمشتريان بســياري پيدا كرده و
ازهمينرو« ،بوســتون دايناميكس» بهدنبال توســعه روباتهاي
لجستيك است.
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ايجاد تبعيض مثبت در شهر
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تهرانيها ميكنند .تعــداد كل خودروهاي ســواري تهران ،حدود
۳ميليون و 435هزار دستگاه برآورد ميشود كه از اين تعداد بيش از
100هزار دستگاه از سن فرسودگي عبور كرد ه و عالوه بر مصرف باالي
سوخت ،آاليندگي بااليي نيز توليد ميكنند .خودروهاي سواري هر
روز يكهزار و 586تن آاليندههاي بيماريزا ،وارد ريه شــهروندان
تهراني ميكنند82 .درصد اكسيدهاي گوگرد و 23درصد ذرات معلق
هواي تهران از كل انتشار آاليندگي ناشــي از وسايل نقليه مختلف
را خودروهاي سواري توليد ميكنند .ســهم اين خودروها در توليد
مونواكسيدكربن 46درصد ،اكسيدهاي نيتروژن 45درصد و تركيبات
آلي فرار 43درصد است .براساس گزارشهاي سازمان بهداشت جهاني،
ذرات معلق ميتوانند ويروس كرونا را با خود حمل كرده و به افزايش
امكان ســرايت بيماري به ديگران كمك كنند .بنابراين كاهش اين
ذرات اهميت بيشتري نسبت به گذشته پيدا كرده است( .همشهري)

روزانه  ۸درصد اتوبوسهاي تهران نياز به تعمير دارند

محمود ترفع ،مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني شهر تهران:

ناوگان اتوبوسراني با فرســودگي تعداد زيادي اتوبوس مواجه است و
تالش كردهايم با تعمير قطعات اتوبوسها خدمترساني به شهروندان
را بدون هيچ خللي ارائه دهيم .روزانه حــدود  7تا 8درصد ناوگان با
توجه به فرسودگي نياز به تعمير پيدا ميكنند كه در كنار اين موضوع
مشكالت تحريم ،افزايش نرخ ارز و كاهش درآمد بهعلت كمترشدن
مسافر در شرايط كرونا باعث ايجاد شرايط سختي در ناوگان اتوبوسراني
شده است .با اين حال هيچ رانندهاي با وضعيت نامناسب اتوبوس امكان
تردد ندارد و بهطور قطع درصورت مشاهده مشكالت حتما اتوبوس از
خط خارج ميشود( .فارس)

امكان رزرو مينيبوس با اپليكيشن تاكسيهاي اينترنتي

احمد تابنده ،مديرعامل شــركت اتوبــوس و مينيبوسهاي

رزروي تهران :از  2هفته آينده بهصورت پلــهاي نرخ كرايه اتوبوس
و مينيبوسهاي رزروي افزايش مييابد و هماكنون ميزان كرايهها
با  60تا 70درصد تخفيف از مســافران دريافت ميشود .افزايش نرخ
كرايهها بهصورت گامبهگام صورت ميگيرد و در مرحله نخست افزايش
15درصدي را خواهيم داشــت كه اين موضوع از طريق اپليكيشــن
مربوطه به مسافران اعالم شده است .نرخ كرايهها بايد بهصورتي انجام
شود كه فعاليت براي رانندگان خودمالك نيز مقرون بهصرفه باشد .آمار
مسافران اتوبوس و مينيبوس رزروي در حال افزايش است و استقبال
تهرانيها از اين ناوگان خوب بوده؛ بنابراين بر همين اساس بهدنبال
گسترش و توسعه ناوگان در خطوط مختلف هستيم( .فارس)

زلزله خاموش

جلوگیری از فرونشست کل دشت تهران و فروچالهها در محلههای مناطقي مانند  ۱۲ ،۱۰و  ۱۸نیازمند
همکاری وزارت نیرو و جهاد كشاورزي ،شهرداری ،سازمان محيط زيست و آبیخیزداری است
مجيد جباري

خبرنگار

فرونشست دشتهاي ورامين ،شهريار
گزارش و مناطق جنوبي تهران پديده تازهاي
نيست؛ اما برداشتهاي بيحساب و
كتاب از سفرههاي زير زميني كه در سال 92با ثبت
ركورد بيسابقه 36سانتي متر همراه شد ،خطر را به
بيخ گوش شهر رسانده ؛ خطري كه از آن بهعنوان

زلزله خاموش ياد ميشود ،ايجادحفرههاي عميقي
است كه هر آن ممكن است زير پاي شهروندان را
خالي كند و فاجعهاي ديگر را بهدنبال داشته باشد.
بحث فرونشســت و فروچالــه هنگامي جديتر
ميشود كه اين پديده درصورت همزماني با ديگر
حوادث طبيعي،فاجعه را دوچنــدان ميكند .به
هرحال بايد چارهاي براي اين خطر انديشيده شود.
كارشناســان و صاحبنظران معتقدند كه پايش
لحظه به لحظه خــاك و تونلهاي زير زميني يكي

سعيد حجازيراد

استاد دانشگاه و مشاور كميسيون عمران مجلس

فرونشست پديدهاي است كه خيلي از نواحي شهر تهران بهصورت گســترده درگير آن هستند و دليل بخشي از آن به برداشتهاي بيرويه در چاهها
مربوط ميشود و بخش ديگري از آن بحث مترو و تونلهايي است كه در محيطهاي شهري احداث ميشود .بخشي از تونلهايي كه در محيطهاي شهري
داريم بهصورت مكانيزه است؛ يعني با  TBMو دستگاههايي كه از شركتهاي آلماني و چيني تامين نياز شده اين حفاريها انجام شده است .اما نكتهاي كه اهميت دارد اين است كه
كنترل چنداني روي نشستهاي بعد از احداث اين تونلها صورت نگرفته است؛ مثال در بخشي مثل ايستگاه زيرزميني مترو ،ما سازههاي صليبي را با حجم بااليي از آرماتوربندي و
بتنريزي زيرزمين احداث ميكنيم كه با توجه به سيستمهاي نوينتري كه در كشورهاي ديگر وجود دارد ،سيستم منسوخي است .بر اين اساس ،حجم عظيمي از ستون و طاق را
زيرزمين و زير فضاي شهري داريم كه از ديدگاه پدافند غيرعامل هم بتوانيم از آن استفاده كنيم ،اما باز هم فرونشستهايي اتفاق ميافتد كه كنترل شده نيست .در بررسي داليل
آن عدممطالعه ژئوفيزيكي و ژئوتكنيكي را ميتوان عنوان كرد .ضمناينكه بايد در اين زمينه جنس خاك و تحكيم آن رصد شود و پديدههايي از اين دست نيازمند مطالعه دقيق
است .در بحث مترو يكي از نيازهايي كه داريم ابزارگذاري است؛ يعني مانيتورينگ ديتاها بهصورت ثانيه به ثانيه بايد صورت بگيرد؛ درست مثل دوربينهاي حملونقل كه ترافيك
را رصد ميكند .ما همين ديدگاه را بايد درباره مانيتورينگ تونلها داشته باشيم كه اگر اتفاقي در تونلها افتاد ،بتوانيم زودتر واكنش نشان دهيم .هماكنون مدلساز 
ي عددي نياز
داريم كه نيازمند صحتسنجي است .سال 94در كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي جلسهاي با آقاي چيتچيان،وزير وقت نيرو داشتيم كه درباره كمبود منابع آب بود .هر
يك از نمايندگان مناطق مختلف كشور بحثها و ديدگاههاي مختلفي را مطرح كردند .از آن زمان 5سال ميگذرد و شايد خيلي از آن ديدگاههاي مبتدي هم كه مطرح شد ،عملياتي
نشد .بر اين اساس ،شايد طرح ديدگاه صرفا خوب باشد ،اما بايد كميتههايي متشكل از وزارتخانههاي نیرو و جهاد كشاورزي ،شهرداری تهران ،سازمان محيط زيست و ادارهكل منابع
طبيعي و آبیخیزداری در اين راستا تشكيل شود كه بتواند به شكل مستمر موضوع را پيگيري كند و به سرانجام برساند .از سوي ديگر ،بهدليل اينكه فرونشستها خيلي متغير بوده
بايد براي اختالف طراز راهكارهايي ارائه شود .اين فرونشست در دشت شهريار به شكلي است كه به فروچاله تبديل شده و در حال بلعيدن شهريار است .راهكار اين است كه اوال چاه
نبايد حفر شود و درصورتيكه حفر شد ،بايد ابزارهاي كنترلي روي آن باشد و با نصب كنتورهايي اين برداشتها را كنترل كنيم.

خروج تهران از كابوس تنش آبي
ادامه از
صفحه 4

گذشته از شهرداري تهران ،ارگانهاي ديگري
هم از منابع آب زيرزميني برداشت دارند؟

بله ،در همين ميدان محمديه حدود 117حلقه چــاه داريم كه آب
برداشتشده از طريق يك تونل به ســمت رباطكريم براي مصارف
كشاورزي منتقل ميشــود كه ســاالنه 50ميليون مترمكعب آب
كشاورزي اين منطقه از طريق اين چاهها تامين ميشود .در پايان سال
بزرگترين طرح فاضالب شهري تهران توسط رئيسجمهور افتتاح
خواهد شد كه با اجراي آن 50ميليون مترمكعب از نياز آب كشاورزي
دشت ورامين و رباطكريم توسط پساب تامين و تمامي 117حلقه چاه
مسدود خواهد شد .برنامه قطعي اين است كه كل نياز شهرداري تهران
براي فضاي سبز غير در دسترس مستقيم چه نياز صنايع غيرغذايي و
چه بخش كشاورزي ،از محل پساب تامين شود.
اما مردم همچنان نسبت به كيفيت آب مصرفي ناشي
از پسابها بهويژه در بخش كشاورزي نگران هستند .پاسخ شما
به اين نگرانيها چيست؟

كيفيت پساب در شهر تهران و البته كشــور براي مصارف كشاورزي
بهطور قطع مناسب است و جاي هيچ نگراني نيست و  BODو BOC
خروجي تصفيهخانههاي تهران همه كمتر از  20اســت درحاليكه
براي كشاورزي تا  50هم اجازه داده شــد ه است و هماكنون ساالنه
230ميليون مترمكعب از پساب تهران در بخش كشاورزي استفاده
ميشود و خطري سالمت شهروندان و محيطزيست را تهديد نميكند
و سيســتم فاضالب و تصفيه آن حذف همزمان فسفر و ازت است و
تاكنون هيچ گزارشي مبني بر مضربودن پساب براي مصارف كشاورزي
دريافت نكردهايم .البته در برخي نقاط دنيا تا مرحله استفاده از پساب
براي مصارف نزديك شرب و بهداشتي هم پيش رفتهاند اما در كشور ما
بهدليل دغدغههاي ديني و مالحظات شرعي ،اين حساسيتها باالتر از
استاندارد جهاني است و هرگز از پساب براي مصارف شرب و بهداشتي
استفاده نخواهد شد .افزون بر اينكه از لحاظ اقتصادي هم بسيار گران
تمام ميشود .از منظر زيستمحيطي و احتمال انتشار بوي بد ناشي از
اين پسابها هم جاي نگراني نيست و حتي با تكنولوژي 40سال پيش
هم به تصفيهخانه قيطريه در شمال تهران سر بزنيد و هيچ بوي بدي

در اين منطقه و محلههاي زرگنده و زعفرانيه استشمام نخواهيد كرد.

برخي وقتها انتقاد ميشود كه نگاه و تمركز شركت
آب و فاضالب استان تهران معطوف به خدماترساني به شهر و
شهروندان تهراني است و زياد به فكر شهرستانهاي استان تهران
نيست .اين انتقاد را قبول داريد؟

يك انگارهاي در سطح كشور شكل گرفته كه هرچه امكانات هست،
براي تهرانيها و بهويژه باالي شــهر تهران است و اين ذهنيت وجود
دارد .اما واقعيت چيســت؟ جمعيــت تهران تا ســال 1330نهايت
يكميليونو300هزار نفر بوده و تامين آب شهر تهران از طريق چاهها و
قنوات بوده است و عمده مردم تهران در پايينتر از خط خيابان انقالب
زندگي ميكردند و نقاط باالتر مثل تپههاي عباسآباد فضاي سبز و
كشاورزي بود .با گسترش شــهر تهران ،مهاجرت و سكونت به باالي
خط خيابان انقالب كشــيده شــد و تامين آب به يك مسئله تبديل
شــد؛ چراكه ما در جنوب تهران ،آبرفت داريم اما در باالشهر امكان
حفر چاه وجود نداشت و اگر چاهي هم حفر شود ،دبي آن زياد نبود.
به اين دليل احداث سدها از دهه 40با زدن كلنگ سدهاي اميركبير
و لتيان جهت تامين آب جمعيت رو به افزايش تهران در برنامههاي
وزارت نيرو قرار گرفت ،چون در جنوب تهران ،چاه آب داشتيم و آب
اين سدها براي باالشهر تخصيص يافت و اين تصور در مردم ايجاد شد
كه اولوي 
ت با باالشهريهاست .البته آن زمان كيفيت آب جنوب تهران
بهتر از باالشهر بود؛ چراكه مشكل تغذيه چاهها از فاضالب مطرح نبود
و با اضافهشدن جمعيت و شيب زمين ،فاضالبها به چاههاي جنوب
تهران آســيب زد و كيفيت آب اين مناطق را تحتتأثير قرار داد و با
آلودگي چاههاي جنوب تهران مواجه شديم درحاليكه 40سال پيش
وجود نيترات در آب جنوب شــهر محلي از اعراب نداشت و از حدود
2دهه قبل اين ذهنيت جديتر شــكل گرفت كه آب باكيفيت براي
باالشهريهاست و پايينشهريها آب كمكيفيت مصرف ميكنند.
آيا اين چالش برطرف شده است و كيفيت آب در جنوب
تهران مشكلي ندارد؟

كاري كه وزارت نيرو بهويژه در 10سال اخير انجام داد ،برقراركردن
عدالت آبي در كل شهر و استان تهران بوده و هست و منابع آبي جنوب

امين نعيمآبادي

دكتري تخصصي خاك و پي

ناديده گرفتن قوانين حاكم بر طبيعت

فرونشست ،دشت شهريار را ميبلعد

مكث

ورود ساالنه 579هزار تُن آلودگي هوا به ريه تهرانيها

حسين شهيدزاده ،مديرعامل شــركت كنترل كيفيت هواي
تهران :خودروهاي ســواري ســاالنه 579هزار تُن آلودگي وارد ريه

همشهری تهدید فرونشست و فروچالهها در شهر تهران را در گفتوگو با کارشناسان بررسی کرد

مكث

در شهر

فرونشست 24تيرماه امسال در خيابان سهروردي عكس :همشهري /حسين تهراني

از راهكارهاي جلوگيري از بــروز بحراني تازه در
تهران است.
روزنامه همشهري براي بررسي فرونشست زمين
و فروچالهها ،از كارشناســان و استادان دانشگاه
دعوت كرد و نظراتشان را جويا شد .در اين نشست
تخصصي كه در روزنامه همشــهري برگزار شد،
كارشناســان اين حوزه ضمن بررسي اين پديده،
راهكارهايي را براي جلوگيري از آن ارائه كردند كه
در زير ميخوانيد:

شناسايي مناطق پرخطر شهر
با شيوههاي نوين

صرفنظر از توضيحاتي كه در فضاي تئوري وجود
دارد ،يكي از داليل عمده فرونشست ،آبي است كه به سرعت و بعضا بهصورت
غيرمجاز از سفرههاي آب زيرزميني خارج ميشود .براي اينكه موضوع ملموستر
شود ،ساختماني را درنظر بگيريد كه ستونهاي آن بهمرور زمان كوتاهتر ميشود؛
يعني آبي كه در بستر قرار گرفته به تعدادي ستون ميماند كه بستر سطح را نگه
داشته است .وقتي به مرور زمان آب از بستر خارج ميشود ،خروج آب اثراتش را
در سطح نمايان ميكند .حال در برخي جاها اين اثرات خودش را نشان ميدهد
و در برخي جاها اثرات آن نمايان نيســت؛ برهمين اساس خطر در جاهايي كه
اثرات خروج آب از ســفرههاي زيرزميني پيدا نيست ،بهمراتب بيشتر است و
به همينخاطر بهدرســتي به آن زلزله خاموش گفته ميشود .بهصورت طبيعي
در فضاي آبي زيرزمين هر جا كه فشار باالتر باشد ،آب به سمت جايي كه فشار
پايينتر است ،حركت ميكند تا به تعادل برسد .با اين حال ،اما حركت آب اثرش
را روي سطح ميگذارد .اين اثرگذاريها روي سطح ،در بعضي مناطق مثل دشت
ورامين خودش را نشان داده و در برخي جاها هم خودش را نشان نداده و در بعضي
مناطق يكباره به شكل حفرهاي در زمين ايجاد ميشود كه اين حفرهها فروچاله
هستند و دليلش هم همان است كه عنوان شد .دليل اينكه به فرونشست ،زلزله
خاموش گفته ميشود ،اين اســت كه اثرات جابهجايي آب و تعادلبخشي در
سفرههاي زيرزميني كه بهخوبي ديده نميشود ،اگر با بالي طبيعي ديگري همراه
شود ،موجب تشديد اثرات ميشــود و حتي اين موضوع در فضاهاي زيربنايي
تاسيسات شهري هم اثرات مستقيم دارد .ســال 87در تهران ميزان نشست
17سانتيمتر بود كه اين رقم تا سال 92به 36سانتيمتر رسيده است .همچنين
براساس دادههايي كه گزارش پايشها نشان ميدهد ،از  609محدوده مطالعاتي
كه تا سال 1392روي آن كنترل صورت گرفته 307 ،محدوده يعني حدود نيمي
از آنها ،محدوده ممنوعه اعالم شده و اجازه بهرهبرداري به آن داده نشده است.
متأسفانه در زمينه بررســي دادهها ،بين متوليان هماهنگي وجود ندارد؛ حتي
مشخص نيست كه چه ســازمانهايي بايد متولي باشــند .به باور من ،يكي از
راهكارهاي تعادلبخشي آبخوانها نخست غنيسازي مجدد آبخوانهاست.
به اين معنا كه در فضاهاي شهري چقدر به جايگزيني آب در آبخوانها اهميت
دادهايم .آبي كه روي بستر جاري ميشود ،بايد طوري مديريت شود كه بار ديگر
به آبخوانها برگردد .بهروز نبودن دادهها هم موضوع ديگري اســت كه در اين
زمينه مشكالتي را ايجاد كرده است .تحليل و رصد مستمر دادهها ،شناسايي
نقاط پرخطر و ارائه ايده براي اين نقاط ضرورت دارد .در زمينه روشهاي مطالعه
و پايش چندين شــيوه وجود دارد .بحث ترازيابي كه جــزو كارهاي پايهاي و
سيستمهاي مكانيابي جغرافيايي است و ســازمان نقشهبرداري عمال متولي
رصد مستمر آن است .مدل تداخلسنجي راداري كه درنهايت ميتوان دادهها را
برداشت كرد .بهعنوان مثال براي سطح شهر تهران ميتوان دقيقا كنترل كنيم
كه كدام منطقهها ،كدام محلهها و كدام حوزهها وضعيت بحراني دارند و بهدنبال
شناسايي اين مناطق ،ميتوان راهكار ارائه كرد كه براساس راهكارها اقدامات
بعدي صورت بگيرد.

وحيدرضا محمدي

عدالت اجتماعي بهعنوان يكي از مهمترين
آرمانهاي بشري است كه از ديرباز مورد
توجه انديشمندان و صاحبنظران بوده
و در آن منابع يك جامعه منصفانه تخصيص مييابد و عدالت برقرار
ميشود .متأســفانه با مورد غفلت قرار گرفتن عدالت اجتماعي طي
سنوات گذشته ،به ويژه در دهه  40و  80شــاهد اختالف طبقاتي و
شكاف بين مناطق مختلف هســتيم كه بهنحوي مناطق شهري را از
نظر امكانات و خدمات متفاوت ساخته و با وجود اينكه امكان توسعه
در جنوب شهر تهران وجود داشته ،توزيع خدمات و سرانه در شمال و
جنوب شهر تهران به درستي انجام نشده و توزيع ناعادالنهاي صورت
گرفته است .امروز نيز تهران خواسته يا ناخواسته به نماد حال ناخوش
شرايط اقتصادي كشور تبديل شــده و واقعيت حاكي از آن است كه
مناطق باال از امكانات شهري ،مراكز فرهنگي و اجتماعي بيشتر و بهتري
به نسبت مناطق پايين برخوردار شدند .شكاف طبقاتي تهران متعلق
به زمان حال نيست ،اين اتفاق در دهه  40تشديد و شاهد ظهور مناطق
شهري كامال سلطنتي در شمال و طبقه متوسط رو به پايين در تهران
قديم بوديم .در سنوات گذشته نيز تالش شد تا با توسعه زيرساختهاي
حملونقل عمومي و راحتي دسترسي به نقاط مختلف شهر ،گامي به
سمت كاهش شكاف طبقاتي برداشته شود ،اما اين تالش با تشديد
فشارهاي اقتصادي نافرجام ماند.
آنچه در سطح شهر تهران مشــهود است ،خدمات و امكانات عمومي
است كه بهصورتي نابرابر پراكنده شدهاند و در اين بين عملكرد مديران
شــهري در عادالنهتر كردن خدمات و كاهش فاصله طبقاتي مناطق
بسيار مهم و اثرگذار اســت .امروزه مديريت شهري درصدد است تا
با برنامهريزي و بودجه بنديهاي مناســب بهگونهاي رفتار كند كه
فاصله بين مناطق كاهش يافته و تغييرات در جهت تبعيض مثبت،
عدالت اجتماعي و نشــاط اجتماعي پيش برود .شهردار تهران نيز بر
ضرورت كاهش فاصله بين مناطق شــمالي و جنوبي و توجه بيشتر
به مناطق محروم در راســتاي حركت به سوي تبعيض مثبت تأكيد
داشته و آن را به يكي از محورهاي اصلي فعاليت شهردار تهران تبديل
كرده است .اعتقاد مديريت شهري براين است كه با خدمت صادقانه
به مردم ميتوان اعتماد آنان را جلب كرد و از مشاركتشان در اداره
شهر بهرهمند شد.
تصويب پروژه ري فــورت در منطقه 15يكي از نشــانههاي تبعيض
مثبت در شهر است كه چندي پيش در كميسيون ماده 5انجام شد.
اين پروژه محرك توسعه محور فداييان اسالم است كه سالهاست با
مسائل اجتماعي و اقتصادي دست و پنجه نرم ميكند .در اين پروژه
اراضي بدوناستفاده و ناسازگار با محيط شهري در محله كيانشهر به
توسعه گردشگري و سرزندگي اجتماعي تبديل ميشود تا حس امنيت
ساكنان محله را افزايش و حس تعلق آنها را تقويت كند.
اين پروژه در زميني به مساحت 14هزار مترمربع با 150هزار مترمربع
زير بنا 11 ،طبقه است و با طراحي ويژه و دسترسيهاي مطلوب ،در
 2بخش شمالي و جنوبي شامل مراكز خريد ،دفاتر اداري ،واحدهاي
تجاري ،هتل  5ستاره ،مراكز تفريحي و فرهنگي مانند شهربازي ،باغ
كتاب ،سينما ،باغ وحش مينياتوري ،نمايشگاه خودروهاي كالسيك،
پاركينگ طبقاتي و ...اجرا خواهد شد .اين مجموعه ارزشمند را ميتوان
ابزاري قدرتمند براي بهبود شرايط اقتصادي در منطقه دانست كه هزار
و 500فرصت شغلي جديد ايجاد ميكند و منجر به جذب گردشگران
داخلي و خارجي ،رشــد اقتصادي و نيز توسعه و تسهيل فضاي نوين
كسب و كار براي شــهروندان منطقه خواهد شد .اميد است با اجراي
چنين پروژههايي در مناطق محروم تبعيض مثبت در شهر ادامه يابد و
راه براي ايجاد عدالت اجتماعي و نشاط عمومي هموار شود.
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عليرضا توانا

كارشناس عمران
فرونشست پديدهاي است كه نشان ميدهد قوانين
حاكم بر طبيعت و اكوسيستم را ناديده گرفتهايم؛
ضمن اينكه با تمركز بر رفع نيازهاي كوتاهمــدت خودمان در طوالنيمدت به
طبيعت لطمه وارد كردهايم .توسعه بيرويه شبكههاي صنعتي ،افزايش جمعيت،
مهاجرت از روستاها به شهرها و افزايش حاشيهنشيني باعث افزايش برداشت
بيرويه از آبهاي زيرزميني شده است .از ســوي ديگر ،برداشت بيرويه از
آبخوانها ،ســطح ايســتايي آب را پايين ميآورد و همين امر باعث ميشود
آب و خاك تراكم اوليه را از دست بدهد و به شــكل فرونشست و فروچاله در
طوالنيمدت خودش را نشــان ميدهد .با توجه به گفتههاي رئيس ســازمان
نقشهبرداري كشور ،منطقه جنوبغربي تهران ،بيشترين مقدار فرونشست را
در چند سال اخير داشته كه در طوالنيمدت و در 10سال آينده اگر راهكارهايي
براي آن ارائه نشود ،فاجعه خواهد شد .براي جلوگيري از اين فاجعه پيش از انجام
هر كاري ،نياز است راهكارهايي ارائه شــود؛ راهكارهايي همچون آگاهسازي
و فرهنگسازي در راستاي اســتفاده بيرويه از آبهاي زيرزميني و خطرات و
عواقب آن .برخورد با حفر چاههاي غيرمجــاز ،راهكار ديگري براي جلوگيري
از اين فاجعه است .چاههايي كه بهويژه در خانههاي وياليي شمالغرب تهران
براي تامين آب استخرها حفر شده ،آنقدر زياد و در فاصله كمتر از 100متر نسبت
به يكديگر واقع شدهاند كه همين موضوع يكي از مصاديق برداشت بيرويه از
سفرههاي زيرزميني است .استفاده از كنتورهاي حجمي هوشمند و بازديدهاي
سرزده از چاهها براي جلوگيري از تخلف و تالش براي تاسيس تصفيهخانههاي
مجزا در هر يك از مناطق تهران هم راهكار مؤثري است كه بهرغم هزينهبر بودن،
كمك بزرگي به اين چالش ميكند؛ ضمن اينكه هماهنگي دستگاههاي ذيصالح
ازجمله وزارت نيرو ،شــهرداري ،قوه قضاييه و ...براي جلوگيري از تخلفات و
درنهايت حركت به سمت توسعه پايدار از راهكارهايي است كه به باور من بايد
در دستور كار قرار بگيرد.

تهران را به آبهاي ســطحي وصل ميكنيم و تصفيهخانه ماملو در
منطقه پاكدشت كه روي سد ماملو احداث شده ،تمام آب تصفيهشده
براي جنوب و بهويژه جنوب اســتان تهران اختصــاص مييابد و با
اجراي رينگ جامع تهران ،تمامي تصفيهخانههاي تهران به هم وصل
خواهند شد و كيفيت آب مصرفي 2ميليون نفر در جنوب تهران بهطور
محسوس ارتقا پيدا كرد و ما در تهران آب با نيترات باالي  5نداريم و
كامال آب سالم است و حتي شهرهاي پيشوا ،ورامين و پاكدشت هم
مردم به آب سالم و بهداشتي دسترسي دارند.
در بقيه شهرها و روستاهاي استان تهران چطور؟

در اطراف تهران فشــار جمعيتيبســيار باال بوده و دســتگاههاي
خدماترســان مثــل آب و بــرق از فشــار تقاضا عقب هســتند و
زيرساختهاي الزم پيشبيني نشده بود .مثال در شهرستان بهارستان
در سال 50تعداد 550خانوار سكونت داشته و يك روستا بوده است اما
االن 650هزار نفر سكونت دارند يعني به اندازه شهر رشت؛ بهنحوي
كه بعد از شهر غزه در فلسطين اشغالي ،شهرستان بهارستان در استان
تهران متراكمترين شهر دنياســت .از طرف ديگر ،اگر در شهر تهران
70درصد فاضالب اجرا شده است ،مردم تهران بهاي آن را پرداخت
ميكنند و اجراي نزديك 7هزار كيلومتر طرح فاضالب شوخي نيست
كه عمده اين كار بزرگ در دولت يازدهم و دوازدهم صورت گرفته است
و ارزش سرمايهگذاري طرحهاي فاضالب شهر تهران به قيمت روز االن
22هزار ميليارد تومان برآورد ميشود .اين واقعيت است كه در بحث
فاضالب در شهرستانهاي استان تهران عقب هستيم و در 2سال اخير
توجه ويژه شده و متوســط بهرهمندي از فاضالب در شهرستانهاي
تهران 12درصد بوده و ميانگين كشوري هم 48درصد برآورد ميشود،
امسال به 25درصد در شهرستانهاي اســتان تهران و 70درصد در
شهر تهران دســت پيدا كردهايم و تا پايان سال درصد بهرهمندي در
شهرستانهاي استان تهران به 38درصد خواهد رسيد .واقعيت اين
است كه استان تهران يك استان محروم است و انتظار داريم تا 5سال
آينده نابرابري به حداقل ممكن خواهد رسيد.
ظرفيت آب و فاضالب تهران چقدر است؟

اگر استانداردهاي دنيا را درنظر بگيريد ،تهران براي 4.5ميليون نفر
ظرفيت دارد ،اما 17درصد جمعيت كشور اســتان تهران بارگذاري
كردهايم؛ يعني خيلــي بيش از ظرفيت در اســتان تهران بارگذاري
جمعيتي صورت گرفته است60 .سال پيش پيشبيني شده بود كه در

البرز جنوبي يعني محور تاكستان تا فيروزكوه جمعيت زيادي مستقر
خواهد شــد و اين اتفاق رخ داده است؛ يعني سكونت 25ميليون نفر
تا  .1405به اين دليل كه ما طرح آمايش سرزمين نداريم ،مهاجرت
به استانهاي تهران بســيار زياد اســت و خيلي از افراد براي كار به
ســمت تهران ميآيند و تا زماني كه بازار كار در اســتانهاي ديگر
ايجاد نشود ،اين مهاجرت ادامه مييابد ،مگر اينكه مهاجرت معكوس
شود .بهطور مثال ،پارسال يكي از شهرستانهاي غرب تهران با فشار
جمعيت مواجه شــد؛ چراكه در فاصله 4ماه45 ،هزار نفر به جمعيت
اين شهرســتان اضافه شــده بود! يا شهرســتان پرديس جمعيت
110هزارنفري در 3سال آينده به بيش از 500هزار نفر افزايش مييابد،
ارائه خدمات زيربنايي نظير آب و برق براي اين حجم فزاينده جمعيت
سخت خواهد بود و دستگاههاي خدماتي از نياز مردم عقب هستند و
زيرساختهاي آن آماده نيست .واقعيت اين است كه اگر در شهر تهران
كمتر براي آب مشكل داريم ،مديون فكر بلند 60سال گذشته هستيم
كه سد لتيان و اميركبير را پيشبيني كرده بودند اما در شهرستانهاي
تهران با مهاجرت ناخواسته مواجه هستيم.

الگوي مصرف آب در شهر تهران تا چه اندازه با مصرف
بهينه فاصله دارد؟

در شهر تهران ميانگين مصرف آب شرب 30درصد باالتر از ميانگين
جهاني است و 60درصد مردم تهران زير الگو مصرف ميكنند و 5درصد
مردم شهر تهران اصال رعايت نميكنند كه عمدتا در مناطق شمالي
شهر سكونت دارند .البته الگوي مصرف تهران بهتر شدهو تهرانيها
حساسيت زيادي دارند اما راهي جز آگاهكردن و توجيه مردمنداريم
و مشكل با قيمت حل نميشود .كافي است مردم بدانند اين آب با چه
سختي بهدست آنها ميرسد .فرهنگسازي و قيمت ميتواند مصرف آب
را بهينه سازد و در ايران بهدليل مالحظاتي و صالح مسئوالن مسئله
اين است كه قيمت بهدليل فشار بر مردم افزايش نيابد و درحاليكه
رشد هزينهها زياد است ،رشــد قيمت آب تنها 7درصد است و مردم
تهران تنها يكچهارم قيمت تمامشده آب شرب را ميپردازند و آب
متري 3ميليونتوماني را 700هزار تومان ميفروشيم.
آيا قرار نيست آب كممصرفها مثل برق رايگان شود؟

البته مطالعاتي در حال انجام است اما ماهيت اقتصاد آب با اقتصاد برق
فرق ميكند و كاري كه در زمينه برق صورت گرفته ،گام خوبي است
اما در ارتباط با آب ماجرا متفاوت است.
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ورزش

گزارش

پس از كريمي ،شيخ و چشمي
هم ميروند؟
علي كريمي كــه پــس از فينال حذفــي از جمع
استقالليها جدا شده بود ،جمعه شــب تهران را به
مقصد قطر ترك كرد تا حداقل در ليگقهرمانان براي
آبيها بازي كند .همين اتفاق باعث شده تا هواداران
كمي به ماندن كريمي و تمديد قرارداد او اميدوار شوند
اما اينطور كه نزديكان اين بازيكن ميگويند ،شماره6
تصميمش را براي رفتن گرفته و پس از بازيهاي ليگ
قهرمانان قطعا از اســتقالل جدا ميشود.فردي كه
خودش را مدير برنامههاي اين بازيكن معرفي كرده
توگو با نشريه دامگا تركيه مدعي شده كريمي
در گف 
نهتنها از قطر بلكه از چند تيــم تركيهاي ،بلژيكي و
هلندي پيشنهاد دريافت كرده است .آقاي مديربرنامه
توگو تأكيد كرده علي كريمي پيشنهادهاي
در اين گف 
يكميليون و1.2ميليون يورويي قطريها را رد كرده تا
به پيشنهادهاي بشيكتاش ،فنرباغچه ،ترابزوناسپورن،
استانبول باشاكشهير و كاسيمپاشا از تركيه و آلكمار
و فورتونا سيتارد از هلند فكر كند .او حتي از دستمزد
ســاالنه  500و  600هزار يورويــي هلنديها پرده
برداشته است .اين در حالي است كه در روزهاي اخير
شايعه شــده قطريها پس از اينكه متوجه ميشوند
كريمي در سالهاي اخير با چند مصدوميت از ناحيه
كمر روبهرو شده ،قيد اين بازيكن ايراني را ميزنند و
مذاكرات را قطع ميكنند.
البته علي كريمي تنها بازيكني نيست كه در آستانه
ترك استقالل قرار گرفته است .شيخ دياباته كه اين
روزها بابت تعويق در پرداخت مطالباتش از استقالليها
حسابي شاكي است ،پس از بازگشت از فرانسه پيش
از شــروع مجدد ليگ برتر ،بندي در قراردادش براي
سال دوم گذاشته كه ادامه همكاري منوط به توافق
طرفين شــده اســت .همين موضوع نشان ميدهد
دياباته و مديربرنامههايش از چندي پيش به جدايي
فكر ميكردهاند و هيچ بعيد نيســت اين بازيكن هم
بعد از ليگ قهرمانان جا پاي مامه تيــام بگذارد و از
استقالل برود .روزبه چشمي هم ديگر بازيكني است
كه خبر توافقش با امصالل هــواداران را نگران كرده
است .هرچند خود چشمي اين خبر را تكذيب كرده
اما يكمنبع موثق در باشگاه استقالل در اين خصوص
به همشــهري اينچنين گفته است« :چشمي چند
پيشنهاد خوب دارد و در قرارداد جديدش با استقالل
اين بند را گذاشته كه بدون مشكل خاصي از اين تيم
جدا شود».

همهيا هيچ

استقالل اگر امشب الشرطه عراق را ببرد ،صعودش از گروه قطعي است
اما شكست در اين بازي پرونده آبيها را خواهد بست

استرا و استقالل؛ چرا اين همه اصرار؟
همين فشارها قرارداد شفر را 4برابر كرد

رسول بهروش

روزنامهنگار

 1چنانكهپيشبينيميشدباشگاهاستقاللرسماپرونده
بازگشت آندرهآ استراماچوني به نيمكت آبيپوشان را بست
تا اينطور بهنظر برسد كه بازي با اسم اين مربي ،صرفا ابزاري
براي خريدن زمان و عبور از فرهاد مجيدي بوده است .با اين
همه ،جنبه تاملبرانگيز ماجرا ،اشتياق بيپايان هواداران
براي بازگشت مربي ايتاليايي است .بر اين همه پافشاري،
نقدهايي وجود دارد.
 2در اينكه بيشتر مديران فوتبال ايران ناكاربلد و غيرقابل
اعتمادهستند،ترديديوجودندارد،امادرعينحالپرسش
اينجاست كه آيا اين حجم از پافشاري هواداران تيم براي
بازگشت اســتراماچوني ،جنبه منطقي و حرفهاي دارد؟

صدالبته استراماچوني تيم خوبي ســاخته بود و «شايد»
در ادامه مسير با اســتقالل موفق به كسب افتخار ميشد،
اما فضايي كه امروز ميبينيم شــبيه آن اســت كه مثال
منچســتريها در دهه 90و در اوج كسب افتخار با الكس
فرگوسن اين مربي را از دست دادهاند و حاال براي بازگشت او
لحظهشماري ميكنند!آياواقعااستراماچونيبراياستقالل
چنين مربي موفقي بود؟ با كدام قرينه و شاهد؛ صرف چند
پيروزي و يك هفته صدرنشيني موقت؟
 3قانون مضحك منع جذب مربيان خارجي را رها كنيد.
بازگشتاستراماچونيدرشرايطعاديهمچالشهايخاص
خودش را دارد .او مربي گرانقيمتي است و نسبت به دريافت
بهموقع مطالباتش حساسيت بسيار بااليي دارد .اين مسئله
چنان است كه مربي ايتاليايي حتي 2بازي پاياني نيمفصل
گذشته را هم در ايران باقي نماند و 5امتياز حياتي آبيها را
به فنا داد .آيا تضميني هست كه در دوره جديد همكاري،

واكنش استقالل به توافق با نوري
باشگاه استقالل در واكنش به توافق با الكس نوري بيانيه صادر كرد .در بخشهايي از اين بيانيه آمده است« :باشگاه
استقالل روز گذشته حمایت خود از کادر فنی و بازیکنان را اعالم داشت و بر همدلی و اتحاد برای کسب موفقیت در
لیگ قهرمانان تاکید کرد و انتشار چنین شایعاتی جای تعجب دارد» .

23023693

بعد از 10روز حضور در كشــور قطر،
باالخره استقالليها از ساعت22:30
امشــب در ليگ قهرمانان آســيا به
ميدان ميروند .آبيپوشان بهخاطر
غيبت و حذف تيم الوحــده در اين
10روز هيچ مسابقهاي انجام ندادند
و شــاهد 2بازي رفتوبرگشت ميان
الشــرطه عراق و االهلي عربســتان
بودند 2 .تيمي كه هركــدام يكبار
مقابل هم پيروز شــدند تا نسبت به
استقالل شــرايط بهتري در جدول
ردهبندي پيدا كنند .اگر اســتقالل
امشب پيروز شود قطعا صعود ميكند
و اگر شكســت بخــورد قطعا حذف
خواهد شد .نتيجه مساوي اما كار را
به روز پاياني و بازي با االهلي خواهد
كشاند .آبيها درصورت پيروزي مقابل
الشرطه صعود خود را قطعي ميكنند
اما براي سرگروه شدن بايد االهلي را
هم ببرند .در صورت تساوي در بازي
امشب ،هر 2تيم استقالل و الشرطه
شانس سرگروهي را از دست ميدهند
و االهلي ميتواند قبــل از بازي آخر
مقام اول خود در اين گروه را جشــن
بگيرد .در اين صورت استقالل براي

با اين شــرايط تحريم و گراني ارز ،مطالبات استراماچوني
بهموقع پرداخت شــود؟ اگر دوباره اين اتفاق تكرار شد و او
ول كرد و رفت ،داستان چيست؟ باز استقالل بايد ضرر كند
و يك فصل ديگر را با يك مربي ديگر بسوزاند؟ برخي عقيده
دارند استراماچوني بابت فصل دوم قراردادش غرامت خواهد
خواست و بهتر است با همين پول از خدمات او استفاده شود.
فارغ از نامشخص بودن صحت و سقم اين گزاره ،آيا واقعا يك
مربي با اين شخصيت ميتواند آدم قابل اعتمادي باشد؟ آيا
بستن قرارداد جديد با او ،يك ريسك حقوقي ديگر نيست؟
 4حتي اگر فرض كنيم استراماچوني با موفقيت قطعي
و تثبيتشده از ليگ كشورمان بيرون رفته ،هيچ تضميني
وجود ندارد كــه دوره بعدي همكاري او با اســتقالل هم
درخشان باشد .در فهرست مربيان خارجي فوتبال ايران،
اســامي پرشــماري وجود دارد كه هيچكدام در بازگشت
نتوانستهاند كيفيت قبلي را نشــان بدهند؛ از ميروسالو
بالژوويچ تا تونــي اوليويرا و مصطفي دنيزلــي كه هر بار
برگشتند ،ضعيفتر نتيجه گرفتند .بله ،مورد برانكو را هم
داشتيم كه يك بازگشــت موفقيتآميز را تجربه كرد ،اما
بهطوركليتجربهتاريخينشانميدهدمربيانخارجيقرار

دوم شــدن بايد االهلي را ببرد .نكته
جالب اين اســت كه الشرطه هم اگر
سرگروهي ميخواهد بايد استقالل را
ببرد و منتظر بازي آخر گروه بنشيند.
بنابراين هر  2تيم استقالل و الشرطه
در اين بازي بهدنبال برد خواهند بود
و اين نكته به زيباتر شدن بازي كمك
خواهد كرد .هيچيك از 2تيم امشب به
مساوي راضي نيستند ،اگرچه همين
حمالت دوجانبه شايد باعث مساوي
شدن بازي و خوشحالي عربستانيها
شود .ســاعاتي قبل از بازي استقالل
يعني در ســاعت 19:30امشب نيز
شهرخودرو بايد در پنجمين بازياش
به مصاف تيــم قدرتمند گروه يعني
الهالل عربســتان برود .شهرخودرو
با 4باخت از 4بــازي و بدون گل زده
نخستين تيم حذفشده در تمامي
گروهها بوده است .شاگردان رحمتي
در بازي رفــت و زماني كه شــاگرد
رحمتي نبودند با نتيجــه  2بر صفر
مقابل الهالل شكست خوردند .آنها به
اين مسابقات به چشم بازي تداركاتي
براي حضور موفق در ليگ برتر ايران
نگاه ميكنند.

نيستهميشهكاميابيهايقبليراتكراركنند.
 5و عاقبت يك يادآوري مهم؛ همين شــور و حال فعلي
هواداراناستقاللشايددرسطحيخفيفتردرزمانوينفرد
شفر هم وجود داشت و باعث شد قرارداد 300هزار دالري
اين مربي ،با عجله و حتي پيش از برگزاري فينال جام حذفي
با 4برابر قيمت ،يعني يك ميليون و 200هزار دالر تمديد
شود .درنهايت هم شفر از نظر فني توقعات را برآورده نكرد و
بركنار شد .االن پنجرههاي نقلوانتقاالتي استقالل بهخاطر
شكايت همين مربي بسته است و اين تيم در آسيا قادر به
استفاده از خريدهاي جديدش نيست؛ يك تاوان سنگين
بابت يك هيجان نابجا .آيا ممكن نيســت روزي در مورد
استراماچونيهمهمينشرايطبهوجودبيايد؟يعنيباالخره
فشارها جواب بدهد ،او با رقم باال قراردادي جديد ببندد و بعد
ازناكامياحتمالي،خسارتيهنگفتباتبعاتحقوقيجدي
روي دست باشگاه بگذارد؟ شور و حال هواداران قابل درك
است ،اما اين همه هزينه مادي و معنوي كه صرف اصرار براي
بازگرداندن استراماچوني ميشود ،واقعا چه منطقي دارد؟
تا كي قرار اســت مربيان و جامها فداي نام استراماچوني و
عملكرد مجهول او درصورت بازگشت به استقالل شوند؟

نكته بازي
كي نوبت تراكتور ميشود؟

عليرضامنصوريانباهماناستايلخاصخودشدرتبريزظاهرشدو
هدايتتراكتورراپذيرفت.جمالتدرستوغلطاوومخصوصااشتباه
عجيبشدرموردزادروزاستادشهرياربهسرعتموردتوجهرسانهها
قرارگرفتوبازتابوسيعيپيداكرد.بااينحالجنجالواقعيمربوط
بهصفحهاينستاگرامآقايمربيبود؛جاييكهاوتماميتصاويرمربوط
بهاستقاللراپاككردتامثالباهويتمستقلراهيتبريزشود.شبيه
اين كار را قبال فرشاد احمدزاده هنگام مذاكره با استقالل كرده بود.
خبالبتهفرشادقصدداشتبهرقيبسنتيپرسپوليسملحقشود
ورفتاراوبهاندازهمنصوريانعجيبنبود.حاالپرسشاينجاستكه
چهزمانينوبتبهپاككردنتصاويرمربوطبهتراكتورخواهدرسيد؟
باالخرهمربيانمدامتيمعوضميكنندونميشودهرجاكهرفتند،
خاطراتقديميرامحوكنند.نه؟
بندهخدا نامجو مطلق

وسطتجمعواعتراضهواداراناستقاللوتالششبانهروزيباشگاه
براي تعيين سرمربي جديد ،تنها چيزي كه ظاهرا اهميت ندارد،
آرامشتيمدرقطراست؛اينكهبندهخدامجيدنامجومطلقدرچنين
شرايطحساسيهدايتاستقاللرابهدستگرفتهوحقشاستكه
كمي محترم شمرده شود .استقالل از امروز بايد پروژه آسيايياش
را شروع كند .با توجه به انصراف الوحده ،آبيها شانس زيادي براي
صعوددارند.آنهااگرباالبروندبهصعودكنندگانگروهالهاللخواهند
خورد؛تيميكهيكفوجكروناييداردوشرايطشاصالخوبنيست.
پس استقالل شانس بااليي براي پيشــروي دارد ،اما هيچكس به
نامجو احترام نميگذارد و حاضر نيست برچسب «موقت» را براي
يك لحظه از روي نام اين مربي بردارد .آمديم و مطلق تيمش را تا
نيمهنهايي يا فينال برد؛ در اين صورت آيا بابت رفتارهاي اين مدت،
خجلوپشيماننخواهيدشد؟
شما فعال اين يكي را نگه دار!

در روزهايي كه مديران استقالل در به در دنبال مربي چند صد هزار
دالريهستندوباامثالاستراماچونيوالكسنوريمذاكرهميكنند،
شيخ دياباته در همان خاك قطر اين باشــگاه را تهديد كرده كه اگر
مطالبات معوقهاش را دريافت نكند ،قراردادش را فسخ خواهد كرد.
شيخ كه جان به لب شده ،حتي اولتيماتوم 48ساعته هم به باشگاه
داده؛ مهلتي كه تا زمان انتشار اين مطلب به پايان رسيده و طبيعتا
آخرينسكانسازداستانهايبدعهديباشگاهبابازيكنانخارجياش
نخواهدبود.سؤاليكهاالنبرايمابهوجودميآيدايناستكهوقتي
باشگاه پول نقد ندارد به دياباته بدهد و او را در حساسترين شرايط
ممكن راضي نگه دارد ،چطور قصد جذب سرمربي خارجي را دارد؟
اصالفرضكنيداستراماچونيدرجاپيشنهاداستقاللراميپذيرفت
وپيشقسطميخواست؛ازكجاقراربودبياوريد؟

شجاع پاي ثابت تيم منتخب
باپایاندیدارهایهفتهچهارممسابقاتلیگقهرمانانآسیا،کارشناسانسایترسمیکنفدراسیونفوتبالآسیا()AFC
تیم منتخب این هفته را اعالم کردند و شجاع خلیلزاده ،مدافع پرسپولیس ایران در این تیم قرار گرفت .نام خلیلزاده
هفتهگذشتهوپسازگل 3امتیازیخودبهالتعاونعربستانهمدر تیممنتخبهفتهلیگقهرمانانآسیادیدهمیشد.

خداحافظي رئيس دوتابعيتي بدون استعفا

ايلخان نوري ،رئيس فدراسيون نجاتغريق كه مادر آمريكايي االصل دارد،
مجبور شد كنار برود .علينژاد ،معاون وزير كه گفته بود او استعفا داده ،حاال به
همشهري ميگويد نوري نامه استعفا ننوشته است
ايــن هفتــه وزارت ورزش ،سرپرســت
فدراسيون نجاتغريق و غواصي را معرفي
ميكند؛ درحاليكه از رياســت 4ســاله
ايلخان نوري ،رئيس اين فدراسيون 15ماه
باقيمانده و او حاضر نشــده از سمت خود
استعفا بدهد .نوري روز چهارم دي 1396با
رأي كاملي كه از مجمع گرفت به رياســت
فدراسيون رسيد ،اما يك روز بعد اعالم شد
كه او دوتابعيتي است .مصطفي ميرسليم
كه 28سال رئيس اين فدراسيون بود ،ادعا
كرد براساس ماده  ۹۸۹قانون مدني ايران،
دادن شغل دولتي به افرادي كه دوتابعيتي
هستند ،ممنوع اســت و بنابراين رياست
نوري در فدراســيون غيرقانوني است ،اما
وزارت ورزش ادعاي ميرســليم را رد كرد.
محمدرضــا داورزني ،معــاون وقت وزير
9ديماه همان ســال در مجمع انتخاباتي
فدراسيون شنا گفته بود نوري دوتابعيتي
نيست و 2پاسپورت ندارد .نوري هم همان
روزها در دفــاع از خودش گفتــه بود كه
تابعيتش انتسابي است ،نه اقدامي؛ مادرش
آمريكايياالصل اســت و بــه همين دليل
تابعيت اين كشور را دارد .در گزارشهايي
كه عليه نوري نوشته ميشد ،ادعا شده بود
كه او چون داماد سيدعلي آقازاده ،استاندار
استان مركزي است ،توانسته با وجود منع
قانوني به رياســت فدراسيون برسد .نوري
اين اتهام را هم مهرماه ســال گذشــته در
گفتوگو با ايسنا رد كرد« :همه تأييديههاي
الزم را براي شركت در انتخابات از مراجع
ذيصالح دريافت كردم و مشــكلي براي
شركت در انتخابات نداشتهام».
تا يك ســال پيش ســندي بــراي تأييد
دوتابعيتي بــودن نوري وجود نداشــت،
اما يكبــاره يكــي از خبرگزاريها تصوير
پاســپورت آمريكايي نوري را منتشر كرد
و حتي ديماه وزير ورزش از مجلس بابت
اين موضوع تذكر گرفت .شــايعه شده كه
نزديك به 12رئيس فدراسيون دوتابعيتي
هستند و حتي چند نفري تابعيت آمريكا

را دارند ،اما چرا فقط نوري مجبور اســت
فدراسيون را ترك كند؟ نوري درباره اين
اتفاقات سكوت كرد ،ولي يكي از نزديكان
او به همشهري ميگويد« :تفاوت نوري با
بقيه اين است كه سند دوتابعيتي بودن او
لو رفته است .ســال پيش يكي از كاركنان
فدراســيون تصوير پاســپورت آمريكايي
نوري را در فدراسيون پيدا كرد و به يكي از
خبرگزاريها داد ».گفته ميشود با وجود
انتشار تصوير پاسپورت آمريكايي نوري در
خبرگزاريها ،وزارت ورزش و كميته ملي
المپيك جديتر پيگير شــدند تا او را در
فدراسيون حفظ كنند .مخالفان ميگويند
با نفوذ پدر همسر نوري ،مسئوالن ورزش
براي حفظ او تالش ميكردند ،اما دوست
نــوري ميگويــد« :همــه از مديريت او
راضي هستند .سال قبل 5ميليارد تومان
درآمدزايي داشــته ،بدهي نــدارد و چند
كرســي در فدراسيون آســيايي و جهاني
دارد».
مهدي علينژاد ،معــاون وزير ورزش صبح
چهارشــنبه در مجمع ســاالنه فدراسيون
تيروكمان گفت كه نوري استعفا داده و وزارت
ورزش هم اين اســتعفا را پذيرفته ،اما چند
ساعت بعد در مراسم پاكسازي درياچه آزادي
كه بيشــتر مراســم خداحافظي نوري بود،
او گفت كه اســتعفا نداده است« :با توجه به
مصلحت ورزش كشور در نامهاي از وزارت و
وزير خواستم در مورد من تصميم بگيرند .من
هم منتظر تصميم وزارت هستم ».بعد از اين
اظهارنظر نوري بود ك ه علينژاد در گفتوگو
با همشــهري تأييد كرد نوري استعفا نداده
است« :نوري نامه استعفا ننوشته و فقط نامه
داده كه وزارت ورزش تصميم نهايي را بگيرد.
او خيلي براي اين ورزش زحمت كشيد ،اما
ما نميتوانيم باالتر از قانون باشــيم و طبق
قانون رفتار كرديم ».گفته ميشــود نوري
كه در فدراسيون جهاني و آسيا كرسي دارد،
قرار اســت از اين به بعد بهعنوان مشاور در
فدراسيون باشد.
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فوتبال ايران

سفيد و سياه
پرسپوليس

اين سپاهان نفرينشده

تيمي كه بهتر شده ،اما هنوز
جاي كار دارد

بهروز رسايلي| پرسپوليسبهنخستينهدفش
پيشازسفربهقطررسيد.وقتيتيمدرهواپيما
نشستهبودتاراهيدوحهشود،همهفكروذكر
بازيكنانومربياناينبودكهطي3روز6،امتياز
از التعاون عربستان بگيرند؛ تنها اتفاقي كه
ميتوانست قرمزها را در آسيا نگه دارد .حاال
نخستين گام برداشته شده است .پرسپوليس
2پيروزي يك بر صفر برابر نماينده عربستان
به دســت آورد كه در اين ميان پيروزي دوم
دلچسبتر و سزاوارانهتر بود.

 1يكي از نــكات اميدواركننده در اردوي
پرسپوليس اين است كه اين تيم پيشرفتش
را در بازي دوم نسبت به مسابقه اول نشان
داد .بين بازيكنان جديد ،آلكثير و سرلك
در هر دو مسابقه خوب بودند و سعيد آقايي
هم در بازي دوم بهتر شــد .پرســپوليس
هدفمند بازي كرد و برخالف مسابقه اول به
تيم عربستاني موقعيت گل نداد .صدالبته
تصميم غلط مديران التعــاون در انتخاب
سرمربي جديد فقط 24ساعت قبل از بازي
برگشت هم در بهبود عملكرد پرسپوليس
بيتأثير نبود.
 2ديگر رگه روشن عملكرد پرسپوليس،
حضور درخشان بشار رسن در مركز ميدان
است .او در بازي اول با التعاون گم بود ،اما

در مسابقه دوم خودش را پيدا كرد و تبديل
به همان ســتاره چندماه اخير شــد؛ قلب
تپنده پرسپوليس در ميانه ميدان .قطعا از
دست دادن بازيكني مثل مهدي ترابي براي
پرسپوليس بسيار زيانبار بود ،اما حفظ بشار
تقريبا به همان اندازه ارزش دارد؛ مخصوصا
كه در پست او ،بازيكن خوب ايراني خيلي
كم داريم .رسن حتي نسبت به روزهاي اول
حضورش در پرسپوليس هم بازيكن بسيار
بهتري شده و پختگي در حركات او به چشم
ميخورد.
 3همهچيز اما همينقدر رؤيايي نيست .در
عملكرد پرسپوليس نقاط ضعف و ترديد هم
ديده ميشود .مهمترين مشكل تيم ،غيبت
يك مهاجم ششدانگ است .عيسي آلكثير

بايرنقهرمانشد!
بازي ساعت 20امشــب را از دســت ندهيد؛ نخستين
رويارويــي بزرگان ليــگ برتر بين چلســي و ليورپول.
ليورپول پس از آنكه موفق شــد واينالدوم را از وسوسه
رفتن به بارسلونا و پيوستن به رونالد كومان نجات دهد،
حاال با تياگو آلكانتارا هم قرارداد بســته اســت .تياگو
كه بهتازگي با بايرن قهرمان اروپا شــده ،ميتواند خط

در آغاز كارش با پرسپوليس عملكرد بدي
نداشته ،اما خأل يك «قاتل» در پيشاني خط
حمله بدجوي توي ذوق ميزند .پرسپوليس
اگر زورش به حريف برسد ،توپ و ميدان را
بهدست ميگيرد ،اما آنقدر كه استحقاقش
را دارد ،موقعيــت گل نميســازد .توپها
شــلخته از بين ميروند .تيم قادر به جذب
بازيكن جديد نيســت و با همين موجودي
بايد نقطهضعف مورد نظر را حل كند .بهنظر
ميرسد مهدي عبدي حتي جايگاه نصفه و
نيمه ســابقش را هم نزد كادرفني از دست
داده و آريا برزگر و روستايي هم كه حتي در
مسابقات تشريفاتي تست نشدند تا عيارشان
براي چنين بزنگاهي مشــخص شود .قرار
نيست در اين مطلب كسي را نااميد كنيم،

هافبك ليورپول را وحشــتناكتر از قبــل كند .بازيكن
اســپانيايي -برزيلي با قراردادي 4ســاله به ارزش ۲۰
ميليون پوند  ۵ +ميليون پوند پاداش به ليورپول پيوسته
و پيراهن شــماره  ۶را به تن خواهد كرد .يورگن كلوپ
غيراز اين خريد احتماال با ديگو يوتــا ،مهاجم پرتغالي
 ٣۵ميليون يورويي ولورهمپتون هم قرارداد ميبندد .در
طرف مقابل ،تيمي قرار دارد كه بيشترين ولخرجي را در
دوران پساكرونا انجام داده؛ چلسي .از خريدهاي نجومي
چلسي بازيكناني مثل چيلول ،پوليسيچ و حكيم زياش

اما تيمي كه خط حملهاش اينقدر كمخطر
است ،سخت ميتواند يك موفقيت بزرگ
بهدست بياورد.
 4بازي كردن يكي دو خريد جديد جنبه
الزامي دارد؛ مثل عيســي آلكثير يا سعيد
آقايي .با اين حال يكي مثل احسان پهلوان
ميتواند ذخيره اميد عاليشاه باشد و در نيمه
دوم به بازي گرفته شود .احتماال تواناييهاي
پهلوان از چيزي كه در اين دو بازي ديديم،
بيشتر است ،اما اينكه او فورا فيكس شود و
بهطور كامل بازي كند ،ازجمله تصميمات
بحثبرانگيــز يحيي گلمحمدي اســت.
وقتي داشتههاي قبلي هماهنگتر و مؤثرتر
هستند ،اصرار براي اســتفاده از بازيكنان
تازهوارد چه لزومي دارد؟

به اين بازي نميرسند .از تياگو و بايرن گفتيم ،بايرنيها
بهنظر ميرسد در تدارك گرفتن جشن قهرماني بعدي
خود در بوندسليگا هستند! بعد از برد 8گله مونيخيها
مقابل شــالكه كاربران توييتر بهشــوخي قهرماني اين
تيم را پيشــاپيش و تنها با گذشــت يك هفتــه از آغاز
بوندسليگا تبريك گفتهاند .حتي با اسم بوندسليگا هم
شوخي شده و به آن لقب بايرنليگا داده شده است .اين
در حالي است كه غيراز ســانه كه مقابل تيم اسبق خود
يعني شــالكه بازي كرد ،خريد مهمي صورت نگرفته و

به شكل عجيبي تمام نتايج تيمهاي ايراني در دور سوم
مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا در دور چهارم نيز
عينا تكرار شد .شــهرخودرو كه يك بر صفر به شباب
االهلي امارات باخته بود ،در بازي برگشت هم يك بر
صفر شكست خورد ،پرسپوليس كه التعاون را با يك
گل برده بود بازي برگشت را هم با همين نتيجه پيروز
شد و ســپاهان هم دوباره با 2گل به النصر عربستان
باخت .سپاهان با اين 2شكست تقريبا شانس صعود
را از دســت داد و النصر با  6امتيازي كه از تيم ايراني
گرفت10 ،امتيازي و صدرنشــين گروه شــد .تفاوت
سطح سپاهان با حريف عربستانياش آنقدر نبود كه
شاگردان نويدكيا در مجموع2بازي با شكست4بر صفر
و بدون امتياز از زمين خارج شوند .اما فرصتهاي گلزني
زردپوشان بهويژه در نيمه اول بازي برگشت بيثمر ماند
و درخشش عبدالرزاق حمداهلل در خط حمله النصر يك
لحظه هم قطع نشد تا اين نتيجه نااميدكننده براي تيم
اصفهاني رقم بخورد .حمداهلل طي2بازي3گل زد و يك
پاسگلدادوكادرفنيسپاهانهرگزنتوانستترفندي
برايمهاراينمهاجمبينديشد.سپاهانحتيدرصورت
كسب 6امتياز از 2بازي باقيمانده هم بهاحتمال فراوان
از گروه Dرقابتهاي ليگ قهرمانان حذف شده و تمام
اميد ايرانيها براي صعود به  2تيم سرخابي پايتخت
خواهد بود.

خروجيهايي مثل خاوي مارتينس ،تياگــو آلكانتارا و
كوتينيو بهنظر ميرسيد اين تيم را تضعيف كرده است.
لواندوفســكي با گلزني مقابل شــالكه و با عبور از كارل
هاينتس رومينيگه 163گله به دومين بازيكن برتر تاريخ
باشگاه در بوندسليگا تبديل شــد و البته 20سال ديگر
بايد بازي كند تــا به ركورد عجيــب 365گل گرد مولر
برسد .توماس مولر هم به دويســتمين گل زده خود در
رقابتهاي رســمي براي بايرن مونيخ دست يافت و به
چهارمين گلزن برتر باشگاه تبديل شد.
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خبرنگار

به سلول شماره  5خوش آمديد

رشد توليد پسماندهاي عفوني در ايام كرونا دوبرابر شده است
تا چند هفته آينده ظرفيت دفن پسماند عفوني كامال پر ميشود .از هفتههاي قبل كار ساخت سلول جديد شروع شده
و 80درصد كار اين مركز جديد دفن پسماندهاي عفوني به پايان رسيده است
افزايش بيسابقه توليد پسماند عفوني
آرادكوه تا قبل از شيوع كرونا گنجايش دفن زبالهاش به كمترين حد خود رسيده بود .با گذشت نزديك به
8ماهازشيوعكرونا،افزايشتوليدزبالههايبيمارستانيوعفونيباعثشدهظرفيتبخشدفنپسماندهاي
عفونيخيليزودترازآنچهكه انتظارشكشيدهميشدپرشود.آنطوركهمسئوالنمجتمعدفنوپردازش
آرادكوه ميگويند؛ رشد توليد پسماندهاي عفوني در ايام كرونا نزديك به2برابر شده است .معاون پردازش
و دفن مجتمع آرادكوه اين حرف را ميزند و ميگويد« :تا قبل از شيوع كرونا روزانه كمتر از70تن پسماند
بيمارستاني و عفوني از بيمارستانهاي شهر جمع ميكرديم .با شيوع بيماري اين مقدار به120تن رسيده
است ».آمارها نشان ميدهد روزانه7500تن زباله وارد آرادكوه ميشود كه120تن زباله بيمارستاني و عفوني
در مقايسه با اين حجم زباله عدد بزرگي نيست ،اما همين مقدار پسماند هم بايد به روشهاي خاصي دفن و
امحا شود .حسين حيدريان ميگويد :براي ادامه فرايند دفن و بيخطرسازي زبالههاي عفوني كار ساخت
سلول جديد دفن پسماند در آرادكوه آغاز شده است« :تا چند هفته آينده ظرفيت دفن پسماند عفوني
كامال پر ميشود .از هفتههاي قبل كار ساخت سلول جديد شروع شده و80درصد كار ساخت مركز جديد
دفن پسماندهاي عفوني به پايان رسيده است ».ساخت سلولهاي دفن پسماندهاي عفوني با روشهاي
خاصي از زهكشي خاك گرفته تا الينربندي كف و بدنه سلول براي جلوگيري از نفوذ شيرابه و خون به

نماي نزديك

در سلول دفن پسماند

لباس كارگران در سلول شماره 5با ديگراني كه قبلتر در سايت اداري
ديدهايم ،كامال فرق دارد .در ســلول تعداد نفرات محدود اســت ،اما
همانهايي كه هستند هم لباسهايي به تن دارند که تصوير متفاوتي را
در برهوت خلوت بيابان آرادكوه ساخته .از دور گويي در ميانه اين باديه
كه تا چشم كار ميكند خاك است و خاك ،يك بخش مراقبتهاي ويژه
بيمارستاني زير تلي از خاك پنهان مشغول كار است.
كاميونهاي حامل زبالههاي عفوني يكييكي و ســر نوبت ميآيند و
با حداقل معطلي و مكث ،بارشان را كه هركدام بين 2تن تا 4تن زباله
عفوني است تخليه ميكنند .كاميونها تازهنفس و نونوارند و همهشان
مكانيزه .درهاي كاميون با زدن دكمهاي باز ميشود و راننده با گاز دادن
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حميدرضا بوجاريان

عادت كردهايــم لباسهايي كه آدمهــا را از ويروس كرونــا در امان
نگه ميدارند ،در بيمارســتانها و بخشهاي عفونــي مراكز درماني
ببينيم؛ اما در جنوب تهران ،جايي كه روزانه 120تن پسماند عفوني
پايتختنشينان را ميبلعد ،ترتيبات بهداشــتي هر روز درست مثل
بخشهاي عفوني بيمارستانها اجرا ميشود.
پوشيدن لباسهاي مخصوص محافظت از ويروس كرونا اينجا نه يك
توصيه ،كه يك الزام است .كسي بدون ماسك و لباس محافظ اجازه ورود
به سلول شماره 5را ندارد؛ جايي كه دورتادورش نه از آدمها خبري است
و نه از ساختمانها .سلول عفوني مركز پسماند ،خط خطر آخر مبارزه
با كروناست.
اگر در بيمارستانها ،كادر درمان با بيماران در ارتباط هستند ،در مركز
جمعآوري و دفن پسماندهاي عفوني آرادكوه ،كارگران با خون ،تهمانده
غذا ،تجهيزات مصرفشده كادر پزشكي و شــيرابه زبالههاي عفوني
مواجهاند.
آرادكوه ،شبيه شهر نيست .كوچه و خيابان ندارد .دشت بزرگي است
بهوسعت 1361هكتار كه زمينهايش را براي نگهداري ،تفكيك و در
نهايت دفن زباله ،تقسيم كردهاند .بعد از گذر از سايت اداري و عبور از كنار
مركزتوليدكمپوستكهباجادهايباريكبهبخشتفكيكپسماندهاي
خانگي راه دارد ،در فاصله يكي دو كيلومتر از مركز توليد كمپوست ،روي
تابلويي نوشتهاند« :فاز دفن پسماندهاي عفوني».
خودرو به شــيب ماليمي ميرسد .باالي ســربااليي ،زمين آرادكوه
يكدست و مسطح ديده ميشود .هيچچيز در اين برهوت ارتفاع نگرفته
و همهچيز بيحركت است؛ حتي باد .تنها چشمهاي تيزبين كيلومترها
آنطرفتر نقطههايي را ميبينند در حال حركت .آنجا جاده حسنآباد
است و نقط هها ،خودروهايي كه از آن ميگذرند .خودروهايي كه هيچيك
گذرشان به سلولهاي تفكيك زباله نميافتد؛ تنها كاميونهاي حامل
زبالههاي عفوني بيمارستاني و يكي دو لودر و بيل مكانيكي مجازند وارد
سلول دفن پسماند عفوني شوند .سلول شماره ،5يكي از چند سلول فاز
پسماندهاي عفوني است .درست شبيه زنداني كه بياجازه نه ميشود
واردش شد نه از آن خارج .سلول شماره 5نام ديگري هم دارد؛ «سلول
دفن» جايي است كه زبالهها به خانه آخر ميرسند« .اينجا ديگر خودت
هســتي و دنياي خودت .زندگي و كار در فضاي بسته ،در لباسهاي
بسته و ايزوله ».اين را يكي از كارگرها ميگويد .اسمش سعيد است و
10سال است در مركز پسماند آرادكوه كار ميكند و 2سال است كه به
سلول شماره 5منتقل شده .گلهاي پرتعداد از سگها چندصدمتر دورتر
ميدوند و عقابي بدون بالزدن ،زير آسمان آبي دوردور ميكند.
حضور گله سگها در فضاي بياباني اطراف كمي عجيب است .بوي غذا
را از زبالههاي عفوني فهميدهاند؛ بوي برنج ،گوشــت مانده از غذاهاي
نيمخورده و مصرفنشده رستوران بيمارستانها و چيزهاي ديگر .همه
اينهاباپسماندهايبيمارستانيديگرمخلوطشده،چونوزارتبهداشت
پسماندهاي بيمارســتاني را عفوني اعالم و تفكيكشدنش را ممنوع
كرده است .سگها نزديك پسماندها نشستهاند و اطراف را ميپايند.
وقتي سعيد سرگرم حرفزدن ميشــود و رو برميگرداند ،خيالشان
راحت ميشود و يكقدم به زبالهها نزديكتر ميشوند اما هنوز به زبالهها
نرسيده با هوهو كردن كارگران عقب ميروند؛ دست از پا درازتر .اما دل
از پسماندها نميشويند و ميخواهند در نزديكترين فاصله از غذاي
لذيذ اما عفونتزده ،مترصد فرصتي بنشينند .آبها كه از آسياب افتاد
و كارگرها كه گرم كار خودشان شدند ،سگها دوباره نيمنگاهي به كوه
پسماندها مياندازند ،در آرزوي اينكه ناخنكي به پسماندها بزنند و البد
دلي از عزا دربياورند.
ســعيد ميگويد« :نميفهمند كه اينها عفوني است .فقط بوي غذا را
ميفهمند اما چيزي نصيبشان نميشود».
با ريختهشدن آهك روي پسماندها ،آرزوي سگها براي خوردن غذاي
مانده بين زبالههاي عفوني بر باد ميرود .آهك تنها سالحي است كه
باعث ميشود حيوانات بيخيال دستدرازي به زبالهها شوند.

جامعه

گزارش ويدئويي
همشهري  TVرا
با اسكن اين كد
ببينيد.

تالش ميكند نقاله داخل اتاقك را به بيرون هل بدهد و با هلدان نقاله،
كيسههاي رنگي پالستيكي را كه پر از پسماند عفوني است تخليه كند.
برخي كيسهها بيش از اندازه پر شدهاند و با فشاري كه نقاله به آنها وارد
كرده ،پاره شده و محتويات داخلشان را بيزحمت ميتوان ديد .از سرم
و لولههاي آنژيو و كيسه خون مصرفشده گرفته تا غذا .قطرههاي خون
از كيسههاي محصورشده در چند اليه پالستيك عبور كردهاند و مانند
شيرابهاي از داخل اتاقك به بيرون ميچكند .با چكيدن خون از داخل
اتاقك كه با مواد ديگري در هم آميخته شده ،صحن ه عجيبي ساخته
ميشود .كمكراننده براي اطمينان از اينكه زبالهاي باقي نمانده باشد،
از راه دور داخل آن را چك ميكند و بعد مانند تيري كه از چله كمان
رها شده باشد به داخل اتاقك كاميون ميپرد .رانند ه هم چنان پدال
گاز را فشار ميدهد كه گويي ميخواهد از زندان فرار كند .رانندهها به
بهانه اينكه در ماشين مينشينند و بيرون نميآيند ،لباسهاي محافظ
چنداليهنميپوشند،ماسكميزنندومينشيننددراتاقكهايماشين
با شيشههاي باال كشيده و پاي آماده روي پدال گاز.
حامالن بيدفاع

راننده يكي از كاميونها كه سن و ســالي از او گذشته ،بهانهاش براي
نپوشيدن لباس محافظ را سختشدن رانندگي با اين لباس ميداند؛
سختيای كه حاضر نيست آن را حتي به قيمت حفظ جانش تحمل
كند .او ميگويد :لباسهاي محافظ معموال ســايز آنها نيست .جلوي
دســت و پاي راننده را براي رانندگي ميگيرد و اين وضعيت ميتواند
رانندگي را خطرناك كند؛ خطرناكتر از حمل پسماند عفوني بدون
لباس محافظ« :گان ميدن بهمون اما توي گان مگه ميشه رانندگي
كرد .رانندگي با گان يعني كبابشدن پشت رل .يعني تصادف كردن
و گير كردن لباس روي گاز و ترمز ».گان نپوشيده ،تب هوا آنقدر باال
هست كه بتواند اشك بدن را دربياورد و رمق از تن بگيرد .اين گرما آنقدر
«عليرضا سرتيپي» را كه پنجاهوچندساله بهنظر ميرسد اذيت ميكند
كه او ريسك بيمارشدن را به تحمل گرماي طاقتفرسا بپذيرد« :ساعت
 5صبح ميرم بيمارستان؛ از بيمارستان البرز گرفته تا ساسان و بابك و
آريا و چندتاي ديگه .تا ساعت 11كارم تموم ميشه و زبالههاي عفوني رو
ميارم كهريزك براي تخليه .اين كار10سال گذشتمه و هر روز انجامش
ميدم .اون موقع گان و اين چيزها نبود .با همين لباسها و يه ماسك
مياومديم .االن ميگن لباس محافظ بپوش .آقا تا اين لباس رو نپوشي
متوجه نميشي كه چه مصيبتيه اين ».اما 8ماه گذشته براي سرتيپي
و همكاران ديگرش با 10ســال قبلتر از آن كلي فرق داشته است .با
اينكه زبالههاي بيمارستاني هميشه خطرناك است ،اين چندماه زبالهها
خطرناكتر از قبل شدهاند« :براي اينكه خودم را از ويروس در امان نگه
دارم توي بار زدن و تخليه كردن زبالهها دخالت نميكنم .اصال از ماشين
پياده نميشم .براي همين نياز نيست گان بپوشم ».بعد همينطور كه

خاك ،به شكل مهندسي انجام ميشود .براي همين سختگيري بيشتري براي ساخت سلولهاي عفوني
ميشود .با اين حال معاون پردازش و دفن مجتمع آرادكوه از عملكرد برخي بيمارستانها در بيخطرساز 
ي
پسماندهايشاندلخوشيندارد.اينمعنايشايناستكهجانكارگرانيكهباپسماندهايعفونيسروكار
دارند درخطر است؛ خطري كه كرونا چندبرابرش كرده و اهميت بيخطركردن پسماندها را دوچندان .او
میگوید« :از اتوكالوكردن پسماندهاي بيمارستاني در بيمارستانها زیاد راضي نيستم .نميخواهم با
بيمارستانها سر اين موضوع جدل كنم ،اما بيخطرسازي زبالهها در بيمارستانها آنطوري كه بايد باشد،
نيست ».حيدريان از بيشتر شدن كار كارگران و واحدهاي جمعآوريكننده پسماندهاي بيمارستاني در
8ماه گذشته حكايتها دارد و ميگويد تا قبل از شيوع بيماري ،واحدهاي جمعآوري تا48ساعت فرصت
داشتند پسماند بيمارستاني را تخليه كنند ،ولی براساس دســتورالعملهاي وزارت بهداشت مكلف
شدهايم جمعآوري خيلي زودتر از قبل انجام شود« :وزارت بهداشت تأكيد كرده است نبايد فاصله ميان
توليد پسماند عفوني در بيمارستان تا حمل آن24ساعت بيشتر شود .سختگيري براي اين است كه كانون
جديد آلودگي ايجاد نشود .براي همين 100نيروي واحد پسماند عفوني كارشان بيشتر از قبل شده است؛
تقريبا شبانهروزي».

دارد خودش را توجيه ميكند كه گان نپوشــيدنش ايرادي ندارد ،به
همكار جوانش نگاهي مياندازد و ميگويد« :اما نميدونم اين جوون
چرا سربهراه نميشه .با اينكه 10بار بهش گفتم داري ميري زباله بار
ميزني و تخليه ميكني گان بپوش ،حرف گوش نميكنه .ميترسم
مريض شه كار دستم بده ».با اينكه سرتيپي و100راننده و كمكراننده
ديگر هر روز سروكارشان با زبالههاي عفوني بيمارستانهاي پايتخت
است ،اما فقط يكي از آنها كرونا گرفته و بعد از مدتي استراحت ،حالش
خوب شده و سر كارش برگشته اســت .اين اتفاق باعث شده خيلي از
حامالن زبالههاي عفوني ميلي به پوشيدن لباس نداشته باشند يا توجيه
كردنشان براي اين كار ،خيلي سخت شود.
نزديكترين به ويروس

آفتاب هنوز به باالترين ارتفاع خود نرسيده كه كار جمعكردن زبالههاي
عفوني از بيمارستانهاي پايتخت تقريبا تما م شده است .ترافيك ورود
كاميونهابهسمتسلول،داردبيشترميشود.بابيشترشدنكاميونها،
كار افرادي مانند «سعيد پورجعفر» هم بيشتر ميشود .سعيد 36سال
دارد ،الغر است با چهرهاي آفتابسوخته و ريشي كمپشت و صورتش را
زير ماسك زردرنگي كه با ماسكهاي بقيه افراد فرق دارد پنهان كرده
است .داغديده از كروناست و شوهرخالهاش را بر اثر ابتال به بيماري از
دست داده است .براي همين بيشتر از هر فرد ديگري ميداند مرگ،
كروناوداغچقدرمحتملاست.سعيدبينهمهكسانيكهدرسلولدفن
پسماند عفوني بيمارستاني كار ميكنند ،به زبالههاي عفوني نزديكتر
است .بايد روزي 8ساعت كنار زبالهها باشد .دليل نزديكياش به زبالهها
هم يك چيز بيشتر نيست« :ميداندار سلولم .من بايد به رانندهها بگم
كجا پسماندها رو تخليه كنن .براي همين فاصلهم با پسماندها خيلي
وقتها كمتر از يه متر ميشــه .بايد مراقب اين هم باشم كه سگها و
حيوانات ديگه به پسماندها نزديك نشن ».همين نزديكي باعث شده
لباس محافظ و كاله ايمني كه شباهت زيادي به ماسكهاي شيميايي
دارد ،مدام بر تن و سرش باشد .ميگويد :خانوادهاش او را هر روز به خدا
ميسپارند و هر وقت به خانه برميگردد گويا معجزهاي شده كه هنوز
بيمار نشده است« :هميشه توي ســلول عفوني بودم ،االن كه كرونا
شايع شده هم مثل قبله؛ فقط مراقبتم يه كم بيشتر شده .با اين
مراقبتها خداروشكر مريض نشدم؛ البته تا االن».
زندگي زير ماســك و داخل گان ســخت
ميگذرد

ميگويد تا قبل از كرونا نياز نبود اينقدر لباسهاي
محافظتي داشته باشد ،براي همين كارش سختي
داشت اما سختياش مانند اين روزها نبود« :اگه
سال قبل من رو ديده بودين ،اينقدر الغر نبودم .االن

چند ماهه توي اين لباسها و و زير آفتابي كه حسابي داغ كرده دارم كار
ميكنم .سوناست ديگه؛ چي بهتر از اين».
بعد ميخندد و ميگويد« :خانوادهام هر روز دارن با سالم و صلوات منو
ميفرستن ســر كار .اونقدر راه ياد گرفتم كه چطوري ميشه جلوي
ويروس و سرايتش رو گرفت كه فكر نكنم حتي دكترها هم بدونن».
كاميون حمل زباله بعدي از راه ميرسد ،بايد مسير و مكان درست تخليه
را نشانشان بدهد .براي همين به چند سانتيمتري زبالههاي تخليه شده
قبلي ميرود و با دســت و بدون اينكه حرف بزند ،راننده را راهنمايي
ميكند تا بارش را جايي كه بايد ،تخليه كند.
كاركردن از سر ناچاري

تنها چند لحظه كافي است تا كاميونهاي حامل پسماندهاي عفوني
بتوانند بارشان را تخليه كنند .كاميونها رفته و نرفته ،بيل مكانيكي
بزرگي روي خاك كه زير بار تردد سنگين خودروها نرم شده ،به حركت
درميآيد .چنگال بيل مكانيكي ،خود را داخل درياي سفيد آهكي كه
در نزديكي مركز دفن پسماندهاي عفوني تشكيل شده ،غرق ميكند.
حجم انبوهي آهك به چنگ بيل مكانيكي ميافتد و راننده آهســته
بازوي آهني آن را سمت پسماندها تا جايي كه ميتواند كش ميدهد
تا محدوده زباله تازه تخليهشده را با پخشكردن آهك رويشان پوشش
دهد .راننده با مهارتي مثالزدني چنان آهكها را روي كيسههاي رنگي
زبالههايي كه از زمين سر برآوردهاند ميريزد كه در چشم برهمزدني،
سفيدي نرمي سطح همه پسماندها را ميپوشاند .راننده ،جواني است
خوشقدوباال كه لباس سفيد محافظ به تن دارد و ماسكي سفيدتر بر
دهان و بيني .روزي دهها بار بايد كاري را تكرار كند كه حتي كوچكترين
خطايي در آن ميتواند به قيمت سرايت بيماري به ديگران تمام شود.
مرتضي عظيمي25 ،سال دارد و 2ســال است از بخش پسماندهاي
خانگي به عفوني منتقل شــده است .از شــغلش راضي نيست و از
سرناچاري به كارش ادامه ميدهد .پروايي از گفتن اينكه چه مشكالت
و مصايبي را با كاركردن در اين مركز تحمــل ميكند ،ندارد« :زیاد از
كاركردن در اينجا راضي نيستيم ،اما حقوقش خوبه8 ».ماه قبل وقتي
كرونا شايع شد و نخستين پسماندهاي بيمارستاني وارد مركز دفن
آرادكوه شد ،خيليها ترسيدند كه با اين پسماندها بايد
چه كار كنند .عدهاي دلشان نميخواست بيمار
شوند و ميخواستند بخش ديگري بروند تا
خودشــان را از خطر دور كنند .عظيمي
هم يكي از آنها بــود« :روزي كه گفتن
بايد پســماندهاي كرونايي دفن كنم،
ترسيدم .چارهاي نبود و بايد دستور رو
اجرا ميكردم؛ قرارداد داشتم و بهانهاي
براي كارنكردن نداشتم .چندبار سعي كردم

برم و جاي ديگري كار پيدا كنم ،اما چون بيرون كار نيست مجبور شدم
بمونم و گفتم چندماه ديگه ميرم؛ ولی نشد كه نشد».
عفونيها روي زمين نميمانند

فاصله ميان تخليه زبالههايعفوني تادفن آننبايد خيلي زيادباشد.دليل
خوبي هم دارد .ويروس نبايد فرصت شيوع پيدا كند و محيط اطراف را
آلوده كند .براي همين بالفاصله بعد از تخليه بايد آهكپاشــي شده و
با كمك لودر روي آن خاك رس ريخته شــود .خاك رس فراوانترين
مادهاي است كه در آرادكوه براي دفن زبالههاي عفوني و ويروسهاي
همراهش ميتوان پيدا كرد .داوود مالباقرپوري ،سرپرست بخش دفن
پسماندهاي خانگي و بيمارستاني است .او از كرونا نميترسد و ميگويد
قلق این ويروس دستش آمده و ميداند بايد با آن چه كار كند تا بيمارش
نكند .برخالف ديگران كه لباس محافظ پوشيدهاند ،او لباس معمولي به
تن دارد .تنها سپرش مقابل ويروس ،ماسك ساده جراحي است اما توصيه
ميكند خيلي به زبالهها نزديك نشويم .چهلوچندساله بهنظر ميرسد و
يداند چه فاصلهاي براي حفظ
سالهاست در بخش عفوني كار ميكند .م 
ايمني نياز است و چه بايدها و نبايدهايي مقابل زبالههاي عفوني بايد
رعايت شود .جايي كه ايستادهايم ،بلندترين نقطه در سلول دفن پسماند
عفوني بيمارستاني است .از سطح زمين چيزي حدود 7متر فاصله دارد.
داوود ميگويد؛ زبالههاي عفوني را بايد اليهاليه دفن كرد تا سلول عفوني
شكل بگيرد« :زير پاي ما تا 7متر زباله عفوني دفن شده؛ يك اليه زباله،
يك اليه آهك و يك اليه خاك رس .زبالهها بايد در عمق يكمترونيمي
دفن شوند و تا 4اليه ميشود زباله دفن كرد ».كار ريختن زبالههايي كه
آهكپاشي شدهاند با لودر و راننده آن است .راننده ،با احتياط اما بهسرعت
زبالهها را به عمق سلول ريخته و كاميوني ،خاك رس رويش ميريزد.
مالباقرپوري ميگويد :اســتفاده 2برابري از آهك براي بيخطركردن
زبالههاي عفوني اقدامي بوده كه انجامش توانســته تا حدود زيادي از
خطر پسماندهاي كرونايي كم كند« :تا قبل از كرونا ،براي دفن پسماند
بيمارســتاني تنها 10درصد كل وزن زباله آهك بود .وقتي پسماندها
كرونايي شد ،حجم آهك را معادل 20درصد كل حجم زباله كرديم تا
خيالمان ازخطر شيوع عفونت زبالهها در محيط راحت شود .اينطوري
روزي 7تن آهك مصرف ميكنيم كه خيلي بيشتر از قبل است ».براي
سالمتي كســاني كه در فرايند حملونقل و دفن پسماندهاي عفوني
هستند ،بيمارستانها بايد آنها را در  2تا 3اليه پالستيكي با رنگهاي
مشخصي بستهبنديكنند.برايهمين استكهپالستيكهاي مشكي،
آبي ،زرد و نارنجي يا قرمز براي كارگران و حامالن پســماندها معاني
مشخصي دارند .سرپرست بخش دفن پسماندهاي خانگي و بيمارستاني
ي
معني هر رنگ را اينطور توضيح ميدهد« :پالســتيكهاي مشــك 
پسماندهاي عادي بيمارستانياند؛ مثل غذاي سلفسرويس بيمارستان،
براي همين هم حجم زيادي دارد .پالستيكهاي زرد و آبي عفونياند.
زردها كه فشردهتر به نظر ميرسند ،اتوكالو شدهاند اما اتوكالوشدهها
درصد كمي از پسماندها را شــكل ميدهند .پالستيكهاي آبي و زرد
و قرمز هم لباسهاي محافظ كادر درمان يا تجهيزات استفادهشده در
بخشهاي درماني هستند و بايد دفن شوند».
چرا كارمان سخت و زيانآور نيست؟

بهنام ابراهيمزاده 9سال قبل وقتي براي كاركردن به آرادكوه آمد ،بوي
بد مركز آنقدر آزارش داد كه فكر ميكرد بعدازظهر كه كارش تمام شود،
ديگر پشت سرش را هم نگاه نكند و حتي اگر كالهش سمت آرادكوه
افتاد ،دنبالش نيايد .با اين فكر و خيالها بود كه روز بعد هم آمد و حاال
چندسال است بوي زبالهها آنچنان در مغز استخوانش نفوذ كرده كه اگر
يك روز هواي آرادكوه وارد ريههايش نشود ،انگار چيزي گم كرده است.
او مانند بسياري ديگر از همكارانش با زبالههاي عفوني سر و كار دارد و
زندگي كردنش با پسماندها خطرات و خاطرات زيادي برايش به ارمغان
آورده است .بهنام با چشمان سبز و هيكلي كه ورزشكاري است ،ميگويد:
«ماه رمضان بود .به ما گفتند خبرنگارهايي دارند ميآيند و ميخواهند
از مركز دفن پسماند گزارش بگيرند .خبرنگارها مجبور شدند لباس
س محافظ تنشان نبود .وقتي به مركز
محافظ بپوشند .مدت طوالني لبا 
دفن عفونيها آمدند ،چند نفرشان از گرما بيهوش شدند .حاال خودتان
حســاب كنيد ما چطوري داريم كار ميكنيم و در اين شــرايط دوام
ميآوريم ».بوي تند و ناخوشايند پسماندها ،خطر كرونا يا آلودهشدن
به انواع ويروسها ،دوري راه و خطر تصادف در جاده و بيبهرهبودن از
مزاياي دوركاري كه اين روزها بسياري از كارمندان و كاركنان دولتي
از آن بهره ميبرند ،باعث نشده فعاليت كاركنان مركز پسماند آرادكوه
در رده مشاغل سخت و زيانآور قرار بگيرد؛ كارگراني كه خيليهايشان
رابطه استخدامي با شهرداري ندارند و پيمانكارها كارفرماي آنها هستند.
آنها روزهاي سختي را ميگذرانند و خواهان توجهاند؛ توجهي به اندازه
كادر درمان و پرستاران .شايد وقت آن رسيده كه به اين بخش كمتر
ديدهشده از خط مقابله با كرونا بعد از گذشت 8ماه از شيوع بيماري،
رسيدگي بيشتري شود.
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در حاشيه سياست
پاسخ واعظي به يك شائبه

دفاعيات قاضي مرتضوي رد شد

ميرمجيد طاهري ،وكيل عبدالحسين روحاالميني و زهره حقيقي ،از
رد دفاعيه سعيد مرتضوي در دادگاه اعاده دادرسي پرونده بازداشتگاه
كهريزك خبر داد .به گزارش تسنيم ،وي با بيان اينكه اعاده دادرسي
براي قسمتي از رأي انجام شد كه درخصوص بازداشت غيرقانوني
صادر شده بود ،ادامه داد :جلسه دادگاه روز 21مرداد برگزار و سعيد
مرتضوي و وكيل وي ،لوايح دفاعيه خود را ارائه دادند .وي افزود :طبق
اعالم دادگاه ،دفاعيه سعيد مرتضوي در دادگاه اعاده دادرسي پرونده
موسوم به پرونده بازداشــتگاه غيرقانوني كهريزك از سوي قضات
شعبه8دادگاه كيفري يك اســتان تهران با نظر اكثريت قضات رد
شده كه ظرف 20روز پس از ابالغ قابل فرجامخواهي در ديوانعالي
كشور است .سيدعبدالحسين روحاالميني و همسر ايشان خانم زهره
حقيقي ،جواديفر و كامراني شاكيان پرونده هستند كه فرزندان آنها
در سال 88در بازداشتگاه غيرقانوني كهريزك بازداشت موقت شدند
كه در خالل آن فوت كردند.

تصميم با خاتمي است

محمد عطريانفر ،فعال سياسي اصالحطلب و عضو شوراي مركزي
حزب كارگزاران سازندگي درخصوص روند عملكرد و نحوه حضور
جريان اصالحطلب در انتخابات رياســتجمهوري ســال آينده،
گفت :امــروز هيچكدام از دغدغههــاي حزبي ابــرازي ،داللت بر
جمعبندي كلي نظر جبهه اصالحات ندارد ،اما از آنجايي كه آقاي
سيدمحمد خاتمي محور الفت ،پيوند و وحدتنظر همه نيروها ذيل
چتر اصالحات هســتند و نظر اين بزرگوار تقريبا ميتواند گفتمان
تمامكننده و سخن پاياني جمع باشد ،بايد تصميم نهايي را از زبان
ايشان بشنويم .به گزارش ايلنا ،وي ادامه داد :ما بايد جهتگيري،
ي سال آينده را از ناحيه ايشان دريافت
سياستگذاري و رفتار انتخابات 
كنيم و آن را مبدأ فعاليتهاي جبههاي خود قرار دهيم .آنهايي كه
ي آقاي خاتمي افراط كرده و جلو افتادهاند ،بايد
نسبت به جمعبند 
برگردند و آنهايي كه از ديدگاه ايشان عقب ماندهاند ،بايد خود را به
سرعت به اين نقطه تعادل برسانند؛ عليالقاعده اين اتفاق در افق ۶ماه
آينده رخ خواهد داد.
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روايت صالحي از داليل مخالفت ايران با بازديد بازرسان از  2مكان مورد درخواست

خبرهاي كوتاه

درخواست آژانس اشكال داشت

علياكبر صالحي ،رئيس سازمان انرژي
هستهاي اتمي كه پيشتر گفته بود چالش اخير
ايران و آژانس با تدبيــر بزرگان نظام
حل شــد ،در روايتي از مذاكرات ايــران و آژانس
بينالمللي انرژي اتمي گفته است آنها بعد از بازرسي
از 2محل تعيينشده ،درخواست ديگري ندارند .او
گفته اســت :زمان بازديد از مكان مورد درخواست
آژانس مشخص اســت اما بهصورت عمومي اعالم
نميشود.
رافائل گروســي ،مديركل آژانس بينالمللي انرژي
اتمي هفته اول شــهريور در ســفري بــه تهران با
ايران توافق كرد بازرســان اين نهــاد بينالمللي از
 2مكان مشكوك مورد نظرشــان بازديد كنند .در
بيانيهاي كــه پس از مذاكرات گروســي با مقامات
ايران منتشر شــد ،تأكيد شــده بود :ايران بهطور
داوطلبانه به 2مكان مشخصشــده توسط آژانس
دسترسي داده و فعاليتهاي راستيآزمايي آژانس
را براي حل و فصل اين موضوعات تســهيل خواهد
كرد .تاريخهاي مربوط به دسترســيهاي آژانس و
فعاليتهاي راستيآزمايي ،مورد توافق قرار گرفته
اســت .در همين بيانيه ذكر شده است كه «آژانس
هيچ سؤال ديگري از ايران و هيچ درخواستي براي
دسترســي به مكانهايي فراتر از آنچه توسط ايران
تحت موافقتنامه جامع پادمــان و پروتكل الحاقي
اظهار شدهاند ،ندارد».
علياكبر صالحي در گفتوگو با ســايت خانهملت
با بيان اينكه توافق با آژانــس از الطاف خفيه الهي
بود ،گفت :تقارن زماني بين اقناع ايران درخصوص
درخواســت آژانس و توجيهشــدن آنها نسبت به
مالحظات جمهوري اســامي ايران لطف خدا بود.
همزماني صدور بيانيه مشــترك و توافق بين ايران
و آژانس بينالمللــي انرژي اتمي با مطرحشــدن
مكانيسم ماشه در شــوراي امنيت سازمان ملل از
طريق آمريكا ،جالب بود و اين بازتاب بسيار مثبتي
براي جمهوري اسالمي داشت.
رئيس سازمان انرژي اتمي گفت :اگر اين همزماني
نبود و اگر اين اتفاقات در شــرايطي رخ ميداد كه
آژانس بينالمللــي انرژي اتمي هنوز قانع نشــده
بود ،ميتوانست در رأي كشــورهاي عضو شوراي
امنيت سازمان ملل متحد اثر سلبي بگذارد ،اما اين
همزماني «لطف خدا» بود.

دستورات رئيسي
درباره زندانها

اشاره صالحي به رأيگيري شــوراي امنيت درباره
تالش آمريكا براي تمديد تحريمهاي تســليحاتي
عليه ايران بود كه 13عضو دائم و غيردائم شوراي
امنيت به ادامه لغو تحريمهاي تســليحاتي رأي
دادند و فقط كشــور دومينيكن به پيشنويس
طرح آمريكا رأي داد.
صالحي درباره داليل اينكه ايران درخواســت
آژانس بــراي بازديــد از 2مــكان بهاصطالح
مشــكوك را نميپذيرفت ،گفــت :اگر آژانس
بينالمللي انرژي اتمي طبق تعهدات ،درخواستي
از ايران داشته باشد ،با انجام آن مشكلي نداريم؛
يعني بايد خواســتههاي آژانــس بينالمللي در
چارچوب موافقتنامه پادمان يا پروتكل الحاقي
باشد و متقن ،منطقي و داراي توجيه ارزيابي
شود.
در مسئله اخير بين ايران و آژانس بينالمللي
انرژي اتمــي ،تهران هيــچگاه به آژانس
نگفته بود به شما اجازه بازرسي از جايي
را نميدهيم ،اصال چنين چيزي را نگفته
بوديم؛ بلكه آنها درخواســت داشــتند و
چندماه بود كــه از اين درخواســت آنها
ميگذشت ،وقتي اين درخواست را مطرح
كردند ،در ســازمان انرژي اتمــي ،ابعاد
حقوقي و فني درخواست را مورد ارزيابي
قرار داديم و مشــخص شــد اشكاالتي
در اين خواســته وجود دارد كه آن را به
آژانس بينالمللي انرژي اتمي منعكس
كرديم و گفتيم درخواست شما اشكالت
فني و حقوقــي دارد و اگر اينهــا را رفع
صالحی :بازرســان آژانس بعد از بازرسی از  2محل تعیین شــده ،درخواست دیگری
كنيد ،ميتوانيم با شما همكاري كنيم.
وي افزود :با گفتوگوهايي كه بين
ايران
ندارند .زمان بازدید از مکان مورد درخواست آژانس مشخص است اما به صورت عمومی
و آژانس بينالمللي انــرژي اتمي انجام
شــد ،طبيعتا آنها انتظار داشــتند وقتي اعالم نمی شود
درخواســتي ميكنند ،ايــران واكنش
سريعي انجام دهد ،از سوي ديگر رفتار ما
شده بود ،بازرسي كردند .نخستين بازرسي انجام شد
«درخواست و ارزيابي» بودند و طبيعتا طيشدن اين
نيز طبيعي بود زيرا تا زماني كه قانع نشديم ،اجازه
و هيچ اتفاق خاصي رخ نداد.
فرايند ،زمان ميبُرد.
بازرسيها را به آژانس نداديم.
وي گفت :جمهوري اسالمي ايران به آژانس اعالم
رئيس ســازمان انرژي اتمي افزود :آنها مالحظات
صالحي گفــت :از آنجايي كه آژانــس بينالمللي
كرده است كه درخواست بازديد شما نبايد از روي
ايران و ما مالحظات آنها را درنظر گرفتيم و به نقطه
انرژي اتمي عجله داشت ،در آن مقطع قطعنامهاي
ميل باشد ،بلكه بايد قاعدهمند باشد .اگر اطالعاتي
مشــتركي رســيديم كه در نهايت منجر به صدور
را عليه ايران در شــوراي حكام صــادر كرد كه كار
داريد ،اين اطالعات را جمعآوري كنيد .هر زماني
بيانيهاي مشترك شد .بازرسان آژانس بينالمللي
درستي نبود ،زيرا ايران و آژانس در فرايند بررسي
تكميل شد ،به ايران اطالع دهيد.
انرژي اتمي آمدنــد و از يكي از دو محلي كه تعيين

عكس :پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري

محمود واعظي ،رئيس دفتر رئيسجمهور در پاسخ به اين سؤال كه
برخي هر اتفاقي كه در دولت رخ ميدهد را به پاي شما مينويسند؛
اگر وزرا ناراحتند ،اســم شما را ميآورند ،نظر شــما در اين رابطه
چيست ،گفت :هميشه در دولت سعي كردم نقشي را ايفا كنم كه
منجر به ايجاد تفاهم شود و مشكالت را حل كنم .اين صحبتها پايه
و اساس ندارد و خبرسازي است .به گزارش خبرآنالين ،واعظي بيان
كرد :يك سياستي وجود دارد كه با مطرح كردن اين مسائل درصدد
تضعيف دولت و شخص رئيسجمهور هستند .همچنين بنا دارند
اينگونه القا كنند كه در داخل دولت اختالف وجود دارد؛ درحاليكه
هم رئيسجمهور اقتدار خود را دارد و هم دولت از اقتدار برخوردار
است و تفاهم در اعضاي كابينه وجود دارد .واعظي تأكيد كرد كه اين
صحبتها از برخي اتاق فكرها بيرون ميآيد.

سياست
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رئيــس قــوه قضاييــه ضمــن «تقدير از
بازديدهاي سرزده از زندانهاي استانها»
به رئيس ســازمان زندانها دســتور داد:
گزارش وضعيــت زندانهــا و بهخصوص
بازداشــتهاي غيرضرور هر استان ضمن
انعكاس به رئيسكل دادگستري استان ،به
حوزه رياست ارسال شود .به گزارش ايسنا،
ســيد ابراهيم رئيســي تأكيد كرد :معاون
قضايي زندانها ،مسائل زندانيان را با استفاده
از كارشناســان حقوقي دنبال و گاليهها و
مشكالت را پيگيري كند .سازمان زندانها
ضامن اجراي دســتورات و بخشنامههاي
رئيس قوه قضاييه در زندانهاســت .رئيس
قوه قضاييه همچنين با عنايت به تغييرات
هيأتمديره بنياد تعــاون زندانيان در اين
دســتور مقرر كرد :رويكرد بنياد در آينده
بايد ايجاد اشتغال پايدار براي زندانيان باشد.

رئيس سازمان بازرسي:

صاحب نفوذها را معرفي كنيد

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ديدار با
اعضاي شوراي هماهنگي بانكهاي دولتي و
نيمهدولتي ،ضمن انتقاد از كارشناسيهاي
ضعيف و يا بعضا توجهنكردن به گزارشهاي
كارشناسان ،گفت :برخي از تسهيالتي كه
به پروژهها داده ميشــود ،اولويت كشــور
نيست و يا آن پروژه صرفه اقتصادي ندارد،
اما بانكها بعضا با فشارهاي مقامات سياسي
و غيرسياسي مجبور به پرداخت ميشوند،
درحاليكه شما بايد امانتدار مردم باشيد و از
منابع بيتالمال محافظت كنيد.
به گزارش ميزان ،حسن درويشيان با اشاره
به دريافت تســهيالت ارزانقيمت از سوي
برخي افراد صاحبنفوذ كــه آن را نيز پس
نميدهند ،اظهار داشــت :ليست اين افراد
را به ســازمان ارائه كنيد و از شــما رسما
ميخواهيم با قاطعيت ايــن قبيل موارد را
پيگيري كــرده و نتيجه را هم بــه ما اعالم
كنيد.
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روایت نو

رونق
كسبوكارهاي
خانگي زنان
روي موج كرونا

رقابت براي واكسن  SARS-CO-V2به خوبي
در جريان است .براي ما جذاب است تصور كنيم
زماني كه نخستين واكسن براي استفاده انساني
تأييد ميشــود ،بالفاصله تمام مشــكالت اين
بيماري همهگير برطرف خواهد شد اما اين تمام
ماجرا نيســت .توليد گامبهگام واكســن جديد،
نخستين بخش از سفر دشــواري است كه قرار
است به بازگشت به شكلي از زندگي عادي ختم
شود .توليد صدهاميليون واكســن براي اياالت
متحده  -و چندميليارد واكسن براي كل جهان
 كار بزرگي نيست .چالشهاي فني و اقتصاديبســياري وجود دارد كه بايد به طريقي پشــت
سرگذاشته شــود تا در اســرع وقت ميليونها
واكسن توليد شود.
من اســتاد برنامهريزي و مديريت بهداشــت در
دانشــكده بهداشــت عمومي دانشــگاه سيتي
نيويورك ( )CUNYهســتم و بيش از 2دهه
اســت كه بهكار و مطالعه در زمينــه تحقيقات
گامبهگام ،توليد و توزيع واكسن مشغولم .مسائلي
كه امروز جهان درخصوص واكسن ويروس كرونا
با آن روبهرو است امر جديدي نيست ،اما احتماالً
ميزان آن از هر زمان ديگري بيشتر است.
درصورت توليد سريع واكســن آن هم در حجم
زياد4 ،چالش اصلي وجود دارد كه بايد در اسرع
وقت پشت سرگذاشته شود.
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آمــار مبتاليــا ن ديروز

بيش از 9ماه از شيوع ويروس كرونا در جهان ميگذرد و اين ويرس جانسخت ،غير از آنكه
ي گسترده كسبوكارها هم شده است.
جان حدود يكميليون نفر را گرفته ،باعث تعطيل 
اما در اين ميان كسبوكارهاي خانگي براي زنان در اغلب كشورها رونقي تازه گرفت ه است.
وبسايتبيبيسيانگليسيدرگزارشيبهبررسيتجربهزنانيپرداختهكهبعدازتعطيلي
حرفهشان به كسبوكارهاي خانگي رو آوردهاند .به نوشته بيبيسي ،ويوين ريد ،پس از
تعطيلي شركت بيمهاي كه در آن كار ميكرد ،تهيه غذاي خانگي راه انداخته است و با توجه
بهتعطيليبسياريازرستورانهادرشهرمحلزندگياش،خيليزودتوانستهكسبوكارش
را توسعه دهد .او بيستوششساله است و يك فرزند دارد .ويوين كه در منطقه ولز انگليس
زندگي ميكند ،توانســت در مدتي كه دولت قرنطينه سراسري اعالم كرده بود ،هزينه
پرستاري از فرزندش را پسانداز و با همان پول ،اجاق گاز بزرگي براي كارش خريداري كند .او
ميگويد كه كرونا براي او يك «موهبت» بوده است؛ چرا كه اكنون ،هم كار مستقل خودش را
داردوهمدرآمدشنسبتبهقبلبيشترشدهاست.ملينابري،زنديگرياستكهباتعطيلي
مهدكودكها بهخاطر كرونا مجبور شد از كارش در يك رستوران استعفا كند و در خانه به
مراقبت از فرزند ششماههاش بپردازد .او ميگويد هيچ فكر نميكرد دوباره بتواند درآمدي
داشته باشد .قرنطينه ،ماندن در خانه و مراقبت از فرزند باعث شد تا ملينا به فكر فروش
اينترنتي پوشاك نوزاد بيفتد .او ميگويد تا قبل از شيوع كرونا ،روزانه12ساعت كار ميكرد
و در عين حال ،درآمد كمتري نسبت بهكار فعلياش داشت .اكنون او كار خودش را دارد و هر
زمان از روز بخواهد كار ميكند .وبسايت هافينگتنپست نيز در گزارشي به معرفي تجربه
چند زن ديگر پرداخته است .پاپي اتول كه بيستوششساله است در يكي از شركتهاي
بزرگ لندن ،بهعنوان آشپز مشغول به كار بود .شيوع كرونا ،شركت محل كار او را تعطيل
كرد و او هم بيكار شد .پاپي اتول در خانه همان كاري را كرد كه هر روز در محل كارش ميكرد.
او هر روز موقع آماده كردن صبحانه و ناهار ،از آن فيلم گرفت و در پلتفرمهاي اجتماعي
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بهخصوص در تيكتاك منتشر كرد .ايدههاي ساده اما جذاب او باعث شد تا طي چند هفته،
تعداد دنبالكنندههاي او از 6هزار نفر به 39هزار نفر افزايش پيدا كند .هر روز هزاران نفر
ويدئوهاي پاپي اتول را ميبينند و همين به منبع درآمدي براي او از طريق جذب اسپانسر
تبديل شده است .هافينگتنپست به مورد جالب بنديكتا بانگا نيز پرداخته است .او در يك
شركت نرمافزاري در آمريكا كار ميكرد ،اما شركت بهدليل از دست دادن مشتريانش در
طول تعطيليهاي ناشي از كرونا ورشكسته شد .بنديكتا ميگويد كه در طول دوره قرنطينه
خانگي ،به كسبوكار جديدي فكر ميكرد و همزماني شيوع كرونا و اعتراضهاي مخالفان

پيامدهــاي جنبشهــاي ضدواكسیناســيون و اقتصــاد نئوليبرالي
در جهان گريبــان همه مــا را در بحــران كوويد 19-گرفته اســت

واكسن تمام مشكالت ما را
حل نميكند
مهدي دادخواهتهراني
مترجم

تأييد رســمي واكســن ويــروس كرونــا فقط آغــاز كار اســت و
تمام مشــكالت ما را براي بازگشــت به زندگي عادي حل نميكند
نويسنده :بروس وای.لی ،استاد برنامهریزی و مدیریت بهداشت دانشگاه سیتی نیویورک  /منبعTheConversation.com :

نيست كه نخست كداميك از بيش از 160واكسن
در حال توليد ،تأييد ميشــود و بر اين اســاس،
چه نوع توليــدي بايد در دســتور كار قرار گيرد.
توليد واكســن كوويد19-بهمعناي افزودن يك
جنبه جديد به واكســنهاي آنفلوآنزاي موجود
يا به سادگي دست بردن در ساخت واكسنهاي
موجود ديگر نخواهد بود.
بيشتر واكســنهاي موجود ،مانند واكسنهاي
آنفلوآنزا و ســرخك ،از صورتهــاي غيرفعال يا
ضعيف شــده آن ويروسهــاي بهخصوص براي
ايجاد ايمني اســتفاده ميكنند ،اما پژوهشگران
نميتواننــد ويــروس آنفلوآنزا را به ســادگي با
SARS-CoV-2عوض كنند .عالوه بر اين ،يك
واكســن  SARS-CoV-2حتي ممكن است از
ويروس غيرفعال يا ضعيف شــده استفاده نكند،
اما در عوض ميتواند يك پروتئين يا ماده ژنتيك
از ويروس كرونا دربرداشته باشــد .توليد چنين
نمونه ويروسهايي در مقادير زياد ممكن اســت
نيازمند فرايندهاي جديدي باشد كه قب ً
ال هرگز
موردآزمايش قرار نگرفتهباشند ،زيرا سازمان غذا
و دارو هرگز واكســن دي اناي را براي استفاده
انسان تأييد نكرده است.
برخي از شــركتها در حال توليد واكســنهاي
 mRNAيا  DNAهستند .برخي ديگر با SARS-
 CoV-2غيرفعال يا حتي انواع ديگري از ويروسها
مثل آدنو ويروس شامپانزه كار ميكنند .مواردي
هم وجود دارد كه زيرواحدهاي مختلف پروتئيني
ويــروس را موردهدف قرارميدهد .هر واكســن
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تبعيضنژاديعليهسياهپوستانباعثشدتابهفكراجرايايدهايتازهبيفتد.بنديكتابانگا
كه يك زن سياهپوست است ،اپليكيشن فروشگاهي راهاندازي كرد كه تنها محصوالت
آرايشي و زيبايي توليدي توسط شركتهاي متعلق به سياهپوستان را ميفروشد .بنديكتا
كه اكنون ديگر بهطور كامل از خانه كار ميكند ،ميگويد كه اين ايده در فضاي سياسي امروز
آمريكا بهخوبي جواب داده و اپليكيشن او مشتريان خاص خودش را دارد.

ظرفيت توليد فعلي محدود است

پيــش از اينكه دنيا بــا همهگيري كرونا
مواجه شــود اتفاقهاي متعدد و بعضا ويرانگري
در حوزه واكسنســازي اتفاق افتــاده بود؛ يكي
از مهمتريــن آنها كوچك شــدن شــركتهاي
واكسنســازي در تعــداد زيادي از كشــورهاي
دنيا بوده اســت .در واقع اين تأثيري اســت كه
بســياري از توليدكنندهها از جمله شركتهاي
واكسنسازي تحتتأثير سياستهاي اقتصادي
مبتني بر خصوصيســازي و كوچكســازي با
آن مواجه شــدهاند .اين اقتصاد بازار اســت كه
تعيين ميكند اين شركتها باقي بمانند يا تغيير
رويكرد دهنــد .يكي از كاســتيهايي كه پس از
شــيوع كرونا در جهان خود را نشــان داد ،توان
كاهش يافته شركتهاي واكسنسازي بود؛ آنها
كه طي دهههــاي اخير با توجه به رونق بيشــتر
صنعت داروسازي رفتهرفته خط توليدشان براي
توليد واكســن را محدود كرده و بــه توليد دارو
اختصــاص داده بودند .در بزنــگاه فعلي صنعت
آبرفته واكسنسازي توان پاســخگويي به نياز
فزايندهاي كه براي واكسن كرونا در ابعاد جهاني
وجود دارد  ،ندارد.
سياست كوچكسازي و برونســپاري ظرفيت
توليد در كشــوري مثل اياالت متحــدهبه همه
بخشها رسيده است .واكسن نيز از اين سياست
مستثني نيست .عدد شركتهاي بيوتكنولوژي و
دارويي اياالتمتحده آمريكا كه درگير تحقيقات
و توسعه و توليد واكســن بودهاند ،از 26مورد در
ســال 1967به 5مــورد در 2004كاهش يافته
است .داليل بسياري براي اين كاهش وجود دارد:
حاشيه سود نســبتاً كم ،بازارهاي كوچكتر در
مقايسه با ديگر داروها ،ادغام شركتها ،مخاطرات
مسئوليتپذيري و جنبش ضدواكسيناسيون؛ اما
نتيجه اين اســت كه در بعضي سالها ،شركتها
براي رفع نياز ،حتــي به واكســنهاي موجود،
تــاش نكردهاند .فقــط كافي اســت نگاهي به
ماجراي كمبود واكســن آنفلوآنزا در ســالهاي
 2003-2005و واكســنهاي دوران كودكي در
اوايلسال 2000بيندازيد.
هنگامي كه واكسن ويروس كرونا تأييد ميشود،
توليد ســاير واكســنها نيز بايد به همان شكل
ادامه يابد .با توجه به فصل آنفلوآنزا در هر ســال
و كودكاني كه هر روز متولد ميشــوند ،شما به
ســادگي نميتوانيد تمام ظرفيــت فعلي توليد
واكسن را به توليد واكسن كوويد 19-اختصاص
دهيد .نياز اســت كه از نو ظرفيت توليد تازهاي
ايجاد شــود .از آنجا كه هماكنــون در امر توليد
واكسن چندين پيشتاز وجود دارد ،هنوز مشخص

آمار بهبوديافتگان تا ديروز

آمــار جانباختگانديروز

ممكن اســت بنا به ضرورتهاي كامال متفاوتي
توليد شده باشد و فهميدن اينكه كداميك از آنها
در چه زماني وارد بازار ميشوند ،ناممكن است.
دولتها و سرمايهگذاران ديگر ،انتخاب دشواري
پيشرو دارند .اگر آنها بــراي افزايش توليد يك
واكســن خاص هماكنــون قبول خطــر كنند و
بودجه ببندند ،ميتوانند هم در وقت صرفهجويي
كنند و هم جانها را نجات دهند .اگر چه انتخاب
اشــتباه ممكن اســت در نهايت به صرف بيشتر
پول ،ايجاد رنج و بــه خطر افتادن زندگيها ختم
شود .ســرانجام ،توليدكنندگان بهدنبال گرفتن
تضمينهاي مالــي  -ماننــد پيشپرداختها يا
تعهد خريد واكسن در هنگام توزيع -از دولتها
و ســرمايهگذاران خواهند بود تا مطمئن شوند
كه زمان ،زحمات و منابع اختصاص داده شــده
براي تحقيقات و توليد واكســن هــدر نخواهد
رفت .بهعنوان مثال ،قرارداد 2.1ميليارد دالري
دولت اياالتمتحده با  Sanofiو  GSKشــامل
افزايش ظرفيت توليــد و خريد 100ميليون دوز
واكسن است.
ابعاد مسئله بيسابقه است
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به قول معروف ،از گفته تا عمل فرق بسيار
است .توليد يك واكســن كامال جديد در حجم
وسيع و با چنين سرعتي ،بيسابقه است.
تأخيرهاي زيادي در توليد واكســن آنفلوآنزاي
 H1N1در ســال 2009رخ داده اســت .توجــه
داشته باشــيد كه چه اتفاقاتي براي يك واكسن

يكي از كاســتيهايي كــه پس از
شيوع كرونا در جهان خود را نشان
داد ،توان كاهش يافته شركتهاي
واكسنســازي بود؛ آنهــا كه طي
دهههاي اخيــر با توجه بــه رونق
بيشتر صنعت داروسازي رفتهرفته
خط توليدشان براي توليد واكسن
را محدود كــرده و به توليــد دارو
اختصاص داده اند
جديد رخ ميدهد كه ممكن است به معرفهاي
جديد ،فرايندهاي توليــد ،تجهيزات و ظروف در
كنار چيزهاي ديگر نياز داشــته باشــد .رونمايي
از واكســنهاي آبله و فلج اطفال چنددهه پيش
با فوريت كمتــر و درحاليكــه جمعيت در حد
چشمگيري كمتر بود ،انجام شــد .اين روزها ،با
فرض اينكه آســتانه مصونيت توده مردم حداقل
70درصد باشــد ،توليدكنندگان نيــاز به توليد
حداقل 230ميليون دوز بــراي تأمين جمعيت
اياالتمتحده و بيش از 5.25ميليــارد دوز براي
تأمين جمعيت جهان دارند .و اين درصورتي است
كه فقط به يك دوز نياز باشد .نياز به دوز براي هر

آسيب كرونا به اشتغال زنان
بيبيسي به نقل از مركز مطالعات مديريت در ولز مينويسد كه بررسي آمارها نشان ميدهد
زنان بيش از مردان در دوران قرنطينه و تعطيلي كسبوكارها بيكار شدهاند و به همين دليل به
حمايتبيشترينيازدارند.طبقآماراينمركز،درولز18درصدزنانشاغل،دركسبوكارهايي
كه اكنون بهكلي تعطيل شدهاند مشغول بودهاند .اين آمار براي مردان كمتر از 14درصد است.
مركز مطالعات مديريت به دولت توصيه كرده همزمان با بازگشايي بخشي از كسبوكارها،
مهدكودكها را نيز بازگشايي كند تا زنان شاغل بتوانند به فكر پيدا كردن كار و بازگشت به
جامعهباشند.آمارسازمانجهانيكارنشانميدهدطيماههاياخير،بيشاز400ميليونشغل
از بين رفته است .اين سازمان يادآور شده كه70درصد افراد شاغل در حوزه بهداشت و درمان را
زنانتشكيلميدهندوازاينمنظر،آنهادرخطمقدممقابلهباويروسكروناقراردارند.ازسوي
ديگر،بهخاطرضرورتحضورزناندرخانهبراينگهداريازبچههاهمزمانباتعطيليمدارسو
كودكستانها ،آنها پيش از مردان دست از كار كشيدهاند و كار خود را از دست دادهاند .سازمان
جهاني كار تأكيد ميكند كه شرايط ناشي از كرونا ،اندك پيشرفتي كه طي دهههاي اخير در
زمينه عدالت در حوزه اشتغال زنان و مردان اتفاق افتاده بود را از ميان خواهد برد .طبق آمار
اين سازمان40 ،درصد كل زنان شاغل در جهان ،در كسبوكارهايي كه اكنون به كلي تعطيل
شدهاند مشغول بودهاند .اين آمار برابر با رقمي بيش از510ميليون نفر است.

فرد ،ميزان دوز موردنياز را دوبرابر ميكند .پيش از
اين هرگز بنيآدم سعي نكرده بود كه در كمترين
زمان ممكن براي هر يك از ساكنان زمين چيزي
توليد كند .محتمل است مشكالتي پيش بيايد.
بازي پوكر اقتصادي
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سرانجام ،بيشــتر توليدكنندگان بالقوه
واكســن ،صاحبان مشاغلي هســتند كه در پي
به حداقل رســاندن هزينهها و درصورت امكان،
كسب درآمد حداكثري هستند .آنها انگيزههايي
ميخواهند تا از فرصتهاي سودآورتر مانند ادامه
توسعه يا توليد داروهايي كه حاشيه سود بيشتري
دارند ،چشم بپوشند.
بهعنوان مثال ،ممكن اســت شركتها به آساني
ظرفيت فعلي و بالقــوه توليد خود را فاش نكنند.
با اين حال ،اينها ميتوانند معاملهگران اصلياي
در مذاكرات در زمينه قرارداد بســتن با دولتها
و سرمايهگذاران احتمالي ديگر باشند .رو كردن
اينكه هماكنون ظرفيت توليد شــما كم اســت،
ممكن است اعتماد به نفس براي ساخت واكسن
را به خطر بيندازد .رو كردن اينكه از قبل ظرفيت
كافي داريد ممكن است مانع شــود سرمايهها و
منابع بيشتري را جذب كنيد.
طي بيماري همهگير آنفلوآنزاي  H1N1در سال
 ،2009زماني كه در وزارت بهداشــت و خدمات
انساني اياالتمتحده آمريكا كار ميكردم ،مجبور
بوديم بهطور مداوم با تغييــر برنامه زماني توليد
واكسن كلنجار برويم ،زيرا توليدكنندگان دست
از مذاكره مجــدد با دولت در مورد شــرايط كار
برنميداشــتند .عالوه بر اين ،ميــزان همهگير
شــدن بيماري ،بازي پوكر را بــه صحنه جهاني
ميكشاند .ممكن است كشــورهاي مختلف در
حال مذاكره با هم يا حتــي در حال مذاكره عليه
يكديگر و توليدكنندگان باشند؛ مثال ممكن است
كشورهاي پردرآمد از ساير كشورهايي كه در پي
دريافت واكسن هستند ،پيشي بگيرند.
يك برنامه و يك رويكرد منظم
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در پايان ،توليد واكســن تنها بخشــي از
يك سيســتم پيچيده و به هم پيوسته است كه
هدف نهايي آن جلوگيــري از ابتــاي افراد به
بيماري است.
نوع واكسن توليد شده ،ميزان و محل گروههاي
اوليه هدف ،نحوه تجويز واكســن ،تعداد دوزها و
ميزان نياز به ذخيرهســازي واكسن ،همه و همه
با هم ارتبــاط دارند و فقط بعضــي عواملاند كه
الزامات توليد را تحت الشــعاع قــرار ميدهند.
براي نمونه ،تحقيقاتي كه تيم من در دانشــگاه
ســيتي نيويورك انجام داده ،نشان داده است كه
تعداد دوزهاي واكسني كه در يك شيشه محافظ
قرار ميدهيد ممكن اســت تأثيــرات مختلفي
بر برنامههــاي تزريق واكســن و كنترل بيماري
داشته باشد.
زندگي مردم و زندگي آنطور كه ما ميشناسيم در
جريان است .تمام پيچيدگيهاي توليد واكسن
بايد از طريق مباحثات آزاد در سراسر جهان و تهيه
نقشه و مدلسازي گســترده از اين راهكارهاي
عملي موردتوجه قرارگيــرد .بدون برنامهريزي و
آمادگي مناسب ،جامعه ممكن است در شرايطي
واقع شود كه نسبت عرضه و تقاضا به هم بخورد يا
واكسنها به شكل نامناسبي توليد شوند.
حتي درصورت توليد واكسن كافي نيز ،اين چالش
پيش روي ماست كه واقعا بهدست صدها ميليون
نفر در اياالت متحده آمريكا و چندميليارد نفر در
سراسر جهان برســد .اين نگراني كه شيشههاي
محافظ كافي براي ذخيره واكسنها يا سرنگها
تا هنگام تجويز آنها وجود نداشــته باشــد ،و نيز
نگرانيهايي در مورد زنجيره مخزن كنترل شده
دما وجــود دارد .اين چالشهــاي توليد و توزيع
اگرچه بزرگ اســت اما برطرف ناشدني نيست.
اكنــون هرچقــدر دولتها و صاحبان مشــاغل
برنامههاي بيشتري بريزند ،آمادهتر خواهند بود
واكسنهاي موردنياز دنيا را بهدست خواهندگان
برسانند.

راهنما

چرا ویتامین « دی»
و « ای» خطرناک است؟
مهدیه تقوی راد -خبرنگار :آنچه درخصوص مصرف
ويتامينها مشخص اســت اين است كه اين مكملهاي
دارويي ميتوانند سيســتم ايمني بدن را تقويت كنند و
با كمبود آنها بدن مستعد ابتال به بيماريها ميشود ،اما
اينكه ويتامينهايي چون «دي»« ،اي » و «آ» ميتوانند
بهطور مشخص بدن را در مقابل كرونا ايمن كنند ،هنوز به
اثبات نرسيده است .با وجود اين ،فروش اين مكملها در
داروخانهها بيشتر از زمان قبل از شيوع ويروس كرونا شده
است و اكثر افرادي كه خواهان خريد اين مكملها هستند،
نسخه پزشكي براي تجويز اين داروها ندارند و بنا به توصيه
اطرافيان يا خواندن برخي مقــاالت در فضاي مجازي به
خريد آن روي آوردهاند.
دكتر ســيدعلي فاطمي ،نايبرئيس انجمن داروسازان
ايران با بيان اينكه بعد از شيوع ويروس كرونا ميزان مصرف
ويتامينهاي «دي»و «اي» بيشــتر شده است ،گفت :به
اين دليل كه اين ويتامينها جزو داروهاي مكمل بوده و
بدون نسخه به فروش ميرسد در آمار دارونامه كشوري
ثبت نميشود و نميتوان آمار دقيقي از ميزان فروش اين
مكملها ارائه داد.
او با بيان اينكه بعد از شيوع ويروس كرونا مصرف برخي
داروها و مكملها بهصــورت تجربي نشــان داده كه بر
بيماران مبتال به كرونا اثربخش هستند ،گفت :بهعنوان
مثال داروهاي ضدويروســي مثل تامي فلو ،فاويپيراوير
و رمدســيوير كه براي بيماريهاي ويروسي ديگري غير
از كرونا ساخته شده بودند ،نشــان دادند كه ميتوانند بر
اين ويروس نيز تأثير داشته باشــند .در كنار اين داروها
برخي مسكنها همچون ناپروكســن برخالف ژلوفن و
استامينوفن ،اثربخشي خوبي بر تسكين درد بيماران مبتال
به كرونا دارد.
او گفت :االن پروتكل درماني ويروس كرونا شامل داروها،
آنتيبيوتيكها و مكملهايي است كه هيچكدام مختص
ويروس كرونا ســاخته نشــدهاند ،اما به مرور ثابت شده
ويتامينهايي مثل ويتامين «دي» اثربخشي خوبي براي
سيستم ايمني بدن دارند ،اما اينكه كار خاصي براي مبتال
نشدن به كرونا انجام دهند ،هنوز ثابت نشده است.
فاطمي با تأكيد بر اينكه ويتامينهاي «آ»« ،دي» و «اي»
ويتامينهاي محلول در چربي هستند و اگر به مقدار زياد
و بدون تجويز پزشك مصرف شوند ،عوارض زيادي همراه
خواهند داشت ،گفت :بهدليل همين عوارض است كه گفته
ميشــود اين ويتامينها و مكملها بايد با نظر پزشك و
براساس نياز بدن به اين ويتامينها مصرف شوند.
او درخصوص تبعات ناشي از مصرف بيرويه اين ويتامينها
و مكملها نيــز گفت :تجمع بيش از حــد ويتامينهاي
محلول در چربي باعث ميشود تا كليهها نتوانند اين مواد
را دفع كنند و به مرور باعث بروز ســنگ كليه يا بهوجود
آمدن عوارض كبدي در بيمار ميشود .همچنين مصرف
بيش از اندازه و بدون نظر پزشك ويتامين «آ» باعث بروز
بيماريهاي پوستي در فرد ميشود.
اثرات جبرانناپذير مصرف سر خود ويتامينها

دكتر رهبر مژدهيآذر ،داروساز نيز با انتقاد از اين مسئله
كه از نظر مراجعهكنندگان بــه داروخانهها ،مكملها نيز
جزو داروها بهحساب ميآيند ،گفت :در زمان كنوني براي
مصرف ويتامينهايي مثل «آ» و «دي » كه گفته ميشود
براي تقويت سيستم ايمني بدن مناسب است ،حتما بايد
با پزشك متخصص مشورت كرد تا نحوه و ميزان مصرف
اين دارو براي افراد مشخص شــود؛ چراكه نياز هر فرد به
اين ويتامينها با فرد ديگر متفاوت اســت .او ادامه داد :با
شيوع ويروس كرونا مردم تمايل كمتري براي مراجعه به
مطبهاي پزشــكان دارند؛ چراكه بيم آن را دارند كه در
اين محيطها به ويروس آلوده شوند؛ به همين دليل بدون
مراجعه به پزشك و فقط با مراجعه به داروخانه و براساس
تجربيات افراد ديگري كه اين ويتامينها را مصرف ميكنند،
اقدام به خريد آنها ميكننــد كه البته مصرف بيرويه اين
ويتامينها بدون نظر پزشــك صدمات جبرانناپذيري را
ممكن است براي آنها بهدنبال داشته باشد.
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خودرو به بورس ميرود؟

چند و چون
گراني و كاهش50درصدي تقاضاي ماهي

دفاع از كشف قيمت خودرو در بورس

در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبك ،توقف قيمتگذاري دستوري و اصالح شيوه توزيع و فروش با عرضه خودرو
در بورس كاال دنبال ميشود

رشد هزينه تمامشــده توليد و صيد
انواع ماهي و ميگــو در حالي زمينه
افزايش قيمت اين مواد پروتئيني در
بازار مصرف را فراهم كرده اســت كه
با وجود تأكيد كارشناســان تغذيه بر
ضرورت مصرف ماهي و ميگو ،ســهم
اين اقالم در سبد مصرفي خانوارهاي ايراني بهخصوص دهكهاي
درآمدي پايين جامعه بهشدت كاهش يافته است .كاهش صيد
ماهي از آبهاي جنوبي كشــور زمينه رشد تقاضا و گراني انواع
آبزي پرورشي و ماهي شــمال را نيز فراهم كرده است .با مهدي
يوسفخاني ،رئيس اتحاديه فروشــندگان پرنده و ماهي كشور
گفتوگو كردهايم.

وضعيت كنوني بازار ماهي و آبزيان چگونه است؟

بازار ماهي و آبزيان به عنــوان يكي از مهمترين مــواد پروتئيني به
دليل افزايش شديد قيمتها و كاهش قدرت خريد مصرفكنندگان
وضعيت بسيار بدي دارد .اين شرايط موجب شده تا سهم انواع ماهي
و ميگوي پرورشي و آزاد كه قبال در سبد مصرف اقشار كمدرآمد سير
نزولي داشت به اقشار متوسط و حقوق بگيران تسري يابد .گرچه اين
افزايش قيمت در انواع ماهي و ميگوي پرورشي مانند قزلآالي سالمون
و معمولي بهدليل توليد داخل اين آبزيان كمتر از انواع صيد درياست
كه از طريق صيادي در خليجفارس و درياي عمان تامين ميشود.
چيست؟

علت اصلي گراني بيرويه قيمــت ماهي صيد دريا

برخــي واگذاري صيــد ماهي در جنوب كشــور بــه چينيها كه با
دستگاههاي مكانيزه انواع آبزي و حتي خاك دريا را مكش ميكنند و
ميبرند را عامل كاهش شديد صيد ،بيكاري صيادان و كمياب و گران
شــدن انواع ماهي بهخصوص ماهيان دريايي جنوب در بازار قلمداد
ميكنند .اين شرايط موجب شده تا قيمت انواع ماهي دريايي جنوب
نسبت به سال گذشــته  2تا  3برابر افزايش يابد .از سوي ديگر قيمت
ماهيهاي دريايي شمال كشور نيز بهدليل كاهش عرضه ،رشد تقاضا
و افزايش قيمت ماهيان دريايي جنوب بهشدت افزايش يافته است.
به گونهاي كه قيمت هر كيلوگرم ماهي دريايي شير جنوب از  60هزار
به  160تا  170هزار تومان افزايش يافته .با اين قيمتها مسلم است
خانوارهايي كــه قبال د ر ماه يكبار ماهي مصــرف ميكردند ،اكنون
نميتوانند اين فراورده دريايي را بخرند و استفاده كنند .از سوي ديگر
قيمت انواع ماهي و ميگوي پرورشي نيز ب ه دليل گراني ماهي دريايي
و تامين نهادههاي توليد و پرورش اين آبزيان با دالر آزاد و افزايش نرخ
ارز ،در بازار خردهفروشي رشد قابل توجهي داشته و در كاهش بيشتر
سهم اين اقالم در سبد مصرفي خانوارها مؤثر بوده است .وقتي محدود
مشــتريان قادر به خريد ماهي صيد دريا نيستند به استفاده از برخي
ماهيان پرورشي مانند قزلآال روي ميآورند و اين افزايش تقاضا موجب
افزايش قيمت انواع ماهي و ميگوي پرورشي شده است.
تقاضاي ماهي و ميگو چقدر كاهش داشته است؟

ميتوان گفت كه امسال نســبت به  2سال گذشته تقاضا براي خريد
انواع ماهي و ميگوي پرورشــي و آزاد حدود  50درصد افت داشــته
است .وقتي قيمت ماهي آزاد دريايي بهعنوان بيكيفيتترين ماهي
دريايي از هر كيلوگرم  6هزار تومــان اكنون به حدود  20هزار تومان
افزايش يافته يا نرخ برخي ديگر از انــواع ماهي مرغوب جنوب مانند
حلوا ،مار ماهي و راشگو با رشد  3تا  4برابري به  250هزار يا قيمت
هر كيلوگرم ماهي حلواي سفيد اگر در بازار موجود باشد به  300هزار
تومان افزايش يافته است ،طبيعي است كه تقاضا براي اينگونه آبزيان
نيز كاهش مييابد.
چرا كاهش قدرت خريد و تقاضا موجب تثبيت قيمت
ماهي نشده است؟

با وجود كاهش تقاضاي ناشي از گراني انواع ماهي و ميگو ،متأسفانه
شاهد افزايش بيرويه قيمت اين آبزيان بهخصوص انواع دريايي در
بازار خردهفروشي هستيم .اين در حالي است كه اين افزايش قيمتها
و كاهش قدرت خريد مردم موجب افت شديد تقاضای انواع آبزي در
بازار مصرف شده است.

علي ابراهيمي

دبیر گروه بازار

با شكســت دور تازه سياســتهاي تنظيم بازار خودرو بر مبناي
قيمتگذاري دستوري شوراي رقابت ،سهميهبندي و قرعهكشي و
تشديد نظارتها ،موج تازه گراني خودرو موجب نارضايتي مشتريان
و سياستگذاران صنعت خودرو شده است .اين افزايش قيمتها در

افزايش 80درصدي قيمت خودرو از ابتداي امسال نسبت
به سال گذشته و عبور حداقل قيمت خودروهاي پرتيراژ
از مرز 100ميليون تومــان در حالي موجب گاليه فعاالن
صنفي و مشــتريان شــده اســت كه با اين گراني زمينه
كوتاه كردن دســت اقشــار كمدرآمد از خريد اين كاالي
صنعتي را فراهم كرده اســت .تالش متوليان تنظيم بازار
خودرو براي اصالح نحوه قيمتگــذاري و فروش خودرو
نيز نهتنها تأثيري در بهبود شــرايط بازار و كاهش فاصله
نرخ مصوب و حاشيه بازار خودرو نداشته است بلكه تداوم
نارضايتي قطعهسازان و خودروسازان از تداوم قيمتگذاري
دستوري خودرو را بهدنبال داشته است .در اين وضعيت
برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس با اشاره به سابقه
عرضه برخي خودروها در بورس ،اين شيوه عرضه خودرو را
راهكار مقابله با نابهساماني عرضه و قيمتگذاري دستوري
ميدانند .براساس طرحي كه در كميسيون صنايع و معادن
مجلس شوراي اسالمي بررسي و به صحن علني ارائه شده
است ،در نظر است كه روشهاي توزيع خودروي صفر خارج
از بورس كاال بسته شده تا خودروسازان نتوانند از دربهاي
پشتي ،خودرو را به فروش رسانند .همچنين با اجراي اين
طرح ،عرضه و تقاضا تعيينكننــده قيمتهاي بازار بوده
و عم ً
ال قيمتگذاري دســتوري خودرو حذف ميشــود.
همچنين شفافسازي مسير توزيع خودرو از ديگر مواردي
است كه ميتواند جلوي نوســانات قيمتي ايجاد شده به
واسطه داللي در بازار خودرو را بگيرد.
رونمايي از طرح مجلس
يك عضو كميســيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به
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حالي است كه برخي ناكارآمدي شيوه عرضه ،رشد داللبازي و تبديل
خودرو از كاالي مصرفي به سرمايهاي را عامل تداوم نابساماني بازار
خودرو تلقي ميكنند .سير صعودي قيمتها ضرورت تغيير شيوه
تعيين قيمت و عرضه خودرو را دوچندان كرده و موجب شــده تا
برخي عرضه خودرو در بــورس كاال را پاياني بر نظام قيمتگذاري
دستوري و شفافســازي فروش خودرو تلقي كنند؛ طرحي كه از
ابتداي امسال بارها مطرح شــده و با ديدگاههاي موافق و مخالف

طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبك ،از ارجاع اين طرح
به صحن علني مجلس خبــر داد و گفت :اين طرح براي
كوتاه كردن دست دالالن از بازار خودرو با  ۲۰ماده تدوين
شد و در چارچوب آن فروش خودروی صفر كيلومتر تنها
در بورس امكانپذير خواهد بود تا نحوه عرضه خودرو به
بازار شفاف شــود .روحاهلل ايزدخواه با بيان اينكه اكنون
ظرفيت توليد خودرو در كشــور وجود دارد اما بهدليل
توزيع غيرشفاف اين محصول ،بازار فروش خودرو دچار
آسيبهاي فراوان شدهاست ،افزود :وقتي خودرو كه يك
ي اســت ،به كااليي سرمايهاي تبديل شود،
كاالي مصرف 
بازار به هم ميريزد و آشــفته ميشود .به گفته او مبناي
اين طرح ،اصالح روش توزيع و فروش خودرو با عرضه در
بورس كاال محقق و تالش ميشود با عملياتي شدن اين
موضوع ،روشهاي توزيع خودروي صفر بهغير از مسير
بورس كاال بسته شود تا خودروسازان نتوانند از دربهاي
پشتي ،خودرو را به فروش رســانند .با فروش خودرو در
بورس كاال ،عرضه و تقاضا تعيينكننده قيمتها خواهد
بود و عم ً
ال قيمتگذاري دســتوري بهدليــل ناكارآمد
بودن حذف ميشــود .ايزدخواه با اشاره به كشف قيمت
تعادلي خودرو در بازار بــورس ،گفت :اگر قيمت تعادلي
خودرو در بورس باالتر از قيمت تمامشده باشد از اختالف
قيمت بين قيمت بازار و قيمت تمامشده ،ماليات گرفته
ميشود تا رانت موجود به جاي اينكه به جيب داللها يا
خودروساز برود در اختيار دولت قرار گيرد و صرف افزايش
توليد خودرو شــده و قيمتها كاهش يابد .او افزود :در
طرح تحول بازار و صنعت خودرو ســبك ،پيشنهاد شده
تا از ماليات دريافتي در بورس خــودرو حدود 20درصد

مديرعامل پيشين ســايپا با دفاع از كشف قيمت
و عرضه خودرو در بورس كاال به همشهري گفت:
بايد دولت از قيمتگذاري خودرو دســت بردارد
و تنها نظارت كلي و كالن بر بازار داشته باشد .در
چنين شرايطي اســت كه ميتوان انتظار داشت
حتي در كوتاهمدت نيز قيمت خودرو در بازار كاهش
يابد .سعيد مدني با بيان اينكه اگر دولت به سمت
تعيين قيمت خودرو بر مبناي حاشيه بازار رفته يا
اين محصول را در بورس كاال عرضه كند ،بسياري
از مشكالت كنوني بازار حل ميشود ،گفت :براي
تعيين قيمت خودرو در حاشــيه بازار يا بورس نيز
همانند قيمت ارز بايد مكانيسمهاي كنترلي را از
طريق اتحاديههاي واردكنندگان و فروشــندگان
خودرو بهكار گرفت؛ چرا كه اين فعاالن بازار هستند
كه نرخ خودرو را استخراج و تعيين ميكنند .او با
بيان اينكه اگر قرار باشــد قيمت خودرو بر مبناي
نرخ حاشــيه بازار تعيين شــود نيز عرضه آن در
بورس كاال ضرر ندارد و از افزايش انفجاري قيمتها
در بازار جلوگيري ميكند ،افزود :كشــف قيمت
خودرو در بورس كاال ،هم بــه نفع مصرفكننده و
هم توليدكننده اســت و ديگر بساط داللي در اين
بازار جمع خواهد شد .با عرضه خودرو در بورس،
هركس كه به خودرو نياز داشته باشد مستقيما از
بورس كاال خريد ميكند ،شفافيت اين موضوع و
رصد آن هم خيلي بيشتر از بازار آزاد است ،قيمتها
نيز براساس مكانيزم بازار و عرضه و تقاضا تعيين
ميشود و با تداوم اين روند بهطور قطع قيمتها هم
بهمرور زمان متعادل و منافع خريدار و فروشنده
تامين خواهد شد .به گفته او قيمتگذاري دستوري
در صنعت خودرو چيزي جز رانت و فساد به دنبال
نداشته و تنها سود اين قيمتگذاري به جيب دالالن
و واسطهها رفته و مشتريان واقعي مجبور به خريد
خودرو با قيمت باالتر در حاشيه بازارهستند.

بسياري همراه بوده اســت .با اين شرايط برخي نمايندگان مجلس
شوراي اسالمي از بررسي و ارائه طرح تحول بازار و صنعت خودروی
سبك به صحن علني مجلس خبر داده و اين طرح بيستمادهاي را
براي ساماندهي وضعيت توليد و عرضه اين محصول صنعتي دنبال
ميكنند .اما اين طرح تا چه حد قابليت اجرايي داشته ،سود و زيان آن
براي خودروسازان و مشتريان خودرو چهقدر است و زيرساختهاي
اجراي آن تا چه حد فراهم است؟

به خزانه دولت واريز و صرف توســعه ناوگان حملونقل
عمومي شود و 70درصد نيز بهخودروسازها وام كوتاهمدت
داده شود تا توليد خود را افزايش دهند .مسئول كارگروه
خودرو در كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود :فقط
10درصد اين ماليات براي پاداش ب ه خودروسازان در نظر
گرفته شده است تا درصورتي كه عرضه خودرو توسط آنها
باال بود به تشخيص شوراي رقابت بهخودروسازان تعلق
گيرد .ايزدخواه با بيان اينكه در اين طرح كيفيت خودرو
نيز دغدغه نمايندگان اســت ،گفت :در شــاخصهايي
كه براي فرمــول جديد قيمتگــذاري برمبناي قيمت
تمامشده خودرو پيشنهاد شده است ،مؤلفههايي مانند
ايمني ،مصرف سوخت و صادرات نيز در نظر گرفت ه شده
است .به گفته او در چارچوب اين طرح بهازاي فروش هر
خودرو در بورس ،كد رهگيري يكتا براي خريداران ايجاد
ميشود و مواردي همچون شمارهگذاري ،كارت خودرو
و كارت سوخت صرفاً توسط اين كد يكتا صادر ميشود
و با اين شيوه امكان فروش خودرو در خارج از چارچوب
ن نظارت
بورس براي خودروسازان از بين رفته و بر فروش آ 
سيستمي صورت ميگيرد.
اصالح منطقي نحوه قيمتگذاري
طرح فروش خودرو از طريق بورس كاال از ابتداي امسال
با فراز و نشــيبهايي مواجه بــوده و موجب صف آرايي
موافقان و مخالفان شده است .برخي اجراي اين طرح را
موجب افزايش قيمت خودرو تلقي ميكنند و آن را براي
مشــتريان خودرو بهخصوص اقشار كمدرآمد كه اكنون
بهدليل گراني دست آنها از بازار كوتاه شده است ،بينتيجه

ميدانند .از سوي ديگر رئيس شوراي رقابت ورود خودرو
به بورس را بينتيجه تلقي كرد و گفت :تا وقتي كه عرضه
خودرو تا اين حد محدود است ،ورود آن به بورس نهتنها
نميتواند مشكل بازار آن را حل كند ،بلكه ممكن است
با توجه به حجم گسترده تقاضا ،قيمتهاي باالتري در
بورس كشف شود .رضا شــيوا درباره انتقادهاي مطرح
شده به روش فعلي قيمتگذاري و فروش خودرو ،افزود:
در روش جديد سعي كردهايم تمامي ابعاد را مدنظر قرار
دهيم؛ بهطوري كه ســود منطقي توليدكننده و هزينه
مالي را اعمال كرده و محدوديت تقاضا مورد توجه است
تا متقاضيان واقعي باشــند ،از اينرو از روش قرعهكشي
اســتفاده كردهايم .امــا مدير گروه صنعت انديشــكده
اميركبير با بيان اينكه اصالح روش قيمتگذاري خودرو
بايد بهگونهاي انجام شــود كه هم بــراي توليدكننده
و هم مصرفكننده منطقي باشــد ،گفــت :اين طرح به
حوزههاي اساسي صنعت خودروسازي يعني سهامداري
شركتهاي خودروسازي ،اصالح شيوه قيمتگذاري و
سازوكار توزيع خودرو ميپردازد و ازاينرو ،گامي مثبت
محسوب ميشود .ميالد بيگي افزود :تا زماني كه قيمت
خودرو سركوب ميشود ،خودروســازان انگيزهاي براي
افزايش توليد ندارند ،زيرا بــا توليد هر خودرو ،هزينهاي
جديد بر خود تحميل كردهاند .به گفتــه او اكنون بازار
خودروي كشور سطحي و كمعمق است و قيمتسازي
در آن بهآساني صورت ميگيرد ،درحاليكه اگر خودرو
در بورس كاال به فروش برسد ،عمق بازار بيشتر شده و به
دليل شفافيت موجود در بورس ،قيمتسازيها به پايان
ميرسد.

رشد همزمان توليد و قيمت در حوزه فوالد

ارزانی میوه؛وعده ای که چندماهه شد

توزیع نهاده ها آرامش را به بازار لبنیات برمیگرداند؟

بر اســاس جديدترين آمار منتشرشــده از سوي سازمان توســعه و نوســازي معادن و صنايع معدني
ايران(ايميدرو) توليد شمش فوالد ،محصوالت فوالدي و آهن اسفنجي در 5ماه نخست امسال افزايش يافته.
اين درحالي است كه در هيچيك از اين محصوالت ،افزايش توليد منجر به كاهش قيمت در بازار نشده است.
به گزارش همشهري ،مصرفكنندگان آهن و فوالد كه ماههاست با مشكل گراني و رشد لحظهاي قيمت
اين محصوالت در بازار مواجهند به سازوكار عرضه و قيمت گذاري محصوالت فوالدي در بورس انتقاد دارند
و آن را عامل بيثباتي بازار محصوالت فوالدي ميدانند .برخي كارشناسان اين حوزه نيز نوسان نرخ ارز را
در اين زمينه تأثيرگذار ميدانند .رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد با اشاره به اينكه بازار محصوالت
فوالدي و آهن با تصميمات غيركارشناسي و اشتباه هر روز با هر جومرج بيشتري روبهرو ميشود ،گفت:
هرگونه تغييرات قيمتي در حوزه ارز تأثيرات مستقيم خود را بر بازار ميگذارد كه اين موضوع اص ً
ال قابلقبول
نيست .حميدرضا رستگار گفت :چطور ميشود تيرآهن در عرض چند روز 2ميليون تومان گران شود؟ نظام
توزيع مشكل دارد و همين امر عاملي شده تا قيمتها در بازار روند صعودي را طي كند.

بعد از وارد شدن نوبرانههاي تابستاني با قيمتهايي عجيب به بازار ميوه ،مسئوالن بارها از كاهش قيمتها
در اين حوزه گفتند و وعده دادند بهزودي قيمتها متعادل شود اما بعد از گذشت 4ماه و در آستانه پاييز
قيمت ميوههاي تابستانه هنوز سرسامآور است .به گزارش همشهري ،رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه
و سبزي تهران هفته گذشته در حالي از كاهش قيمت ميوه تا يكيدوماه آينده خبر داد كه نرخ ميوه و
بعضي سبزيجات حتي در ميادين ميو هوترهبار نيز كه محصوالت با قيمت عمدهفروشي عرضه ميشود،
براي برخي اقشار بسيار باالست و در عين حال بعضي ميوههاي وارداتي در همين ميادين با قيمتهاي
بسيار عجيبي مثل جعبهاي 600هزارتومان عرضه ميشوند .به گفته اسداهلل كارگر ،با افزايش قيمت ارز،
ميوههاي وارداتي هم جهش قيمت داشتهاند .براي مثال قيمت هركيلوگرم موز از  ۱۰تا ۱۲هزارتومان به
 ۱۹تا  ۲۳هزار تومان رسيده است .طي سال گذشته بهدليل بارندگي خوب و شرايط آب و هوايي مناسب
اغلب محصوالت كشاورزي توليدي خوب و باالتر از ميانگين داشتند اما اين محصوالت با قيمت پايين از
باغدار و كشاورز خريداري ميشود و بعضا با 200درصد افزايش قيمت بهدست مصرفكننده ميرسد.

توليدكنندگان محصوالت لبني طي چندماه گذشته تحتتأثير گراني نهادههاي دام و طيور و افزايش هزينه
توليد و خريد شير با افزايش هزينه مواجهشدند و از ابتداي امسال چندين نوبت قيمت فراوردههاي لبني
افزايش يافت .به گزارش همشهري ،گرچه از تيرماه قيمت مصوب اقالم پرمصرف تحت پوشش دولت نيز
رسما افزايش يافت اما رشد قيمت محصوالت لبني بيشتر در كاالهايي اعمال شد كه كممصرف يا طعمدار
بودند .اين اقالم طي يكيدوماه گذشته جهش قيمت زيادي را تجربه و خريداران را متعجب كردند .با اين حال
افزايش نرخ انواع لبنيات يارانهاي تخلف محسوب ميشود و كارخانهها و فروشندگان موظفند اين اقالم را به
نرخ مصوب توزيع كنند .سخنگوي انجمن صنايع فراوردههاي لبني هفته گذشته درباره گراني 30درصدي و
كمبود پنير در بازار گفت :قيمت پنير هيچ تغييري نكرده و عرضه پنير نيز كاهش نيافته است .سيدمحمدرضا
بنيطبا با تکذیب خبر کمبود پنیر در بازار افزود :كاالهايي كه مشمول قيمتگذاري دولتي هستند يعني
ستاد تنظيم بازار قيمت آنها را مشخص كرده ،هيچ تغيير قيمتي نداشتهاند و ديگر اقالم نيز مثل پنير خامهاي،
پنير سنتي ،پنير زيرهاي و پنير گردويي به وفور در واحدهاي صنفي وجود دارد.

قیمت برخی انواع آهن و میلگرد در بازار

قیمت برخی انواع میوه و سبزی بسته بندی شده در سایت های فروش آنالین

نرخ برخی انواع پنیر در سایت های فروش آنالین

نوع کاال

مشخصات

قيمت(تومان)

نام

مشخصات

قيمت(تومان)

نوع و برند پنیر

مشخصات

قيمت(تومان)

تیرآهن 16

 12متری

2.650.000

لیمو ترش

بسته  500گرمی

15.000

سفید ایرانی پگاه

 450گرمی

9.500

تیرآهن 20

 12متری

4.300.000

هندوانه

 5تا  8کیلویی

15.000

نسبتا چرب روزانه

 515گرمی

18.600

تیرآهن 22

 12متری

4.350.000

سیب قرمز

 900گرمی

15.800

الکتیکی صباح

 300گرمی

10.000

تیرآهن 24

 12متری

4.850.000

انگور

 500گرمی

12.500

خامه ای پگاه

 100گرمی

3.600

تیرآهن 30

 12متری

10.500.000

خربزه مشهد

بزرگ دستچین

8.500

لبنه کاله

 1کیلویی

31.000

هرکیلو میلگرد 12

 12متری -قزوین

11.200

انجیر

 500گرمی

12.500

سفید آمل کاله

کم چرب  400گرمی

11.200

هرکیلو میلگرد 20

 12متری -نیشابور

11.500

گوجه فرنگی

بسته یک کیلوگرمی

6.000

 24عددی کیبی

 400گرمی

29.200

هرکیلو میلگرد 25

 12متری -نیشابور

11.500

لیموترش شیرازی

ریز دستچین 550-گرمی

9.000

کم نمک و کم چرب پگاه

 400گرمی

11.400

هرکیلو میلگرد 28

 12متری -نیشابور

11.500

آلو قرمز

 500گرمی

12.000

ورقهای پستو کاله

 10عددی  180گرمی

16.000

هرکیلو میلگرد 32

 12متری -نیشابور

11.600

هلو

 ۷۵۰گرمی دستچین

14.400

پروسس بلوچیز کاله

 %23چربی  350گرمی

14.000

فوت وفن
اشتباههاي رايج خانهداري
گاهي اوقات مــا براي تميز كــردن خانه
از روش و مــوادي اســتفاده ميكنيم كه
ناخواسته موجب فرسايش سريع و از بين
رفتن وسايل خانه ميشــود .دانستن اين
موارد به ما كمك ميكند عمر وسايلمان را
طوالنيتر كنيم.
لكه فرش و موكت را با اسپري مخصوص
يا شامپو فرش پاك نكنيد .اين مواد بعد از
چندبار استفاده بافت فرش و موكت را از بين
ميبرند و به مــرور زمان باعث از بين رفتن
رنگ و كاهش كيفيت فرش ميشوند .براي
از بين بردن و پاك كردن لكهها ،از ماست
استفاده كنيد و بگذاريد  ۲۰دقيقه بماند.
ســطوح چوبي را بــا آب تميز نكنيد.
اگر روي ســطح چوبي پرز يا گرد و خاك
و دوده اســت به هيچ عنــوان آن را با آب
تميز نكنيد ،چوب بهعلت طبيعي بودن در
مواجهه با آب باد ميكند و دفرمه ميشود
و ديگر قابل جبران نيســت .اول با جارو
برقي مــواد زائد را از روي ســطوح چوبي
برداريد و سپس با دســتمال نمدار سطح
آن را تميز كنيد.
استفاده از ماشين ظرفشويي نيمهخالي
را كنــار بگذاريــد .اســتفاد ه از ماشــين
ظرفشــويي نيمهخالي نه تنهــا از لحاظ
مصرف انــرژي بهصرفه نيســت ،احتمال
خراب شــدن ماشــين را هم باال ميبرد.
بهتر است براي پيشــگيري از اين آسيب
بهخودتــان زحمت بدهيــد و ظرفهاي
كمتعداد را با دست بشــوييد يا صبر كنيد
تا ماشين پر شود.
شستن سطوح ســنگ طبيعي با مواد
اسيدي .اين كار گرچه ممكن است در ابتدا
نتيجه خوبي داشته باشد اما در درازمدت
به ســنگ آســيب ميزند .مواد اسيدي
مانند آبليمو و موادي كه روي آنها پيشوند
اسيديته يا اسيد درج شده است ،سنگهاي
طبيعــي را به مرور زمان دچار فرســايش
ميكنند.
اســتفاده هميشــگي از آب گرم براي
شستو شوي لباس .اســتفاده هميشگي
از آب گرم براي شستوشــو باعث آسيب
به بافــت و رنگ لباسها ميشــود .برخي
از لباسها را كه رنگهــاي قرمز ،نارنجي،
مشكي ،آبي و سبز پررنگ دارند ،بايد با آب
سرد شســت؛ زيرا رنگ و رو رفتگي در اين
رنگها بيشتر به چشم ميآيد.
باز كردن لولهها با اسيد .اين مواد البته
كار را آسان ميكنند اما بهتر است هميشه
از اين راه استفاده نكنيد .اگر گرفتگي آنها
شديد نيست از يك نوشابه خانواده استفاده
كنيد .اســتفاده مداوم از لولهبازكنها به
لولهكشيهاي داخلي آسيب ميرساند.

راسته بازار
بورس تاير و رينگ خودرو
اگر شما هم ازجمله افرادي هستيد كه
با كمبود و افزايش شديد قيمت انواع تاير
خودروهاي سواري ،قادر به دريافت الستيك
ســهميهاي از مجاري قانوني نشده و قصد
تعويض الستيك فرســوده خودرویتان با
پرداخت هزينه آن در بازار آزاد را داريد بايد
سري به راسته فروشندگان تاير در خيابان
امير كبير تهران بزنيد.
در اين راسته بازار انواع تايرهاي ايراني
و خارجي و لوازم جانبي مرتبط با آن البته
با قيمت باالتر به متقاضياني عرضه ميشود
كه ناگزير به تعويض الســتيك فرســوده
خودرویشان هستند يا اينكه با وجود رشد
هزينهها هنوز قصد اســتفاده از تايرهاي
خاص براي اســپرتكردن خودروهايشان
را دارند.
اگر مهارت الزم براي تشخيص كيفيت و
تاريخ انقضاي تاير خودرو را نداريد بهتر است
با افراد خبره به اين راسته بازار برويد يا اينكه
حداقل به تاريخ مصرف درج شده روي اين
تايرها توجه كنيد .همچنين براي انتخاب
نوع تاير متناسب با خودرویتان بايد اعداد و
كدهاي درج شده روي ديواره بيروني كه در
حقيقت شناسنامه آن محسوب ميشود را
مدنظر قرار دهيد.
در بــورس تاير و لــوازم جانبي خيابان
اميركبير ميتوانيد عالوه بر خريد انواع تاير
و رينگ و لوازم جانبي آن از برخي خدمات
مانند تعويض تاير ،باالنس ،چكاپ دورهاي
براي جابهجاكردن تايرها و پنچرگيري نيز
استفاده كنيد.
هنگام خريد فريب تبليغات فروشندگان
براي استفاده از تايرهاي خارجي را نخورده
و توجه داشته باشــيد كه انواع تاير ايراني
خودروهاي سواري نيز از قيمت ،كيفيت و
عمر مناسبي برخوردار بوده و هزينه كمتري
به را شما تحميل ميكند .فروشندگان اين
راســته بازار در روزهاي عادي از ســاعت
10صبح تا 10شــب به مشتريان خدمات
ارائه ميدهند.
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دانشجوياني كه خارج از ايران درسميخوانند براي
بازگشت با چه مشكالتي روبهرو شدهاند؟
نگار حسينخاني
روزنامهنگار

با توجه به اينكه بسياري از كشورها و اقتصادهاي بينالمللي
در وضعيت مرزهاي بســته يا اعمال محدوديــت در زمينه
تردد هستند ،بازگشت دانشجويان خارج از كشور به داخل و
ماندگاري احتمالي بخشي از آنها سخت شده .با تغيير برنامه
كلي ادامه تحصيل در داخل يا ادامه تحصيل از طريق آنالين
و ارتباط با مراكز دانش و توســعه فنــاوري روز دنيا ،برنامه
دانشجويان بســياري تغيير كرده اســت .همين باعث شد،
دانشجويان كه خود را براي آغاز دوره تحصيلي و ادامه دوره
خود در ترمهاي بهاره آماده كرده بودند ،در وضعيت نامعلومي
قراربگيرند .تعطيلي كالسهاي حضوري و آنالين شدن آن،
ترس از بستهشدن مرزها ،احساس آسايش و امنيت در كنار
خانواده ،كمكردن هزينههاي زندگي و مواردي از اين دست نيز
دليلي شد تا بسياري از دانشجويان بهرغم محدوديت و كاهش
پروازهاي بينالمللي به كشــور بازگردند .اين در حالي است
كه جمشيد سالمزاده ،رئيس مركز خدمات آموزشي وزارت
بهداشت ميگويد« :در 2سال اخير قريب به 3هزار دانشجو
به داخل كشور وارد شــدهاند و ديگر توان حضور اين افراد در
اين دانشگاهها وجود ندارد و در حقيقت ديگر ظرفيتي وجود
ندارد» .اما به واقع وضعيت دانشجويان در خارج از ايران چگونه
است و محدوديتها براي چه گروههايي اعمال ميشود؟
داليل ممانعت از بازگشت دانشجويان

سخنگوي وزارت بهداشــت در تازهترين اظهارنظرش درباره
بازگشت دانشجويان به كشــور ميگويد« :دانشجوياني كه
تا قبل از  ۲۰۱۹به دانشــگاههاي خارج رفتهاند و ميخواهند
به دانشــگاههاي داخل كشــور بازگردند نبايد معدل كتبي
ديپلمشان كمتر از  ۱۶و معدل كلشــان كمتر از  ۱۷باشد.
بسياري از كســاني كه اين شرايط را داشــته باشند ،يك تا
يكســالونيم در نوبت پذيرش دانشــگاههاي علوم پزشكي
داخل كشــور خواهند بود .از اينرو دانشگاههاي خارجي كه
در فهرست دانشــگاههاي معتبر وزارت بهداشت نيستند و
تا هزارو ۳۰۰نفر از دانشــجويان ايراني پذيرش داشتهاند ،با
شرايط آموزش پزشكي ايران سازگار نبوده و انعطاف فقط در
چارچوب قانون خواهد بود» .انگار اين سخنان بيشتر درباره
دانشجويان رشته پزشكي صدقميكند .اما چرا؟
ايزد محمدخواجه ،معــاون فرهنگي و دانشــجويي وزارت
بهداشت ،بازگشت و ادامه تحصيل دانشجويان خارج از كشور
را در دانشــگاههاي داخلي ،ظلم به آحاد مردم و دانشجوياني
دانسته كه ساعتها درس خواندهاند ،استرس و اضطراب را در
كنكور به جان خريده و خود و خانواده را از تفريحات محروم
كردهاند تا در نهايت صندلي رشته موردعالقه خود را در يك
دانشگاه خوب داخلي بهدست بياورند .او ميگويد« :متأسفانه
دانشگاه سچينوا روسيه در 2سال اخير هزارو ۴۰۰دانشجوي
ايراني را پذيرش كرده .اين در حالي اســت كه در داخل فقط
دانشجوياني كه در مقاطع پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي
در يك سال در كل كشور پذيرش ميشوند حدود  ۸هزار نفر
هستند» .به همينخاطر گويا دانشجويان اين دانشگاهها نيز با
سختي بيشتري مواجهند .اما آيا دانشجويان در خارج كشور
همگي تمايل به بازگشت دارند؟ وضعيت تحصيل براي آنها
چگونه است؟
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دانشگاه و كرونا

حضور دانشجویان جدید الزامی نیست

توگو با علي خاكيصديق (معاون آموزشي وزارت علوم) درباره ترم جديد و وضعيت دانشگاهها تا پايان سال 99
گف 
لیال شریف
روزنامهنگار

بازگشايي دانشگاهها مانند مدارس با اما و اگرهاي كرونايي همراه بود و سناريوهاي مختلفي براي ترم
جديد دانشجويان نوشته شد تا اينكه سرانجام تصميم بر اين شد كه دانشجويان به شكل غيرحضوري و
در برخي موارد حضوري سال جديد تحصيلي را آغاز كنند .هر چند ترم گذشته فرصتي بود تا دانشجويان،
استادها و مديران دانشگاهي تا حدودي با فضاي جديد آموزشي آشنا شوند اما هنوز هم شروع ترم جديد
به شكل مجازي چالشهاي بسياري را ترسيم ميكند؛ از هزينه اينترنت گرفته تا بحث توانمندي استادها
در آموزش مجازي و شهريههايي كه با وجود كالسهاي غيرحضوري كاهش نيافتهاند .براي پاسخ به اين
سؤالها با علي خاكيصديق ،معاون آموزشي وزارت علوم به گفتوگو نشستيم .او ضمن توضيح در مورد
افرادي كه براي حضور در دانشگاه از اولويت برخوردار هستند ،با قاطعيت گفت كه به دانشگاهها توصيه
كرده است اگر استادي توانايي آموزش مجازي را ندارد ،فرد ديگري را جايگزين كنند.
آقاي صديق!
با توجه به اينكه بيشتر
دانشگا هها بازگشايي
شــدهاند ،در مــورد
وضعيت سال تحصيلي
جديد برايمان توضيح
دهيد .چــه برنامههايي براي حفظ ســامت
دانشجويان و دانشگاهيان در كنار حفظ كيفيت
آموزش پيگيري شده است؟

آموزش تــرم جديد بر پايه آمــوزش الكترونيك در
دانشگاهها گذاشته شده است؛ در واقع بهدليل شيوع
كرونا كه از ترم گذشته دانشــگاهها را با خود درگير
كرد ،ما به يك شــكل جديد آموزشي روي آورديم.
با توجه به تفاوت توسعه زيرساختها و تجربهاي كه
دانشگاهها در ترم گذشته بهدستآوردهاند ،اميدواريم
كه كيفيت آموزش بهتر از ترم گذشته باشد .در برخي
از دانشگاهها برنامهريزي شــده است كه آموزش به
شــكل تركيبي حضوري و غيرحضوري باشد و در
دانشگاههايي كه عمده دانشجويان بومي هستند -اين
دانشگاهها چون مســئله خوابگاه و خدمات رفاهي
را براي دانشــجويان ندارنــد -ميتوانند از آموزش
حضوري با رعايت پروتكلها استفاده كنند.
در دانشــگاههاي بزرگتر ما كه در تهــران و مراكز
استانها مستقر هستند ،بهدليل حضور دانشجويان
غيربومي ،مسئله اسكان و خدمات رفاهي جدي است.
دانشگاهها زيرساختها و امكاناتشان در اين قسمت
متفاوت است .تمام دانشگاهها برنامهريزي كردهاند
كه با توجه به ظرفيت دانشگاهشان ،پذيراي درصدي
از دانشجويان باشند .اين درصد در ميان دانشگاهها
متفاوت است .براي زمينهسازي حضور دانشجويان
در دانشــگاهها چند اولويت مدنظر قرارگرفتهاست،
دانشــجوياني كه دروس كارگاهي ،آزمايشــگاهها
و عملي دارند و همچنين دانشــجويان تحصيالت
تكميلي در دسته اولويتهاي دانشگاه براي حضور
در دانشــگاه قرار دارند ،البته ناگفتــه نماند در بين
اين دانشــجويان تحصيالت تكميلي نيــز اولويت
با دانشجوياني اســت كه بايد پروژه انجام بدهند و
امتحان جامع دارند.
شما به خوابگا هها اشــاره كرديد .با
توجه به اينكه اين بحث مطرح شــده است كه
دانشجويان جديدالورود هم ميتوانند 2هفته در
دانشگاه حضور داشته باشند ،قرار است چطور
برنامهريزي شود تا در رابطه با حفظ پروتكلها
نگراني ايجاد نشود؟

چه كساني ميخواهند برگردند؟

بر اساس نظرســنجي نظام آموزش عالي كيو.اس  ۵۹درصد
از دانشجويان بهدليل شيوع كرونا برنامههاي تحصيلي خود
را متوقفكردهاند55 .درصد از پاســخدهندگان گفتهاند كه
قصد دارند ادامه تحصيل در خارج از كشور را تا سال آينده به
تعويق بيندازند9 ،درصد گفتهاند قصد دارند در كشور ديگري
تحصيل كنند7 ،درصد گفتهاند ديگر نميخواهند در خارج
از كشــور تحصيل كنند15 ،درصد ســاير موارد و 15درصد
هيچكدام از اين گزينههــا را انتخاب نكردهانــد .محمد كه
2سالي است در سنديگو زندگي و تحصيل ميكند ،ميگويد:
«مشــخصا عملكردها درباره كرونا بد نبوده اســت .وضعيت
دانشجوهاي ايراني اينجا چندان بد نيست .عموما درآمدها به
دانشگاه وابست ه است ،چون دانشجويان بهخاطر بورسهايشان
يا درس ميدهند يا كار تخصصي ميكنند .از اين جهت چون
دانشگاهها باز شده ،فعال شرايط مالي چندان ما را با دشواري
روبهرو نكرده است .اما نكته اينجاست كه چون آمار بيماري
رو به افزايش است ،دانشگاهها ممكن است بهزودي به حالت
آنالين و غيرحضوري بازگردد .مثال در دانشگاه ما ،آمار تا امروز
چيزي حدود  ۴۳۰نفر است ،درحاليكه هفت ه گذشته اين عدد
حدود صدوچند نفر بود و همه اينها در حالي است كه تازه اين
هفته ،هفته سوم دانشگاههاست» .با توجه به گفته محمد با
تعطيلي دانشگاه و توقف فعاليت مالي دانشجويان ممكن است
مشــكالت مالي براي آنها در راه باشــد .اما نگين كه در يكي
از شهرهاي كانادا مشــغول به تحصيل است ميگويد« :همه
كالسها آنالين شــدهاند .تا پيش از شيوع كرونا ،هر دانشجو
اجازه داشت  ۲۰ساعت در هفته كار كند .اما در اين شرايط به
آنها اجازه داده شده  ۴۰ساعت كار كنند .براي دانشجوهايي
كه ب ه علت كرونا ساعت كاريشان كم شده هم هزينهاي در نظر
گرفتهشده .اما اســترس و دوري از خانواده پيش از كرونا هم
وجود داشت كه حاال بيشتر هم شــده است .خيليها همين
نگراني را تاب نميآورند» .آنچه پيشبيني شده و باعث نگراني
در جامعه علمي شده است ،سوءاستفاده بعضي دانشجويان از
شرايط حاكم است كه ميخواهند اين وضعيت را دستاويزي
براي بهبود وضعيت علمي و مالي خود قراردهند .همين امر
سبب ميشــود وزارت علوم نيز تمهيدات سفت و سختي در
اينباره پيشبگيرد.

این شماره
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دانشجويان جديد الورود الزامي به حضور ندارند ،از
ابتداي تابستان يك دســتورالعمل براي دانشگاهها
ارســال و به صراحــت در آن دســتورالعمل اعالم
شده اســت كه دانشــجويان جديدالورود در دسته

دانشجويان اولويتدار براي حضور قراردارند اما اين
بهمعناي الزام حضور اين دانشجويان نيست.
در آن دستورالعمل تأكيد شده است كه اين حضور
در بازه زماني كوتاه دو تا سه هفتهاي ميتواند صورت
بگيرد تا دانشــجويان با حضور در دانشگاه با فضاي
دانشگاه و استادها آشنا شــوند .در واقع اين حضور
تنها براي آشنايي اســت و با مديريت دانشگاه قابل
اجراست؛ يعني اگر دانشــگاهي به هر دليل نتواند
زمينه حضور ايــن دانشــجويان را فراهمكند ،اين
كار را انجــام نميدهد و دانشــجويان جديدالورود
هم ترم اولشان را بهصورت مجازي سپري خواهند
كرد .اولويت اصلي همه ما ســامت دانشــجويان
اســت و مهمترين كار براي ما اين است كه سالمت
دانشجويان را تضمينكنيم.
يكي از مباحثي كه ذهن بســياري از
دانشــجويان را بهخود درگير كرده است ،بحث
هزينههاي اينترنت و دسترسي به ابزار حضور در
كالسهاي مجازي است .اين دغدغه در رابطه با
شوپرورش
دانشآموزان نيز وجود داشت و آموز 
توانست با يك سري اقدامات تا حدودي مشكل
را رفع و رجوع كند .آيا وزارت علوم براي حل اين
مشكل دانشجويان اقدامي كرده است؟

يكي از چالشهاي اصلي آموزش الكترونيك بحث
ارتباطات اســت كه بر بستر شــبكههاي اينترنتي
شــكلميگيرد .هزينه را نيز بايــد بهعنوان چالش
ديگر اين حوزه معرفي كرد؛ چرا كه پرداخت هزينه
معمول از جانب دانشجويان و استادان ،بار سنگيني
بر دوش اين افراد قرار ميدهد .در كنار اين موارد نبايد
فراموش كرد كه بحث سخت افزار و نرم افزار نيز راه
پرمانعي را پيشروي آموزش مجازي قرار داده است.

آمــوزش ترم جديد بــر پايه آموزش
الكترونيك در دانشــگاهها گذاشته
شــده اســت؛ در واقع بهدليل شيوع
كرونا كه از ترم گذشته دانشگاهها را
با خود درگير كرد ،ما به يك شــكل
جديد آموزشي روي آورديم .با توجه
به تفاوت توســعه زيرســاختها و
تجربهاي كه دانشگاهها در ترم گذشته
بهدستآوردهاند ،اميدواريم كه كيفيت
آموزش بهتر از ترم گذشته باشد

براي بحث هزينهها در ترم گذشته با همكاري وزارت
ارتباطات و اپراتورهاي ســرويسدهنده ،اينترنت
براي دانشگاهها و مؤسســههاي آموزش عالي -كه
اطالعاتشان در اختيار وزارت ارتباطات قرارگرفت-
رايگان شــد .البته اين امكانات براي دانشــگاهها و
مؤسســات آموزش عالي و افرادي بود كه از بســتر
ارتباطي اين دانشگاهها اســتفاده ميكردند؛ يعني
دانشــجويي كه در فضاي دانشــگاه قرارميگرفت
ميتوانســت از اين اينترنت رايگان استفاده كند اما
اگر بهعنوان مثال از فضاهايي مانند واتساپ و ساير
زيرساختها به جز دانشــگاهها استفاده ميكرد ،از
اين اينترنــت رايگان بهره نميبرد؛ چــرا كه امكان
چنين كاري وجود ندارد .براي تــرم آينده هم قول
دادهشده است كه تسهيالت مشابهي براي دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالي درنظر گرفتهشود.
يعني براي تــرم جديد بــا وزارت
ارتباطات رايزنيهايي انجام دادهايد؟

بله ،رايزني انجام شده اســت و قول دادهاند كه اين
كار را بكننــد .البته اين موضوع هنوز قطعي نشــده
اســت .تفاوت ما با آموزشوپرورش اين اســت كه
آموزشوپــرورش از يك شــبكه واحد به نام شــاد
برخوردار است اما دانشگاههاي ما هر كدام سيستم
خودشــان را دارند و اينگونه نيست كه يك سيستم
واحد مركزي براي دانشگاهها درنظر گرفته شدهباشد.
در بحث آموزش مجازي يك بخشي
مربوط بــه توانايي اســتادان بــراي تدريس
غيرحضــوري و اســتفاده از ابزارهاي آموزش
مجازي است .از نظر شما تمام استادان از چنين
ظرفيتي برخوردار هســتند؟ اگر استادي در
اين حوزه دچار مشــكل باشــد ،چه راهكاري
انديشيدهايد؟

آموزش الكترونيك چالشهاي زيــادي دارد .يكي
ديگــر از چالشهاي ايــن حوزه مربــوط به بحث
توانمندســازي اعضاي هيأتعلمي ،دانشجويان و
كارشناسان است.

 ۲۱نوع وام به دانشجويان پرداخت ميشود

بررسي وضعيت وامهاي دانشجويي در دوره شيوع ويروس كرونا
نگار مقدم
روزنامهنگار

بيش از يكماه از شــيوع ويروس كرونا در كشــور نگذشــته بود كه
صندوق رفاه دانشجويان ،اين امكان را براي دانشآموختگاني كه در
حال پرداخت اقساط بانكي هســتند ،فراهم كرد تا در ماههاي اسفند
 ،۹۸فروردين و ارديبهشت  ۹۹از پرداخت اقساط بانكي معاف شوند
و پرداختها را خردادماه از ســر بگيرند .اما همان زمان بود كه بحث
افزايش وامهاي دانشجويي نيز مطرح شد .مجتبي صدقي ،معاون وزير
و رئيس سازمان امور دانشجويان ،گفت كه مهلت ثبت درخواست وام
دانشجويي و اعتبارات وام شهريه100 ،درصد و اعتبارات وام تحصيلي،
 ۵۰درصد افزايش خواهد داشــت .ناصر مطيعي رئيس صندوق رفاه
دانشجويان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري هم خبر داد كه وام ضروري
براي شرايط ويژه ازجمله كرونا ،درنظر گرفته شده است كه با تصويب
هيأت امنا مبلغ آن براي سال تحصيلي جديد افزايش مييابد .دليل
گنجاندن وام ضروري در فهرست وامهاي دانشجويان ،استفاده از آن
در شرايط خاص است و به دانشجوياني اختصاص مييابد كه از حوادث
عمومي و غيرطبيعي مثل كرونا آسيب ديده باشند.

هماكنون ۲۱نوع وام به دانشــجويان پرداخت ميشــود كه وامهاي
تحصيلي ،شهريه ،ازدواج و وديعه مسكن مهمترین آنها هستند .مبلغ
وام ضروري يكميليون تومان است ،اما امسال بهدليل مشكالت پيش
آمده ،اعتبارات وام شهريه ۱۰۰درصد و اعتبارات وام تحصيلي ۵۰درصد
افزايش داده شد تا دانشجويان بيشتري بتوانند از وامهاي دانشجويي
استفاده كنند.
در سال تحصيلي جاري ۶۰۰ميليارد تومان از مجموع اعتبارات صندوق
رفاه دانشــجويان براي پرداخت وامهاي دانشجويي تخصيص يافته
است ،درحاليكه سال گذشــته  ۴۸۰ميليارد تومان از مجموع منابع
صندوق براي پرداخت وام دانشجويي پيشبيني شده بود .همچنين
امسال ۳۵درصد نســبت به ســال  ۹۸افزايش بودجه مصوب وجود
داشت؛ يعني ۲۶۱ميليارد تومان به ۳۵۳ميليارد تومان افزايش يافت.
در تجميع وامها نيز همه وامها در ۵گروه تعريف شدهاند و هر عنوان
وام ،تعدادي از وامها را ذيل خــود دارد .ضوابط پرداخت و بازپرداخت
وامها ،تسهيل و بازنگري و ضمانتهاي دانشجويي تسهيل شده و هيچ
وامي حذف نشده است .در اين ميان ،وام تحصيلي از  ۵۰۰تا ۶۰۰هزار
تومان به ۱.۵ميليون تا ۲ميليون تومــان و وام ضروري از يك ميليون
تومان به  ۲تا ۵ميليون تومان در موارد خاص افزايش يافته است .وام
شهريه نيز از حدود يكميليون تا 5ميليون تومان افزايش داشته و وام
مسكن متأهالن كه سال گذشته در تهران ۱۰ميليون تومان بود ،امسال
به ۲۵ميليون تومان رسيده است؛ در كالنشهرها تا ۲۰ميليون تومان
و در ساير شهرها ۱۵ميليون تومان .امسال حدود ۱۹۱ميليارد تومان
وام شهريه پيشبيني شده كه نسبت به سال گذشته يعني ۱۲۶ميليارد
تومان،افزايش داشته است .همچنين  ۲۲۰ميليارد تومان به حوزه وام
تحصيلي اختصاص داده شده .دانشجويان نيز براي ۱۵ميليون تومان
وام ،نياز به يك ضامن و معرف دارند ،درحاليكه پيش از اين براي اين
مبلغ بايد 2ضامن معرفي ميكردند .دامنه افرادي كه وام دانشجويان
را ضمانت ميكنند هم گستردهتر شده .در گذشته كارمندان رسمي و
پيماني ميتوانستند ضامن دانشجويان شوند ،درحاليكه در سالجاري
قرارداديها و فعاالن بخش اقتصادي نيز به اين آمار اضافه شدهاند.

اگر در دانشــگاهي نتوانيم شــرايط
حضــور فيزيكي را فراهــم كنيم و از
سوي ديگر عضو هيأت علمي هم نتواند
يا نخواهــد درس را بهصورت مجازي
ارائه كند ،توصيه ما اين بوده است كه
آن استاد با اســتاد ديگري كه امكان
آموزش مجازي دارد ،جايگزين شود
در اســفندماه كه آموزش مجازي را آغــاز كرديم،
درصد بااليي از اعضاي هيأتعلمي ،دانشــجويان و
كارشناسان دانشگاه با اين ابزار آموزشي تا حدودي
آشــنا بودند و در چندماه گذشــته تالش كردهايم
تا از طريق كالس آموزشــي ،فايلهــاي تصويري
و جزوههاي الكترونيك ،زمينه را براي آشــنايي با
نرمافزارها مهيا كنيم .ما اميدوار هستيم كه همكاران
ما در دانشــگاهها و مؤسســات آموزشعالي در ترم
جديد با توجه به تجربهاي كه پيداكردهاند ،موفقتر
عملكنند.
اين توضيحات به اين معناست كه تمام
استادان براي شروع ترم جديد در قالب آموزش
مجازي آمادهاند؟

ممكن اســت كه برخي از همــكاران در اين حوزه
ضعف داشته باشند اما بدون شك اين ضعف جبران
خواهدشد و بايد بگويم كه ما نسبت به اسفند سال
گذشته ،در جايگاه بهتري قرارداريم.

اگر استادي وجود داشــته باشد كه
توانايي آموزش مجازي را نداشته باشد ،شما چه
راهي براي حل مشكل درنظرگرفتهايد؟

اين بحثي بود كه در جلســه با معاونان آموزشــي

دانشگاهها مطرح شد .ما در چندماه گذشته در اين
رابطه چندين جلســه با رؤســا و معاونان آموزشي
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داشتيم .در آن
جلسه بحث شد كه اگر يك عضو هيأت علمي به هر
دليلي نخواهد يا نتواند از ابــزار آموزش الكترونيك
استفاده كند ،بايد چه كرد؟ توصيه ما به دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالي اين بود كه براي ترم جديد،
آن اســتاد را جايگزين كنند؛ چرا كه دانشــجويان
ميتوانند از خدمات ســاير اعضــاي هيأت علمي
استفاده كنند؛ بهعبارت ديگر ما نبايد بهدليل اينكه
يك اســتاد نميتواند از ابزار آموزشي استفاده كند،
آموزش را تعطيل كنيم .اگر در دانشــگاهي نتوانيم
شــرايط حضور فيزيكي را فراهم كنيم و از ســوي
ديگر عضو هيأت علمي هــم نتواند يا نخواهد درس
را بهصــورت مجازي ارائه كند ،توصيــه ما اين بوده
است كه آن استاد با استاد ديگري كه امكان آموزش
مجازي دارد ،جايگزين شود.
در اين ميان برخي از دانشجويان اين
دغدغه و ســؤال را مطرح ميكنند كه چرا در
شرايطي كه كالسهاي دانشگاه بهصورت مجازي
برگزار ميشــود اما تغييری در ميزان شهريه
دانشگاهها رخ نداده است؟

هزينــه دانشــگاههاي فعال در آمــوزش حضوري
بهصورت محسوســي كاهــش پيدا نكرده اســت.
اگــر هزينههــاي دانشــگاهها را فهرســتكنيم،
متوجهميشــويم كه در صد كمي از اين فهرســت
ناشي از حضور فيزيكي دانشجويان است ،سرپا نگه
داشتن ساختمان دانشــگاه ،پرداخت حقوق هيأت
علمي و استادهاي حقالتدريس و ...هزينههاي ثابت
هستند و در شرايط كرونا هم تغييري نكردهاند .عالوه
بر اين بايد توجه كنيم كه اكثر دانشگاهها و مؤسسات
مالي ما تا پيش از كرونا از زيرســاختهاي مناسب
آموزش مجازي برخوردار نبودند؛ تمام اين موارد براي
دانشگاه هزينه دارد .در هر صورت شهريه دانشجويان
از جانب هيأتامناء تعيين ميشــود ،اين در حوزه
كاري ما نيست و من نميتوانم نظر قطعي بدهم.

زوركرونا به ظرفيت دانشگاهها نرسيد

با شروع كرونا عدهاي پيشبيني ميكردند كه پذيرش دانشگاهها روند نزولي پيدا كند اما اين اتفاق رخ نداد
نورا عباسی
روزنامهنگار

چالشهاي كرونا براي سيستم آموزش عالي مانند ساير حوزهها
به يك يا چند مورد محدود نميشود و با نيمنگاهي به شرايط
دانشــگاهها در روزگار كرونايي ميتوان ليست بلند بااليي از
چالشهاي دانشجويان ،استادها ،دانشگاهها ،سازمان سنجش،
وزارت علوم در مواجهه با كرونا تهيه كرد.
يكي از اين چالشها ،مربوط به ظرفيت پذيرش دانشــجو در
سال تحصيلي جديد دانشگاهها بود ،چراكه در همان نخستين
روزهاي تابســتان و قبل از برگزاري كنكور  ،99شنيدههايي
مبني بر كاهش ظرفيت پذيرش دانشجو براي سال تحصيلي
جديد دانشگاهها به گوش رسيد.
در آن زمان فاطمه زرينآميزي ،سخنگوي سازمان سنجش
آموزش كشــور به ايرنا اعالم كرده بود كه «شوراي گسترش
وزارت علوم هر ســال ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاهها
را به سازمان سنجش آموزش كشور اعالم ميكند و تاكنون از
هيچ دانشگاهي پيشنهادي در مورد كاهش ظرفيت پذيرش به
سازمان سنجش آموزش كشور نداده است .هر ظرفيتي كه از
سوي دانشگاهها به تأييد شوراي گسترش وزارت علوم برسد،
در پرتال سازمان سنجش آموزش كشور قرار ميگيرد و همان
ظرفيت براي كنكوریهاي  ۹۹اعمال ميشود».
با وجود اينكه اين خبر از سوي ســخنگوي سازمان سنجش
رد شــد اما نگرانيها بهجاي خود باقي بودند ،چرا كه هر سال
تعداد مشخصي از دانشجويان با اتمام تحصيالتشان از دانشگاه
فارغالتحصيل ميشدند؛ روندي كه در سال تحصيلي گذشته
با سد كرونا مواجه شد و به همين دليل طبق روال هميشگي
صندليهاي دانشــگاه براي پذيرش دانشجوي جديد خالي

نشدند .نگراني از كمبود ظرفيت دانشــگاهها و تأكيد بر لزوم
رعايت پروتكلهاي بهداشتي در شــرايط كرونا موجب شد
تا با وجود تأكيد مقامات آموزشــي ،بحــث كاهش ظرفيت
پذيرش دانشــگاهها در رسانهها پيگيري شــود ،اما سرانجام
ظرفيت پذيرش به همان منوال سال گذشــته باقي ماندند.
براساس اعالم سازمان سنجش ،ظرفيت پذيرش دانشجو در
ســال 98نزديك  ۷۶۷هزار و  ۴۷۲داوطلب بود و اين رقم در
كنكور 99به بيش از يك ميليون و  ۹۲هزار نفر داوطلب رسيد.
علي خاكي صديق ،معاون آموزشي وزارت علوم نيز در رابطه
با آينده ظرفيت پذيرش دانشــگاهها درصورت ماندگارشدن
كرونا تا كنكور ســال بعد به روزنامه همشــهري گفت :اگر به
هر دليلي شرايط كنوني ادامه پيدا كند ،ما تمام تالشمان اين
است كه آموزش در كشور لطمه نخورد .ما نبايد اجازه دهيم كه
يك كالس بهدليل كرونا تعطيل شود و همينطور در پذيرش
دانشجو هم فكر نميكنم كه تغييري ايجاد شود .همانطور كه
امسال پذيرش دانشجويان تغييري نكرد ،سال بعد هم تالش
ميكنيم تا تغييري اعمال نشود.
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دانش «آموزش مجازي» نداريم

پوگفت با دانشجويان درباره درس و زندگي در دوران كرونا
گ 
سمیرا مصطفینژاد
روزنامهنگار

كالسهاي درس پس از تعطيالت عيد همگي مجازي شــدند؛ تقريبا همگــي كالسها .خوابگاهها
تخليهشدند .دانشگاهها سايتهايي براي آموزش مجازي و برگزاری آزمون مجازي طراحي و راهاندازي
كردند كه لزوما كيفيت بااليي نداشتند و حتي گاه بسيار ضعيف عمل ميكردند .كرونا در كوتاهترين
زمان ممكن وضعيتي ناخوشايند را بر قشر دانشــجو و دانشگاهي تحميل كرد؛ وضعيتي كه بيشتر
دانشجوها از آن رضايت ندارند و آرزويشان بازگشت به كالسهاي حضوري و بودن در محيط دانشگاه
است .از تعدادي از آنها درباره وضعيت تحصيل و زندگي دانشــجويي پس از آغاز همهگيري كرونا
پرسيديم .اينكه چقدر سطح استرسشان تغيير كرده است؟ حضور نداشتن استاد و حضور نداشتن در
فضاي دانشگاه چه تأثيري بر سطح يادگيريشان داشته است و تا چه اندازه از زيرساختهاي دانشگاه
براي آموزش مجازي رضايت خاطر دارند؟ و پاسخها نشان داد رضايت خاطر چنداني وجود ندارد.
استادان بدون دانش «آموزش مجازي»

الياس 22ساله ،دانشجوي رشته روزنامهنگاري
دانشــگاه عالمهطباطبايي كه قرار است ترم اول

كارشناسي ارشد خود را آغاز كند ميگويد هنوز
نميداند تــرم جديدش بهعنوان يــك نوورود،
مجازي است يا حضوري .او ميگويد گفتهاند قرار

اســت براي نووروديها 6هفته كالس حضوري
برگزار شود و بقيه ترم مجازي باشد .اما باز تكليف
امثال من كه به خوابگاه نياز دارند مشخص نيست.
يا مشخص نيست اين وضعيت براي تازهواردهاي
تمامي مقاطع اســت يا فقط كارشناسي ارشد؟
الياس كه ســاكن سيستانوبلوچســتان است
ميگويــد :با مجــازي شــدن ترم آخــر دوره
كارشناسي اســترس امتحانها برايم چندبرابر
شد؛ زيرا هم سيستمي كه دانشگاه براي مواجهه
با وضعيت جديد راهاندازي كرد ناكامل و پرنقص
بود و هم من عالوه بر نگراني از قطعي اينترنت يا
برق و جا ماندن از امتحان ،نگران حضور ناگهاني
مهماني در خانه هم بودم؛ زيرا در خانه ما فضاي
شخصي و مجزا وجود ندارد .نقصفني سايتهايي
كه دانشگاه در فرصتي كوتاه از طريق يك پيمانكار
راهاندازي كرد از ديگر مشكالت آموزش مجازي

كار دانشجويي ،ويژه دوران كرونا

آيا كرونا با تعطيلي دانشگاهها ،شرايطي براي كسب درآمد دانشجويان ايجاد كرد؟
زهرا رستگارمقدم

پيوستن به بازار با واكنش سريع

با توجه به اينكه همه كسب و كارهاي سنتي به سمت آنالينشدن
ميروند ،بهروزبودن به مديران كسب و كارها كمك ميكند كه با
حفظ كسب و كار خود در فضاي مجازي و اينترنت نيز حضور داشته
باشند؛ نهتنها شركتها ،كسب و كارها و سازمانها روزبهروز تمايل
بيشتري به حضور پررنگتر در اينترنت و حتي تجارت الكترونيك
نشان ميدهند .اشخاص ،هنرمندان ،بازيگران ،متخصصان ،پزشكان
و صاحبان مهارتهاي فردي سعي ميكنند با معرفي خود و ايجاد
برند ديجيتال ،خدمات يا محصول خود را در اينترنت معرفي و به
فروش برسانند .با اين شعار؛ بايد تغيير كنيم .بايد خيلي سريع تغيير
كنيم .زود ياد بگيريم و سريع واكنش نشان دهيم .اين صحبت يكي
از دانشجوياني است كه با تعطيلي دانشگاهها ،بهطور كلي رويكردش
درباره زندگي تغيير كرده اســت .مهرناز ،دانشجوي صنايع است و
با شــيوع ويروس كرونا و تعطيلي كالسها و برگزاري مجازي آن
نگاهش به آينده تغيير كرده .او ميگويد« :درسخواندن و زمان و
هزينههاي يك دانشجو از زماني كه قرار است كنكور بدهد تا زماني
كه دورههاي علمي و دانشگاهي را ميگذراند به اندازهاي زيادشده
كه تقريبا بسياري از خانوادهها زيربار آن كمر خم كردهاند .در همين
دوران به اين فكر كردم زودتر وارد بازار كار شــوم و از اين فرصت
تعطيالت اســتفاده كنم تا خودم را در بــازار كار نيز محك بزنم».
مهرناز ميگويد درست است كه پيداكردن كار آن هم در اين دوره
كه شيوع ويروس كرونا بسياري را بيكار كرده بسيار سخت بود اما
او براي اين كار چندان به ايدهآلهايش فكر نكرده و فقط خواسته از
شرايط موجود بهترين استفاده را كند .البته اين نگاه مهرناز است.
خيلي از دانشــجوياني كه در اين چندماه كالسهايشان به شكل
مجازي برگزار شده و فرصت ترمهاي تابستاني هم از آنها سلب شده

براي اين دانشجو بودهاست .به گفته او سايتها
در اشتراكگذاري فايل ،ضبط كالسها ،پخش
تصوير اســتاد يا پخش تصوير دسكتاپ استاد و
حتي گاه در پخش صدا مشكل داشتهاند.
اين دانشــجو درس خواندن در فضاي دانشگاه و
خوابگاه را ترجيح ميدهــد :از بين رفتن فضاي
شــخصي در محيط خانه تمركز مطالعه و درس
خواندن را از من گرفته است و حتي گاه مشكلي
پيش ميآيد كه مجبور ميشــوم وسط درس از
كالس خارج شوم .دسترسي به منابع و افزايش
هزينههاي تامين منابع و خريد اينترنت از ديگر
مشكالتي است كه كرونا و دوري از دانشگاه براي
الياس به همراه داشته اســت .الياس ميگويد:
دانشــگاه مجازي فرصت خيلــي از تعامالت و
ارتباطات را از دانشجوها گرفت .پيش از اين اگر
دانشجوها به حضور استادي اعتراض داشتند به
دفتر مدير ميرفتند ،اما االن دانشگاه از غياب ما
استفاده ميكند و براي هر درس تنها يك استاد
معرفي ميكند .اين در حالي است كه بسياري از
استادان با وجود تســلط بر حوزه خود ،از دانش
كافي آموزش مجازي برخوردار نيستند و همين
موضوع كيفيت پاسخگويي آنها و يادگيري ما را
كاهش داده اســت .به گفته اين دانشجو ،دانش
آموزش مجازي استادان بخشــي از زيرساخت
است كه متأسفانه در تمامي استادان وجود ندارد.
قطعي اينترنت و نقص سايت؛ اصليترين نگراني همه

سحر ،دانشجوي 21ساله دانشكده فني دانشگاه
تهران هم از بالتكليفي وضعيت كالسهاي عملي
خبر ميدهــد و ميگويد تمام كالسهايشــان
مجازي خواهد بــود .به گفته او كاهش ســطح
يادگيري در دورههاي مجــازي بهدليل كاهش
تعامل با اســتادان و همدورهايها باعث افزايش
استرساش شده اســت و درسخواندن در خانه
برايش به راحتي درسخوانــدن در كتابخانه يا
دانشگاه نيســت .همچنين با كم شدن و تقريبا
قطعشدن زنجيره ارتباطي با استادان و دانشجوها
امكان رفع اشــكال و يادگيــري تعاملي دروس
دشوارتر شده و انجام پروژهها با مشكالت فراواني
مواجهاســت .بهويژه حضور نداشتن استادان در
دروس عملي باعث دشوارترشــدن يادگيري در
او و همدورهايهايش شدهاســت .بــه گفته اين
دانشــجو ،عالوه بر تمامي اين مشكالت ،نياز به
اينترنــت هزينه بااليي به دانشــجويان تحميل
كرده است ،درحاليكه كيفيت بااليي هم ندارد
و قطع و وصليهاي زياد ،دسترســي به ديتاي
پروژهها و استفاده از سايتهاي مرجع را دشوار
ساخته است .به گفته سحر ،بسياري از قالبهاي
آموزشــي جوابگوي دروس آنها نبــود و بودند

يك بوتيك كوچك در اينستاگرام

جواد 21ساله است .وسيله نقليهاي دارد و ميگويد كه در اين مدت
كه دانشگاهها تعطيل بوده با ماشيناش كار كرده و به اسنپ پيوسته.
او ميگويد حاال بايد همينطور آنالين كار پيدا كرد؛ «دوســتم در
اين مدت شــروع به فروش كتاب كرده و درآمدش از نوع حضوري
مشتريها هم بيشــتر شده .به اين شــكل ميتوان از فرصتهاي
سوخته استفاده كرد .البته من پاره وقت كار ميكنم .در زماني هم
كه خانه هستم آنالين شــاگرد ميگيرم و درس ميدهم .هميشه
كساني هستند كه براي آموزش به كمك نياز داشته باشند .بعضي از
سايتها كمك ميكنند تا معلم شويم و آنالين تدريس كنيم .شايد
براي خيليها اين تعطيالت زمان استراحت و آرامش بود اما براي من
فرصتي بود تا با درآمدي كمتر زيرفشارهاي اقتصادي باشم» .اين
البته براي نغمه متفاوت بوده است .او ميگويد كه هميشه دوست
داشــته طراحي لباس كند ،اما هيچوقت فرصتش را نداشته است.
در اين مدت كه كالسهاي دانشگاهها ،غيرحضوري بوده توانسته
تمركز بيشتري در اينباره كرده و با همكاري يكي از دوستانش كه
خياط است ،سر و شــكلي به اين ايدهاش دهد .خودش ميخندد
و ميگويد« :بوتيك ما صفحه اينســتاگرامه .الزم نيست هزينهاي
براي اجاره پرداخت كنيم .همهچيز از اتاق كوچك خودمان شروع
شد .ما لباس طراحي ميكنيم ،يك نمونه از آن ميدوزيم و بعد از
سفارش ،با خياطاني همكاري ميكنيم تا مدلها را برايمان به سايز
مشتري بدوزند .احساس سرزندگي بيشتري ميكنم .دوران كرونا
براي من اصال بد نبود چون توانستم به عالقهام فكر كنم و كاري از
پيش ببرم» .با اين حال درنظرسنجي از 200دانشجو درباره اينكه
آيا در دوران تعطيالت و برگزارنشدن كالسهاي دانشگاهي بهدليل
شــيوع كرونا به اين فكر كردهاند كه به بــازار كار بپيوندند يا اصال
مشغول به كاري شدهاند؟ 70درصد پاسخشان منفي بوده و معتقد
بودند که بعد از شــيوع كرونا نهتنها نتوانستهاند كاري پيدا كنند،
كه بهنظرشان وضعيت بازار كار نســبت به گذشته بدتر هم شده و
نگرانترشان كرده است.

دانشــجوهايي كه به اينترنــت و تجهيزات الزم
دسترسي نداشتند.
رامين ،دانشجوي مهندسي پليمر دانشگاه صنعتي
اميركبيــر از تركيبيبودن كالسهاي دانشــگاه
اميركبير خبرميدهد .به گفته او قرار است 2هفته
كالسها حضوري باشند تا برنامه بقيه ترم مشخص
شــود .او نيز معتقد است اســترس امتحانها در
دوران كرونا برايش دوبرابر شده است؛ «در امتحان
مجازي احتمال خرابي سيستم ،قطع اينترنت يا
برق و يا ديگر نقصها وجود دارد كه هر كدام اگر
به سراغت بيايد ممكن است در بازه اعالمي استاد
نتواني فايل پاسخنامه را ارســال كني و احتمال
كســر نمره و افتادن درس زياد ميشود ».رامين
يادگيري با حضور اســتاد و حضور در كالسهاي
درس را تأثيرگذارتــر از آموزش مجازي ميداند؛
«من آموزش حضوري را ترجيــح ميدهم؛ زيرا
نوع ارتباط با استاد در يادگيري مؤثر است ،اما از
طرف ديگر اگر استادي توانايي بااليي در ارتباطات
مجازي و پاسخگويي سريع داشته باشد آموزش
مجازي آنالين هم ميتواند مؤثر باشد».
محدثه ،دانشجوي ديگر دانشــگاه اميركبير كه
سال چهارم رشته مهندسي پليمر را ميگذراند
ميگويد كالسهايشــان تماما مجــازي برگزار
خواهد شد اما روزهاي محدودي براي برگزاري
كالسهاي عملي مشــخص خواهد شد .او نيز
مانند ديگر دانشجويان اســترس ناشي از قطع
اينترنت يا ورود سرزده كسي به خانه را استرسي
ويژه امتحانهاي مجازي ميداند .مشكل ديگر
او كمكخواستن همدورهايهايش براي گرفتن
پاسخهاي درست در زمان برگزاري آزمون است
كه تمركزش را بر هم ميزند .اين دانشجوي رشته
مهندســي درسخواندن در محيط دانشگاه را
بهدليل دسترسي به استاد براي رفع اشكاالت و
درسخواندن گروهي در فضاي دانشگاه يا خوابگاه
ترجيح ميدهــد .او ميگويــد :االن مجبوريم
مشكالتمان را با ايميل براي استاد مطرح كنيم و
اكثرا پاسخ درستي به ما نميدهند .البته استاداني
هم هستند كه -هم قبال و هم االن -تمام تالش
خود را براي تفهيم مطالب بــهكار ميبندند .به
گفته اين دانشجو زيرســاختها براي آموزش
مجازي بايد طي سالهاي گذشته ايجاد ميشدند
نه يكباره در عرض چند مــاه؛ «آنچه اكنون در
اختيار ماست نيازمند تكميل و توسعه است اما تا
اين پيشرفتها انجام شوند يك ترم تحصيلي ما
گذشت و ما سر كالسها و امتحانها بسيار اذيت
شديم .بارها پيش آمد كه پاسخها را آپلود كرديم
اما بهدست استاد نرسيد و او به ما نمره قبولي نداد
و بعد از درگيريهاي بسيار به او ثابت كرديم كه
نقص فني عامل نرسيدن پاسخها بوده است».

آغاز بهكار خوابگاهها با 40درصد ظرفيت
خوابگاههاي دانشجويي در دوران كرونا چه شرايطي را تجربه كردند؟
روزنامهنگار

بود ،معتقدند نهتنها اين دوران را فصل تازهاي براي پيداكردن كار
و جذبشدن به محيطهاي اقتصادي نميدانند كه نگاهشان درباره
بازار كار در آينده نيز بسيار مبهمتر از گذشته شده است.
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دانشگاه و كرونا

سبا ثروتي

روزنامهنگار

كارشناسان معتقدند كه جامعه بايد ياد بگيرد با تغيير زندگي كند
و براي اين كار بايد دورنماهاي وســيعي داشته باشد كه در سطح
اقتصادي ازجمله توليد ثروت ،درآمد ،نرخ بيكاري و تورم مناسب
اســت .براي اين كار بايد برنامهريزيها ،كوتاهمدت ،سريع و بهروز
باشــد .بايد نظام برنامهريزي پويا ،آگاه و مضطرب شــكل بگيرد؛
بهعبارتي در عين اينكه اطالعات داريم ،فكر كنيم ممكن است اين
اطالعات كافي نباشد ،بنابراين دائم دنبال اطالعات تازهتر و عمليتر،
همراه با خالقيت و ريسكپذيري خردمندانه باشيم كه جزو الينفك
زندگي در دهه آينده اســت .همانطور كــه ميدانيم ،هزينههاي
دانشگاه زياد است؛ از هزينه مســكن گرفته تا كتابهاي درسي و
شهريه دانشــگاه و ...بنابراين جاي تعجب نيست كه دانشجويان از
هر بزنگاهي اســتفاده كرده و جذب بازار كار شوند .در اين چندماه
كه دنيا با ويروس كرونا درگير است ،بهنظر اين فرصت پيش آمده تا
دانشجويان از آنالينبودن كالسها استفاده كنند و جذب بازار كار
شوند .آيا ميتوان اين رفتار را واكنش سريع نسبت به اتفاقات جامعه
دانست؟ آيا اين همان دورنماي واقعيتر از زندگي در پيشرو است؟
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تعطيلي ،تخليــه و ضدعفونــي خوابگاههاي دانشــگاهي از
اسفندماه سال گذشته و همزمان با گستردهترشدن همهگيري
كرونا در كشــور آغاز شــد .با توجه به برگزاري مجازي ترم
تحصيلي پس از تعطيالت نوروز ،تعــداد زيادي از خوابگاهها
تعطيل باقي ماندند .مجتبي صديقي ،معاون وزير علوم و رئيس
سازمان امور دانشجويان ،در خردادماه سال  1399در نشستي
خبري درباره اســكان دانشــجويان در خوابگاهها براي سال
تحصيلي آينده اعالم كرد درحال مذاكره با دانشگاههاست و
آنچه مسلم است پذيرش خوابگاهها مشابه سال قبل نخواهد
بود .صديقي در اواســط شهريورماه ســالجاري در نشستي
ديگر،از امكان پذيرش دانشجو توســط 40درصد از ظرفيت
خوابگاهها در تــرم جاري خبر داد .او اعــام كرد جمعبندي
دانشگاهها درباره نحوه اسكان دانشــجويان خوابگاهي براي
ترم جاري اين بود كه حداكثــر 40درصد ظرفيت خوابگاهي
براي پذيرش دانشجويان در ترم جاري آماده شود .اين ظرفيت
ممكن اســت در بعضي از دانشــگاهها  20يا 30درصد باشد
اما بيشــتر از 40درصد نخواهد بود .بر اين اســاس قرار است
خوابگاههاي فعــال ،روزانه يا 2بار در روز ضدعفوني شــوند و
دانشگاهها از حضور همزمان دانشجوها در خوابگاهها خودداري
كنند .استقرار پزشك يا پرستار در خوابگاهها ،تكميل كارنامه
سالمت توسط دانشجويان و اختصاصدادن يك اتاق مجزا به
افراد مشــكوك به كرونا از ديگر تمهيداتي است كه قرار است
توسط خوابگاهها به اجرا گذاشته شود.
تماس با چند خوابگاه دانشجويي خصوصي و دولتي تا حدودي
اظهارات معاونت وزارت علوم دربــاره خوابگاههاي دولتي را
تأييد ميكند .خوابگاه دانشــگاه اميركبير ،حضور در خوابگاه
را تحت شــرايطي خاص و تنها با معرفينامه رسمي دانشگاه
ممكن ميداند .خوابگاه شــهيد مدرس وابســته به دانشگاه
تربيت مدرس ،از ابتــداي همهگيري كرونا تعطيل شــده و
همچنان تعطيل اســت .اما خوابگاه شــهيد باقري دانشگاه
تربيت مدرس چند ماهي اســت باز شــده و تنها دانشجويان
دانشــگاه را ميپذيرد؛ در هر اتاق تنها يك دانشــجو حضور
دارد ،فاصلهگذاري 2متري در فضاهاي عمومي اجرا ميشود
و مواد ضدعفونيكننده توسط خوابگاه در اختيار دانشجويان
قرار ميگيرد .اما خوابگاه كامروا وابسته به همين دانشگاه تنها
مدتي كوتاه براي تعميرات تعطيل بود و اكنون به همان شكل
پذيرش يك نفر در هر اتاق و با رعايت پروتكلهاي بهداشتي،
دانشــجو ميپذيرد .خوابگاههاي خصوصي اما توجه چنداني
به ايمني دانشجوها يا ساكنانشان ندارند .مسئول يكي از اين
خوابگاهها ميگويد :ما نكات ايمني خاصي نداريم ،خود بچهها
رعايت ميكنند .بيشتر اتاقهاي اين خوابگاه تكنفره و دونفره

هستند ،اما اتاقهاي چهار و هشت تخته هم در آن وجود دارد.
مسئول خوابگاه خصوصي دخترانه ديگري ميگويد اتاقهاي
هشتتخته را جمع كرده است ،اما اتاقهاي 6تخته همچنان
برقرارند .در يك خوابگاه خصوصي مردانه هم تأكيد بر رعايت
موارد بهداشتي از سوي ساكنان اســت .مسئول اين خوابگاه
مدعي اســت تعداد اتاقهاي تك تخته را افزايش داده است،
اما اتاقهاي 4و 6تخت هم در خوابگاه وجود دارند اما فواصل
ميان تختها زياد است .اما دانشجويان خوابگاهي هنوز نسبت
به امكان بازگشت به خوابگاهها سردرگم هستند .علي ،يكي از
دانشجويان دانشگاه عالمه ميگويد :خوابگاهمان از اسفندماه
تخليه شــد ،در مردادماه به مــا اجازه دادند تا وســايلمان را
جمعآوري كنيم و براي ترم جديد هنوز نميدانيم قرار است
به ما خوابگاه داده شــود يا نه .به گفته اين دانشجو قرار است
به يكســري از دانشــجوهاي تكميلي و دكتري براي مدتي
محدود خوابگاه داده شــود ،به اين شــكل كه در هر اتاق يك
نفر ساكن شود و غذاي بستهبندي تحويل بگيرد .او ميگويد:
اوايل كــه كرونا آمده بود دانشــگاه براي رعايــت پروتكلها
مســئوليتي قبول نميكرد و خود بچهها كه نگران سالمتي
خود بودند مواد ضدعفونيكننده ميخريدند و سرويسهاي
بهداشتي را ضدعفوني ميكردند .نميدانم االن پروتكلها با
چه وضعيتي اجرا خواهد شد .يكي از همكالسيهاي علي كه
در خوابگاه دخترانه اقامت داشته ،وضعيت را در خوابگاههاي
دخترانه مشابه و تبعيضآميزتر توصيف كرده است و ميگويد:
در خوابگاه دخترانه تميز كردن ســرويسهاي بهداشــتي و
آشپزخانهها از قبل از آغاز كرونا هم بهعهده خود دانشجويان
بوده است ،زيرا مسئوالن ميگويند دخترها بايد براي اين سبك
از زندگي آماده شــوند و به اين ترتيب مسئوليت ضدعفوني و
بهداشت كل خوابگاه پس از كرونا هم بهعهده خود دختران بود.
دانشجوي ديگري از دانشگاه اميركبير ميگويد :درباره امكان
اســتفاده از خوابگاه هرروز خبري جديد منتشــر ميشود و
دقيقا نميدانم قرار است چه رخ دهد .آنچه شنيدم اين است
كه دانشجوياني كه پروژه دارند به صالحديد استاد ميتوانند
مجوز حضور در خوابگاه (هر نفر يك اتاق) را داشته باشند .يكي
از دانشجويان دانشگاه تهران هم با اشاره به مشكالت تغذيه و
بهداشت و پايين بودن سطح امكانات در خوابگاه اين دانشگاه
پيش از آغاز كرونــا ميگويد :زماني كه دانشــگاه تصميم به
تعطيلي گرفت ،براي ما ضرباألجلي يكروزه تعيين كردند
تا خوابگاه را ترك كنيم و بعد از آن ما را مجبور كردند در اوج
شــيوع كرونا به تهران برگردیم و وســايلمان را جمعآوري و
خوابگاه را تخليه كنيم .اين دانشجو ميگويد :در شرايط كنوني
ظاهرا تنها دانشجوهاي تحصيالت تكميلي در خوابگاه هستند.
در مقطع كارشناسي هم دانشجويان داراي دروس عملي اجازه
بودن در خوابگاه را دارند ،اما در هر اتاق يك نفر اقامت دارد و
اصول بهداشتي رعايت ميشود.

خسارت 23ميليارددالري به اقتصاد
دانشگاهها
كرونا چه تأثيري بر دانشگاههاي معتبر جهان داشت؟
سميرا رحيمي
روزنامهنگار

دانشگاههاي سرتاسر جهان از اواسطماهســپتامبر به اجبار
نيرويي غيرقابلمشاهده اما توانمند مجبور به تعطيل كردن
پرديسها شــدند .كوويد19-باعث شد بيشــتر دانشگاهها
يكشبه از آموزش حضوري به آموزش مجازي سوئيچكنند.
اگرچه اين تغيير وضعيت ناگهاني براي استادان و دانشجويان
دشوار بوده ،اما دستاوردهاي مثبتي هم به همراه داشتهاست.
دانشــگاهها مانند بســياري از ديگر كســبوكارها درحال
دســتوپنجه نرمكردن بــا راهكارهايي براي بازگشــايي،
پذيرش و اجراي اســتراتژيهاي جديد هســتند .براي مثال
دانشگاه كمبريج در بريتانيا از 19مي2020اعالم كرد تمامي
كالسهايش دستكم تا پايان تابستان 2021بهصورت آنالين
برگزار خواهند شد .ديگر دانشگاهها ،مانند استنفورد تركيبي
از كالسهاي آنالين و حضــوري را ارائــه دادهاند و همزمان
با طوالنيتر كردن ســال تحصيلي از هرنــوع حضور بيمورد
دانشجويان در دانشگاه جلوگيري ميكنند.
با اين همه كوويد19-براي تمامي دانشگاههاي جهان خسارات
مالي فراواني به ارمغان آورده است .اتاقهاي خالي خوابگاهها،
ورزشگاههاي خالي دانشــگاهها و كاهش و پرداخت نيمبهاي
دانشــگاهها بهدليل تحصيل غيرحضوري دانشجويان همگي
بار مالي سنگيني بر دوش مؤسسان آموزش عالي كشورهاي
مختلف گذاشته است .براي بسياري از دانشگاهها كاهش درآمد
بهويژه از سوي دانشجويان چيني بسيار دردناك است .بسياري
از كالجها و دانشــكدههاي كوچكتر به همين دليل با تهديد
تعطيلي كامل مواجهشدهاند.
حتي دانشــگاههاي برتر جهــان نيز با چالشهايــي فراوان
مواجهند .دانشــگاه ميشــيگان پيشبيني كرده اســت كه
از ادامه همهگيــري كرونا تا پايان ســال 2020خســارتي
يكميليارددالري خواهدديد ،در حاليكه دانشــگاه هاروارد
براي سال آينده كاهش 750ميليوندالري درآمد را پيشبيني
كرده است .اما آيا شوك كوويد19-در نهايت قراراست به ايجاد
نظام آموزشــي بهتر با هزين ه كمتر براي جمعيت بيشتري از
مردم منجر شود؟ پاسخ اين پرسش تا حدودي به اين بستگي
دارد كه آيا دانشگاهها با از بين رفتن همهگيري قراراست فناوري
را به حاشيه برانند يا به بهترين شكل ممكن از آن بهرهبرداري
كنند؟ نبايــد فراموش كرد بــا توجه به نياز بــه تعامل ميان
دانشجويان مقاطع مختلف با هم و با استادان در خارج و داخل
كالسها ،سازگاري با فناوري چالش بزرگي به شمار ميرود.
بسياري از دانشگاهها عالوه بر نگراني از كاهش درآمد ،نگران
كاهش جذب دانشــجو نيز هستند .دانشــگاهها نگران اين
موضوع هستند كه دانشجويان دلواپس عواقب مالي و رواني
همهگيري كرونا ،تصميم بگيرند در دانشگاهي نزديك به خانه
به تحصيالت خود ادامه دهند ،يك سال مرخصي بگيرند و يا به
كل از ادامه تحصيالت انصراف دهند .در آمريكا -كشوري كه از
بيشترين تعداد دانشگاههاي برتر جهان برخوردار است -گروهي
از دانشــگاهها پيشبيني كردهاند همهگيــري كرونا تا پايان
ســال 2020منجر به كاهش 15درصدي ثبتنامها خواهد
شد و خســارتي 23ميليارد دالري به اقتصاد دانشگاهها وارد
خواهد شد.
بر اساس گزارش پولتيكو ،دانشــگاههاي اروپايي نيز وضعيت
بهتري ندارند .به گفته درك وندم ،از هيأت رئيسه تحصيل و
مهارتهاي سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي ،برخالف
مدارس كه تحت حفاظت و پوشــش تاميــن بودجه عمومي
قراردارند ،دانشگاهها بايد با هجوم سهمگين كوويد19-به مدل
اقتصادي خود مواجه شوند .با وجود محدوديتهاي مسافرت
ميان كشورها ،دانشگاههاي اروپايي انتظار دارند از حجم ثبتنام
دانشــجوهاي بينالمللي كه معموال شهريه باالتري به نسبت
دانشجويان اروپايي ميپردازند ،تا حد قابلتوجهي كاستهشود و
كسر بودجهاي عظيم روي دستشان بماند .به اين ترتيب بحران
مالي قريبالوقوع ميتواند روند تامين بودجه دانشگاهها را به
خطر بيندازد .عالوه بر اين احتمال ناتواني دانشجويان اروپايي
در پرداخت شهريهها نيز وجود دارد و تعداد زيادي از آنها ممكن
است پرداخت را تا زمان پايان آموزش مجازي به تأخير بيندازند.
به گفته وندم اين وضعيت دانشــگاههايي كه شــهريههاي
باالتري دارند را بيشــتر تحتتأثير خود قرارميدهد و از آنجا
كه دانشگاههاي انگليسي و كشورهاي آنگلوساكسون نسبت
به ديگر كشورهاي اروپايي شهريه دانشگاهي باالتري دارند،
بيشترين خسارت مالي را از همهگيري خواهند ديد .همچنين
دانشگاههاي عمومي كه عضو گروه راسل -مجموعهاي از برترين
دانشگاههاي بريتانيا مانند آكسفورد و كمبريج -نيستند بيشتر
از ديگر دانشگاهها آسيب خواهندديد .از سويي ديگر ،آن دسته
از دانشــگاههايي كه اتكاي مالي آنها بيشــتر از شهريه روي
بودجه بخشعمومي است ،آسيب كمتري خواهند ديد؛ زيرا
منبع درآمد آنها وابستگي چنداني به ميزان ثبتنام و شهريه
نخواهد داشــت .به گفته كوئن ورلكت ،عضو شــوراي ميان
دانشگاهي فلميش ،دانشگاه كشورهايي مانند بلژيك كه بيشتر
بر بودجه عمومي اتكا دارند ،توان بيشتري براي مقابله با عوارض
همهگيري را خواهند داشــت .با اين همه به گزارش انجمن
دانشگاههاي اروپايي ،خطر كاهش بودجه عمومي به واسطه
بحران اقتصادي ناشي از همهگيري كرونا دانشگاههاي دولتي
را نيز تهديد ميكند .از اينرو دانشگاهها در كشورهايي كه از
بودجه عمومي قدرتمندي برخوردارند ،مانند آلمان،اتريش و
كشورهاي اسكانديناوي ،در برابر عوارض كرونا مقاومترند و در
مقابل دانشگاههاي كشــوري مانند هلند كه اتكاي زيادي بر
دانشجويان بينالمللي دارد ،بيشترين آسيب را خواهند ديد.
از آنجا كه جريان حركت دانشــجويان بينالمللي معموال از
شــرق به غرب جهان اســت ،همهگيري كرونا باعث شده تا
دانشگاههاي كشورهاي آسيايي رونق پيدا كنند .بخش زيادي
از دانشجويان آسيايي كه تا پيش از همهگيري در دانشگاههاي
غربي تحصيل ميكردند ،اكنون جذب دانشگاههاي منطقهاي
شدهاند .به واسطه محدوديتهاي مسافرتي و تأخير در صدور
ويزاي دانشــجويي ،اين دانشــجويان بهدنبال فرصتهايي
بومي خواهندبود .به گفته توماس استرمن ،رئيس مديريت و
تامين بودجه انجمن دانشگاههاي اروپايي ،چين براي رقابت
با دانشگاههاي غربي ســرمايهگذاري سنگيني روي چندين
دانشگاه پژوهشي انجام دادهاست تا دانشجويان بيشتري بهخود
جذب كند .انتظار ميرود اين روند با وجود همهگيري همچنان
ادامه داشته باشد.
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دست كوتاه نخلداران
از سود خرما

نخلداران خوزستاني قيمتهاي تعيينشده براي خرما را عادالنه نميدانند و
معتقدند همچنان سود اصلي به جيب واسطه ها ميرود

يكهفتم قيمت خرما سهم كشاورز ميشود

نخلداران خوزســتاني گونههاي مختلفي از اين
ميوه بهشــتي چون اســتعمران ،برحي ،زاهدي،
گنطار ،خضــراوي ،بريم ،خاصــي و كبكاب را در
نخيالت خود پــرورش ميدهند ،امــا مهمترين
محصول صادراتي اين استان ،استعمران است كه
در اهواز ،خرمشهر و شادگان كشت ميشود.
ابوعلي از نخلداران اهواز قيمت تعيينشده براي
اين گونه خرما را بســيار پايينتر از قيمت واقعي
ميداند و به همشهري ميگويد« :قيمت خرماي
صادراتي استعمران براي هر كيلوگرم 7300تومان
تعيين شــده كه اصال بهصرفه نيست .ما در طول
سال براي هر نخل 150هزار تومان خرج ميكنيم
و نخلهاي پربار بــه ما حدود 500هــزار تومان
محصول ميدهند .هزينه كارگــر و بار هم بايد از
اين عدد كم شود».
او با بيان اينكه عمده درآمد نخلداران از همين راه
بهدست ميآيد ،ميافزايد« :از قديم ميگفتند بيمه
كشاورز نخل اســت ،زيرا تنها راه درآمد و گذران
زندگي ماست .اما هر سال قيمت تعيينشده براي
خرما پايينتــر از قيمت واقعي اســت و هربار که

اعتراض ميكنيم هيچ نتيجهاي ندارد».
ابوعلي قيمت استعمران را در بازارهاي صادراتي تا
50هزار تومان ميداند كه تقريبا يكهفتم آن سهم
كشاورز ميشود و بقيه به جيب واسطهها ميرود.
به گفته او ،واسطهها امســال هم مانند سالهاي
گذشته در حال خريد محصول كشاورزان هستند
و پول آن را در چند قســط و در ماههــاي آينده
پرداخت ميكنند.
آنطور كه ابوعلي تأكيــد ميكند نهادهاي مرتبط
هم از خريد خرما سر باز ميزنند و حتي اگر راضي
به خريد شوند هزينه بســتهبندي و بار را بهعهده
كشــاورز ميدانند؛ در شــرايطي كه خريد جعبه
خالي خرما هزينهاي اضافي براي كشاورز است.
3جلسه چانهزني براي قيمت نهايي

قيمت تعيينشــده براي خرماي اســتعمران كه
ابوعلــي به آن انتقــاد دارد ،قيمتي اســت كه در
جلسهاي با حضور نماينده كشاورزان ،كارگاههاي
بستهبندي و جهادكشــاورزي درباره آن چانهزني
شــد .با اينهمه ،هميــن چانهزني هم از ســوي
نماينده كشاورزان كه اتفاقا توليدكننده و معاون

برنامهريزي نظام صنفي كشــاورزي خوزســتان
استان هم است ،چندان مورد تأييد نيست.
جاســم حزباوي كه محصــول خــود را با همين
قيمت  7300فروخته اســت ،پذيــرش قيمت از
سوي كشاورزان را نتيجه اجبار ميداند .او توضيح
ميدهد« :هر سال مردادماه جلسهاي براي تعيين
قيمت برگزار ميشــود .نخســتين جلسه امسال
13مرداد برگزار شد .كارگاه بســتهبندي در اين
جلســه اعالم كرد هنوز آماده نيست .جلسه دوم،
25مرداد بود كه متأسفانه نماينده تعاون روستايي
در آن اعالم كرد جعبه و انبــار نداريم و در نتيجه
كارگاههاي بســتهبندي هم قيمت بســيار پايين
يعني 6هزار تومان را براي محصول پيشنهاد دادند.
ما اعتراض كرديم و گفتيم وقتي انبار نداريد ،چرا
جلسه را برگزار كرديد؟ قيمت پيشنهادي ما براي
هر كيلوگرم 12هزار تومان بود يعني مثل ســال
گذشته نيمدالر ،اما قبول نكردند و جلسه به نتيجه
نرسيد».
او از جلســه ســوم در تاريخ 28مرداد ياد ميكند
كه طي آن به ناچار قيمت هــر كيلوگرم خرماي
صادراتي اســتعمران درجه يك؛  ،7300درجه2؛

آغاز خريد حمايتي خرما از هفته جاري

معاون بهبود توليــدات گياهي جهادكشــاورزي
خوزستان با اشاره به تصميمگيري براي خريد حمايتي
محصول خرما به همشــهري ميگويد« :جلسههاي
مختلفي در اينباره تشكيل شده است و دستورالعمل
و نرخ خريد حمايتي محصول خرما در خوزســتان از
سوي سازمان مركزي تعاون روستايي اعالم خواهد
شد».
تورج نوروزي با بيــان اينكه هفته جــاري با اعالم
شيوهنامه ،خريد حمايتي از ســوي تعاون روستايي
خوزستان آغاز خواهد شد ،ميافزايد« :هر سال روال

عكس|سید موسی موسوی|

4ميليون و 300هزار نفر
از جمعيت 85ميليوني
سيده زهرا عباسي
كشور معيشــت خود را
خبرنگار
از بــازار خرمــا تامين
ميكنند؛ بازاري كه هر سال در روزهاي پاياني تابستان دستخوش باال
و پايين قيمتگذاري است .نخلداران خوزستاني بهويژه آنها كه خرماي

صادراتي «استعمران» توليد ميكنند ،امسال هم از قيمت تعيينشده براي
اين محصول راضي نيستند و آن را يك سوءتفاهم در بازار خرما ميدانند.
از بیش از ۴۰هزار هكتار سطح زير كشت نخيالت خوزستان8 ،هزار هكتار
آن نهال و ۳۳هزار هكتار بارور است .پيشبيني امسال جهاد كشاورزي
استان برداشت ۲۳۰هزار تن خارك ،رطب و خرما بود كه نسبت به سال
گذشته ۲۳درصد رشد خواهد داشت.

رئيس انجمن ملي خرما :قيمتها بايد
براســاس عرضه و تقاضا تعيين شود و
دخالت در قيمتگذاري به هر شكلي،
اشتباه است

 6200و درجه 3هم توافقي تعيين شد.
حزبــاوي ادامه ميدهــد« :خرما ســالي يكبار
محصــول دارد و بهدليل صادرات بــاال ميتواند
ارزآوري خوبي داشته باشد ،اما متأسفانه مسئوالن،
خوزستان را بهعنوان يك استان تكمحصولي و با
گندم ميشناسند و محصوالت ديگر مانند خرما و
شلتوك مورد توجه نيست».
دولت خود را كنار بكشد

از ســوي ديگر انجمن ملي خرما بهعنوان متولي
بخش خصوصي ،برگزاري جلسات قيمتگذاري
محصول خرما بهصورت استاني را درست نميداند
و با برگزاري چنين جلســههايي مخالف اســت.
رئيس انجمن ملي خرما معتقد است هيچ نهادي
نبايد به بــازار ورود كند؛ فرقــي نميكند دولتی
باشد يا بخش خصوصي .محسن رشيدفرخي در
اينباره به همشــهري ميگويــد« :قيمتها بايد
براســاس عرضه و تقاضا تعيين شود و دخالت در
قيمتگذاري به هر شكلي اشتباه است .به همين

اينطور است كه چند جلســه برگزار و درباره قيمت
چانهزني ميشود .امســال هم همين اتفاق افتاد ،اما
يكي از كارشناســان تعاون روستايي درباره موضوع
ت كرد كه البته اين موضوع به اشتباه
كمبود انبار صحب 
مطرح شده بود و در همان جلسه هم اصالح شد ».وي
با بيان اينكه جهادكشــاورزي در جلسههاي تعيين
قيمت فقط ميزبان است و اظهارنظري نميكند ،ادامه
ميدهد« :قيمت توافقي  7300بهعنوان حداقل قيمت
تعيين شده است و بســياري از نخلداران هماكنون
محصول خود را با قيمت باالتري عرضه ميكنند».

دليل انجمن ملي خرما هيچگاه در جلســههاي
تعيين قيمت استانها حاضر نميشود».
او عــاوه بر انتقــاد از شــيوه قيمتگــذاري از
خودتحريمــي و تصميمگيريهاي اشــتباه هم
گاليه ميكنــد و ميافزايد« :متأســفانه برخي
مسئوالن اقتصادي تصميمهاي عجوالنه ميگيرند
و همه اين اشتباهها نتيجه گستردگي مسئوليت
دولت است؛ درحاليكه اگر اين تصميمگيريها به
بخش خصوصي واگذار شــود ،دولت هم سبكتر
ميشود».
رشــيدفرخي به موضوع كمبود انبار كه از سوي
تعاون روستايي در جلسه قيمتگذاري خوزستان
مطرح شده است اشــاره ميكند و ادامه ميدهد:
«شايد تعاون روستايي نيت خير داشته باشد ،اما
نبايد اين موضوع در جلسه مطرح ميشد».
او با يادآوري ســال جهش توليد ميگويد« :كدام
توليدكننده ما زحمتكشتر از نخلكاران است؟
5ماه تابســتان در مناطق گرمسير كار ميكنند و
كارشان هم پرزحمت است4 .ميليون و 300هزار
نفر ذينفعان بازار خرما هستند كه كوچكترين
حمايتي از آنها ميتواند در كنار تامين بازار داخلي،
صادرات محصول را تا یکميليــارد دالر افزايش
دهد».
رئيس انجمــن ملي خرمــا به افزايــش قيمت
نهادههاي كشاورزي و باغي و ســاير هزينههاي
توليد اشــاره ميكند و ميافزايد« :قيمت خرما
نسبت به سال گذشــته افزايش چنداني نداشته؛
درحاليكــه قيمت نهادههاي كشــاورزي و كود
چند برابر شده است .در اين شرايط اگر هم قيمت
محصول افزايش مييافــت دولت براي تعادل در
بازار داخلي ،صادرات را ممنوع ميكرد .مشــابه
اين اتفاق 2ســال پيش افتاد كه ضــرر زيادي به
نخلداران و صادركنندگان وارد كرد».
رشــيدفرخي مصرف 70درصــد محصول خرما

پوپك قاسمي

ساخت جاده گردشگري «كمربند سبز سبالن» در طبيعت بكر كوهستان
سبالن كه در فهرست پيشنهادي ثبت جهاني قرار دارد ،نگراني فعاالن
محيطزيست را برانگيخته است .اين جاده قرار است براي دسترسي به
يك پيست اسكي در ارتفاع 3600متري كوه ساخته شود .مخالفان طرح
معتقدند نيازي به ايجاد جاده گردشگري در اين ارتفاع نيست ،اما موافقان
ميگويند عظمت كوه سبالن با يك جاده از بين نميرود .اين جاده كه
موضوع ساخت آن از سال 91مطرح شد ،به طول 52كيلومتر ،مكانهاي
گردشگري سرعين تا مشگينشهر را به هم متصل خواهد كرد.
موافقان و مخالفان چه ميگويند؟

«آيدين آذردخت» يكي از فعاالن محيطزيست اردبيل ،با تأكيد بر اينكه

آيا هيچ تهديدي براي ثبت جهاني سبالن وجود ندارد؟
مديركل گردشگري اردبيل با بيان اينكه ساخت جاده «كمربند سبز
سبالن» از سالهاي قبل آغاز شده است به همشهري ميگويد«  :اين
جاده بهعنوان جامع گردشگري مطالعه شــده استان در سال  80از
سوي كارشناسان كشوري مطرح و در آن بر راهكار توسعه گردشگري
استان و وصل شدن آب گرمها (واقع در 3شهرستان اردبيل ،سرعين
و مشگين شــهر) و اســتفاده از ظرفيت اردبيل تأكيد شد« » .نادر
فالحي» با بيان اينكه نماد عيني ظرفيت زمستاني گردشگري استان،

پيستهاي اســكي و مجموعههای آب گرم دامنه سبالن هستند،
ميافزايد« :در كوههاي آلپ 200پيست اسكي هست و جاده دسترسي
مناسب براي همه اين پيستها هم وجود دارد».
فالحي با تأكيد بر اينكه هيچ تهديدي براي ثبت جهاني با اين جاده
وجود ندارد ،اظهار ميكند« :اولويت ما حفظ طبيعت سبالن است و با
تمام تالش پيگير ثبت جهاني آن بهعنوان سومين اثر طبيعي كشور
(بعد از كوير لوت و جنگلهاي هيركاني) در جهان هستيم».

نماينــده نخــلداران اهــواز :قيمت
پيشنهادي ما براي هر كيلوگرم خرما
12هــزار تومان بود ،يعني مثل ســال
گذشته نيمدالر ،اما قبول نكردند
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فعاالن محيطزيست ساخت جاده در ارتفاعات قله سبالن را نقطه شروعي
براي تخريب طبيعت ميدانند ،اما موافقان معتقدند كمربند سبز سبالن ميتواند
به توسعه گردشگري و اقتصادي اردبيل منجر شود

اردبيل  -خبرنگار

بسياري از محصوالت كشاورزي در چندماه اخير
در نتيجه شــيوع كرونا آســيب جدي ديدند ،اما
انجمن ملي خرما از همان ابتداي شيوع ويروس با
استعالم از سازمان خواربار جهاني و دريافت اين
پاسخ كه كوويد 19-از راه خرما منتقل نميشود،
خيال نخلداران را راحت كرده است .با وجود اين،
قيمتهاي تعيينشده ،آنها را در سال جهش توليد
نااميد كرده و حاال نخــلداران به اميد خريدهاي
حمايتي هستند تا شــايد بقيه محصولشان را با
شرايط مناسبتري عرضه كنند.

شامل منطقهاي وسيع است و ساخت جاده موجب تخريب آن نميشود،
ميگويد«:فعاالنمحيطزيستميتوانندبهجايمقاومتدربرابرساخت
جاده ،تمركز خود را روي عدمتغيير كاربري اراضي حاشيه جاده بگذارند تا
اين جاده مورد استفاده عشاير و گردشگران قرار گيرد».
وي معتقد است اين كمربند درصورت تكميل ميتواند جاذبه گردشگري
شهرستان نير را به سرعين و در نهايت مشگينشهر متصل و يك فرصت
مناسب براي افزايش ماندگاري گردشگران در استان ايجاد كند.

تيغ جاده بر جان سبالن

ساخت جاده در منطقه قرهبرون سبالن تخريب غيرقابل جبراني بر جاي
خواهد گذاشت به همشهري ميگويد« :اين جاده ،يك جاده عشايري
در مناطق بكر كوه سبالن است و ساخت جاده گردشگري در اين ارتفاع
عالوه بر تخريب ابتدايي طبيعت موجب آغاز تخريبهاي ديگر از سوي
گردشگران ميشــود تا جايي كه مرتعي براي چراي دام و جايي براي
حياتوحش نميماند»« .كيومرث سفيدي» بومشناس و استاد دانشگاه
محقق اردبيلي نيز همين نظر را دارد و ساخت جاده گردشگري در دل
طبيعت را نقطه شروع تخريب و خداحافظي با طبيعت ميداند.
ديگر كارشناسان محيطزيست هم در عين حال كه بر طراحي هوشمند و
متخصصانهبرايهمزيستيتوسعه،گردشگريوطبيعتتأكيدميكنند،
اما معتقدند تخريب طبيعت سبالن با هدف توسعه گردشگري ميتواند
جبرانناپذير باشد« .شهريار شــيرواني» از عشاير ييالقنشين دامنه
سبالن هم از زاويه ديد خود به اين موضوع مينگرد و توضيح ميدهد
كه عشاير منطقه سالهاست براي طي اين مسير از جاده عشايري گذر

را مربوط به بــازار داخلي و 30درصــد را مربوط
به صادرات ميداند و ادامــه ميدهد« :كل توليد
خرماي كشور در ســال يكميليون و 200هزار
تن است كه با برنامهريزي اصولي ميتوان ضمن
افزايش محصول به درآمدزايي بيشتر نخلداران
هم كمك كرد».

پيگيريدادگستري

ميكنند و سختي تردد را به تخريب مراتع ترجيح ميدهند .او معتقد
است اگر ييالق سبالن به منطقه گردشگري تبديل شود ،موجب تخريب
طبيعت و مراتع خواهد شد.
كمربندسبز ياكمربندمرگ

«مسعود الهوت» كارشناس ارشــد و از فعاالن محيطزيست اردبيل،
سبالن را سومين قله مرتفع كشور ميداند و به همشهري ميگويد« :اين
كوه اسطورهساز و تاريخي يكي از مهمترين و با ارزشترين كوههاي كشور
و حتي دنيا به شمار ميرود و از جنب ه مردمشناختي و فرهنگي بسياري
از عالقهمندان را از نقاط مختلف دنيا براي تماشاي جاذبههاي طبيعي
و فرهنگي به ديار آذربايجان كشانده است ».او به  ۱۰۰چشم ه طبيعي
ب گرم و سرد ،درههاي عميق ،درياچهها و مناظر چشمنواز ،گونههاي
آ
مختلف گياهي و جانوري ،غناي عميــق فرهنگي ،تاريخي و طبيعي
اين كوه بزرگ اشاره ميكند و ميافزايد« :در چند سال گذشته ،طرح
ساخت جاده غيرضروري كمربند سبز سبالن براي اتصال  3شهرستان
مشگينشهر ،اردبيل و سرعين مطرح شد كه با وجود انتقادهاي بسيار
در ماههاي گذشته ،شاهد عملياتي شدن پروژه در سكوت رسانههاي
محلي هستيم ».الهوت با بيان اينكه سبالن تنها اثر طبيعي ثبت ملي
اردبيل است كه در ســالهاي اخير تالشهايي براي تشكيل پرونده
ثبت جهاني آن شده است ،ميگويد« :به اذعان بسياري از كارشناسان،
درصورت ساخت اين جاده ،ثبت اين اثر در فهرست ميراث جهاني عمال
با مشكل مواجه و آرزوي ديرينه مردم و دوستداران سبالن نقش بر آب
خواهد شد ».به گفته اين كارشناس ،سبالن بهعنوان تنها اثر طبيعي ملي
اردبيل در فهرست مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيطزيست نيز

قرار دارد و تعهدات اين سازمان و اداره كل محيطزيست استان در بدترين
حالت بايد ارائه پيوست زيستمحيطي براي ساخت اين جاده باشد ،اما
تاكنون پيوستي براي پروژهاي به اين عظمت و با اين سطح از تخريب
براي رسانهها و افكار عمومي ارائه نشده است .وي با انتقاد از سياستهاي
توسعهاي گردشگرمحور بدون توجه به محيطزيست تصريح ميكند:
«آيا منطقي است ميراثي كه هزاران سال بدون دستخوردگي بهدست
ما رسيده به قيمت افزايش چندصد يا چندهزار نفري گردشگران مورد
تخريب قرار گيرد؟ »
تهديدتنوعزيستي

اين فعال محيطزيست با اشاره به ضرورت حفظ تنوع زيستمحيطي
در هر منطقه تأكيد ميكند« :محيطزيست سبالن هزاران سال ميزبان
گونههاي ارزشــمند گياهي و جانوري ازجمله خرس قهوهاي ،گرگ و
سياهگوش است و احداث جاده ميتواند زيستگاه اين گونهها را تخريب
كند .ابعاد اين تخريب حتي بعد از ساخت جاده و ارائه مجوز براي كسب و
كارهاي بومي و محلي و ايجاد سازههاي ساختماني و تفرجگاه ،گستردهتر
خواهد شد ».وي اين نوع نگاه به توسعه را ناشي از فهم نادرست رابطه
انسان با زيستبوم ميداند و معتقد است مسئوالن هيچگاه سعي نكردند
ادبيات توسعهاي خود را تغيير دهند و مولفههاي اقتصادي ،اجتماعي و
سياسي را مطابق با توسعه پايدار درنظر بگيرند.
تمركز بر عدمتغيير كاربري

«ياشار پورمجيد» فعال اجتماعي ،اما از موافقان طرح اجراي كمربند
گردشگري سبالن است .او با بيان اينكه ســبالن و طبيعت دامنه آن

رئيسكل دادگســتري اردبيل نیز به موضوع ساخت جاده در سبالن
وارد شده است« .مهدي رحيمينسب» رئيس دادگستري شهرستان
سرعين ،ضمن بازديد از اين پروژه اعالم ميكند جاده هماكنون آسيب
خاصي به محيطزيست وارد نكرده است و منابع طبيعي بعد از تكميل
جاده ،بذرپاشي گياهان متناســب با منطقه را در شانه خاكي آن انجام
خواهد داد .او همه مجوزهاي پيســت اســكي اوجور را براي ساخت
جاده قانوني ميدانــد« .اكبر بهنامجو» اســتاندار اردبيل هم مجوز و
رديف اعتباري اين طرح را مربوط به ســال  ۹۱و پيش از مســئوليت
خود ميداند و توضيح ميدهد« :اين جاده ميتواند در توسعه متوازن
گردشگري و زمستان بيدار اردبيل تأثير زيادي داشته باشد ».به گفته
وي ،عمليات اجراي كمربند طاليي ســبالن اواسط تير سال گذشته
آغاز شد تا مراكز گردشگري استان حدود  ۴۰كيلومتر به هم نزديكتر
شوند .استاندار اردبيل تأخير در اجراي پروژه را تامين منابع مالي عنوان
ميكند و ميگويد« :با تامين منابع اعتباري پروژه ،عمليات اجرايي از تير
سال گذشته آغاز شده و پيشبيني ميشود تا تابستان سال آينده مورد
بهرهبرداري قرار گيرد ».بهنامجو درباره نگراني فعاالن محيطزيســت
از ساختوساز در حاشــيه جاده ميافزايد« :در طرح ساخت اين جاده
عنوان شده هيچ ساختوساز و مكان تفريحي  -گردشگري در حاشيه
جاده ايجاد نشود ».وي در پاسخ به اين سؤال كه ساخت جاده مشكلي
ي
براي ثبت جهاني بهوجود نميآورد به همشهري ميگويد« :ما نگران 
فعاالن محيطزيست را درك ميكنيم و از نظر همه كارشناسان استفاده
ميكنيم تا وجهه جهاني سبالن مخدوش نشود».
سبالن،نخستينقربانيسياستهاينادرستكشوردرقبالمحيطزيست
نيســت و آخرين قرباني هم نخواهد بود ،اما روند صعودي اين اتفاقات در
سالهاي گذشته هيچ روزنه اميدي را در دل دوستداران محيطزيست و
اكوسيستم طبيعي ايران براي بهبود شرايط باز نگذاشته است.
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نظارتي بر قيمت بليتهاي بينشهري نيست

رضايي از مرند

حقوق كارگران شهرداري زهره بعد از 20ماه پرداخت نشد

شــهرداري زهره در استان خوزســتان 20ماه اســت كه تعدادي از
كارگرهايش را به داليلي تعديل كرده است ،اما تا اين زمان كه نزديك
به  2ســال از آن موضوع ميگذرد ،هيچ حقوق و دســتمزدي به آن
كارگران پرداخت نكرده است .كسي هم پاسخگو نيست و همهچيز
را به گردن پيمانكار مياندازند .پيمانــكار هم ميگويد پولي نگرفته
كه بپردازد .در اين ميان كارگران بيچاره هســتند كه رنج بيپولي را
تحمل ميكنند.
نصيري از اهواز

روستاي بمبري همچنان در معرض سيل است

آذرماه ســال 98سيل خســارتباري در روســتاي بمبري از توابع
شهرستان پارسيان اســتان هرمزگان آمد كه باعث تخريب راههاي
روستايي ،منازل ،مدرسه و حريم رودخانه شد .آن زمان هر مسئولي
آمد و قولي داد ،ولي تا اين لحظه وعدههاي مســئوالن محقق نشده
است و روســتاي بمبري با 120خانوار جمعيت همچنان در معرض
سيل است .حداقل كار اين اســت كه با احداث ديوار حائل مانع ورود
دوباره سيل به روستا شوند تا آنچه مردم بعد از اين خسارات سنگين به
سختي سر هم كردهاند دوباره با آب نرود.

فداكاري
زيرآوار

جوا
فداين نمهن
د
س
جا
جان
تكارگران شرا
شكرد

با مردم

در شرايطي كه گاهي به داليل بسيار ضروري ،مثل درگذشت عزيزان
يا بيماري آنها ،مجبور به ســفر در اين شــرايط كرونايي ميشويم با
موضوعي به نام گراني بليت مواجه ميشويم كه واقعا نميدانيم با آن
چه بايد كرد .بهعنوان نمونه ،قيمت بليــت تهران – مرند در روزهاي
آخر اسفندماه سال گذشته از 60هزار به 73هزار تومان رسيد و در بازار
سياه تا 120هزار تومان هم به فروش رسيد ،ولي بعد از آن كنترل نشد
و اكنون مدتهاســت هر بار با يك قيمت مواجه ميشويم و شركتها
بدون ارائه رســيد به قيمت بليت ميافزايند ،بهخصوص اگر بين راه
سوار شويد و از قبل بليت نگرفته باشيد .واقعا هيچكس مسئول نظارت
بر اين وضعيت نيست.

حوادث

يكشنبه  30شهریور  99شماره 8042

«وقتي كانال شــروع به ريزش
پيگيري كرد ،مهندس جــوان به پايين
پريد و توانست يكي از كارگران
افغان را نجات دهد اما وقتي براي نجات دومين
فرد وارد كانال شد ،حادثهاي هولناك رخ داد».
اين خالصهاي از حادث ه دردناكي است كه چند
روز پيش در منطقــه آبعلي رخ داد .حادثهاي
كه باعث مرگ مهندس نخبه شد.
به گزارش همشــهري ،اين حادثــه پيش از
ظهر چهارشــنبه گذشــته در مجتمع برف
آبعلي اتفاق افتاد .ماجرا از ايــن قرار بود كه
آن روز كارگران در حال حفر يك كانال براي
لولهگذاري و انتقــال آب بودند امــا ناگهان
ديوارههاي كانال شروع به ريزش كرد .زماني
كه اين حادثه رخ داد يك كارگر افغانستاني و
يك لولهكش هنوز در كانــال بودند و پيمان
رضايي ،سرپرست كارگاه با ديدن اين صحنه
به نجات آنها رفت اما اتفاقي رخ داد كه كسي
باورش نميشد.
حاال چند روز از اين حادثه ميگذرد .بستگان
و اقوام پيمان هنوز در شوك از دست دادن او
هســتند .يكي از آنها پدر همسرش است كه
وقتي درباره او حــرف ميزند ،گريه امانش را
ميبرد .او در گفتوگو با همشهري ميگويد:
پيمان فوقليســانس عمران داشــت با رتبه

شكايت از صاحب
سگ در ماجراي مرگ
يك مرد

حادثه يــك بيل مكانيكــي اقــدام به حفر
كانالي عميق كــرده و خاك زيــادي در دو
طرف كانال روي هم انباشــته شده بود .يك
كارگر افغانســتاني به همراه لولهكش داخل
كانال مشــغول كار بودند كه ناگهان ديواره
كانال شــروع به ريزش كرد .پيمان با ديدن
اين صحنه به داخل كانال پريد تا 2مرد جوان
را نجات دهد .او موفق هم شد و توانست ابتدا
كارگر افغانستاني را از داخل كانال خارج كند.
مهندس فداكار دوباره بــه داخل كانال رفت
تا نفر دوم را هــم از آنجا خارج كند كه ريزش
دوم رخ داد .اين بار اما ماجرا با دفعه قبلي فرق
داشت .ديوارههاي كانال بهناگاه فرو ريختند و
پيمان و مرد ديگر زير خروارها خاك مدفون
شدند.

ممتاز .يك مهنــدس نخبه بود كه حدود يك
سال پيش با دخترم ازدواج كرد و به شهادت
همه اقوام ،آن دو مثل دو مرغ عشــق ،عاشق
هم بودند .او ادامــه ميدهد :محلي كه حادثه
در آنجا رخ داد ،پروژه ساخت يك هتل 5طبقه
بود .پــروژهاي كه قبال كار ســاختش با افراد
ديگري بود اما ناتمام مانده بــود و دامادم از
حدود 2سال پيش مسئول ساخت آنجا شد.
او سرپرســت كارگاه بود و در اين مدت همه
تالشش را كرد كه پروژه بدون نقص به پايان
برسد تا اينكه مدتي قبل كار ساخت تمام شد
و حاال مانده بود محوطهسازي هتل.
پدر همسر مهندس 33ســاله ميگويد :كار
ساخت هتل كه تمام شــد ،اتفاق ديگري رخ
داد .معلوم شــد كه آب زير هتل جمع شده و
امكان دارد كه به آن آسيب برساند .در حقيقت
سازندههاي قبلي بايد هنگام شروع كار كانالي
حفر ميكردند كه آبهاي زيرزميني را هدايت
كند اما اين كار انجام نشــده بــود .به همين
دليل قرار شــد از مجاورت ســاختمان هتل
كانالي حفر شود و پس از لولهگذاري ،آبهاي
زيرزميني به محل ديگري هدايت شود.

عمليات نجات

شاهدان با ديدن اين صحنه وحشتزده شدند
و از هاللاحمر كمك خواســتند .گروههاي
امداد و نجات راهي محل حادثه شدند و تالش
براي نجات افراد گرفتار زير آوار آغاز شد و هر
دوي آنها بيرون كشيده شــدند اما وضعيت
خوبي نداشتند .امدادگران اورژانس به سرعت
عمليات احياء را شــروع كردند اما در نهايت
معلوم شد كه هر دوي آنها جانشان را از دست

روز حادثه

آنطور كه پدر همســر پيمــان ميگويد ،روز

دادهاند .پدر همسر پيمان ميگويد :همان روز
حادثه ،وقتي از ماجرا باخبر شديم به آنجا رفتم
و از نزديك محل حادثه را ديدم و با كارگران
حرف زدم .آنها شــوكه شــده بودند .چرا كه
پيمان را دوست داشــتند و هيچ بدياي از او
نديده بودند .با مرگ او نهتنها خانواده پيمان،
بلكه ما هم شوكه شدهايم .باورمان نميشود
كه پيمان را از دســت دادهايم و از همه بدتر
وضعيت دخترم است .آنها فقط يك سال بود
كه ازدواج كرده بودند و حاال نميدانيم چطور
با اين مصيبت كنار بياييم.
اهداي عضو

وقتــي پيكــر بيجــان مهندس جــوان به
بيمارستان منتقل و معلوم شد كه هنوز اعضاي
بدن او قابل پيوند به بيماران نيازمند هستند،
مذاكره با خانواده وي آغاز شد و آنها رضايت
دادند كه اعضاي بدن وي اهدا شــود .به اين
ترتيب پيش از مراسم خاكسپاري و در جريان
يك عمل جراحي ،اعضاي بدن مهندس جوان
به بيماران نيازمند اهدا شــد و به آنها زندگي
دوباره بخشيد .اين در حالي است كه بررسيها
براي مشخص شدن علت اين حادثه مرگبار و
شناسايي مقصران حادثه از سوي كارشناسان
آغاز شده است.

بمبري از شهرستان پارسيان

بيمارستان امام خميني كرج همچنان بالتكليف است

بالتكليفي بيمارستان امام خميني (ره) كرج شاخص خوبي براي نمره
دادن به توان اجرايي مديران است .از مسئوالن توقع داريم هر چه زودتر
مسائل اين بيمارستان را رفع كنند و بسامان برسانند تا مردم از خدمات
اين بيمارستان منتفع شوند.
حربي از كرج

شركت گاز زنجان به تعهداتش عمل نميكند

اغلب وعدههاي مسئوالن شركت گاز زنجان عملي نشده است و آنچه را
كه تعهد كرده بودند به سرانجام نرساندهاند .در كمتر نقطهاي از استان
زنجان شما ممكن است انتقادي از اين شركت نشنويد ،زيرا شركت گاز
زنجان به توسعه شبكه گاز توجه نكرده است و همچنان نقاط بسياري
از اين استان سردسير از گاز محرومند.
بابايي از زنجان

بيداد گراني در بازارهاي لرستان

گراني و نابســاماني در بازارهاي لرستان بســيار نگرانكننده است
بهگونهاي كه بارها با چشم خود ديدهام كه بسياري از همشهريانم توان
خريد كااليي را ندارند .بهعنوان نمونه ،فروشنده برنج در بازار خرمآباد
عنوان ميكرد كه ميزان مشتريانش به يكدهم و كمتر كاهش يافته
است كه نشــان از كاهش توان خريد مردم دارد .نابساماني در بازار،
بيثباتي قيمــت و… كه موضوعي عمومي شــده و البته قابلقبول
نيست به جاي خود ،اما مسئوالن نبايد حوزه نظارت را رها كنند .توقع
اين است كه نظارتها تشديد شود يا براي اقشار كمدرآمد كاالهاي
دولتي درنظر بگيرند.
حسيني از خرمآباد

ساخت ويال آرامش روستاي آبرومند را برهم زده است

روستاي آبرومند از توابع شــهر همدان مورد هجوم ويالسازان قرار
گرفته و ساخت باغچه و ويال در حاشيه روستا آرامش روستانشينان را
گرفته است .ساخت باغچه و ويال اقدامي نيست كه از چشم مسئوالن
نهادهاي نظارتي پنهان بماند و اگر اين روند ادامه يابد بهزودي از اين
روستاي خوش آبوهوا چيزي باقي نخواهد ماند.

محمد جعفري

عملياتنجاتكيان

خبرنگار

«آرزويم صعود به اورست است اما
داخلي نجات پسر 3ساله در كوه برايم از
رسيدن به آرزويم شيرينتر بود».
ايــن حرفهاي كوهنوردي اســت كــه بعد از
12ســاعت جســتوجو توانســت كيان ،پسر
3سالهاي را كه در كوههاي داالهو گم شده بود،
نيمههاي شــب نجات دهد و بــه خانوادهاش
برساند.
بهگزارش همشهري ،روز جمعه خانواده سليماني
كه اهل اســامآباد غرب در اســتان كرمانشاه
هستند ،تصميم گرفتند براي تفريح به كوههاي
اطراف داالهو بروند .آنها همگي ســوار خودرو
شدند و ساعتي بعد به منطقه خوش آب و هواي
روستاي ســرخهديزه از توابع داالهو رسيدند.
بزرگترها وسايل را پهن كردند و بچهها از همان
موقع مشغول بازي شدند .يكي از آنها كيان پسر
2سال و 9ماهه و بازيگوش خانواده بود .او تنهايي
در همان اطراف مشغول بازي بود اما چند دقيقه
بعد وقتي پدر و مادرش بهخودشــان آمدند ،او
را نديدند .به گمان اينكه او همان اطراف اســت
چندمرتبه صدايش زدند اما جوابي نشــنيدند.
كمكم پدر و مادر كيان دلواپس او شدند و تصميم
گرفتند دنبالش بروند ،اما اثــري از او نبود .آن
زمان بود كه دلشوره آنها بيشتر شد و فهميدند

در جستوجوي كودك گمشده

كمكم بوميان منطقــه از يكســو و نيروهاي
امدادي از سوي ديگر خود را به منطقه رساندند
و تالشها براي يافتن پسربچه آغاز شد .مأموران
پليس ،گروههاي جســتوجوي هــال احمر،
نفراتي از محيطزيست و ...عمليات جستوجو
را آغاز كردند .هرچه ميگذشــت ،افراد زيادي
به جستوجوگران افزوده شدند و وقتي آسمان
تاريك شد ،قريب به 500نفر از نيروهاي امدادي
و مردم در آنجا حضور داشتند و هدفشان يك
چيز بود؛ پيدا كردن كيان.
در شــرايطي كه ســاعتي از آغاز جستوجوها
ميگذشت ،تيمهاي كوهنوردي از سرپل ذهاب،
داالهو ،جوانرود و قصرشيرين هم خود را به محل
رساندند .يكي از اين كوهنوردان قباد زارعي ،از
كوهنوردان مشهور استان كرمانشاه بود كه سابقه
صعود به بيشتر قلههاي كشور را دارد .او هم مثل
بسياري از كوهنوردان بهصورت داوطلبانه و براي
كمك به پيداكردن كودك گمشده ،خودش را به
آنجا رسانده بود .زارعي به همشهري ميگويد:
«حدود ساعت 10شــب بود كه من به منطقه
رسيدم .وقتي فهميدم پسري كه گم شده فقط

2سال و 9ماه دارد ،بيشتر نگران شدم .كوههاي
داالهو پر از حيوانات وحشــي و پرتگاه اســت.
ناخودآگاه ياد دختر 9ساله خودم افتادم و با همه
وجود تالش كردم تا پسربچه پيدا شود».
نيمهشب در ارتفاعات داالهو

گروههاي جستوجو همه آن اطراف را زيرورو

كردند .آنهــا پرتگاهها ،جويهاي آب و هر
جايي را كه ممكن بود كيان در آنجا باشد،
گشتند اما فايدهاي نداشــت .از سويي هوا
تاريك شده بود و خطر حيوانات وحشي هم
كودك را تهديد ميكرد .در اين شرايط بود
كه منطقه تقسيمبندي و هر گروه موظف
شد يكي از مناطق را جســتوجو كند .در
اين بين قباد زارعي همراه با چند نفر ديگر
تصميم گرفتند ارتفاعات را جستوجو كنند.
كوهنورد باتجربه با اســتفاده از تجهيزاتي
كه در اختيار داشــت ،جلو ميرفت و ساير
نفرات با فاصله از او بهصورت دشتبان آنجا را
جستوجو ميكردند .او ميگويد« :همهمان
دل توي دلمان نبود و به وضعيت پســربچه
در تاريكي شب در كوه فكر ميكرديم .آنجا
خرس ،شــغال ،گرگ ،روبــاه و ...دارد و اگر
بچه به چنگالشان بيفتد ،امانش نميدهند.
با وجــود اين ،ايمان داشــتم كــه او را پيدا
ميكنيــم ».اين تالشها كه از ســاعتهاي
ابتدايي شب شروع شده بود تا نيمهشب ادامه
داشت .آنها 2ساعت جستوجو و چند دقيقه
استراحت ميكردند.
كودكي در تاريكي

كوهنورد قصرشــيريني ميگويد« :در تاريكي
شــب و در شــيب تند كوه باال ميرفتيم .من
چراغي دارم كه تا 15متريام را بهخوبي روشن

قشمي از همدان

گذشت؛ پايان پرونده قتل شوهر
زني كه 11سال قبل شوهرش را به قتل
رسا
نده بود با تالش خيرين از زندان آزاد شد

حكم قصاص

زني كه 11ســال پيش شــوهرش را در جريان يك درگيري به قتل رسانده و به
قصاص محكوم شده بود با تالش خيرين و يكي از خوانندگان محبوب كشورمان
و پرداخت ديه آزاد شد.
به گزارش همشهري ،جنايتي كه اين زن رقم زده بود ،شامگاه 15آذر 88رخ داد.

زن جوان پس از اقرار به جنايت و بازســازي صحنه قتل روانه
زندان شهرري شــد و بعد از مدتي در دادگاه كيفري استان تهران
پاي ميزمحاكمه رفت .او با اصرار اولياي دم به قصاص محكوم شــد و حكم به
تأييد قضات ديوان عالي كشور رسيد .پس از آن پرونده به شعبه دوم اجراي احكام
دادسراي جنايي تهران فرستاده شــد تا مقدمات اجراي حكم فراهم شود .در اين
شرايط تيم صلح و سازش دادسرا زيرنظر محمد شهرياري ،سرپرست دادسرا تالش
خود را براي جلب رضايت اولياي دم شروع كرد .مدتي بعد مادر مقتول حاضر شد
در دادسرا حاضر شود و عروسش را ببخشد اما ناگهان خبر رسيد كه او فوت شده
است .اين زن در آخرين روزهاي عمرش حاضر به بخشــش شده بود اما پيش از

مرد 60ساله چند روز بعد از اينكه سگي او
را گاز گرفت جانش را از دست داد و خانواده
وي با حضور در دادسراي جنايي تهران از
صاحب سگ شكايت كردند.
به گزارش همشــهري ،اوايل شــهريورماه
مردي 60ســاله به خانه يكي از دوستانش
حوالي خيابان آذربايجــان تهران رفت .او
وقتي قدم در ســاختمان گذاشت ناگهان
ســگي كه متعلق به يكي از همسايههاي
دوســتش بود به ســمت او هجــوم برد و
دســتش را گاز گرفت .اين اتفاق باعث شد
تا مرد مصدوم براي درمان به بيمارســتان
انتقال يابد و تحت درمان قرار بگيرد.
او 20روز در بيمارستان بستري بود اما در
آخرين روزها ناگهان حالش وخيم شــد و
جانش را از دست داد .در اين شرايط گزارش
مرگ اسرارآميز وي به قاضي محمد جواد
شــفيعي بازپرس جنايي تهران اعالم شد
و او دســتور تحقيقات در اين خصوص را
صادر كرد .از ســوي ديگر فرزندان قرباني
با حضور در شــعبه پنجم دادسراي جنايي
تهران از صاحب همان ســگي كه پدرشان
را گاز گرفته شــكايت كردنــد .آنها عنوان
كردند كــه گاز گرفتن ســگ باعث مرگ
پدرشان شده اســت .با وجود اين ،بازپرس
جنايي دســتور انتقال جســد به پزشكي
قانوني را صادر كرده تا با انجام آزمايشهاي
تخصصي علت دقيق مرگ متوفي مشخص
و معلوم شود كه گاز گرفتن سگ در مرگ
وي دخيل بــود يا بيمــاري ديگري باعث
فوت مرد 60ساله شده است .عالوه بر اين
به مأموران نيز ماموريت داده شــده كه از
صاحب سگ تحقيق شــود تا اسرار مرگ
متوفي آشكار شود.

كوهنوردقصرشيرينيپسر3سالهراكهدركوههايداالهوگمشدهبود،ازمرگنجاتداد

پسربچهشان گم شده اســت .آنها همراه چند
نفر ديگر بهدنبال كيان به كوهســتان رفتند اما
تالششان فايدهاي نداشت .در اين زمان بود كه
ماجرا به پليس گزارش شد.

او كه لحظاتي پس از قتل شــوهرش توسط پليس دستگير شــده بود در تشريح
ماجرا چنين گفت :در خانه خواهرشــوهرم مهمان بوديم كه او و شــوهرم برسر
مسائل خانوادگي بحثشان شد .صدايشــان هر لحظه بلندتر ميشد و من قصد
ميانجيگري داشتم كه خواهر شوهرم گفت حق دخالت در دعواي خانوادگي آنها
را ندارم .همين مسئله باعث شــد تا من و خواهرشوهرم جرو بحث كنيم و ناگهان
همسرم با عصبانيت برسر من فرياد كشيد و گفت حق با خواهرش است و من نبايد
در دعواي خانوادگي آنها دخالت ميكردم .او چنان عصباني بود كه با مشت و لگد
كتكم زد .يك سيلي هم زد و من در يك لحظه كنترلم را از دست دادم
و با چاقوي ميوهخوري كه روي ميز بود ضربهاي به قفسه سينه
شوهرم زدم .وقتي خون آلود روي زمين افتاد تازه فهميدم
كه چه حماقتي مرتكب شدهام و هرچند فورا شوهرم را به
بيمارستان رسانديم اما او زنده نماند.
اظهارات اين زن در حالي بيان ميشــد كه تحقيقات
نشان ميداد كه او همسر دوم مقتول بوده است .مقتول
از همسر اولش  2دختر داشت كه آنها نيز اولياي دم به
شمار ميرفتند.
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اينكه در دادسرا حاضر شود و نامه بخشش را امضا كند از دنيا رفت و به اين ترتيب
4خواهر و  2دختر مقتول بهعنوان اولياي دم بايد نظرشان را درخصوص بخشش
يا قصاص اعالم ميكردند.
درخواست ديه

پس از مرگ مادر مقتول ،بارديگر جلســات صلح و ســازش تشكيل شد و پس از
چندين جلسه مذاكره4 ،خواهر مقتول و يكي از دختران وي حاضر شدند به شرط
دريافت ديه رضايت بدهند اما يكي از دختران مقتول هنوز نظرش اين بود كه قاتل
پدرش قصاص شود .با تالش خيرين و خانواده متهم چند وقت قبل بخشي از ديه
فراهم و به خواهران و يكي از دختران مقتول پرداخت شد .اما دختر ديگر مقتول
هنوز نظر خود را اعالم نكرده بود كه بارديگر جلســه صلح و سازش با حضور تنها
ولي دم در اجراي احكام دادسراي جنايي تهران تشكيل و او سرانجام راضي شد با
دريافت 500ميليون تومان رضايت بدهد.
قاتل در بيمارستان رواني

خانواده قاتل تمكن مالي نداشتند و فراهم كردن اين مبلغ براي آنها كار دشواري
بود .از سوي ديگر زن جوان(قاتل) در همه اين سالها كه پشت ميلههاي زندان بود
دچار بيماري روحي و رواني شديدي شده بود تا حدي كه در دو ،سه سال گذشته
حدود 30مرتبه در بيمارستان رواني بستري شده و تحت درمان قرار گرفته بود.
تيم صلح و سازش دادسراي جنايي تهران كه از وضعيت زن زنداني خبر داشتند به
تالش خود ادامه دادند تا اينكه دختر مقتول را راضي كردند مبلغ درخواستياش
را كمتر كند و درنهايت او راضي شد با دريافت 250ميليون تومان برگه رضايت را
امضا كند .تصميم وليدم به نجات متهم به قتل منجر شــد و يكي از خوانندههاي
مشهور و محبوب كشور وقتي در جريان اين پرونده جنايي قرار گرفت با فراخواني
كه در صفحه اينستاگرام خود منتشر كرد توانست 200ميليون تومان از اين مبلغ
را فراهم كند .بقيه مبلغ نيز توسط يكي از خيرين و يكي از سازمانهاي مردم نهاد
فراهم و به اين ترتيب زن محكوم به قصاص پس از تحمل 11سال زندان آزاد شد.

ميكند .همين كه جلو ميرفتم روبهرويم چيزي
را ديــدم كه تــكان ميخورد .چــراغ را رويش
انداختم و ديدم پسربچه اســت .همين كه نور
را ديد ،شــروع به گريه كرد .دواندوان خودم را
به او رســاندم و بغلش كردم و بوسيدم .او تا آن
موقع آرام و بيصدا در گوشــهاي ايستاده بود.
دست به سرش كشيدم و آرامش كردم .او را بغل
گرفتم و پايين بردم و به همه گفتم كه كيان پيدا
شده است».
ساعت حدود 4بامداد بود و 12ساعت از شروع
عمليات ميگذشــت .نيمههاي شــب در كوه
همهمهاي برپا شــده بود .همه فهميده بودند
كه پسربچه پيدا شده است و شادي ميكردند.
مرد كوهنورد همينطــور كه كيــان را پايين
ميبرد ،همه از او تشكر ميكردند تا اينكه كمي
پايينتر او را تحويل يكي از اقوامش داد .خودش
ميگويد« :زندهماندن كيان چيزي شبيه معجزه
بود .فقط خواســت خدا بود كه او 12ساعت در
كوه دوام بياورد؛ آن هم بدون آب و غذا .از طرفي
هيچ حيواني نيز به او آسيبي وارد نكرده بود ».او
ادامه ميدهد« :وقتي پايين رسيدم مادر كيان
جلو آمد و بهخاطر پيداكردن پسرش تشكر كرد.
خودم هم از تهدل خوشحال بودم .من به بيشتر
قلههاي ايران صعود كردهام و آرزويم صعود به
اورست است ،اما پيدا كردن كيان از رسيدن به
آرزويم برايم شيرينتر بود و خدا را شكر ميكنم
كه توانستم او را نجات دهم».
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مسعودمير

و مالكيت آن در اختيار بنياد مستضعفان و جانبازان قرار گرفت .سينماي
مصادرهاي همواره جزو سالنهاي محبوب پايتخت بود و بهخصوص در
روزهاي جشــنواره به خاطر تعداد باالي صندلي هايش خيليها را به
رؤياي تماشاي فيلم در جشنواره فجر رســاند .البته تغييرات مختلف
در بخش فرهنگي بنياد موجب شد تا در نهايت ،سينما آفريقا از لحاظ
مالكيت در زيرشاخه مجموعه فرهنگي تفريحي شهيد چمران(بولينگ
عبده) تعريف شود و در كنار سينما جوان و تماشاخانه تهران ،ازجمله
ستونهاي استوار بنياد در حوزه اماكن فرهنگي به شمار بيايد.

روزنامهنگار

يكي از بزرگترين سالنهاي
سینماي تهران بيسروصدا
در حال تغییر وضعیت است

زلزله در

عكس :همشهري /منا عادل

همهچيز از روز سينما و آن پچ پچهاي اطراف سينما
سينما شروع شــد .مغازه دارهاي اطراف و دستفروشهاي
همسايه آفريقا ميگفتند ظاهرا سينما را فروختهاند و
احتماال در چند روز آينده آن را ميكوبند.
تجربه تلخ فــروش ســينماهاي متروكه و تغيير كاربري بيســر و
صدايشان سبب شد تا نگراني از بروز فاجعه در آفريقا ،رهايمان نكند.
پيگيري اين موضوع و تالش براي رسيدن به خيال جمعي بابت سرپا
ماندن آفريقا ،محتواي اين نوشته است.
ساحل بیکران آتالنتیک

همهچيز نه از روز ســينماي امسال يعني 21شــهريور 1399كه از
روزهاي سياه و سفيد 56سال قبل شروع شد.
سينما آتالنتيك با سالني بزرگ و وسعتي دلپذير افتتاح شده بود .در
سال 1343آتالنتيك يك سالن سينماي فوق العاده و لوكس به شمار
ميرفت و سايه اين ابهت آنچنان بلند بود كه سينماي تغيير نام يافته
و يكبار در آتش سوخته آتالنتيك كه با نام آفريقا و باالتر از ميدان

کاوه جاللی

روزنامه نگار -تورنتو

اختص

اصی

باالخـــــــــره پــس از ترديدهــا و
جشنواره كشوقوسهاي فراوان ،چهل و پنجمين
دوره جشــنواره بينالمللي فيلم تورنتو
آغاز شــد و نخســتين هفته خود را به پايان رساند؛
آنهم در شرايطي كه همه پيشبيني ميكردند تيف
درست به سرنوشــتي مانند سرنوشت جشنواره كن
دچار شــود؛ هرچند اين اتفاق نيفتاد ،اما به هرحال
تصور كنيد جشــنوارهاي كه تا پيش از اين بيشتر از
400فيلم را در مدت 10روز به نمايش ميگذاشت،
حاال با كمتــر از 50فيلم بهكار خــود ادامه ميدهد.
جشنواره امسال تركيبي است از نمايش فيلمها براي
جمــع اندكي از تماشــاگران در فضاي بــاز و تعداد
محدودي از سالنهاي دفتر جشنواره و البته نمايش
آنالين آثار منتخب براي خبرنگاران ،پخشكنندگان
و دستاندركاران صنعت سينما.
بهظاهر همهچيز سادهتر شده است :پس از پذيرفته
شــدن ،نام كاربري و رمز عبور براي شــما ارسال
ميشود و با وارد شــدن به سايت جشــنواره تيف
ميتوانيد فيلمها را ببينيد .فيلمها به مرور در سايت
بارگذاري ميشوند و تقريبا  48ساعت فرصت تماشا
فراهم اســت و بعد از اين مدت ،فيلمهاي جديدتر
بارگــذاري و فيلمهاي قديمي از دســترس خارج
ميشــوند .ديگر نه خبري از اضطراب دير رسيدن
به سينما اســت و نه نگراني از پر بودن سالن؛ ديگر
نبايد در صفهاي طوالني انتظار كشيد ،در ترافيك
صبحگاهي به تله افتاد و دو تا يكــي پلههاي مترو
را طي كــرد و بيحاصل دنبال اتوبوســي دويد كه
بيرحمانه دور ميشود .حاال ميشود درست مثل هر
شب ،روي صندلي راحتي رها شد و كنترل بهدست
فيلم ديد .اسم اين كار هرچه باشد ،قطعا شركت در
جشنواره نيســت .حس و حال حضور در جشنواره
تيف كجا و فيلم ديدن با سروصداي بچههاي همسايه
و زنگهاي تلفن بيوقفه كاري و ...كجا .اين درست
كه ديگر هيچ خبري از آن گرفت و گيرها نيست اما
چيزهاي مهمتري هم اين ميان از دســت ميروند؛
چيزهايي مثل لذت گمشدن در سالن تاريك سينما
و چشــم دوختن به پرده عريض ،رد شــدن از كنار
تماشاگراني كه جدول جشنواره بهدست كنار خيابان
در صف ايستادهاند (درست مثل جشنواره فيلم فجر
در سالهاي دور) ،عيش گوش سپردن به نقدهاي

تخریب؟ نه...

اين ميان تيتر نخستين نشــان آرامش در حوالي آفريقا را به قلب ما
سنجاق كرد« .قرار نيست ســينما آفريقا تخريب شود اما بحثهاي
انتقال مالكيت آن بسيار جدي است و احتماال اين سالن بسيار عظيم
ديگر در اختيار بنياد نخواهد بود » .اين حرفها را محمدرضا صابري
كه زماني مديريت ســينما اســتقالل را در اختيار داشت و البته به
گفتوگو هم تمايلي ندارد خيلي دوستانه به همشهري ميگويد.

وليعصر در خاطر ما ثبت شــده ،با آن بالكن دوست داشتني و تعداد
خيرهكننده صندلي هايش هنوز هم در زمره ممتازهاي تهران است.

مالك آفريقا

سينما آتالنتيك در سالهاي بعد از انقالب به سينما آفريقا تغيير نام داد

از آفريقا بياطالعيم

«من ميدانم كه آفريقا قرار اســت همچنان كاربري سينما داشته

ته بساط سينماي 2020

گزارش اختصاصی از هفته نخست چهل و پنجمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو

برگزاري جشنواره در شرايط كرونا ،شكلهاي جديدی به فيلم ديدن داده است ؛ ازجمله سينما-ماشين.

سرپايي و پرسيدن سؤال جادويي« :امروز چندتا فيلم
ديدي؟» و ديدار اتفاقي ســتارگان سينماي جهان
در كوچه و خيابانهاي محل برگزاري جشــنواره؛
اما ديگر همه اين دلخوشــيها زيادي دور ،زيادي
رمانتيك و زيادي نخنما بهنظر ميرســند؛ چرا كه
در زمانه كرونا ،دوران «هنجار نوين» (معادلي براي
 )n ew normalفرارسيده است .هنجار نوين صرفا
قواعدش را بر شــكل برگزاري جشــنواره تحميل
نكرده و گويا خود فيلمها هم در همين راستا دچار
دگرگوني شدهاند.
تيــف چهــلو پنجمين ســال عمر خــود را تحت

شرايطي تجربه ميكند كه از ســويي بهدليل شيوع
جهاني بيماري كوويد 19 -عمال بسياري از توليدات
ســينمايي در جهان يا متوقفشــدهاند يا فيلمهاي
ساختهشــده ،به اميد اكران در شــرايطي بهتر و بنا
بر تصميم پخشكننــدگان ،به بــازار نيامدهاند و از
ديگر ســو جنبشهاي نوين اجتماعــي نظير ارزش
جان سياهپوســتان و «من هم» ( )me tooتوجه به
اقليتها را در مركز معنايي تمام آثار هنري گنجانده
است .تعيين دقيق اينكه كداميك از اين عوامل تأثير
عميقتري بر جشنواره امسال گذاشتهاند ،كار دشواري
است؛ اما هركدام كه باشند درنتيجه تفاوت چنداني

نميكند .انگار متصديان برگزاري تيف ميخواستند
به هر قيمتي كه شــده جشــنواره را برگزار كنند و
حاال دســت كرده و ته بساط ســينماي سال2020
را جوريدهانــد و به اين تعداد فيلم رســيدهاند .آنچه
امسال با آن روبهرو هستيم تعدادي فيلم است كه از
 2موضوع خارج نيستند :زنان و اقليتها .اكثر فيلمها
تجربههاي اول يا دوم زنان فيلمساز هستند .چندين و
چند فيلم درباره بوميان آمريكا در جشنواره به نمايش
درميآيد .بخش ويژه سينماي آفريقا ،جايگاه دوم را از
نظر تعدد فيلم در جشنواره پس از بخش «زنان پشت
و روبهروي دوربين» بهخود اختصاص داده است .قيد

باشد و بنا نيســت تخريبي در آن به جهت تغيير كاربري از سالن به
پاساژ يا چنين چيزي انجام شود اما راستش را بخواهيد نميدانم چه
برنامهاي براي اين سينماي قديمي شهر در سر مالكان آن هست».
اين حرفها را محمدقاصد اشــرفي ،رئيس هيــأت مديره انجمن
سينماداران ميگويد و با اين نظر الاقل خيال مان براي در امان ماندن
آفريقا از هجوم كاسبان و فروشندگان كه چشم طمع به زمين مرغوب
و موقعيت ممتاز اين سينما دارند اندكي آسوده ميشود.
تقسیم آفريقا مجوز نميخواهد

آخرين تالش بــراي پيشبيني آينــده آفريقا؛ اين جزيره وســيع
سينمايي پايتخت به حرفهاي يك منبع آگاه در سازمان سينمايي
كشور ختم ميشــود كه در اختيار همشهري قرار گرفته است .اصل
كالم اينكه انتقال مالكيت سينما آفريقا از بنياد مستضعفان به حوزه
هنري سازمان تبليغات اسالمي نهايي شده و حوزه هنري هم براي
اين سينما خوابهاي بسياري ديده است.
صحبت از تبديل سينما آفريقا به مجموعهاي با چند سالن سينماست
و البته نكته جالب اينكه براي اين تغييرات و چندسالنه شدن سينما
طبق مقررات ،اصال نيازي هم به دريافت مجوز از مراجع ســينمايي
وجود ندارد.

و بند به اين دســتهبندي موضوعي در نزد مسئوالن
جشنواره چنان افراطي بوده كه ديگر كيفيت فيلمها
در درجه دوم اهميت قرار گرفتهاند .بهعنوان مثال اما
سليگمن به سال ۲۰۱۸دومين فيلم كوتاه خود با نام
 shiva babyرا ســاخت و حاال امسال همان فيلم را
در قالب فيلم بلند كارگرداني كرده است؛ اما اين فيلم
عمال در دقيقه 40بهپايان ميرسد؛ چون قصه ظرفيت
تبديلشدن به فيلم بلند را نداشته است .حضور فيلمي
مثل «خط فرضي»  -نخســتين تجربــه كارگرداني
فرنوش صمدي  -در تيف را هم صرفا ميتوان مرهون
اقبال جشــنواره به فيلمســازان زن (بهخصوص در
تجربه نخست كارگردانيشان) دانست« .خط فرضي»
خامدستانه اســت ،قصه فرعي و اصلي در هم ادغام
سبك باقي ميمانند .علت
نميشوند و تا به آخر اليت ََچ َ
و معلول در قصه اصلي ارتبــاط منطقي ندارند (حتي
تماشاگر غربي و بيخبر از زيرمتنهاي فرهنگ ايراني
هم منطق كارهاي سارا با بازي ســحر دولتشاهي را
درك نميكند) .استفاده از پژمان جمشيدي در نقشي
متفاوت (بازيگري تثبيتشده در نقشهاي كمدي،
حاال قرار است نقش مرد خشن و مستبدي كه دست
بزن هم دارد را بازي كند) در نخســتيننما شكست
ميخورد .فيلم جايي ميان ســينماي اصغر فرهادي
و تهمينه ميالني ايســتاده و تنها به استفاده از نقاط
ضعف آنها بسنده كرده است.
«بندربند» منيژه حكمت ،ديگر فيلم انتخابشده از
سينماي ايران در جشنواره تورنتو از ضعف ديگري
رنج ميبرد .اين فيلم داستان سفر يك گروه 3نفره
موســيقي جنوبي است كه درســت در زمان سيل
خوزســتان ميخواهند براي اجــراي برنامه خود
را به تهران برســانند اما همه راهها بهخاطر ســيل
بسته است .ساختن فيلم جادهاي قواعدي دارد كه
هيچكدامشان در آخرين ساخته حكمت بهدرستي
بهكار گرفته نشدهاند .ساختار اپيزوديك (قهرمانان
در طول ســفر با آدمها و شــرايط گوناگون روبهرو
ميشوند و در هر رويارويي يا به تكامل ميرسند يا به
شناخت بيشتر از خود) در فيلم عمال به چند رويداد
حذف شدني تقليل پيدا ميكند .حتي اگر كل فيلم
را نمادي از به در بسته خوردن جوانان وطن درراه
رسيدن به موفقيت (همينقدر رو و دمدستي) درنظر
بگيريم بازهم فيلم راهي براي پر كردن دستهاي
خالياش با ايدههــاي دراماتيك ندارد؛ چرا كه آواز
خواندن و ســاز زدن گاه وبيگاه در ماشــين جاي
خالي ايدههاي دراماتيك در فيلمنامه را پر نميكند.

« ۷۶روز» ساخته هائو ووما

مستند هائو ووما ،ما را به بيمارستاني در شهر ووهان
چين در  76روزي كه شهر در قرنطينه بود ميبرد.
شــهري كه بيماري كرونا از آنجا آغاز شد و عالم را
درنورديد .شروع فيلم شباهتي عجيب به فيلمهاي
ژانر وحشت ،فيلمهاي آخرالزماني يا حتي علمي-
تخيلي دارد :هيبت غريب لبــاس كادر درماني و
شنيدن صداي خشخش دائمي آنها هنگام حركت،
تركيب صداي دســتگاههاي ونتيالتور با نالهها و
سرفههاي بيماران .درهايي كه بهروي بيماران قفل
شده و بيماراني که بهزور ميخواهند از اتاق بيرون
بيايند و تالش پرستاران براي بسته نگاهداشتن در.
فيلم از نگاه استنادي صرف فراتر ميرود و تراژدي
را با شوخطبعي دره م ميآميزد .هم سرپرستاري را
ميبينيم كه با همه شوخيميكند و هم جعبهاي
كه پر شده از گوشيهاي بيماران فوتي که يكي از
آنها هنوز روشن است و روي صفحهاش افتاده 38
پيام خوانده نشده.
هرچــه فيلمهاي بيشــتري در ســايت بارگذاري
ميشد اميد براي ديدن دستكم چند فيلم خوب
در جشنواره امســال هم قوت بيشتري ميگرفت.
انگار تيف حتــي با جوريدن ته بســاط و در غيبت
فيلمســازان كهنهكار و جا سنگين هم توانسته بود
دستخالي نماند .با آن كه بيشتر فيلمها تا اينجاي
كار فاقد جسارت تصويري يا روايي بودند ،هرچند
گرايشي تحميلي به همراهي با موج اقليتگرايي در
آنها بهوضوح ديده ميشد ،اما بااينحال آثاري هم
بودند كه به ما يادآور ميشــدند فيلم خوب حداقل
در موقعيت تاريخي وسياســي خود چه نقشــي
برعهده دارد.

مروري بر چند فيلم جشنواره تورنتو
«كوچگر» ساخته كلويي ژاو ُو

«كوچگر» فيلمي است درباره جزئيات زندگي جدا افتادگان (بهشكلي اجباري)
يا كنارهگيران (بهشكلي اختياري) از اجتماع .كساني كه به هر دليلي خانهاي
در مفهوم متعارف آن ندارند ،عموما كارگر فصلي هستند و در پاركينگهاي
عمومي و كمپهاي كنار جاده بيتوته ميكننــد .واقعگرايي فيلم تيز و برنده
اســت .تنها 2بازيگر حرفهاي در فيلم بازي ميكنند و بيشتر كوچگرها نقش
خودشــان را بازي ميكنند .اثر عامدانه غير دراماتيك پيــش ميرود (فيلم
اقتباسي است از كتاب غيرداستاني روزنامهنگاري بهنام جسيكا برودركه براي
نوشــتن كتابش مدتها در ميان كوچگرها زندگي كرده است) و بيآنكه در
دام چپ دمكرات آمريكايي بيفتد وضعيت اقتصادي بسياري از بازنشستگان
آمريكايي را در دوران پس از بحران اقتصادي 12ســال پيش بررسي ميكند.
كوچگرها جامعه خود را ساختهاند ،به هم قرض ميدهند ،به هم كمك ميكنند
و مثل اعضاي يك خانواده در غم و شادي هم شريكاند ،اما جز به آسمان و زمين
به هيچكس يا هيچچيز ديگر دل نميبندند و به همين دليل چشــماندازهاي
بيانتهاي صحراي نوادا در فيلم اهميتي بيشتر از پسزمينه صرف پيدا ميكند.
شخصیتهای فیلم ،از ماشين ،سفر و جاده مفهوم هستيشناسانهاي را اختيار
كردهاند .باب ولز كه در نقش خودش در فيلم ظاهر شده ،جايي در اواخر فيلم
جمالتي ميگويد قريب به اين مضمون« :وقتي كســي ميميره بهش ميگم
آخر جاده ميبينمت .همه ما آخرش ميريم انتهاي جاده» .كلويي ژاو ُو درجلسه
تقدير مجازي جشنواره حاضر بود .وقتي مجري برنامه با تبريك بابت برنده شدن
شير طاليي جشنواره ونيز به او گفت حتما بهتازگي از ونيز برگشته ژاو ُو جواب
داد نه .سپس مجري پرسيد :خبر برنده شــدن فيلمش را كجا شنيده و پاسخ
كارگردان چنين بود :توي پاركينگي در پاسادنا.

«كجا ميروي آيدا؟» ساخته جاسميال زبانيچ

آيدا زني ميانسال است .سابق بر اين ،معلم زبان انگليسي بوده و حاال در اردوگاه
سازمان ملل نقش مترجم را بر عهده دارد .او همراه همسر2 ،پسرش و 30هزار
بوسنيايي در كمپ سازمان ملل پناه گرفتهاند .كي؟ جوالي سال .۱۹۹۵كجا؟
درسربرنيتسا در قلب اروپا؛ شهري كه ســربازان صرب زنان را از مردان جدا
كردند و در فاصله كوتاهي بيش از  8هزار مرد و پسر نوجوان را به گلوله بستند.
ژنرال راتكو مالديچ با چهرهاي فاتحانه به اردوگاه ميآيد .فيلمبردار تلويزيوني
هميشه همراه اوست و حتي وقتي مالديچ مقابل دوربين از صلح حرف ميزند،
ميان مردم درمانده شكالت پخش ميكند و به سر پسربچهاي دست نوازش
ميكشد .فيلمبردار را كارگرداني هم ميكند .اين تصاوير را پي 
ش از اين هم در
برنامههاي مستند يا خبري مربوط به جنگ بالكان ديدهايم .جاسميال زبانيچ
هم به شكلي كنايي بخشي از همين تصاوير را در فيلمش عينا بازسازي كرده
است؛ اما براي ديدن تصوير كاملتري از فاجعه ،آنچه درباره آن يا سكوت كرده
يا كمتر حرف زدهاند بايد با آيدا همراه شويم .او از سويي بايد نگران جان همسر
و فرزندانش باشد ،از ســويي ديگر بايد حرفهاي نيروهاي هلندي و آلماني
سازمان ملل كه آشكارا بيكفايت و ناتوانند را براي مردم وحشتزده ترجمه
كند .هرچه به فاجعه نزديك ميشــويم از نگاه او بيشتر خشم لبريز ميشود
و عضالت چهرهاش منقبضتر .چند ســال بعد كه ديگر جنگ تمامشده و او
به مدرسه بازگشته اســت ميبيند فرزند يكي از قصابان سربرنيتسا شاگرد
اوست .جاسميال زبانيچ كارنامه سينمايي خود را وقف جنگ بوسني و تبعات
ويرانگر آن كرده است .در آخرين ساختهاش با ياروسالو كومينسكي (تدوينگر
فيلمهاي «آيدا» و «جنگ سرد») همكاري كرده و نتيجه تريلري نفسگير
از آب درآمده است.

«مريد» ساخته چايتانا تمهاني

«مريد» داستان سفر قهرمانش شاراد است .سفري كه شايد عمري به طول
بينجامد و آخر هم به سرانجام نرسد .نقطه عزيمت او در سفري كه پيش رو
دارد اشتياق و شكستي است كه پدرش در آموزش و اجراي موسيقي سنتي
هند تجربه كرده و حاال او تمام زندگياش را وقف آموختن و آموزش دادن
اين موسيقي 800ساله ساخته تا به جايي كه پدر استحقاقش را داشته اما
به آن نرسيده برسد.
فيلم در روندي بطئي و آرام ،چشــماندازي از تمام فــراز و فرودهاي اين
سفر معنوي را پيش ما ميگســتراند و لحظهاي ماللآور ميشود (شايد
به همين دليل جايزه بهترين فيلمنامه و جايزه منتقدان را از جشــنواره
ونيز كسب كرده است) .شــاراد را در كودكي ميبينيم كه به جاي بازي
با همساالنش كنار پدر نشســته و تمرين آواز ميكند ،اما چشم بستن بر
خوشيهاي زندگي تا هميشه همراه اوست .او بايد همچون راهبي از مال
دنيا و لذتهاي جسماني چشم بپوشد ،هميشــه و همواره كمر بسته در
خدمت استاد و مرادش طلبگي كند ،شكستها را تجربه و بيوقفه تمرين
كند تا شايد مقبول مردم صاحبنظر شــود؛ آنهم در زمانهاي كه ديگر
تغيير كرده است.
حاال ديگر همه ميخواهند يكشبه راه صدساله را بروند و تمام توجهشان
به مسابقات استعداديابي تلويزيوني است كه خواننده سنتي را به خواننده
پاپ بدل ميكنند .همه اين دشواريها و ترديدها شاراد را به شكي وجودي
دچار ميكند كه راه درست كجاست .آلفونسو كرئون ،تهيهكننده اجرايي
فيلم را بهعهده داشــته و مديريت فيلمبرداري «مريد» با پيشنهاد امانوئل
لوبسكي انتخابشده است.
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انتخابات آمريكا

شروع پرشور انتخابات زودهنگام

حضور پرشمار مردم در رايگيري زودهنگام در  4ايالت آمريكا همه را شگفتزده كرده تا
نشانهاي باشد مبني بر اينكه امسال انتخابات رياستجمهوري آمريكا يك انتخابات داغ
و پرهياهو خواهد بود.
43روز به روز اصلي رايگيري در انتخابات (13آبان) باقي مانده اما شــماري از ايالتها
تصميم گرفتهاند براي جلوگيــري از ازدحام جمعيت در روز انتخابــات ،رايگيري را از
االن آغاز كنند .رايگيري در 4ايالت «مينهســوتا»« ،ويرجينيــا»« ،داكوتاي جنوبي»
و «وايومينيگ» از روز جمعه آغاز شــده و ويژگي اصلي هــر 4ايالت ،صفهاي طوالني
رأيدهندگان در همين روزهاي اول بوده است .رأيگيري زودهنگام در مينهسوتا در حالي
آغاز شده كه قرار اســت هردو نامزد اصلي انتخابات يعني دونالد ترامپ و جو بايدن ،روز
جمعه در اين ايالت گردهمايي انتخاباتي برگزار كنند .براساس اين نظرسنجي كه از سوي
روزنامه نيويوركتايمز و كالج سيهنا در نيويورك انجام شده ،بايدن در ايالت مينهسوتا با
كسب ۵۰درصد آرا از ترامپ با ۴۱درصد جلو است .رأيدهندگان در اين ايالت كه صحنه
درگيريهاي شديد ميان معترضان به تبعيض نژادي و نيروهاي پليس بوده ،گفتهاند در
رسيدگي به مسائل نژادي ،به بايدن اعتماد بيشتري دارند .اين مسئله كليدي ممكن است
در نهايت به ريختن آراي سياهپوستان و همچنين مهاجران به سبد آراي جو بايدن منجر
شود .تصاويري كه در شبكههاي اجتماعي منتشر شده ،نشان ميدهد كه رأيدهندگان در
شهرهاي مختلف صفهاي طوالني براي انداختن رأي خود به صندوقها تشكيل دادهاند.
اغلب افرادي كه در رايگيري زودهنگام شركت ميكنند ،طرفداران جدي هريك از 2نامزد
حاضر در انتخابات هستند  .آنها كه طرفداران بايدن هستند ،ميگويند كه نميتوانند تا روز
انتخابات صبر كنند و ميخواهند هرچه زودتر رأي خود را براي بركناري ترامپ از قدرت
به صندوق بيندازند .طرفداران ترامپ اما اغلب دليل ديگري براي شــركت در رايگيري
زودهنگام دارند .آنها تصور ميكنند در رايگيري امسال قرار نيست رايشان شمرده شود.
اين اتهامي اســت كه ترامپ به روند برگزاري انتخابات وارد كرده است .او ميگويد كه با
اجراي طرح رايگيري پستي و طوالني شدن روند شمارش آرا ،اين امكان وجود دارد كه
نتيجه يك آشفتگي تمامعيار باشد؛ وضعيتي كه ميتواند به شمارش نشدن رأي برخي از
رأيدهندگان منجر شود .ترامپ از هوادارانش خواسته در رأيگيري پستي شركت نكنند
و به جاي آن شخصا برگههاي رأي را به صندوقها بيندازند .او دمكراتها را متهم ميكند
كه بهدنبال تقلب در انتخابات هستند و به همين دليل ،اجراي طرح رايگيري پستي را
دنبال ميكنند .با توجه به همهگيري كرونا ،پيشبيني ميشــود بيش از 60درصد مردم
رأي خود را بهصورت پستي ارسال كنند.

روز گذشته سومين دور از گفتوگوهاي
استراتژيك قطر و آمريكا در واشنگتن با
صدور بيانيه مشترك از سوي 2كشور به
پايان رســيد .اين گفتوگوها همزمان
با مذاكرات صلح افغانســتان به ميزباني
قطر صورت گرفت .در بيانيه مشــترك
پاياني ،نســبت به طوالنيشدن بحران
قطر و پيامدهاي آن براي امنيت منطقه
ابراز نگراني شده است .پيش از اين مايك
پمپئو گفته بــود بزرگترين برنده اين
بحران ،ايران اســت .واشنگتنپســت
به نقل از منابع آگاه دربــاره نتايج اين
مذاكرات نوشــته :هيــأت آمريكايي بر
ضرورت وحدت مواضع شوراي همكاري
خليجفارس درقبال ايــران تأكيد كرده
و خواســتار مذاكرات فوري و مستقيم
ميان قطر ،عربســتان سعودي و امارات

سودان ،گزينه بعدي براي عادیسازي؟

مكث

روزنامه العربي الجديد به نقل از منابع ارشد ديپلماتيك در خارطوم مدعي
شده با توجه به عقبنشيني ساير كشورهاي عربي از برنامه عاديسازي روابط
با اسرائيل ،فشارهاي عربستان و امارات بر رهبران جديد سودان براي ورود
به اين توافق افزايش يافته است .به نوشته اين روزنامه ،عربستان و امارات،
كمكهاي مالي خود به سودان را مشروط به پذيرش توافق سياسي با اسرائيل
كردهاند .اين در حالي است كه سودان عالوه بر تمام بحرانهاي اقتصادي،
با پيامدهاي ســيل ويرانگر اخير و آوارگي نزديك به يكميليون شهروند
در حاشيه رود نيل روبهروست .پيش از اين ژنرال حمدوك ،رئيس شوراي
نظامي سودان كه براي برقراري روابط ديپلماتيك با رژيم صهيونيستي اعالم
آمادگي كرده بود ،در سايه واكنش بسيار منفي افكار عمومي اين كشور ناچار
به عقبنشيني از تصميم خود شد.

كيوسك

مرگ روث بيدر گينزبرگ ،قاضي ارشد آمريكايي ،به بحراني سياسي در آمريكا تبديل شده
و محافظهكاران را در ديوان عالي به برتري ميرساند

قهرمان زنان و جوانان

جواد نصرتی

خبرنگار

درگذشــت روث بيــدر گينزبرگ،
آمریکا قاضي ارشــد ديوان عالي آمريكا در
آســتانه انتخابات آمريــكا بدترين
كابوس دمكراتها را به واقعيــت تبديل كرده و به
دونالد ترامپ ،رئيسجمهور اين كشــور فرصتي
تاريخي داده تا تركيب ديوان عالي را دستكم براي
يك نسل به نفع جمهوريخواهان تغيير دهد.
به گزارش بيبيسي ،گينزبرگ ،يكي از نخستين
زناني كه در رشته حقوق در هاروارد فارغالتحصيل
شده بود ،جمعه بعد از سالها مبارزه با سرطان در
منزل خود در واشنگتن درگذشت .او كه از دهه90
درگير ســرطان بوده و 5بار بــه همينخاطر مورد
معالجه قرار گرفته بود ،ماهها پيش اعالم كرده بود
كه دوباره بهخاطر بازگشــت تومورهاي سرطاني
تحت درمان قرار ميگيرد.
گينزبرگ 87ساله كه فمينيستي پيشرو به شمار
ميرفت ،در يك دهه اخير به شناختهشــدهترين
چهره دفاع از حقوق مدني جامعه آمريكايي تبديل
شده و چنان در ميان نسل جوانان آمريكايي محبوب
بود كه بعد از اعالم خبر درگذشتش ،مردم در مقابل
ديوان عالي آمريكا به يادش شمع روشن كردند .او
دومين زني بود كه بــه عضويت ديوان عالي آمريكا
انتخاب ميشد .بيل كلينتون ،رئيسجمهور پيشين
آمريكا در ســال 1993او را بهعنوان قاضي ديوان
منصوب كرده بود.
از ماهها پيش گمانهزنيها دربــاره مرگ او مطرح
شــده و احتمال خالي شــدن صندلي او در دوران
رياســتجمهوري ترامپ ،به كابوس جبرانناپذير
براي دمكراتها تبديل شــده بود .براساس قانون،
جاي خالي او را رئيسجمهور انتخاب خواهد كرد
و گزینه پيشنهادي او بايد در ســنا تصويب شود.
قضات ديوان عالي عزلشدني نيستند و انتصاب يك
قاضي محافظهكار ديگر از سوي ترامپ ،دستكم
براي يك نســل تركيب 9نفره ديــوان عالي را به
نفع محافظهكاران تغيير خواهــد داد .همين حاال
در بيشتر پروندهها ،محافظهكاران 5به 4نسبت به
ليبرالها برتري دارند و اضافه شدن يك محافظهكار
ديگر ،شرايط را براي اعمال عقايد ليبرال در ديوان

در پي اعالم خبر درگذشت گينزبرگ ،مردم در مقابل ديوان عالي به ياد او شمع روشن كردند.

عالي سختتر خواهد كرد.
عالوه بر روساي پيشين آمريكا مانند جيمي كارتر
و باراك اوباما ،ترامپ هم در بيانيهاي از درگذشت
او ابراز تأســف كرد و او را «ذهني درخشــان» كه
الهامبخش تمام آمريكاييها بوده توصيف كرد.
با وجود اين ابراز تأسف ،سيانان گزارش داده كه
كاخ سفيد حتي پيش از مرگ او به فكر نامزد كردن
جانشين احتمالي او بوده است .اين در حالي است كه
رسانههاي آمريكايي گزارش دادهاند خود گينزبرگ
در آخريــن وصيتهايش به نــوهاش گفته بود كه
جانشــين او بايد بعد از انتخابات رياستجمهوري
آمريكا و توسط رئيسجمهور بعدي انتخاب شود.
با وجــود اين ميــچ مككانــل ،رهبــر اكثريت
جمهوريخواه ســنا گفته است كه ســنا به محض
اعالم نامزد از سوي ترامپ ،كار بررسی او را شروع
خواهد كرد .اين در حالي است كه جو بايدن رقيب
ترامپ در انتخابات پاييز پيــش رو صراحتا گفته
كه انتصاب قاضي جديد در ديــوان عالي ،بايد بعد
از انتخابات و توســط برنده انتخابات انجام شــود؛
«هيچ شكي نيســت كه رأيدهندگان بايد رئيس
ي
جمهور را انتخاب كنند و رئيسجمهور بايد قاض 
را انتخاب كند» .
مســئله معرفي جانشــين گينزبرگ به سنا براي
كسب رأي اكثريت ،در شرايطي كه آمريكا بهخاطر
برگزاري انتخابات دو پاره شده ،دليل بيشتري براي

رسانهها از مذاكرات فشرده آمريكا با كشورهاي عربي خليجفارس براي عاديسازي روابط با اسرائيل
و حل بحران قطر تا پيش از انتخابات خبر ميدهند

روايتهاي دوگانــه از گفتوگوهاي
استراتژيك دوحه-واشنگتن
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سايه ترامپ بر سر نسل آينده آمريكا

بازاريابي انتخاباتي ترامپ در خليجفارس

درحاليكه تنها 43روز به
خاورمیانه ا نتـــــــــــــخا با ت
رياستجمهوري آمريكا
باقي مانده ،تالشهــاي دولت ترامپ
براي خلق دســتاوردي ديپلماتيك و
استفاده از آن در رقابتهاي پيشرو به
شكل قابل توجهي شدت گرفته است.
به گزارش شبكه الجزيره ،دولت ترامپ
اميدوار است در 2پرونده «عاديسازي
روابط عربي-اسرائيلي» و «بحران قطر
در خليجفارس» طي يكماه آينده به
نتايج ملموسي دست يابد .اين در حالي
است كه توافق عاديسازي كشورهاي
امارات و بحرين با رژيم صهيونيستي
برخالف انتظار حاميان ترامپ ،بازتاب
گستردهاي در رسانهها و افكار عمومي
آمريكا نداشته اســت .روزنامه العربي
الجديد با اشــاره به ايــن موضوع در
گزارش خود مينويسد :بسياري تصور
ميكردنــد توافق جنجالــي امارات و
اسرائيل ،راه را براي حركت سريع قطار
عاديسازي در ميان كشورهاي عربي
بــاز خواهد كــرد اما در عمــل ،تمام
گزينههاي اصلــي ،ازجمله مراكش،
قطر ،عربستان سعودي و حتي سودان
فعال بهدليل فشــار افــكار عمومي و
رســانهها از ورود به چنيــن توافقي
منصرف شدهاند .العربي الجديد بر اين
اســاس پيشبينــي كــرده كه طي
هفتههاي آينده ،فشار دولت آمريكا بر
متحــدان عــرب ايــن كشــور در
خليجفــارس بــراي حــل 2پرونده
عاديسازي و بحران قطر افزايش يابد.
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براي پايان بحران 3ســاله خليجفارس
شده است .در مقابل ،شيخ عبدالرحمن
آلثاني ،وزير خارجــه قطر كه براي اين
گفتوگوها به واشنگتن سفر كرده بود
نيز در مصاحبه با شبكه سيانان گفت:
دوحه از چشــمانداز آمريــكا براي حل
سياســي اختالفات موجود در شوراي
همكاري خليجفارس استقبال كرده و از
تمام ظرفيتهاي خود براي اجراي آنها
استفاده خواهد كرد.
اگرچــه در بيانيــه مشــترك پاياني
گفتوگوهاي اســتراتژيك و همچنين
مواضع مقامات قطر ،نشــانهاي از طرح
موضوع عاديسازي رابطه با اسرائيل به
چشم نميخورد اما تيموسي لندركينگ،
معاون وزيــر خارجه آمريــكا به فاصله
كوتاهي پس از پايان ايــن گفتوگوها
به رويتــرز گفت :با دولت قطــر درباره
ضرورت عاديســازي رابطه با اسرائيل
رايزنيهاي مثبتي داشتيم .لندركينگ
همچنين افزود :معتقديم كه ميتوانيم
قطر را بهطور جدي براي برقراري روابط
ديپلماتيك با اســرائيل قانع كنيم .قطر
ازجمله نخســتين كشــورهاي عربي
خليجفارس بوده كه گامهاي خوبي در
اين زمينه برداشته است.
اگرچه هيچ مقــام قطــري تاكنون به
ســخنان معاون وزير خارجــه آمريكا
واكنشي نشــان نداده ،اما لولوه الخاطر،
ســخنگوي وزارت خارجه اين كشــور
همزمان با گفتوگوهاي اســتراتژيك
دوحه و واشــنگتن گفته بــود :قطر تا
زماني كه طرح صلح عربي (عقبنشيني

اســرائيل بــه مرزهــاي  )1967اجرا
نشــود حاضر به پذيــرش روابط عادي
با اسرائيل نيســت .عبدالباري عطوان،
سردبير روزنامه راياليوم با اشاره به طرح
روايتهاي متفــاوت از اين گفتوگوها
نوشت :بهنظر ميرسد فشــارها بر قطر
بــراي انعقاد توافق مشــابه امــارات با
اسرائيل افزايش يافته است.
سخنگويي ترامپ براي كويت

رئيسجمهــور آمريكا روز گذشــته در
مراسم اعطاي نشان افتخار كشورش به
فرزند امير كويت گفت :پس از مالقات با
شخص امير متوجه شدم كه او بهشدت
از عاديسازي روابط با اسرائيل استقبال
كرده و فكر ميكنم كويت هم بهزودي به
امارات و بحريــن بپيوندد .اين اظهارات
در حالي بيان شــده كه كويت ازجمله
منتقدين توافق عاديســازي امارات با
رژيم صهيونيســتي بوده است .پيش از
اين خالد الجــاراهلل ،معاون وزير خارجه
كويت در موضعي قاطعانــه گفته بود:
كويت آخرين كشــور عربي است كه با
اســرائيل روابط رســمي برقرار خواهد
كرد .شيخ صباح ،امير كويت اكنون براي
طي دوره درمان در آمريكا بهسر ميبرد
و فرزند ارشد او در مراسمي ديپلماتيك
در كاخ سفيد ،نشــان افتخار آمريكا را
از دســتان ترامپ دريافت كرد .پايگاه
عربيالوطن مدعي است كويت بهدليل
موضع منفي نسبت به توافقهاي اخير،
از سوي دولت آمريكا زير فشار شديدي
قرار گرفته است.

دوقطبي شدن فضا در اين كشور ارائه كرده است.
مككانل در انتهاي دولت باراك اوباما ،رئيسجمهور
پيشين آمريكا ،اجازه نداد كه رئيسجمهور دمكرات
براي يــك صندلي خالي در ديــوان عالي نامزدي
معرفي كند و انتخاب آن را ،بــه اميد پيروزي يك
محافظــهكار در انتخابات ،بــه دور بعدي موكول
كرد .حاال اين رفتــار دوگانه ،باعث انتقاد شــديد
دمكراتها شده و تقابلي بزرگ در آستانه انتخاباتي
بســيار حياتي ايجاد كرده اســت .ديگــر رهبران
دمكرات هم همچون بايدن معتقدند كه جانشين
گينزبرگ بايد بعد از انتخابات به سنا معرفي شود.
به گزارش نيويورك تايمز ،چاك شومر ،رهبر اقليت
دمكرات ســنا در اينباره گفته است« :بايد صداي
مردم آمريكا در انتخاب قاضــي بعدي ديوان عالي
شنيده شود .بنابراين،اين جاي خالي نبايد قبل از
انتخاب رئيسجمهور جديد پر شــود ».ترامپ ،در
دوران حضور خود در كاخ ســفيد2 ،جاي خالي را
با گزينههاي خود پر كرده و اگر ســومين قاضي را
هم انتخاب كند ،به نخستين رئيسجمهور در نيم
قرن اخير تبديل ميشود كه 3قاضي به ديوان عالي
فرستاده است.
ديوان عالي آمريــكا ،باالترين مرجــع قضايي در
آمريكاست كه فراتر از دادگاههاي فدرال و آمريكايي
ميتواند در تمامي پروندههاي قضايي نظر خود را
كه حرف آخر در آمريكا به شمار ميرود اعمال كند.

روث بيدر گينزبــرگ در آمريكا ،چيزي فراتر از
يك قاضي ديوان عالي بود؛ او بهواســطه 6دهه
فعاليت درخشان حقوقي ،هم از سوي ليبرالها و
هم از سوي محافظهكاران تمجيد ميشد و چنان
بهخاطر تفســيرها و راهكارهاي حقوقياش در
جامعه محبوب بود كه وارد فرهنگ عامه آمريكا
شده است.
آمريكاييهــای ليبــرال بهخصــوص از او
بهخاطــر تصميمگير يهاي درخشــانش در
تفرقهافكنتريــن موضوعــات چنددهه اخير
آمريكا يك بت ساختهاند.
گينزبرگ در سال 1939در يك خانواده مهاجر
يهودي در بروكلين نيويورك متولد شد و يكي از
نخستين زنانی بود که در دانشگاه هاروارد حقوق
خواند .بعد از فارغالتحصيلي بهعنوان شــاگرد
برجسته دورهاش ،نتوانســت شغلی پيدا كند و
خيلي زود با تبعيض جنســيتي مواجه شد .او
بعدها پروندهاي را به ديوان برد تا تبعيض جنسي
عليه زنان در هنگام تقاضــاي كار را ثابت كند و
ادعاي خود را كه تبعيض جنســي خالف قانون
اساسي است ،اثبات كرد.
او در سال 1972اتحاديه حقوق زنان و آزاديهاي
مدني آمريكا را تشكيل داد و به نخستين استاد
حقوق زن در دانشــگاه كلمبيا تبديل شــد .در
دوران جيمي كارتر وارد سيستم قضايي آمريكا
شد و بهعنوان قاضي دولتي ،رويكردي ميانهرو
داشت .در سال ،1993بيل كلينتون او را بهعنوان
قاضي ديوان عالي منصوب كرد و در هنگام مرگ،
باتجربهترين قاضي ديوان بود .او ســالها براي
برابری حقوق قانوني زنــان تالش كرد و همين
تالشها او را به قهرمان فمینيستهاي آمريكايي
تبديل كرد .او در پروندههاي ازدواج همجنسها
و حقوق سقط جنين ،رويكرد ليبرالي داشت و
رأي دادگاه با نفوذ او صادر شد .گينزبرگ چنان
در ميان عامه مردم محبوب بــود كه برخي در
آمريكا ،تصويــر او را روي بدن خــود خالكوبي
كردهاند .شخصيت او ،ســوژه برنامههاي متنوع
تلويزيوني،چند كتاب و چند مستند بوده است.

روزنامه ديليتلگراف [انگليس]

محدوديتهاي جديد
براي مقابله با موج دوم كرونا
ديليتلگراف در گزارشــي به آغاز
موج دوم كرونــا در انگليس و برنامههاي
دولت براي مقابله با آن پرداخته اســت.
نخســتوزير انگليس ضمن هشدار در
مورد آغاز موج دوم كرونا ،اعالم كرده كه
دولت بهزودي محدوديتهايي در سراسر
كشور اعمال خواهد كرد .هماكنون بيش
از 13ميليون نفر در شــمال و شمالغرب
انگليس مشــمول قوانين منع رفتوآمد
هستند.
بهعبارت ديگر ،بهدليل افزايش ســرعت
شيوع ويروس ،از هر 5انگليسي1 ،نفر در
خانه مانده است .به نوشته ديليتلگراف،
بوريس جانسون طي سخناني در دانشگاه
آكســفورد ،به آغاز مــوج دوم كرونا در
فرانسه و اسپانيا اشاره كرده و گفته است
كه تكــرار اين وضعيــت در انگليس نيز
اجتنا بناپذير است و بايد براي مقابله با
آن آمادگي داشت.
دولت اخيرا «قانون 6نفر» را پياده كرده
كه براساس آن تجمع بيش از 6نفر ممنوع
اســت .وضعيت در انگليس بسيار وخيم
بوده و آمار مبتاليان ناگهان به 6هزار نفر
در روز رسيده است.
پيش از اين ،آمار ابتــاي روزانه حدود
3هزار و 200نفر بود .در ميان كشــورهاي
اروپايي ،انگليس با بدترين وضعيت شيوع
كرونا مواجه است .تاكنون در اين كشور
386هزار نفر به كرونا مبتال شده و حدود
42هزار نفر نيز در اثر ابتال جان دادهاند.

اجالس گروه  ،20اهرم فشار به رياض

فعاالن حقوق بشر از دولتهاي خود خواستهاند نشست گروه 20در عربستان را تحريم كنند
ادامه حبس شاهزادههايي كه از 3سال پيش
گزارش به دســتور محمــد بنســلمان ،وليعهد
عربستان سعودي بازداشت شدهاند ،ميزباني
رياض در اجالس آتي گروه 20را به خطر انداخته و فشارها
براي لغو اين رويداد كه اعتبار زيادي براي عربســتان به
همراه خواهد داشت را افزايش داده است.
به نوشته گاردين،از 68شاهزادهاي كه 3سال قبل دستگير
شدند ،تنها 5نفر آزاد شــدهاند و به گفته سازمان حقوق
بشري گرنت ليبرتي ،هنوز 63نفر از آنها در زندان هستند.
15نفر از اين افــراد ،در زندان معــروف الحائر نگهداري
ميشوند.
اين تنها موج دســتگيريها در عربســتان ســعودي در
سالهاي اخير نيست و بســياري از روشنفكران ،رهبران
ديني ،روزنامهنگاران و اساتيد دانشــگاهي كه با نظرات
محمد بنســلمان زاويه داشتهاند ،بازداشــت شدهاند.
دستگيري اين شــاهزادهها كه ســر و صداي زيادي هم
ايجاد كرد ،به نوعي تسويهحســاب با رقبــاي احتمالي
بنسلمان در مسير رســيدن به قدرت تلقي شده است.
عربســتان همچنين از بهار سال 2018ميالدي 14فعال
زنان را دستگير كرده و يكي از آنها مدعي شده كه در زندان
شكنجه شده است.
با توجه به اين شــرايط،يــك كارزار بــزرگ بينالمللي
در آســتانه برگزاري اجالس گروه 20در رياض شــكل
گرفته تا عرصه را بر بنســلمان تنگ كند و به دولتهاي
شركتكننده فشار بياورد تا براي حضور در اين اجالس،
شــرطهايي براي عربستان ســعودي بگذارند .گروه۲۰
از 20اقتصاد بزرگ جهان تشكيل شــده كه در مجموع
۸۵درصد كل اقتصاد جهاني و دوسوم جمعيت جهان را
در اختيار دارند.

گرنت ليبرتي كه مشــخصا روي آزاديهــاي مدني در
عربســتان ســعودي تمركز دارد ،اعالم كــرده كه افراد
بازداشت شــده بهصورت غيرقانوني و به اتهامهاي واهي
در زندان بهسرميبرند و تعدادي از آنها ،به اعدام محكوم
شدهاند.
يكي از افرادي كه توسط عربســتان دستگير شده ،شيخ
ســلمان العوده ،يك رهبر ديني 64ســاله با 20ميليون
دنبالكننده در شبكههاي اجتماعي است .او 10سپتامبر
 ،2017تنها ســاعاتي بعد از آنكه در توييتر نوشتهاي در
رابطه با همدلي ملتها منتشــر كرد بازداشــت شد .اين
توييت ،از سوي دادگاه مصداق تمرد از دستورات حكومت
تشخيص داده شــد ،چون دولت به تمامي رهبران ديني
دســتور داده بود فقط بايــد توييتهايــي در حمايت از
عربستان منتشر كنند .در آن زمان عربستان و قطر وارد
مناقشهاي شده بودند كه همچنان ادامه دارد و اين 2كشور
همسايه را ،به 2رقيب منطقهاي تبديل كرد .العوده ،پيش
از آن سالها تحت نظر مقامات سعودي بود چون پيشتر
هم از بهار عربي در برخي كشــورهاي خاورميانه حمايت
كرده بود .محل برگزاري اجالس گروه 20در رياض ،تنها
30كيلومتر با زندان امنيتي عربستان سعودي فاصله دارد.
لوسي ري ،يكي از سخنگويان گرنت ليبرتي گفته است:
«3سال بعد از پاكسازي محمد بنسلمان ،فعاالن مدني،
محققان و روزنامهنگاراني كه او بازداشــت كرده شكنجه
و در ســلولهاي انفرادي نگهداري ميشــوند و از ديدار
خانوادههايشان محروم هستند .امروز ،تعداد بيشتري از
اين قربانيان با مجازات مرگ مواجه هستند .درحاليكه
دولتهاي دنيا به عربســتان اجازه دادهاند كه رياســت
اجالس گروه 20را بهعهده بگيــرد ،زندانيان عقيدتي در
زندانها به حال خود رها شــدهاند و در حالي بهدســت

فراموشي سپرده ميشوند كه عمال هيچ اتهام مشخصي
عليه آنها وجود ندارد .اگر حقوق بشر براي دولت بريتانيا
و ديگر دولتهاي گــروه 20اهميــت دارد ،بايد پيش از
برگزاري اجالس از رياض بخواهند كــه اين زندانيها را
آزاد كنند و در غيراين صورت ،اجالس را تحريم كنند».
محمد بنسلمان ،وليعهد عربستان كه عمال رهبري اين
كشور را بهعهده دارد ،معتقد است كه در پي محكوم كردن
قتل جمال خاشقچي در ســال  ،2018نام خود را از ننگ
اين قتل پاك كرده و آبروي خود را خريده اســت .اين در
حالي است كه هم سيا و هم نماينده ويژه سازمان ملل او را
مستقيما با پرونده قتل وحشيانه خاشقچي در كنسولگري
عربستان در استانبول مرتبط كردهاند.
چند هفته قبــل ،دادگاهي در عربســتان حكــم اعدام
5متهم قتل خاشــقچي را لغو كرد و اين احكام را به 7تا
20ســال زندان كاهش داد .در همان روز ،بنســلمان با
والديمير پوتين ،رئيسجمهور روسيه و امانوئل مكرون،
رئيسجمهور فرانســه درباره برنامه اجــاس گروه20
صحبت كرد .بهنظر ميرسد بنسلمان واقعا نگران تحريم
اين نشست و ضربه به آبروي رياض است .اين اجالس قرار
است اوايل آذرماه برگزار شود.
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زني به تنهايي خانهاش را ساخت

مرگ پس از هك سرور بيمارستان

محافظي كه اسلحهاش را جا گذاشت

توقف بزرگترين پروژه استخراج طال

پيترماريتسبرگ :زنــي در آفريقاي جنوبي به تنهايي و
با استفاده از وســايل ابتدايي براي خودش خانه ساخت.
به گزارش آديتي سنترال ،اين زن 26ســاله تمام كارها
ازجمله طراحي و اندازهگيريها و حتي كارهاي سنگين را
به تنهايي انجام داده است .او كه زاما نام دارد از تمام مراحل
ســاخت خانهاش فيلم و عكس تهيه كرده و به سرعت در
فضاي مجازي موضوع بحث شــده اســت .او پيش از اين
هيچگاه كار ساختماني نكرده بود.

دوسلدورف :يك حمله باجافزاري به تعطيلي سيستمهاي
فناوري اطالعات بيمارستاني در دوسلدورف منجر شد .در
نتيجه اين اختالالت زني كه بايد به سرعت در بيمارستان
بستري ميشد ،پس از انتقال به بيمارستان در شهر ديگري
فوت كرد .بهگزارش گاردين۳۰ ،سرور در اين بيمارستان
رمزگذاري شدند و يك يادداشت باجخواهي روي يكي از
سيستمها وجود داشت .در اين يادداشت نشانياي براي
تماس وجود داشت اما مقدار باج مشخص نشده بود.

لندن :محافظ دومينيــك راب ،وزير خارجه بريتانيا پس
از اينكه اســلحهاش را در هواپيما جا گذاشــته بود از كار
اخراج شد .به گزارش ديلي ميل ،يكي از كاركنان خدماتي
فرودگاه هيتروي لندن ،هنگام تميز كردن هواپيما سالح
را پيدا كرد و سرانجام مشخص شد اين اسلحه متعلق به
محافظ وزير خارجه بريتانياست .وزير خارجه بريتانيا هفته
گذشته به واشنگتن ســفر كرده بود تا درباره برگزيت با
مايك پمپئو ،همتاي آمريكايياش گفتوگو كند.

آند كورديلرا :دادگاهي در شــيلي با صدور حكمي بزرگترين
پروژه معدن طالي جهان در اين كشــور را بهدليل آســيبهاي
زيستمحيطي پيش از بهرهبرداري متوقف كرد .بهگزارش يورونيوز،
شركت كانادايي «بريك گلد» نيز كه تصميم داشت۸ميليارد دالر در
اين پروژه سرمايهگذاري كند از سوي دادگاه به پرداخت جريمهاي
بسيار سنگين محكوم شد .براساس حكم دادگاه ،ميزان خطري
كه پروژه معدن «پاســكوآ الما» براي سالمتي مردم داشته است،
هيچگونه راه دومي را براي ادامه اين پروژه باقي نگذاشته بود.

نگاه

فريبا خاني

دوش بيماري چشم تو ببرد از دستم
ليكن از لطف لبت صورت جان ميبستم
عشق من با خط مشكين تو امروزي نيست
ديرگاه است كز اين جام هاللي مستم

سالمرگ

نويسنده و روزنامهنگار

مسافر كوچولويي كه از شكنجه ُمرد!

فريدون مشيري

كاش زنده بودي ،پســرك 6ســاله
اشــتهاردي كوچكم .كاش كسي
براي تو قصه ميخواند تا شيرين
بخوابي و نگران چيزي نباشــي.
نترســي از اينكــه ز نعمو از
حضور تــو ناراحت اســت.
نترســي از اينكــه پدر و
مــادرت مســئوليت تو را
نميپذيرنــد .نترســي از
اينكه تو را به غريبهاي بسپارند.
كاش برايت قصه ميگفتم؛ قصه پسركي كه «نخودي» نام
داشت .زني كه آرزوي فرزند داشت ،نخودهاي جادويي را
خيس كرد و فردا صاحب پسري شد .قرار بود نخودي براي
پدرش كه در مزرعه كار ميكرد ،غذا ببرد.
مادرش گفته بود :پشت سرت را نگاه نكن!
اما او نگاه كرد .بعد درخت هلويي ديد و غذاي پدر يادش
رفت.
باالي درخت رفت و مشغول خوردن شــد و آنگاه غولي
از راه رسيد.
من از اين خبر متنفرم.
«پسر بچه 6ساله بر اثر شكنجه زنعمو مرد».
اين تيتر اشتباه است .پدر و مادر تو شريك قتل تو بودند.
وقتي آنها تو را رها كردند از ديگران چه اميدي اســت؟
ميداني ما آدمبزرگها چند دســتهايم؛ يك دستهمان
وقتي طالق ميگيريم ،فرزند خود را هم طالق ميدهيم؛
مثل پرنده بيمسئوليتي به نام «فاخته».
فاخته در آشيان ديگران تخم ميگذارد تا پرندگان ديگر
جوجههايش را بزرگ كنند.
زنعمو اعتراف كرد كه شبادراري داشتي و تو را به زمين
زد؛ سرت به زمين خورد و تاب نياوردي.
پسرك عزيزم چرا بايد اضطراب نداشته باشي؛ دنيايي از
اضطراب در دل كوچكت خانه كرده بود .داشــتم برايت
ميگفتم .نخودي غول ترسناكي ديد ،اولش ترسيد ،اما
مغز كوچكــش را بهكار انداخت .غول را شكســت داد با
اينكه كوچك بود و بعد براي پدرش غذا برد و مادرش با
ديدنش شاد شد.
عمويت گفت :نميخواستم تو را به بهزيستي بدهم.
كاش تو را به بهزيستي ميسپرد كه كتك نخوري و كمتر
آزار ببيني .روي بدن كوچكت هزار جراحت و زخم بود.
زنعمويت موقع بازجويي گفت :برادرشوهرم و همسرش
از هم جدا شده بودند و هيچكدام حاضر نبودند اين بچه
را نگه دارند؛ به همينخاطر شوهرم او را به خانه ما آورد تا
از بچه مراقبت كند.
من سر اين موضوع با همسرم اختالف داشتم و ميگفتم
به من ربطي ندارد از بچه برادرت مراقبت كنم ،اما شوهرم
اصرار داشت .بچه كنترل ادرار نداشت و هربار خودش را
خيس ميكرد .روز حادثه وقتي او خودش را خيس كرد،
عصباني شدم و او را زدم .ســرش به ديوار برخورد كرد و
بيهوش شــد .بالفاصله زمين را خيس كردم و به شوهرم
گفتم بچه پايش سر خورده و زمين افتاده است .فوري او
را به بيمارستان برديم و آنجا گفتند امكان كمك به بچه
را ندارند؛ به همينخاطر او را به بيمارستان ديگري برديم
تا نجاتش دهيم.
پسرك 6ساله من ،كاش مادرت قصه بلد بود .كاش پدرت
مسئوليت ميدانست .كاش كسي برايت ميگفت كه در
قصهها براي هر تلخي شيريني هست و پايان قصه كودكانه
هميشه با خوشي تمام ميشود.
اما تو فرصت زندگي نداشتي.
خيلي از كودكان مثل تو بيپنــاه ،آزار ميبينند و قدرت
دفاع ندارند .هيچ ميداني در روزهاي كرونا ،كودكآزاري
در كشور ما 5برابر شده است.
تو از كجا بايد بداني؟
ياد كتاب شازده كوچولو ميافتم .روباه گفت :آدمها اين
حقيقت را فراموش كردهاند ،ولي تو نبايد فراموش كني.
تو هر چه را اهلي كني ،هميشه مسئول آنخواهي بود .تو
مسئول گل خودت هستي.
نلي زاكس(شــاعر آلماني) ميگويد :هميشه آنجايي كه
كودكان ميميرند ،سنگ و ســتاره و روياهاي بسياري
بيوطن ميشوند.
من ميگويم :شــرم بر ما باد ...كه هر روز يك خبر تلخ از
مرگ كودكان و نوجوانان ميخوانيــم .يك روز رومينا و
يك روز پسرك 6ساله اشتهاردي.

اگرچه ايران هميشه ســرزمين شعر و ادب بوده و
هست و شمار شاعران آن بســيار اما در ميان اين
شعرا شــمار آناني كه در پيوند شــعر با موسيقي
نقشي ماندگار داشــتهاند آنچنان زياد نيست .در
ميان اين گروه كوچكتر ،نامي پرآوازه به چشــم
ميخورد كه هم ميان اســتادان اين رشته مقبول
است و هم در ميان مردم توانسته اقبال عمومي را بهخود جلب كند .فريدون مشيري
كه در چنين روزي پا به عرصه وجود گذاشت،زاده خيابان ايران (خيابان عينالدوله)
تهران بود .دانشآموز مدرسه دارالفنون در 39سالگي مادرش را با غمي جانكاه از دست
داد و در كنار ادامه تحصيل به خبرنگاري و نويسندگي روي آورد؛ همين حرفه او را با
بزرگان و شعراي بنام بيشتر آشنا كرد .مشيري ســرودن شعر را از نوجواني و تقريباً از
15سالگي شروع كرد .نخستين مجموعه شعرش با نام «تشنه طوفان» در ۲۸سالگي با
مقدمه محمدحسين شهريار و علي دشتي در سال ۱۳۳۴به چاپ رسيد .در سال1350
تا  1357با عضويت در شوراي موسيقي و شــعر راديو و با آشنايي با موسيقي در كنار
عماد خراساني ،سيمين بهبهاني و هوشنگ ابتهاج با پيوند شعر و موسيقي نقشي غني
در ساخت برنامه گلهاي تازه در راديو ايران ايفا كرد .معروفترين اثر وي شعر «كوچه»
نام دارد كه در ارديبهشت ۱۳۳۹در مجله «روشنفكر» چاپ شد .اين شعر از زيباترين و
عاشقانهترين شعرهاي نو زبان فارسي است.
فريدون مشيري (زاده۳۰شهريور  ،1303 -5درگذشته آبان)۱۳۷۹

دستفرمان

مجتمعي مسکونی در سیچوان چين که به گیاهان طبیعی اش مشهور است   .عکس :فرانس پرس

يادداشت

مير جاللالدين كزازي
نويسنده و استاد دانشگاه

جشنهاي
شهريورگان و آذر
جشنهايي كه در شهريور برگزار
ميشده است و در ايران هنوز
هم گاهي برگزار ميشود ،يكي
جشني است كه به نام شهريورگان آن را برگزار ميكردهاند.
مانند بسياري از جشنهاي ايراني ،اين جشن در چهارمين
روز كه شــهريورروز نام داشته است ،از شــهريورماه برگزار
ميشده است .گذشــته از آن ،جشــن ديگري هم در پايان
شــهريور برگزار ميشده اســت كه گاه آن را جشن آذر هم
ناميدهانــد .اين نامگذاري از آنجاســت كه بــا پايانگرفتن
شهريور ،تابستان به فرجام ميآيد و زمان سرما آغاز ميگيرد

نقد و نظر

مجيد روانجو

نويسنده و روزنامهنگار

مصيبت
نويسنده بودن
كنــش و فعاليــت معطــوف بــه
نويسندگي در كشــورهاي جهان
ســوم و بهويژه ايران ســخت است
و بــه غايت ماللتبار .نويســندگي
مكانيسمي دروني اســت و از هرنظر تماميتخواه .او كه در
اين شرايط موحش ،براي خود كار طاقتفرساي نويسندگي
برميگزيند ،ميداند كه بايد همنشين ابدي از دست دادن
شود؛ براي پروراندن و به بار نشســتن آنچه در فكر و تخيل
خود تدارك ديده و اينك بر صفحه ســفيد كاغذ يا مانيتور
امكان ظهور در حيات كلمات يافته است.
نويســندگي وقتشناس و در هر شــرايطي ولكن گريبان
نويسنده نيست؛ فرقي به حالش نميكند كه نويسنده مبتال
سر كار باشد ،مشغول رتق و فتق امور زندگي شخصي باشد
يا حتي در خواب.
نويسندگي براي فربه و پرتوان شدن نويسنده را واميدارد به
مطالعه و كنكاش مدام .او ميداند كه اگر چنين نكند ،سمند
تيز پا و سركش نوشــتن به مرور كاهل و فرسوده ميشود و
از رفتن بازميماند .براي نويسنده راستين ،اشتهاي نوشتن
غريزهاي سيريناپذير است؛ از ســوژه و موضوعي به سوژه
و موضوعي ديگر .ناگفته پيداســت كه بودهاند نويسندگاني
كه در همان2يا 3سال نويسندگي كار خود را تمام و كمال
انجام داده ،عطاي نوشتن را به لقايش بخشيده و وارد دنيا و

و چاره ســرما آتش است .زماني اســت كه ايرانيان بسته به
اينكه در كدامين بومهاي ايران ميزيســتهاند ،روي به آتش
ميآوردهاند .در اينكه اين جشــن آذر در چــه روزي برگزار
ميشدهاست ،بازگفتهاي گوناگوني هست؛ يكي از آنها همان
است كه گفته شد .تاريخنگار نامدار سده هفتم ،گرديزي ،در
تاريخي كه نوشته است و زيناالخبار نام دارد ،آورده كه اين
روز شهريورگان را آذر جشن گويند ،زيرا كه او اندر آخر ايام
تابستان است و اول تغيير هوا .در آن ميلكردن به سردي و
رغبت مردمان به آتشافروختن بيش است .به هر روي ،اين
جشن را هنوز زرتشتيان گرامي ميدارند و در آتشكدهها گرد
هم ميآيند و دعاهايي ويژه را ميســرايند ،خوشبويهاي
سوختني را در آتش ميافشانند .آذر يا آتش در جهانبيني
آييني ايراني ارزشي ويژه داشته است .از همين روي پارهاي
از جشنهاي ايراني در پيوند است با آتش يا به سخني ديگر
با گرما و روشــنايي و روز .از آن ميان جشــن ســده ،جشن
چهارشنبهسوري و حتي جشــن نوروز كه آن نيز پيوندي با
آتش دارد ،آوازهاي بلندتر يافتهاند.
داروكار ديگري شدهاند .چنين نويسندههايي چنان اندكاند
و تحفه كه هيچگاه مشمول قواعد عام نويسندگي نميشوند.
«آرتور رمبو» فرانسوي و زندهياد «مهرداد صمدي» از اين
دست شاعران ،مترجمان و منتقدان ادبي هستند .نويسنده،
چه شعر بنويسد ،چه رمان و داســتان كوتاه يا نقد ادبي يا...
مجبور استگاه و بيگاه دمخور حال و هواي خالقيت باشد،
از تخيل خود بهرهببرد و ســنگيني و شكنندگي نوشتن در
چنين اتمسفري را تحمل و هربار تجربه كند.
داروكار نويسندگي يكه اســت و مانندي براي آن نميتوان
يافت يا بهحســاب آورد .نميشــود بهطور عام آن را از پدر
به پسر ،به مثابه امري تكليف شــده درنظر گرفت .درست
است كه جنبه قابلتوجهي از نويسندگي مرهون استعداد و
تمرين و مطالعه است ،اما اثر بالشك چگونه ديدن و چگونه
شنيدن در اين عرصه را نميتوان انكار كرد .روشن است كه
نويسندگي نيز مانند هر فن شريفي نيازمند آموختن است و
عرقريزان روح .اين پروسه در همه مراحل اين كار ماللتبار
مشهود است.
شيريني و حالوت پنهان در روند خالقيت و كشف و شهود
جاري در نويسندگي ،نويســنده را تحريك ميكند به كار
ِ
هشت نويسنده همواره در گرو نه و
دوباره و كارهاي بعدي.
حتي باالتر از آن است.
وضعيت نابسامان انتشــار اثر ،اوضاع مافياي پخش كتاب و
زيرپا نهادنهاي مكرر حق و حقوق نويسنده و مؤلف ازجمله
عوامل بازدارنده كار خالقانه نويســنده اســت .هرچند اين
فاكتورها ربطي بهكار نويســنده در اتاق خلوت او ندارد ،اما
خواهي نخواهي بر پروسه پيچيده نويسندگي اثرات مخرب
و بازدارندهاي دارد كه انكار و كتمان نميتواند كرد.
روي هم رفته ،نويسنده امروز ،انساني است از هم گسيخته
كه در پي سامان دادن به جهان و شايد خود است.

ويترين
تربيت اصولي و يكي مثل تو
انتشارات ققنوس با هدف اينكه
خواندن گزيدهاي از آثار بهمراتب
بهتــر از نخواندن آنهاســت و با
الگوبرداري از كتابهاي كوچك
و كمحجــم انتشــارات گاليمار
فرانسه به نام فوليو (  )Folioو با
مطلع ساختن ناشر فرانسوي از
اين تصميم مجموع ه «پانوراما» را
براي چاپ آثاري در قطع كوچك
و كمحجم ،تعريف كرده اســت.
در تازهترين آثــار اين مجموعه،
«يكي مثل تو» مجموعهداستاني
از نويسندگان انگليسي و «تربيت
اصولي» ،رمانــي كوتاه از كورت
ونــهگات ،نويســنده معاصــر
آمريكايــي روانــه بــازار كتاب
شدهاند .يكي مثل تو7 ،داستان
را شامل ميشــود؛ «كالغ» اثرال.ا ِي.
جي اســترانگ« ،زيباي كمبرول» ازوي.اس.پريچت،
«جانسختها» اثرالي اسميت« ،يكي مثل تو» از روآل
دال« ،قسمت» ازجوريا هميك« ،سه پيرمرد» اثر جورج
مكي براون و در آخر «راههاي فرار» از پنهلوژه فيتزجرالد.
يكي مثل تو ،با ترجمه حسين عليرضايي در  ۱۲۰صفحه
و شمارگان يكهزار و  ۱۰۰نسخه منتشر شده است.
تربيت اصولي هم نخســتين رمان ونهگات اســت كه با
سبكي واقعگرايانه و تحتتأثير جنگ جهاني نگاشته شده
اســت .كورت ونهگات ( )2007-۱۹۲۲را از بازماندگان
نسل طاليي نويســندگان معاصر جهان ميدانند .آثار او
تلفيقي از طنز سياه و فضاي تخيلي بود.
او در سال ۱۹۴۴در جنگ جهاني دوم بهدست نيروهاي
آلماني اســير و در درسدن حبس شــد و يك سال بعد
شاهد بمباران عظيم اين شــهر در سال ۱۹۴۵بهدست
متفقين بود كه تمام شــهر را نابود كردنــد و ونهگات از
معدود بازماندگان اين بمباران بود .بعدها اين مشــاهده
را در اثر مشهورش «ســاخخانه شــماره »۵داستاني
كرد .سال ۱۹۴۵آزاد شد و به آمريكا برگشت .وي بعد از
جنگ به دانشگاه شيكاگو رفت و در رشته انسانشناسي
تحصيل كرد و همزمان خبرنگار جنايي شــد .سرانجام
در سال ۱۹۷۱دانشگاه شيكاگو رمان «گهواره گربه» را
بهعنوان رساله انسانشناسي پذيرفت و به او فوقليسانس
داد .تربيت اصولي ،بــا ترجمه محمدرضا شــكاري در
۹۳صفحه و شــمارگان يكهزار و  ۱۰۰نســخه منتشر
شده است.

حميد ضياييپرور
روزنامهنگار

تنها استثنا در همكاري جمعي رانندگان ايراني
بســياري از رانندگان ايراني عمدتا فردگرا هســتند و ميخواهند گليم خود را از آب
بگيرند .اينكه چه باليي بر سر ديگران ميآيد ،برايشان مهم نيست .اينكه انحراف آنها
از مسير اصلي و پيچيدن به جلو خودروها چگونه باعث افزايش و گره خوردن ترافيك
ميشود ،برايشان اهميتي ندارد .رانندگان ايراني تصور ميكنند رانندگي يك امر فردي
است ،درحاليكه واقعيت اين است كه رانندگي يك فعاليت جمعي است .تنها استثنا
در اين مورد در جادههاي ايران رخ ميدهد؛ جايي كه رانندگان به ديگر خودروها چراغ
ميدهند و اطالع ميدهند كه جلوتر پليس ايستاده است و دوربين دارد! مواظبباش
گير نيفتي .ديده شده است كه حتي دست خود را از پنجره بيرون آورده و باالي سر خود
به عالمت گردون پليس چرخاندهاند تا ديگران شيرفهم شوند كه پليس جلوتر ايستاده
است مبادا گير بيفتيد! درحاليكه در دنيا موضوع برعكس است و اگر رانندهاي در غياب
پليس ،تخلفي از ديگران ببيند ،در نخستين فرصت موضوع را به پليس اطالع ميدهد.

سالمت
علل منقرض نشدن پرندهها
ديرينهشناسان درباره اينكه چرا دايناسورها پس از برخورد يك سيارك به زمين منقرض
شدند ،اما پرندگان زنده ماندند ،معتقدند منقارهاي پرندگان باعث شده آنها نسبت به
ساير موجودات برتري داشته باشند .بهگزارش ايسنا ،پرندگان تنها «دايناسورهايي»
هستند كه زنده ماندهاند! اين شــايد عجيب بهنظر برسد ،چراكه يك كبوتر يا پنگوئن
خيلي شبيه به مث ً
ال تيرانوزاروس نيســت ،اما ارتباط بين آنها هنوز وجود دارد .حدود
۱۵۰ميليون سال پيش در دوران ژوراسيك ،نخستين پرندگان از دايناسورهاي كوچك،
پوشيده از پَر ،تبديل به شاخه جديدي از درخت خانواده دايناسورها شدند .براي بيش
از ۸۰ميليون سال ،انواع پرندگان شكوفا شدند؛ از پرندگان شناگر داراي دندان گرفته تا
پرندگان منقاري كه هنگام پرواز پرهاي بلندي را با خود حمل ميكردند.
پرندگان را ميتوان در دسته دايناسورهاي پرنده دســتهبندي كرد و همه انواع ديگر
دايناسورها ،دايناسورهاي غيرپرندهاند .دليل كلي اينكه ديرينهشناسان اين دستهبندي
را انجام دادهاند ،فاجعهاي است كه ۶۶ميليون سال پيش رخ داده است.

 20سال پيش
همشهري30شهريور 1379

به آينده اميدوارم

حجتاالسالموالمسلمين خاتمي ،رئيسجمهوري اسالمي ايران در آخرين روز از سفر
4روزه خود به استان آذربايجان غربي ديروز با مردم شهر مرزي پيرانشهر و مهاباد ديدار
كرد .آقاي خاتمي در جمع مردم پيرانشهر با توصيف رشــادتهاي آنان در طول دوران
جنگ تحميلي با اظهار تأسف از عدمحضور در ميان مردم سردشت ،پايداري و مقاومت
آنان را در برابر دشمن و بمباران شيميايي ستود .همزمان با سفر رئيسجمهوري به اين
2شهرستان بيش از ۸۰طرح عمراني ،توليدي و خدماتي و با اعتباري بالغ بر ۳۰ميليارد
ريال در پيرانشهر و مهاباد به بهرهبرداري رسيد .همچنين رئيسجمهور گفت :من به آينده
اين كشور و ملت اميدوارم .تا وقتي كه اين اميد باقي باشد با همه وجود توان ناچيز خود را در
خدمت ملت و انقالب قرار خواهم داد .البته نبايد غافل شد كه نگرانيهايي نيز وجود دارد.
رئيسجمهور افزود :ملت ما پس از انقالب اسالمي دريافت كه دينداري مخالف آزادي و
مخالف با حاكميت بر سرنوشت خويش نيست و دينداري معارضهاي با اينكه قدرت ناشي
از اراده و تحت نظارت مردم باشد ،ندارد.

سند

سمندریان در
سالنامه خاقانی

انتشار ســالنامه توسط دبیرســتانها در
ابتدای دهه  30نشانه اهمیت و جایگاه علمی
دبیرستان در رقابت با سایر آموزشگاههای
آن دوره بود .سالنامه دبیرستان خاقانی در
ســال های تحصیلی 1329-30و 30-31
یکی از این نمونه هاســت .در این سالنامه
عکسهایی از اولین هنرنماییهای نمایشی
حمیدرضا سمندریان درج شده که اهمیت
اسنادی دارد.

ستارهنيويورك1330

حنه از نمایش «ماجرای یک زندگی»
یک ص
ناصحی ،سمندریان ،میثاقی و مرادی
در این عکس آواسانی،
دیده میشوند.

صحنهای از نمایش «ماجرای یک زندگی»
سمندریان و ناصحی ،دو تن از هنرپ
یشگان
در
این
عکس
دیده
م
ی
شوند.
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روانكاویمعاصر

تکرار دایره
بسته خشونت

مصدق14مهر
ازتهرانبهسوي
سازمانمللپروازكرد

وقتی مذاکره به
تعطیالت می رود

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

نمایی از اعتراضات مردمی
در جریان نهضت ملیشدن صنعت نفت

مرتضي بركتي همداني ���������������������������
پيرمــردي تقريبا قد كمــان ،عصازنــان قدم
برميداشت تا اينكه به ميزي رسيد كه نماينده
كشــورهاي عضو نشســته بودند .او با آرامش
روي صندلياي نشست كه تابلوي نام «ايران»
روبهرويش بود .با آغاز جلســه و زمان دفاع ،به
زبان فرانسه سخن ميگفت؛ سكوت سهمگين
همچون آواري بر ســر نماينده انگليس خراب
ميشد .با گذشت 70ســال از اين واقعه بزرگ،
اين ماجراي عبرتآموز ،اين داستان شنيدني كه
بايد الاليي كودكان ايراني ميبود و سحر كالمي
كه از زبان پيرمرد خارج ميشد ،هنوز در تاريخ
معاصر ايران رمزگشايي نشده است .اين پيرمرد
الغر كه هميشــه مريض بود و در تختخواب با
مقامات خارجي و داخلي مالقات ميكرد ،چگونه
جان گرفته بود و فرياد تاريخي ايرانيان را بر سر
استعمار انگليس ميكوبيد .او در 23مهر 1330
كه جلسه اول شوراي امنيت براي تعيين تكليف
شكايت انگليس از ايران بهخاطر ملي شدن نفت
برگزار شد ،در آغاز سخنانش اينگونه غريد« :در
سال 1948طبق دفاتر شركت سابق نفت ايران

درآمد خالص شركت در حدود 61ميليون ليره
بوده كه فقــط 9ميليون ليره آن بــه ايران داده
شــده و  8ميليون ليره آن هم بابــت ماليات به
خزانهداري انگليس تحويل داده شده است .در
اينجا بايد اضافه كنم مردمي كه در آبادان يعني
جايگاه معروفترين تصفيهخانــه نفت جهان
زندگي ميكنند با فقر و پريشاني بيحد و حساب
دست به گريبان هستند و حتي از ضروريات اوليه
زندگي نيز محروم هستند.»...
زماني كه محمد مصدق در ارديبهشت1330در
يك بازي سياســي خــاص كه در تاريــخ ايران
يگانه است ،به نخستوزيري رسيد ،اليحه خلع
يد انگليســيها از نفت ايران را براســاس قانون
مليشــدن نفت به تصويب مجلس شوراي ملي
رســاند .براســاس اين قانون كميتهاي جهت
اســتيفاي حقوق ايرانيان و اعمال حاكميت بر
اماكن نفتي جنوب تشكيل شد .مصدق۴،نماينده
عضو جبهه ملي را بــه عضويت كميته ۵نفرهاي
درآورد كه وظيفه همكاري با دولت را براي اجراي
قانون مليكردن بهعهده داشت .در ابتدا كميته
را به خوزستان فرســتاد تا تاسيسات نفتي ايران
را از انگليسيها تحويل بگيرد .روساي انگليسي

«شــركت نفت ايران و انگليس» تهديد كردند
كه با خــارج كردن مهندســين و كاركنان فني
خود ،تاسيســات نفتي ايران را به قول معروف از
كار مياندازند .مصدق مصممتر ايستاد و كميته
خلع يد بهكار خود ادامه داد .انگليسيها در پاسخ،
كاركنان خود را از آبــادان بهعنوان بزرگترين
پااليشگاه نفت جهان در آن موقع و ديگر تاسيسات
نفتي در بنادر و جايگاههاي استخراج نفت ،خارج
كردند .از ســوي ديگر در ادامه تهديداتشان به
جهان اعالم كردند حق خريــداري نفت ايران را
ندارند چنانچه اين اقدام صورت گيرد ،كشتيهاي
حامل نفت ايران را مصادره ميكنند .در چندين
نوبت شركتهاي كوچكي از ايتاليا كه نفت ايران
را خريداري كرده بودند ،محمولههايشان توسط
انگليسيها توقيف شد.
در اين زمان نمايندگاني از چند كشــور ازجمله
آمريكا بــراي ميانجيگري به ايــران آمدند كه
مصدق با بيان اينكه دولت ايران اصل ملي شدن
را پذيرفته و بايد انگليسيها نيز در مذاكرات اين
اصل را بپذيرند و اگر اين اقــدام صورت نگيرد
اساســا مذاكره و مصالحهاي صورت نميگيرد،
انگليسيها را آچمز كرد.

دولت انگليس پس از اينكه راه مصالحه را بسته
ديد به شوراي امنيت سازمان ملل شكايت كرد.
اين در تاريخ معاصر ايران در نوع خودش بسيار
مهم بود،چرا كه انگليســيها كه در ســالهاي
متمادي با دخالت در سياســت ايران راه خود را
ميرفتند حاال در شرايط خاصي كه از تبعات و
خسارتهاي جنگ جهاني دوم برايشان بهوجود
آمده بود ،براي برتري در زمين بــازي ايران به
نهادي بينالمللي شكايت بردند .تركيب شوراي
امنيت ســازمان ملل در آن روزهــا جالب بود؛
۵عضو دائمي؛ انگلستان ،آمريكا ،شوروي ،فرانسه
و چين ملــي (تايوان) و ديگر اعضــاي غيردائم
برزيل ،اكوادور ،تركيه ،هند ،هلند ،يوگسالوي
و . ...در ابتدا شورا تصميم گرفت كه آيا صالحيت
بررسي اين شــكايت را دارد ،در عين مخالفت
شوروي و يوگسالوي ،شوراي امنیت صالحيت
خود را تأييد كرد.شورا به دولت ايران اعالم كرد
كه در روز 17مهر جلسه بررسي شكايت برگزار
ميشــود و ايران درخواســت كرد اين مسئله
چند روزي تا 22مهر عقــب بيفتد .مصدق روز
14مهر از تهران به ســوي نيويورك پرواز كرد و
يك روز بعد به اين شهر رسيد .همه رسانههاي

انگليسحقمليشدنرابپذيرد

متن شرايط ايران براي مذاكره با انگليسيها در اوج بحران
پس از قانون ملي شــدن صنعت نفت ،مسئله خلع
يد انگليســيها از اماكن نفتي ايــران مورد توجه
قرار گرفت .در اين زمان رئيسجمهور آمريكا براي
ميانجيگري ميان ايران و انگلستان نمايندهاي به نام
اورل هريمن را به تهران فرســتاد .ماموريت اصلي
هريمن در تهران ،قانعكردن مصــدق به مذاكره با
انگليسيها بود .هريمن در تير ماه سال ۱۳۳۰وارد
تهران شد .وي همراه با والتر ل ِوي ،كارشناس نفتي،
چندين نوبت به ديدار مصدق رفت .هريمن و لوي در
اين ديدارها سعي داشــتند به مصدق بقبوالنند كه
ايران از نظر داشتن تكنولوژي ،تكنیسين و امكانات
ديگر ،تواني براي اداره مســتقل پااليشــگاه آبادان
ندارد .لوي در يكي از اين ديدارها خطاب به مصدق
گفته بود« :تقريبا هيچ ايراني آموزشديدهاي براي
اشغال مناصب اداري و فني پااليشگاه وجود ندارد.
ايران همچنين براي انتقال نفت به بازارهاي جهاني،
نفتكش در اختيار ندارد» .پس از برگزاري چندين
جلسه ،مذاكرات لوي و هريمن با مصدق به بنبست
كشيد .سندي كه ميخوانيد به امضاي تمام اعضاي
كابينه دكتر مصدق و اعضاي كميسيون نفت و هيأت
خلع يد انگليسيها رسيده اســت و از نظر تاريخي
از اين جهت مهم اســت كه در واقع شــروط ايران
براي مذاكره با انگليســيها به ميانجيگری آمريكا
گفته شده است .متن كامل اين ســند را بخوانيد:
«روز دوشــنبه  31تير ماه  1330جلسه مشترك
هيأت وزيران و هيأت مختلط در منزل جناب آقاي
دكترمحمد مصدق نخســتوزير انعقاد يافت و بعد
از مذاكــرات مفصل تصميمات ذيــل اتخاذ گرديد
كه در مذاكرات امروز عصر با آقاي هريمن نماينده
مخصوص حضرت رئيسجمهوري آمريكا طبق آن
عمل شود.
 )1فرمولي كه بايد آقاي هريمن تسليم شود از قرار

دیدار هریمن با مصدق و هیئت خلع ید

لشكركشــيهاي خياباني ،بنبســت در
گفتوگو ميان گروههاي سياســي و رواج
ترور مخالفان در ســالهاي پس از پايان
جنگ تا جاييكه قدرت حكومت با كودتا
به چنگ نظاميان بيفتد ،مشــخصه اصلي
اين سالهاست.
مجلــس كــه قاعدتــا محــل گفتوگو
و طنابكشــي سياسي اســت ،خودش و
نمايندگانــش و هر آنكه بــه آنجا ميآيد،
امنيت ندارد .پايــان گفتوگوها به گلوله
ختم شده اســت و روزنامهها به طرفداري
از احزاب به ناسزاگويي روي آوردهاند .همه
نشانههاي خشــم و عصبانيت از در و ديوار
شهر پيداست.
نيروهاي سياســي عرصه سياستورزي،
هيچكدام آنقدر قدرتمند نيستند كه مثل
پهلوي اول قدرت را قبضــه كنند .درباره
قدرت خود نيز چندان واقعبين نيســتند
كه پــاي ميز مذاكــره با رقبا بنشــينند.
بوروكراسي از راه رســيده و تحصيلكرده
غرب و مدرنيزاسيون نيروهاي تازهاي وارد
عرصه سياست كرده كه از سوي بازيگران
سنتي به رســميت شــناخته نميشوند
بنابراين قدرتنمايي به خيابانها كشيده
شده و تفنگها از غالف بيرون آمدهاند .شاه
جوان هم كه مدعي اصلي قدرت است در
اثر جنگ و دخالــت خارجي بيش از پيش
ناتوان شده است.
در چنين وضعيتي دايره بســته خشونت
و پاســخ با خشــونت دائما در حال تكرار
اســت .همين وضعيت ،نيروهاي ســنتي
جامعه را محافظهكارتر و هراسانتر كرده
و آمادگي پذيرش مجدد دوره اســتبداد را
پيدا كردهاند .برآيند اين شرايط مقدمات
كودتاي  2سال بعد بود.
خشم احساسي اســت كه قدرتي ويرانگر
دارد چرا كه خشم در پي تهديد بقا ـ درست
يا نادرست ـ بروز و بسيار نيرومند و پايدار
عمل ميكنــد .گويي نيروهاي سياســي
جامعه به اين نتيجه رسيدهاند كه در خأل
قدرت موجود هر مبــارزهاي مبارزه براي
بقاست.
وقتي خشم در يك رابطه بروز پيدا ميكند
و با خشــم جواب ميگيرد ،طرفين رابطه
وارد بازي باخت – باخت شــدهاند .خشم،
هيجان و ابزار بدوي مغز انسان براي زنده
ماندن بوده اســت كه هنوز هم به شــكل
ابتدايي خود قدرت بروز داشته و در نقطه
مقابل تعامل متمدنانه و گفتوگو و مذاكره
قرار دارد .زير هر خشمي بايد بهدنبال يك
آسيب يا ترس بود كه خشم براي جلوگيري
از آن آسيب يا هراس بروز كرده است.

ذيل خواهد بود:
درصورتي كه دولــت انگليس به وكالــت از طرف
شركت سابق نفت انگليس و ايران اصل ملي شدن
صنعت نفت در ايران را به رســمیت بشناسد دولت
ايران حاضر اســت با نمايندگان دولت انگليس به
وكالت از طرف شركت سابق وارد مذاكره شود.
 )2دولت انگلستان قبل از اعزام نمايندگان به تهران
موافقت خود را به وكالت از طرف شــركت سابق با
اصل ملي شدن صنعت نفت رسماً اعالم نمايد.
 )3مقصود از اصل ملي شدن صنعت نفت پيشنهادي
اســت كه در كميســيون مخصوص نفت مجلس
شــوراي ملي تصويب شــده و در مورخ  29اسفند
ماه  1329تأييد گرديده اســت و متن آن ذي ً
ال درج
ميشود:

بنا به سعادت ملت ايران و بهمنظور كمك به تأمين
صلح جهان امضاكنندگان ذيل پيشنهاد مينماييم
كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشــور بدون
استثنا ملي اعالم شود .يعني تمام عمليات اكتشاف،
استخراج و بهرهبرداري در دست دولت قرار گيرد.
 )4در موقــع مذاكره با آقاي هريمــن عين تعريف
اصل ملي شدن مندرج در ماده فوق به اطالع ايشان
برسد تا بعد سوء تفاهم در مذاكرات حاصل نشود و
نيز پاداشي را كه نمايندگان شركت ملي نفت راجع
به طرز قبول اصل ملي شدن صنعت نفت به دولت
ايران دادهاند و مورد قبول واقع نشده به اطالع ايشان
برسانند».
اين مذاكرات البته به جايي نرســيد و انگليسيها
چندماه بعد از ايران به شوراي امنيت شكايت بردند.

دنيا مجذوب شخصيت مصدق بودند .او مثل يك
ستاره در رسانهها مورد استقبال قرار گرفت .روز
سهشنبه23مهر مصدق وارد تاالر شورا شد و عليه
قطعنامهاي كه قرار بود عليه ايران رأيگيري شود
سخن گفت« :ملت ايران نيز از كشورهاي بزرگ و
از يك مؤسسه بينالمللي جز اين انتظار ندارد تا
آن را كمك كنند تا بتواند استقالل اقتصادي خود
را بهدست آورده و در سايه آن رفاه اجتماعي خود
را تأمين و به اين وسيله استقالل خويش را تقويت
كند .اگر دولتي مســئلهاي را كه در صالحيت
شوراي امنيت نيســت در اين شورا مطرح كند
و شــوراي امنيت بنا به داليل و جهات سياسي
تصميم بگيرد كه به آن مسئله رسيدگي كند در
اين صورت شوراي امنيت وسيلهاي براي مداخله
يك كشور در امور داخلي كشور ديگر خواهد شد
و به اين ترتيب اعتماد مردم از آن سلب خواهد
گرديد و شوراي امنيت از وظايفش كه حفظ صلح
جهان اســت باز خواهد ماند .»...مصدق مصمم
و بدون لكنت سخن ميگفت« :جنبشي كه در
ايران در جريان است مورد پشتيباني كامل كليه
افراد ملتي است كه به حقوق خود آشنايي كامل
دارند .ملت ايران مصمم اســت كه از اين منبع
حياتي كه ميراث ملي آن به شمار ميرود براي باال
بردن سطح زندگي افراد خود و حفظ صلح جهان
استفاده كند .منشور ملل متحد و اصول مقدسي
كه در آن مندرج اســت حكم ميكند كه كليه
كشورهاي عضو ســازمان ملل متحد در چنين
روزي دست كمك به سوي ايران دراز كنند».
ســخنان مصدق در عرصه رســانهاي و جهاني
هيجاني بزرگ را نزد ملتها و رســانهها ايجاد
كرد بهصورتي كه انگليســيها پيش از فرجام
دادخواهيشان خود را بازنده اين ماجرا ميديدند.
در چنين فضايي فرانسه در ميانجيگري بر سر اين
موضوع پيشنهاد داد كه شورا ،شكايت انگليس را
تعليق كند تا ديوان دادگستري بينالمللي در الهه
در اين مورد تصميمگيري كند .مصدق در اينجا
هم حرف جالبي زد؛ او خطاب به اعضاي شــورا
گفت كه در جلســه پاياني و رأيگيري شركت
نميكند چه آنكه «ايران از شورا توصيه و اندرز
نخواهد پذيرفت» .پيشــنهاد فرانسه و در واقع
شكست انگليس ،به رأي گذاشته شد و مورد قبول
شوراي امنيت قرار گرفت.
ماجرا براي يك سال به تعويق افتاد و ديوان الهه
بايد در اين مورد تصميــم ميگرفت .جايي كه
ايران در آنجا نيز پيروز بيرون آمد و از نظر قانوني و
بينالمللي اعمال حاكميت ايران بر منابع طبيعي
و ملياش به حق دانسته شد.
ماجراي ايران و انگليس امــا وقتي در نهادهاي
بينالمللي حل نشد ،به كودتا ختم شد.

سیاستمدار
مرد مردم

محمد مصدق9 ،ارديبهشت
 1330نخستوزير شد
حميدرضا محمدي���������������������
شايد مقبو لترين رجل عصر
پهلوي ،او باشد .كسيكه تنها
2 8ماه نخســتوزير بود اما
مليكردن صنعــت نفت و در
مقابل انگليســيها ايستادن
محبوبش كرد .به همينخاطر
هم بــود كه وقتــي دولتش
ســقوط كرد و خــودش هم
متحمل1 3سال حبس و حصر
شد ،مردم هم فسرده شدند.
آنان ،تعبير آمال خود را در او
ميديدند.
محمــد مصدق امــا جز آن
سا لهاي نخســت دهه،30
كارنامهاش نقاط عطف ديگري
هم دارد كه مغفول مانده است.
يكياش ،پنجماه و دوازدهروزي
بود كه ايالــت فارس را تجربه
كرد و از انتصابش در نوزدهم
مهر  1299تا استعفايش در دوم
فروردين 1300ماجرا داشت.
اقبال عمومي موجب حضورش
در اين منصب شــد و «از تمام
طبقات و احزاب و دستجات به
تلگرافخانــه رفتند و انتصاب
مرا به آن ايالت از نخستوزير
پيرنيا مشيرالدوله درخواست
كردند» و او هم مشــروط به
اينكه «از مردم چيزي نگيريد...
متعهد شدند نه از كسي بگيرند
نه چيزي به من بدهند» ،قبول
كــرد و حتي گفتــه بود «من
آنكس نخواهــم بود كه عليه
مردم قوا بهكار ببرم» و «از ماهي
ششهزار تومان حقوق ايالتي»،
يكسومش را كافي دانست.
كودتاي سوم اسفند كه شد،
مانند ديگر ايــاالت ،تلگراف
احمدشــاه به «آقــاي دكتر
مصدقالسلطنه» هم رسيد و او
زيركانه به اين بهانه كه «باعث
بسي اغتشاش و انقالب خواهد
شد و اصالح آن مشكل خواهد
بود» ،از انتشارش سر باز زد و
اين آغاز جدال او با رئيسالوزرا
بود .سيدضياءالدين طباطبايي
هــم تهديدش كــرد كه «به
كســانيكه در معبر [دولت
جديدالتشــكيل] ايجــاد
اشــكاالت نمايند ،جز ُمشت
چيزي نشان نميدهد».
مصــدق اما دســت پيش را
گرفت و البته با هيچانگاشتن
دولت مركزي ،ســيزد هروز
پــس از كودتا ،اســتعفايش
را «نظر به آثار پيشــامدهاي
محتملالوقــوع و كســالت
مزاجي» تسليم شــاه كرد و
شــاه هم ،دو هفته بعد ،اعالم
كرد كه «بــه تصويب جناب
رئيسالوزرا» رســيده است؛
يعني همهكاره اوست.
درباره مصدق بسيار گفته شده
اما ناگفته بسيار دارد.
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چهرهاول

مردي
در قاهره

محمدتقي قمي و راهاندازی دارالتقریب

1330

با ورود آيتاهلل بروجردي به قم ،سياستهاي شيخ عبدالكريم حائري تغيير كرد .اگرچه
بعد از شيخ عبدالكريم حائري ،مرجعيت به مراجع ثالث رسيده بود ،اما هيچكدام از آنان
نيز نتوانسته بودند سياستهاي كلياي كه شيخ عبدالكريم حائري بنيان گذاشته بود را
تغيير دهند .بعد از ورود آيتاهلل بروجردي به قم در سال ،1323روزبهروز از نفوذ و قدرت
مراجع ثالث كاســته و بر قدرت و محوريت آيتاهلل بروجردي افزودهشــد .از مهمترين
تحركات آيتاهلل بروجردي كه ارزش آن ،سالها بعد مشخص شد ،كمك به محمدتقي
قمي ،براي تأسيس دارالتقريب در مصر بود .محمدتقي قمي ،چند سال پيش از مهاجرت
آيتاهلل بروجردي به قم ،به مصر سفر كرده و زمينههاي تأسيس «دارالتقريب بينالمذاهب

االسالميه» را فراهم کرده بود .هدف محمدتقي قمي ،نزديكتركردن روابط ميان علماي
اهل سنت و شيعه بود و در اين راه ،شيخ محمود شلتوت ،از مهمترين علماي اهل سنت،
به او كمك ميكرد.
شكي در اين نبود كه محمدتقي قمي ،بدون پشتوانه مرجعيت مقتدر نميتوانست كاري
از پيش ببرد .به همين جهت بعد از اســتقرار آيتاهلل بروجردي در قم ،پيشنهاد تأسيس
بنيادي با عنوان دارالتقريب بين المذاهب االسالميه را به آيتاهلل بروجردي ميدهد .ايشان
نيز با پيشنهاد قمي موافقت ميكند و با اين موافقت عمال دارالتقريب از طرف جهان تشيع
به رسميت شناختهشده و اساسنامهاش با عنايت آيتاهلل بروجردي در سال 1326نوشته
ميشود .بعد از تشكيل دارالتقريب روابط ميان علماي اهل سنت و شيعيان رو به بهبودي
ميرود .آيتاهلل بروجردي دستور به حذف بخشي از مجلدات چالشبرانگيز «بحاراالنوار»

ميدهد و مصر نيز خطبه غدير را با اسناد معتبر اهل سنت منتشر ميكند .اين روابط دوجانبه
تا جايي پيش ميرود كه درنهايت ،شيخ محمود شــلتوت ،رئيس دانشگاه األزهر ،فتواي
تاريخياش را صادر ميكند .بهموجب اين فتوا ،عمل به فقه شيعه مشروع و مجاز دانسته شد
و فقه شيعه از جانب اهل سنت مشروعيت پیدا كرد .اقدامات شيخ محمود شلتوت محدود به
اين فتوا نماند ،او به خاطر به رسميت شناختهشدن اسرائيل توسط محمدرضاشاه ،نامهاي به
آيتاهلل بروجردي نوشت و به اين عمل محمدرضا پهلوي اعتراض كرد .همچنين در جريان
قيام 15خرداد به حمايت از آيتاهلل خميني(ع) پرداخت.
در سالهاي بعد با وفات آيتاهلل بروجردي و شيخ محمود شلتوت ،دارالتقريب قدرت و نفوذ
پيشين خود را از داد و بعد از مدتي نيز دفتر دارالتقريب در مصر بسته شد و ديگر اين سطح
از رابطه ميان حوزههاي علميه و دانشگاه األزهر تكرار نشد.
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تهران

حوادث

گزارش يك مراسم نيمهتمام

ترور نافرجام حسين فاطمي در گورستان ظهيرالدوله تهران
فرزانه ابراهيمزاده��������������������������������������������������������������������������������������������������

فرزانه ابراهيمزاده�����������������������������
صحن مجلس ملي در ميدان بهارستان،
بهعنوان نمــاد دمكراســي در ايران ،در
دهه 30هميشه محل مذاكرات ،مشاجرات
و معارضاتي بود كه با آغاز نهضت مليشدن
صنعت نفت به اوج خود رسيد .اين عكس را
مجله اليف در سال 1330از صحن علني
مجلس شوراي ملي در ميدان بهارستان
تهران منتشر كرده است.

اقتصاد

قهرمانقرضهملي

كارگران شركت نفت اعتصاب خود را آغاز كردند

عليرضا احمدي�������������������������������������������������������������������������������������������������
نخســتين تبعات ملي شــدن صنعت نفت در فروردين  1330نمايان شد؛ اوضاع در
خوزستان از کنترل خارج شد و كارگران شــركت نفت اعتصاب خود را آغاز كردند .اين
اعتصابات به اين دليل بود كه شركت نفت ايران و انگليس مزاياي كارگران را قطع كرد.
باال گرفتن ناآراميها سبب شد دولت روز 5فروردين در خوزستان حكومت نظامي اعالم
كند .در ميانههاي فروردين اعتصابات اوج گرفت و كار بــه زد و خورد كارگران با قواي
نظامي كشــيد كه در جريان اين حوادث عدهاي از انگليسيها و مردم كشته و مجروح
شدند و دولت ناگزير شد يك هيأت نظامي با تجهيزات كافي به خوزستان اعزام كند .اين
وضعيت ،اقتصاد كشور را در تنگناي بيسابقهاي قرار داده بود .در چنين شرايطي كه دولت
حسين اعال از گشودن گره نفت عاجز شــده بود ،مجلس شوراي ملي به نخستوزيري
دكتر مصدق ابراز تمايل كرد تا تحوالت در كشور وارد فاز جديدي شود .تبعات ملي كردن
صنعت نفت ،اقتصاد كشور را بهشدت تحتتأثير قرار داده بود .دولت دكتر مصدق براي
برون رفت از اين شرايط اليحه «قرضه ملي» را به مجلس برد كه روز 13مرداد به تصويب
رسيد و مدت 2سال و سود 6درصد براي آن تعيين شد .اين اوراق در ديماه منتشر شد و
شاه 2ميليون ريال و مصدق 250هزار ريال اوراق قرضه ملي خريدند .دراين ميان نام يك
نفر بيش از سايرين بر سر زبانها افتاد؛ حاج محمدحسن شمشيري صاحب چلوكبابي
معروف شمشيري در «سبزه ميدان» تهران و از بازاريان متمول تهران و حامي جبهه ملي.
هنگامي كه اوراق قرضه ملي منتشر شد ،درحاليكه حزب توده خريد اوراق را تحريم كرده

دور از مركز

محمدحسین شمشیری

دكتر حسين فاطمي به اين جمله رسيده بود كه « خون مسعود »...و كلمه پايمال هنوز در
دهانش بود كه ناگهان از كنار سنگ عمودي باالي مزار شيء سياهرنگي در ميان دو دست
پسر جواني بهحركت درآمد و صدايي بلند شد و دكتر بهجاي آنكه جمله خود را تمام كند،
فرياد زد «:سوختم »...اين بخشي از گزارش يك مراسم نيمهتمام است .ساعت  ۲بعد ازظهر
۲۵بهمن  ۱۳۳۰گورستان ظهيرالدوله تهران ساعتها در شلوغی بود و درها مدتي میشد
كه باز شده بود .قرار بود پنجمين سال قتل محمد مسعود برگزار شود .سخنران اين برنامه
نيز كسي نبود جز حسين فاطمي ،وزير جوان امورخارجه بعدي .اما تنها جز 2نفر كسي خبر
نداشت كه قرار است آنجا حادثهاي رخ بدهد؛ حادثهاي كه قرار بود قلب مدير روزنامه باختر
امروز را هدف بگيرد؛ هدفي كه بهخاطر نوجواني ضارب و شايد دستتقدیر بهجاي قلب به كبد
فاطمي خورد و او را در  2سال باقيمانده از زندگياش با بيماريهاي متعدد و درد همراه كرد.
ترور حسين فاطمي در بهمنماه ۱۳۳۰يكي از اتفافات مهمي بود كه در آن سال پرحادثه رخ
داد .روزنامهنگار جوان و بیپروايي كه شايد بيشتر نوشــتن درباره او را بايد به سال ۱۳۳۳و
۱۹آبان موكول كرد كه با تب  40درجه جلوي جوخه لشكر زرهي ايستاد .در اين بار فقط از آن
روز برفي ۲۵بهمن گفته میشود .آن روز براساس گزارش روزنامه اطالعات قرار بود يك ساعت
بعد از ظهر مراسم بزرگداشت مسعود در ظهيرالدوله برگزار شود .سخنران اصلي مراسم هم
حسين فاطمي بود .روزنامهاي كه گزارشي از اين مراسم را منتشر كرده نوشته است «:طبق اين
برنامه پس از انجام مراسم اهداي دستههاي گل كه روي مزار گذارده ميشد قرار بود سخنراني
آقايان شمس مستوفي(مدير روزنامه مرد امروز) ،دكتر حسين فاطمي(مدير روزنامه باختر
امروز) ،محمود نيكپور ناييني(مدير روزنامه خبر) ،شهيدي (سرپرست ژينت ،دختر مسعود)،
يك قطعه شعر از آقاي هاله ،سخنراني حسين مكي و يك قطعه شعر از آقاي نوروزي(مدير
روزنامه نوروز ايران) انجام شود ،ولي اين برنامه بهطوري كه ميخوانيد تغيير كرد .البته فقط
ترور برنامه آن روز ظهيرالدوله را برهم نزد .تأخير فاطمي هم مراسم را با تأخيري همراه كرد.
درحاليكه مردم تا بيرون ظهيرالدوله نشسته و در انتظار مراسم به سر میبردند .گويا كاري
براي او پيش آمده بود و دوستانش با منزل سرتيپ سطوتي پدرزنش كه در پشت خانه فاطمي
خانه داشت تماس ميگيرند .خانه دكتر فاطمي در خيابان وليعصر امروز نرسيده به تجريش
همين جايي است كه حاال رســتوراني قرار دارد .خانه پشتي كه هنوز سالم مانده خانه پدر

همسرش بود .او ساعت دو به خانه رسيد و تا خود را به ظهيرالدوله رساند ساعت نزديك  ۴بود.
مراسم در ساعت  ۲با سخنراني آقاي شهيدي كه سرپرست دختر ۷ساله مسعود بود آغاز شد.
به نوشته گزارشگر روزنامه اطالعات «:دكتر لباس ســرمهاي راهراه و پالتويي قهوهاي رنگ
دربرداشت .در سمت چپ او آقاي نيكپور ناييني و در سمت راست آقاي شمس مستوفي
(مدير مرد امروز) ايستاده بودند .در اين موقع صندليها پر بود و جمعيت هم رفته رفته زيادتر
میشد ،بهطوري كه عالوه بر آنهايي كه در پشت صندليها ايستاده بودند عدهاي هم در كنار
سنگ مزار بودند» .فاطمي سخنرانياش را مانند هميشه آتشين آغاز كرد .او از مبارزات مدني
مسعود گفت و تأكيد كرد «:هميشه هر مبارزه و نهضتي فداكاري و قرباني الزم دارد» .او به
گزارش خبرنگار اطالعات  10دقيقه درباره اين فداكاري صحبت كرد و درحاليكه داشت از
مسعود ميگفت كه تير به سمتش آمد و او درحاليكه به زمين افتاد گفت سوختم.
درحاليكه همه هراســان به فاطمي نگاه ميكردند نگاه بعضي به سنگي رفت كه تير از آن
شليك شده بود .آنجا پسري پانزده ساله قرار داشت كه به گزارش روزنامه با ديدن نگاه مردم
تفنگي را كه در دست داشت به زمين انداخت و دستهايش را باال برد .البته اين روايت را آن
پسر كه حاال پيرمردي است كه در يكي از احزاب اصولگرا سمتي دارد ،نمیپذیرد .آن پسر ۱۴
يا  ۱۵ساله نامش محمدمهدي عبدخدايي بود .پسر خانوادهای مذهبي كه تحتتأثير نواب
صفوي قرار داشت .او آنطور كه خودش میگويد در جلسهاي توسط واحدي توجيه شد كه بايد
فاطمي را ترور كنند و اسلحهاي به او دادند و كار را به او آموختند .البته او قبل از هدف قراردادن
دكتر فاطمي جايش را عوض كرده بود و اين را علت اشتباه در تيراندازي ميداند .او توسط مردم
دستگير شد و بعد او را به شهرباني بردند .در طول راه قرآن ميخواند و از اجراي احكام الهي
ميگفته است» .آقاي عبدخدايي بعد از اين ترور سالها در زندان بود و بعدها كه آزاد شد به
موتلفه پيوست و حاال كه بيش از  80سال دارد ،از اعضاي هيأت رئيسه اين حزب قدیمی است.
اما از آن ســو دكتر فاطمي را كه از درد بهخود ميپيچيد و دستش را روي شكم پر خونش
گذاشته بود سوار بر آمبوالنس كردند و به بيمارستان نجميه بردند .در بيمارستان پروفسور
عدل و دكتر نجمآبادي او را عمل كردند .گلوله براساس نظر پروفسور عدل از استخوان وسط
سينه وارد بدن شده و از زير دندنه به سمت خارج و سر راه گويا آسيبهايي به معده ،روده و
طحال زده بود .فاطمي  ۳۳روز در بيمارستان بود كه بهعنوان وزير خارجه انتخاب شد .اما اين
زخم را با خود تا روز  ۱۹آبان  ۱۳۳۳كه اعدام شد همراه داشت و با اينكه هنگام اعدام  ۳۶ساله
بود اما بدني ميانسال داشت.

همه راهها
بهبهارستان
ختمميشود

بود ،او عمدهترين خريدار اوراق قرضه ملي بود ،بهطوريكه 200هزارتومان براي خريد
اين اوراق پرداخت كرد و 3ميليون تومان ديگر نيز در اختيار بانك بيمه گذاشت تا بدون
بهره ،به فقرا و مستمندان بپردازد .بعدها حاج شمشيري را بهدليل اين اقدامها «قهرمان
قرضه ملي» نام نهادند.

شاهسونهامرتعمیخواهند
ممنوعیت ثبت مراتع بهنام اشخاص

مرضیه ثمرحسینی ���������������������������������������������

دو صحنه از سوء قصد به جان دکتر فاطمی بر مزار محمد مسعود

آگهی

دکتر فاطمی ،معاون نخست وزیر پس از ترور نافرجام در بیمارستان  25 /بهمن 1330

آذر 1330

در دوره قاجاریه ،مراتع دشت مغان و سبالن خالصه دولتی
بودند .بر اساس ادعای شاهسونها ،این اراضی دستکم
 400سال به عنوان مرتع در تصرف این ایل بوده است .در
سال 1304قمری ،مقارن سلطنت ناصرالدینشاه ،مراتع
مذکور قطعهبندی و جهت تعلیف اغنام و احشام به ایل
شاهسون اختصاص یافت .دولت در ازای این واگذاری از
شاهسونها حقالمرتع دریافت میکرد.
سیاســت رضاشــاه در قبال این اراضی متفاوت از قبل
بود .در سال 1314شمسی از طرف کمیسیون اعزامی،
این مراتع مجددا ً قطعهبندی و به شرط عمران و آبادی
و تخته قاپو(یکجانشین)شدن ،به ایل شاهسون واگذار
شد .با توجه به اجرانشدن شروط تعیینشده ،دولت در
سال 1322نســبت به ثبت عمومی این اراضی اقدام و
تجاوز اشــخاص به مراتع و قشــاقات دولتی را ممنوع
کرد .در این راستا ،اداره ثبت شهرســتان اردبیل ملزم
شد از قبول ثبت مراتع بهنام اشــخاص خودداری کند.
در سال  ،1330در شــرایطی که دولت استفاده از این
اراضی را برای عشایر ممنوع کرده و بحث ثبت عمومی

به انتخاب
عبدالرضا نعمتالهی

ورزش

اسفند 1330

اسفند 1330

آنها را نیز به تأخیر انداخته بود ،عشایر شاهسون نسبت
به این بالتکلیفی و عدم واگذاری مراتع دست به تحصن
زدند .این تحصن که در تلگرافخانه اردبیل رخ داد ،دولت
را به واکنش واداشت .مکاتبات اســتانداری و اداره ثبت

آذربایجان نشان میدهد مســئولین امر در پی برطرف
کردن مشکل عشایر شاهسون بودند ،با اینحال حل این
مشکل چندین سال به طول انجامید.
منبع :اسناد آرشیو ملی ایران ،پرونده 290/5570

صدا ی ورزش ايران

عطاءاهلل بهمنش ،در سال 1330وارد حرفه گزارشگري ورزش شد

جواد نصرتي ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
هيچكس به اندازه عطاءاهلل بهمنش نتوانسته است ورزش را به ميان مردم ببرد .نوشتههاي پرمغز و گزارشهاي
شنيدني بزرگترين گزارشگر تاريخ ورزش ايران ،چند نسل از ايرانيها را عاشق ورزش كرد و استانداردهاي جديدي
به گزارشگري ورزشي در ايران داد .كلمات و تعبيرهايي كه او در گزارشهايش استفاده ميكرد ،تا دههها بعد توسط
گزارشگران جوانتر استفاده ميشد .بهمنش كه در  1302در كرمانشاه متولد شده بود ،دهه 20به تهران آمد و در
بانك ملي استخدام شد .فعاليت مطبوعاتياش را در زمستان  1330با مجله نيرو و راستي شروع كرد و براي چند
دهه بعد از آن ،مهمترين چهره گزارشگري ورزش ايران بود .او در سال 1337نخستين گزارش ورزشي زنده در راديو
را انجام داد و نخستين گزارش زنده تلويزيوني هم كار او است .بهمنش كه بيشتر بهخاطر صدايش شناخته ميشود،
ت نوشتن جوهر كار او است .او در مصاحبهاي كه در كتاب «روزنامهنگاري ايراني»
نويسندهاي توانا بود و اعتقاد داش 
منتشر شده درباره نقش نويسندگي در كارش گفته است« :گزارشگر راديو و تلويزيون بايد نويسنده چيرهدست
باشد .اگر ادبيات مملكتش و قضاوت مردم را دور بريزد و به آن اهميت ندهد و از كنار مسائل فني بدون توجه بگذرد،
هيچ نميارزد» .بهمنش ،خود ورزشكار هم بود و در جواني ،چند دوره قهرمان دوی نيمهاستقامت تهران شد و دفاع
راست تيم فوتبال بانك ملي هم بود و به تنيس و كوهنوردي هم ميپرداخت .مرحوم بهمنش بعد از انقالب فرصت
چنداني براي فعاليت در راديو و تلويزيون پيدا نكرد.
عطااهلل بهمنش

محمد مقدسي �������������������������������������������������������������������������������������������������������

داستان

سال
آغاز اسطوره

مرگ هدايت سبب شد
جامعه ادبي ايران قدر او را بداند

سال ۱۳۳۰با خبر تلخ درگذشت صادق هدايت شروع شــد .او در نوزدهم فروردين در خانه
اجارهاياش در پاريس با گاز خودكشي كرد .خودكشي هدايت هر چند قابل پيشبيني بود ،اما
جامعه ادبي در بهت فرو رفت .پايان هدايت ،آغاز اسطوره او در داستاننويسي ايران بود؛ هر چند
كه خود هيچگاه چنين سودايي نداشت.
ي بود .اهل فرهنگ
اوضاع سياسي ايران با انتخاب دكتر محمد مصدق در انتظار تغييراتي جد 
بهتزده از مرگ هدايت ،با بيم و اميد با دكتر مصدق همراهي و همدلي ميكردند .شايد دليل
اصلي اينكه اين سال اثر شاخصي در ادبيات داستاني بهخود نديد ،همين فضاي مهآلود آسمان
سياست ايران بود .تنها اثر مهم نويسندگان پيشرو ،انتشار مجموعه داستان «نامهها» از «بزرگ

علوي» بود .اين اثر بهعنوان پختهترين دستاورد او در عرصه فضاسازي و داستان كوتاه ،حاصل
فعاليتهاي اجتماعي و مطبوعاتي علوي در دهه  20بود .علي دشتي كه از نويسندگان نزديك
دربار بود و در دوره رضاخان مقاالت سياسي مينوشت ،در اين دوره به نويسندگي رو آورده بود.
نوشتههاي او تحتتأثير داستانهاي روانكاوانه اروپايي بود .او مجموعه داستان «جادو» را در
اين سال منتشر كرد كه داستانهايي عاشقانه بودند .دشتي در اين مجموعه تالش كرده بود
انگيزههاي رواني و دروني شخصيتها را بكاود .در سوي پرخواننده و همهخوان ادبيات داستاني،
حسينقلي مستعان در مجله «تهرانمصور» داستان پاورقي معروف خود« ،آفت» را آغاز كرد.
اين داستان ،بيش از  300شماره خوانندگان را با خود همراه كرد .آفت ،داستاني رمانتيك بود
كه زندگي پرفرازونشيب سرتيپ آقاباالخان را پس از جنگ جهاني اول روايت ميكرد .مستعان
در اين داستان سعي كرده بود مانند هميشه با نثر پر از جزئياتش ،سرگذشت خانوادهاي مرفه را

در سالهاي منتهي به قرن جديد نشان دهد.
رمانهاي تاريخي هم همچنان در اين دوره حضور پررنگي داشتند« .داستانهاي عليمردان»
نوشته حمزه سردادور ،داستانی پرشور و حماسي بود كه نثر پاكيزه و سادهاي داشت .ديگر رمان
تاريخي ،رمان «محمود و اياز» نوشته ابوالفضل ديكانفر بود كه در اين سال منتشر شد .دوره دوم
مجله «خروس جنگي» كه سال قبل با توقيف متوقف شدهبود ،دوباره آغاز شد .دوره جديد كه
به همت غالمحسين غريب ،حسن شيرواني و هوشنگ ايراني منتشر ميشد ،نسبت به دوره قبل
فرم نامتعارفتري داشت .سوررئاليستهاي ايراني خود را ادامهدهنده حركت صادق هدايت
ميدانستند .آنها در اصول هنري خود كه در هر شماره پشت جلد مجله چاپ ميكردند ،خود را
گروهي ميدانستند كه ميخواهند از قيد و بند كهنگي و پوسيدگي در هنر رهايي يابند و پيش
بروند .اما باز هم دولتشان مستعجل بود و بعد از  4شماره ،مجله خروس جنگي تعطيل شد.

 2و3
صفحـــــــههاي

گزارشويژه
معماری

يكيازنخستيننشانهايشهريايران

دولت برای ساخت آرامگاه بوعلی بليت بختآزمايي فروخت

همهازمرگميترسند،مناززندگيسمجخودم
صادق هدایت کتاب زندگیاش را در پاریس بست

معراج قنبري

نامه هدايت به برادرش

بعد از خودکشی

حسينسبحاني ����������������������������������������������������������������
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به اعتباري ميتوان آرامگاه بوعليسينا در همدان را شروع دور تازهاي
از مدرنيسم ايراني در معماري دوره پهلوي دوم دانست؛ مدرنيسمي كه
حاال كمكم بيشتر از قبل دارد ريشههاي خود را در تاريخ ميجويد ،اما
معماري روز دنيا در آن مغفول نيســت .نام هوشنگ سيحون درميان
اســت؛ معماري كه او را بهعنوان معلم چندنســل از معماران معاصر
ايران ميشناســند .عالقه عجيب او به معماري سنتي ايران ،سفرها و
گردشهاي دانشجويياش به قصد كشف معماري بومي ايران ،تبحرش
در درآميختن نو و كهنه و درنهايت چيره دستياش در كشيدن پالن
را ميتوان بهراحتي در اين بنا ديد .آرامگاه بوعلي سينا ،مخاطب را به
روزگار بوعلي ميبرد ،يا اگر نبرد ،او را در مسير درست تاريخي به گذشته
برميگرداند و اتفاقا در ســاخت يك آرامگاه ،چيزي جز اين بهعنوان
رسالت حرفهاي شناخته نميشــود .سيحون با ساخت اين بناي رفيع
كه بر باالي بلندي قرار گرفته است سعي دارد به مخاطب بگويد كه اين
بنا متاثر از برج گنبد قابوس (يكي از معماريهاي بهجامانده از دوران

زنان

زندگي بوعليســينا) ،يادآور چيرگي بوعلي بر 12دانش عصر خود و
جايگاه رفيع اين شخصيت تاريخي در علم و ادب كشور است .حكومت
وقت نيز براي ساخت اين بنا استراتژي قابل توجهي از خود نشان داد.
آرامگاه بوعلي سينا پس از تخريب آرامگاه بهجامانده از او در دوران قاجار
و به مناسبت كنگره گراميداشــت هزاره بوعلي در سال 1322دستور
ساخت گرفت .نام بســياري از نهادها بهعنوان كمككنندگان دولتي
در اين پروژه ملي به چشم ميخورد و عجيب اينكه وزارت فرهنگ در
سال 1326مصوبهاي را در مجلس به تصويب رساند كه كسري بودجه
تكميل اين بنا بــا 3نوبت فروش بليت بختآزمايــي به بهاي 2تومان
تكميل شود .درنهايت در سال 1330با كمك مردم و نهادهاي دولتي،
روند ساخت بنا پس از 8سال شدت ميگيرد و ساختمان يك سال بعد
(يعني در سالي كه قرار بود جشن هزاره بوعلي در همدان برگزار شود)
به بهرهبرداري ميرسد .درست است كه پارهاي از مسائل ،برگزاري اين
جشن را تا سال 1333به تأخير مياندازد اما در اين ميان براي سيحون،
پيروزي بزرگي در معماري ايران به دســت آمد؛ ساخت بنايي تزئيني
بدون كاربري خاصي كه يك المان شهري بهحساب ميآيد.

رموز خانهداري

از شاگردي تا رياست در دانشسراي عالي دختران

ستایش یگانه نام بدرالملوك بامداد با تدوين كتب خانهداري
تداعي ميشود .او كه از معلمان سرخانه زبان فارسي و فرانسوي
آموخته بود ،بــراي روزنامههاي داخل و خــارج از ايران مقاله
مينوشت و در سال ۱۲۹۶به دارالمعلمات رفت و ۸سال بعد،
در ســال ،۱۳۰۴به معاونت دارالمعلمات منصوب شــد .او در
سال ۱۳۱۴كه ورود دختران به دانشگاه مجاز شد ،به دانشسراي
عالي رفت و ۱۱سال بعد خود رئيس دانشسراي عالي دختران
شــد .پس از جنگ جهاني دوم براي ادامه تحصيل به آمريكا
رفت و از دانشگاه كلمبيا فوقليسانس آموزش و پرورش گرفت.
بامداد كه از اعضاي فعال «كانون بانوان» بود ،پس از بازگشت
به ايران« ،سازمان بانوان هوادار حقوق بشر» را بنيانگذاشت.
بامداد نويســنده چندين كتاب از جمله «زن ايراني از انقالب
مشروطيت تا انقالب سفيد»« ،روانشناسي يا معرفهالنفس در
رابطه با تعليم و تربيت» و «راهنمــاي خانهداري» بود كه اين
آخري شايد هماكنون با تالشهاي يك فعال حقوق زنان براي
ارتقاي جايگاه زن در جامعه منافات داشته باشد؛ اما واقعيت اين
است كه خواستههاي فعاالن حقوق زنان در دهههاي نخست
اين قرن چندان پيچيده نبود .بدرالملوك بامداد ســرانجام در
سال ۱۳۶۶در ۸۹سالگي از دنيا رفت.

ادبیات

محمدتقي بهار ملقب به ملكالشعرا آخرين نماينده بزرگ شعر سنتي
است كه خود را تا امروز كشانده ،آخرين شاعري است كه قصيدههاي او
را در تاريخ شعر فارسي در كنار بزرگان قرار ميدهند و آخرين شاعري
است كه خاص و عام ،او را بهعنوان شاعر ميشناسند و هنوز هم مقام
و منزلتي رفيع در حافظه مردم دارد .تصنيف «مرغ سحر» او بهعنوان
جاودانهترين تصنيف فارسي هنوز زمزمه ميشود .قصيده دماونديه او
در ذهن مردم چنان جاي گرفته كه هنگام تماشاي قامت بلندباالي
دماوند بيدرنگ برزبان ميآيد .بهار ،آخرين شــاعري است كه لقب
ملكالشــعرايي را يدك ميكشد ،آخرين شــاعري است كه بيش از
30هزار بيت سروده است و. ...
ملكالشعرای بهار آنجا كه قطعه و قصيده ميگويد و شاعري سنتي
اســت و طبيعتگرا يا عاشــق ،در اوج فصاحت و بالغت است .وقتي
ميگويد« :دوش در تيررس عزلت جانفرسايي /گشت روشن دلم از
صحبت روشنرايي» يا «اي خطه ايران مِهيناي وطن من/اي گشته به
مهر تو عجين جان و تن من» يا «هنگام فرودين كه رساند ز ما درود /بر
مرغزار ديلم و طرف سپيدرود» .وقتي در شعر آشناي «چشمه و سنگ»
ميگويد« :جدا شد يكي چشمه از كوهسار /به ره گشت ناگه به سنگي
دچار» فقط اوست كه ميتواند دچار را آنجا بياورد و بيتي بگويد كه به
افصحالمتكلمين پهلو بزند يا در بيتهاي بعد بگويد« :بسي كند و كاويد
و كوشش نمود» تا استادي خود را در زبان به رخ بكشد .همچنانكه در
شعر آشناي رنج و گنج ميگويد« :پژوهيدن و يافتن با شماست» و...
محمدتقي بهار نماد شاعران دانشگاهي است و قدرت شاعري ،او
را در جايگاهي بلندتر از همه اديبان دانشگاهي قرار ميدهد.؛ اديباني
كه در جايي به نام دانشگاه كه به لطف تجدد بنا نهاده شده ،تازه جايي
براي تبيين و بسط ديدگاههاي خود يافتهاند و به تصحيح و تدريس و
نظريهپردازي در ميراث ادب فارسي مشغولند.
اديبان دانشگاهي شــعر نو را نميپذيرند و اغلب به ديده نفي و انكار و

تركيدن بمب اتم در قوچان

جنگ سرد در خراسان خود را نشان میداد
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جزوهای از ناصرالدین شاه درباره زلزله قوچان

كه مرگ هم پشتش را به آدم ميكند ،مرگي كه نميآيد و
نميخواهد بيايد !...همه از مرگ ميترسند ،من از زندگي
ســمج خودم ».اين جملههــا را هدايت در اين داســتان
روي كاغذ آورده اســت .هدايت و مرگ خودخواستهاش
از موضوعاتي است كه بســياري با تحليلهاي متفاوت به
آن پرداختهاند .عدهاي او را ســرخورده و ملول از شــرايط
زمانه شناختهاند و برخي او را اشرافزادهاي دانستهاند كه
تمول و ثروت ،هرآنچه خواسته را خيلي زود در اختيارش
گذاشته و نويسنده قصه ،نهايتا به درد بيدردي دچار شده
اســت .اما ميدانيم كه صادقخان فرزندي نازپرورده نبود
و در برهههاي مختلف زندگي با تنگناهاي مالي ســروكله
ميزد ،ازجمله در جواني ،در مدت اقامت تحصيلياش در
فرانسه ،در نامههايش به صراحت به مشكالت مالي و خالي
بودن دستش اشاره ميكند .با گذشت ساليان دراز از مرگ
هدايت ،هنوز هم تصويــر او و انگيزههايش براي مرگ در
پردهاي از مه و دود مخفي اســت .ولي شايد براي قضاوت
درباره شــخصيتهاي تاريخي ،هيچ منبع و مرجعي بهتر
از نوشتههاي خود آنها نباشد .از هدايت جز داستانهايش،
مجموعههايي از نامههايش (به خانواده و دوستانش) باقي
مانده و همچنين روايتهايي كه دوستانش از خاطراتشان
با او و منش و مسلكش در روابط دوستانه بازگو ميكنند.
برخالف تصور رايج كه بســياري اوقات با شــنيدن نام هدايت،
تصويري عبوس از او به ذهن متبادر ميشــود ،به تصديق اغلب

پايانبهار
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يكسال،يكخبر

ساعت 11شب روز يكشنبه15 ،فرودينماه سال ،1330دستگاههاي لرزهنگاري اروپا،
زلزلهاي نسبتا شديد را در نواحي شمالشرقي خراسان به ثبت رساندند كه خيلي سريع
اين خبر به خبرگزاريهاي سراسر جهان مخابره شد .اين خبر از آنجا حائز اهميت شده بود
كه دولتهاي اروپايي و آمريكايي تصور ميكردند بمب اتم در همسايگي ايران تركيده و
باعث چند زمينلرزه در شرق ايران شده است! اين زمينلرزه ،سومين زلزله در 6ماه اخير
بود كه در منطقه قوچان و باجگيران رخ داده و باعث ترس دولتهاي غربي از آزمايشهاي
اتمي كشورهاي همسايه ايران شده بود .به همين جهت ،مقامات رسمي و علمي اروپايي
و آمريكايي از خبرنگاران و مقامات خارجي در ايران خواسته بودند تا هرگونه اطالعاتي را
درباره زمينلرزههاي اخير منطقه خراسان به سمع آنها برسانند تا درصورت لزوم ،اگر بمب
اتم يا چيزي شبيه آن در كشورهاي همسايه تركيده است ،سريعا مطلع و براي امداد به آن
مناطق روانه شوند .كه البته موضوع امداد تنها براي سرپوشگذاري بر كارهاي جاسوسي
دولتهاي غربي در منطقه خاورميانه و بهويژه ايران و كشورهاي همسايه آن بود تا بتوانند
بر اين كشورها نظارت كامل داشته باشند و به نفع خود استفاده كنند.

خودكشي او اتفاقي يكشبه نبود .هدايت سالها با تفكر مرگ
زيسته بود .اگرچه بهدرستي نميدانيم كه آيا در طول ساليان،
انگيزه او براي مرگ بدون تغيير بوده يا نه .نخستين خودكشي او
سال 1307و در بیستوششسالگي ،زماني كه در فرانسه اقامت
داشــت اتفاق افتاد كه البته نافرجام بود .خودش را در رودخانه
«مارن» انداخته بود كه نجاتش دادند و مرگ او را پس زد .به نقل
از كتاب «از مرز انزوا :مجموعه كارتپستالهاي صادق هدايت»،
او در نامهاي به تاريخ 12ارديبهشتماه  1307به برادرش عيسي
هدايت ،در ضمن نامه و عبارت «كمدي دراماتيك» ،اشاراتي به
اين خودكشي ميكند؛ «تصدقت گردم ،بعد از كمدي دراماتيك
كه در فنتنبلو گذشت ،در ســفارت غوغايي بهپا شده و انتظام
بدبخت دچار زحمت شده ،بنده هم كامال مفتضح ،بهطوري كه
نميتوانم جلوی 2نفر دربيايم .پولمان هم كه به باد رفت .به هر
حال اگر بختمان بخت بود ]...[ ،براي خودش درخت بود .عجالتا
با رختهاي جنابعالي پز ميدهيم ،تا بعد چه شود .قربانت امضا».
شايد باز هم بايد عقيده او را در اين زمينه ،در نوشتههاي خودش
جســتوجو كرد .او در داســتان «زنده بهگور» كــه در اواخر
سال 1308نوشــته ،ميگويد« :نه ،كسي تصميم خودكشي را
نميگيرد ،خودكشي با بعضيها هست .در خميره و در سرشت
آنهاست ،نميتوانند از دستش بگريزند .اين سرنوشت است كه
فرمانروایي دارد ،ولي در همين حال اين من هستم كه سرنوشت
خودم را درست كردهام ،حاال ديگر نميتوانم از دستش بگريزم،
نميتوانم از خودم فرار بكنم .باري چه ميشود كرد؟ سرنوشت
پرزورتر از من است».
داســتان زنده بهگور از زبان اول شــخص روايت ميشود،
گويي هر آن چيزي است كه در مغز خود نويسنده ميگذرد؛
القاي چنين احساسي دارد كه اين خود صادق هدايت است
كه راوي قصه است ،نه يك شــخصيت خيالي« .هيچكس
نميتواند پــي ببرد .هيچكس باور نخواهد كرد ،به كســي
كه دستش از همهجا كوتاه بشــود ميگويند :برو سرت را
بگذار بمير .اما وقتي كه مرگ هم آدم را نميخواهد ،وقتي

كساني كه با او ارتباط نزديك داشتند ،در جمعهاي دوستانه بسيار
شوخطبع و سرزنده بود .اما از سوي ديگر او خاطري آزرده داشت.
قصد تحليل روانشناختي آزردگي او را نداريم ،ولي ميدانيم كه از
شرايط زمانه و اوضاع سياسي و اجتماعي ملول بود .به نقل از كتاب
«هشتادودو نامه به حسن شهيدنورائي» ،در يكي از نامههايش به
اين دوست چنين مينويسد« :روزها را يكي پس از ديگري با سالم
و صلوات به خاك ميسپريم و از گذشتن آن هم افسوس نداريم.
همهچيز اين مملكت مال آدمهاي بهخصوصي است؛ كيف ،لذت،
گردش و همهچيز .نصيب ما اين ميان ،گند و كثافت و مسئوليت
شد.مسئوليتشديگرخيليمضحكاست!آنهايديگرمسئوليت
اتومبيلسواري و قمار و هرزگي را دارند».
اما شايد سادهلوحانه باشد اگر صرفا چنين موضوعاتي را به تمايل
او به مرگ مربوط بدانيم .در جســتوجوي علل اين تفكر ،بايد
بهدنبال ريشههاي عميقتري باشيم.
گويي هدايت و مرگ بهترين ميعادگاهشان را در فرانسه يافته
بودند .سرانجام پس از حدود 23ســال از نخستين تالش براي
خودكشي ،وقتي كه براي بار دوم در فرانســه ساكن شده بود،
19فروردينمــاه  1330در چهلوهشتســالگي ،در آپارتمان
شماره 37خيابان شــامپيونه در پاريس ،آثار منتشرنشدهاش را
سوزاند ،درزهاي در و پنجره را بست ،شــير گاز را باز كرد ،روي
پتويي كه در كف آشپزخانه پهن كرده بود دراز كشيد و اين نوشته
را براي آيندگان بهجا گذاشت« :ديدار به قيامت ،ما رفتيم و دل
شما را شكستيم همين».

درگذشت محمدتقي بهار ،مرگ آخرين شاعر بزرگ سنت شعر فارسي
در دوره معاصر است؛ مرگي كه در جدال شعر كهنه و نو ،وجهي نمادين دارد

ترديد بدان مينگرند .حتي ميكوشــند در قالبهاي سنتي نوآوري
كنند؛ نوآوريهايي كه گاهي رفيق توفيق بــوده و اغلب نه .آنها هنوز
باور نكردهاند دنياي امروز و زندگي امروز به شعر امروز احتياج دارد و
قالبهاي سنتي براي شعرهاي امروزي جواب نميدهد.
از ميان انبوه قصيدهها و قطعههاي بهار ،آنها كه ناظر به اتفاقات
زمانه است ،بيآنكه ميل به نوگرايي پاي واژهها و تعبيرهاي امروزي
را به قصيدههاي او بكشاند ،هنوز قصيدههايي خواندني و مدرسهاي
است ،مثل آنچه در سوگ واعظ قزويني ،مدير روزنامه رعد سروده
است« :شب چو ديوان به حصار فلكي راه زدند /اختران ميخ بر اين
برشده درگاه زدند /راهداران فلك بر گذر راهزنان /به فراخاي جهان
ژرف يكي چاه زدند /چرخداران سپهر از مدد بارخداي /آتش اندر تن
اهريمن بدخواه زدند /خاكيان نيز به برچيدن هنگامه ديو /بر زمين
بانگ توكلت علياهلل زدند /خصم در كثرت و قانونطلبان در قلّت /به
قياسي كه تني پنج به پنجاه زدند .»...يا آنچه پس از به توپ بستن
حرم رضوي(ع) از سوي روسها به زبان او آمده« :بوي خوناي باد از
طوس سوي يثرب بر /با نبي برگو از تربت خونين پسر /عرضه كن بر
وي ،كز حالت فرزند غريب /وان مصيبتها ،آيا بودت هيچ خبر؟ /هيچ
داني كه چه بودهست غريبان را حال /يا چه رفته است غريبالغربا را
بر سر /چه گذشته است ز بدخواه ،بر آن پور غريب /چه رسيده است ز
بيداد ،بر آن نور بصر /چه رسيده است از اين ديونژادان شرير /بر حريم
حرم پادشه جن و بشر /ستمي كردند اينان به جگرگوشه تو /كه ز
شرحش چكد از ديده مرا خون جگر.»...
اما زماني سوداي نوگرايي به ســر بهار ميآيد و نتيجه كار او شبيه
شعرهاي شاعران مشــروطه ميشــود ،بدون آنكه طنز شاعران
مشروطه را داشته باشد .امروز كه به اين دسته از شعرهاي بهار نگاه
ميكنيم ،شــايد قدري خندهدار بهنظر برسند؛ «سوي لندن گذر
اي پاك نسيم سحري /سخن از من برگو به سِ رادوارد گري /كهاي
خردمند وزيري كه نپرورده جهان /چون تو دستور خردمند و وزير
هنري /نقشه پطر بر فكر تو نقشي بر آب /رأي بيزمارك بر رأي تو رأيي

سپري /ز تولون جيش ناپلئون نگذشتي گر بود /بر فراز هرمان نام تو
در جلوهگري /داشتي پاريس ار عهد تو در كف ،نشدي /سوي آلزاس و
لرن لشكر آلمان سفري /انگليس ار ز تو ميخواست در آمريك مدد/
بسته ميشد به واشنگتون ره پرخاشجري ». ...ناگفته نماند يافتن
قصيدههاي اينچنيني در ميان انبوه قصايد بهار كار دشواري نيست.
محمدتقي بهار در سالهاي فراغت از سياست به پژوهش در ادبيات
مشغول ميشود .بخش مهمي از پژوهشهاي او درباره فردوسي است،
ازجمله كتاب «احوال فردوسي» و «فردوسينامه» و تصحيح و حواشي
بر شاهنامه كه بيشتر محصول دوره زندان بهار است .او يكي از 5استادي
است كه «دستور زبان پنج استاد» را مينويسد .تصحيح «تاريخ بلعمي»
و «تاريخ سيستان» از ديگر كارهاي اوست .اما ارجمندترين اثر پژوهشي
بهار ،كتاب دورانساز «سبكشناسي» اســت كه تا امروز نيز يكي از
مهمترين آثار در تبيين و تحليل تاريخ ادبيات فارسي است.
بخشي از شهرت بهار از جايگاه سياسي او ميآيد .زندگي سياسي
محمدتقي بهار متالطم اســت و آكنده از فراز و فرودهاي بسيار؛
از تبعيد تا نمايندگي مجلس ،از خانهنشيني تا وزارت فرهنگ ،از
سرودن قصيده تاجگذاري تا مغضوب شاهشــدن و . ...از منظري
بدبينانه اگر بنگريم ،بهار در عرصه سياست قدري متلون يا دستكم
بالتكليف اســت و بارها در ديدگاهها و دستهبندي سياسي خود
تجديدنظر ميكند .اما جايگاه علمي و ادبي بهار كمتر اجازه داده
است تا معاصران بهراحتي درباره او داوري كنند ،همچنانكه داوري
درباره فرهيختگاني مثل فروغي و فروزانفر و خانلري و حكمت نيز
راحت نيست.
محمدتقي بهار اول ارديبهشــتماه  ۱۳۳۰درگذشــت و پس از
تشييعي شكوهمند و تاريخي ،در ظهيرالدوله آرام گرفت .مرگ بهار
در جدال شعر كهنه و نو وجهي نمادين دارد .مهمترين و مقتدرترين
نماينده شعر سنتي زندگي را بدرود ميگويد .پس از بهار روزگار غلبه
نوگرايان است ،چه شاعران نوگراي بسياري در سال  ۱۳۳۰مجموعه
منتشر ميكنند.
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نثر
بامداد زرين

زبان زرينكوب از نثرصوفيانه و شعر و نثركهن
ريشه ميگرفت

شعر و نثر كهن ريشه ميگرفت و به واسطه سفرها و آشنايي با زبانهاي
ديگر ،از نوگرايي روگردان نبود .تمايز زرينكوب با ديگراني چون فروزانفر
و نفيسي ،و بهصورت عملي در نوشتار ،التزام به چارچوبهاي نثر و تالش
بر تحول نثر بود و نثر فارسي را ،بيآنكه اشــارهاي مستقيم داشته باشد،
بافتهاي جدا از شعر ميديد .هوشمندي زرينكوب بود لغات مهجور را چنان
جورچين متن كند كه نثر از يكدستي و هماهنگي خارج نشود و زه نزند.
«باري از همه قراين پيداســت كه در حمله عرب بســياري از كتابهاي
ايرانيان ،از ميان رفته است .گفتهاند كه وقتي سعدبن ابيوقاص بر مداين

1330سال «دو قرن سكوت» بود .سالهاي بعد از1330هم دو قرن سكوت
بود؛ سكوت ديكتاتوري كه رخ نشان ميداد و سكوت نويسندهاش كه كتاب
به كتاب و نوشته به نوشته بال و پر ميگرفت و سخن ميگفت .عبدالحسين
زرينكوب پژوهشگر بود؛ از آن پژوهشــگران اصحاب دايرهالمعارف كه
نامش با تاريخ پيوند خورد و نثر و زبانش اگر نه بيشتر از كاوشهاي تاريخي
روزنهاي جديد گشود ،كم هم نبود از آنها .زبان زرينكوب از نثر صوفيانه و

دست يافت در آنجا كتابهاي بسيار ديد .نامه به عمر بن خطاب نوشت و در
باب اين كتابها دستوري خواست .عمر در پاسخ نوشت كه آن همه را به آب
افكن كه اگر آنچه در آن كتابها هست سبب راهنمايي است خداوند براي
ما قرآن فرستاده است كه از آنها راه نمايندهتر است و اگر در آن كتابها جز
مايه گمراهي نيست خداوند ما را از شر آنها در امان داشته است .ازين سبب
آن همه كتابهاي كهنه قرنهاي اول اسالمي نيامده است و به همين جهت
بعضي از محققان در صحت آن دچار ترديد گشتهاند اما مشكل ميتوان
تصور كرد كه اعراب ،با كتابهاي مجوس ،رفتاري بهتر از اين كرده باشند».
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مطبوعات

احدي؛ تريبون مذهبيون

تولددوکتابفروشی

نشر

از شهريور 1320تا  ،1332تعداد نشريات مذهبي دوبرابر شد

طهوری در پایتخت ،ثقفی در نصفجهان

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

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

وقتي روزنامهنگاري در ميانه قرن 19ميالدي در ايران شروع به پاگرفتن
كرد ،از مظاهر مدرنيزاسيون غربي محسوب ميشد كه از حمايت دولت
برخوردار بود و به همين دليل نوشــتن از اينكه در فالن روز «بر وجود
فايضالجود مبارك» اعليحضرت اقدس همايون شاهنشــاهي بسيار
خوش گذشته يا سكوت پيشهكردن در قِبال اختناق سياسي و وضعيت
اسفناك اعاشــه مردم اصال عجيب نبود .خوانندگان اين روزنامهها را
مواجببگيران دولتي تشكيل ميدادند كه روزنامهها را نه از سر عالقه
بلكه از سر اجبار و ترس از تأديب و تعزير ابتياع ميكردند .بماند كه مردم
عموما بيسواد آن دوران از نثر سنگين و جمالت مغلق اين روزنامهها
سر در نميآوردند و طبيعتا رغبتي به آنها نداشتند .اما سنتگراياني
هم بودند كه به صرف اينكه روزنامه پديدهاي غربي است ،عالقهاي به
آن نداشــتند و از آن حذر و حتي با آن مخالفت ميكردند .با اين حال
وقتي روزنامههاي مردمي ،ابتدا در خارج از ايران و پس از مشروطه در
داخل ايران پا گرفت ،حتي سنتگرايان هم به ضرورت استفاده از اين
پديده نوظهور بهمنظور اشاعه افكار و باورهايشان پي بردند .حاال ايراد
اين توضيحات در آغاز دهه چهارم قرن 14شمسي (مقارن با نيمهدوم
قرن بيستم) از چه روست؟ تا سال 1320تنها 18نشريه مذهبي منتشر
شد و پس از آن ،از شهريور1320تا  ،1332تعداد نشريات مذهبي به
دوبرابر رسيد .يكي از اين نشريات كه در سال 1330منتشر شد ،نشريه
«احدي» به صاحبامتيازي و مديريت حاج علي احدي بود .اين روزنامه
هفتگي شنبه هر هفته منتشر ميشد و سرلوحه آن دستي با هالهاي
نوراني بود كه با عبور از ميان واژه «احدي» بــه آيه «قل هواهلل احد»
كه در قســمت بااليي هاله نوراني قرار گرفته اشاره ميكرد .گاهي در
سمت چپ سرلوحه« ،تذكاري» در كادري مستطيلي چاپ ميشد كه
از اين قرار بود« :چون براي اثبات مقاالت خود مجبوريم آيات قرآن را
درج نمایيم لذا محافظت اين روزنامه بهعهده خوانندگان است» .و گاه
زير اين تذكار اين جمله قابل رويت بود« :با دادن آگهي به اين روزنامه
ديني كمك كنيد».
سرمقاله شــماره 23آذر1330روزنامه احدي ،با عنوان «ملت مبارز
مشــكالت مبارزه را درنظر ميگيــرد» ،به حمايــت از قيام «ملت
استعمارزده و رنجديده ايران به رهبري دكتر مصدق» عليه انگليسها در
جريان جنبش مليكردن صنعت نفت اختصاص دارد .در صفحه نخست
همين شماره به دولت و مراجع ديني هشدار داده شده كه «عيسويها
بهشدت در بين عشاير و مردم سادهلوح دهات تبليغات ديني ميكنند».
در كادر كناري آن ،در ستوني با عنوان «بحث ديني» به قلم هدايتاهلل
حاتمي مطلبي با عنوان «دين مخالف ترقي و تمدن نيســت» ديده

هرچند مشکالت اقتصادی فرصت تحصیالت عالی را از عبدالغفار
طهوری سلب کرد اما کار در کتابفروشی «دانش» و بودن در کنار
سید نوراهلل ایرانپرســت و دیدار با بزرگان قلم و اندیشه بهترین
کالس درس برای او شد .با کسب همین تجربیات بود که طهوری
در سال 1330کتابفروشی خودش را در خیابان شاهآباد(جمهوری
اســامی فعلی) بنا کرد و در ســال1332
اولین کتاب خود را با نام «تذکرهالملوک» به
چاپ رساند .ایرج افشار که یکی از دوستان
طهوری بود دربــاره او میگوید ...« :در پی
آن شــده بودم که چاپ کتــاب «فردوس
المرشدیه» را به انجام برسانم و چون منظور
را با طهوری در میان گذاشتم ،با اینکه کتاب
مفصل بــود و خرج عمدهای الزم داشــت،
پذیرفت که آن را به چاپ برساند .این کتاب
در ســال 1333با نام کتابفروشی طهوری
منتشر شــد .این کتاب ســرآغاز سلسله
کتابهای معروف و خوبی اســت که به نام

ميشود .باز در همين صفحه ،در مطلبي با عنوان «درددل ما با مشتركين
و خوانندگان محترم» ،پس از هشدار به «مسلمانان محترم»« ،پيروان
دين اسالم» و «حاميان قرآن» درباره اقدامات مضر و خطرناك جمعي
از پيروان مكاتب باطله و عقايد سخيفه ،از مسلمانان محترم و پيروان
مذهب جعفري خواسته شده براي تبليغ و اشاعه دين خود به روزنامه
كمك كنند تا بتوانند اقدامات آن اشخاص معلومالحال را خنثي كنند.
عنوان سرمقاله شماره 28دي همين سال چنين است« :استقالل
وطن و آزادي كامل بدون از دستدادن مال و جان و تحمل سختي
و مصايب بهدست نخواهد آمد» .از سر و شكل روزنامه كه حرفهاي
نيست و تيترهاي بلندش كه عموما ادامهشان به زيرتيتر منتقل شده،
ميتوان حدس زد اين روزنامه بيشتر محصول تالش فردي بوده و
احتماال ،بهدليل مسائل مالي ،امكان استفاده از نيروهاي كاركشته
و تجهيزات روز را نداشته است؛ هرچند رويكرد و ايدئولوژي روزنامه
هم اجازه اســتفاده از روزنامهنگاران حرفهاي را ـ كه اغلبشان به
مظاهر مدرنيته گرايش داشــتند ـ نميداد .با اين حال ،در شماره
16فروردين ،1333گويا مواضع گردانندگان احدي قدري نر م شده
و ديگر از آن ِ
دست مزين به هاله نوراني خبري نيست و عنوان روزنامه
كه نوع حروفش تغيير و رنگش قرمز شده به گوشه سمت چپ رفته
اســت .از اين مهمتر ،آگهي ،تصوير بانوي بيحجابي است كه در
صفحه دوم اين شماره در حال كار با چرخ خياطي «كهل ِر ملكهنشان»
ساخت آلمان است .احتماال نرســيدن كمك از سوي خوانندگان
روزنامه كه يحتمل خودشــان هشتشان گرو نهشــان بوده و نيز
هزينههاي روزنامه چنين نرمشي را به آنها تحميل كرده است .در
سالهاي بعد ،نشريات ديني مهمي به دنياي مطبوعات پا گذاشتند.

پرده افتاد

آگهی فیلم پریچهر

هجوم شهرباني به تئاتر سعدي

معز الدیــوان فكــري درحالي به ســاخت فيلــم «خوابهاي
طاليي» مشغول شد كه اســتفاده از ترانه در قالب لبخواني در
فيلم (استفاده از موســيقي در فيلم) در همان معدود فيلمهاي
پيشينسينماي ايران هم معمول شــده بود (بنا به كتاب «فيلم
شــناخت ســينماي ايران» ،اين فيلم نوزدهميــن فيلم تاريخ
سينماي ايران شمرده ميشود) .
اما وجه متمايز اين فيلم را بايد در رويكرد كارگردان و آهنگساز آن
در چگونگي استفاده از موسيقي دانست؛ چنانچه برخي از قطعات
ساخته شده براي اين فيلم را ميتوان نخستين نمونه از ساخت
موســيقي اختصاصي (اورجينال) ،نه براي لبخوانــي ترانه و يا
اجران ُمايي اركستر ( ،)playbackبلكه براي قرارگيري روي فيلم
بهحساب آورد كه طي آن تم آشناي خوابهاي طاليي -ساخته
جواد معروفي -در لحظات گذر مجيد محســني به گذشــته ،با
تكنوازي پيانو يا دوئت پيانو و ويولن روي فيلم (بهعنوان موسيقي

متن) شنيده ميشود؛ نغمهاي كه با گذر زمان ،بهعنوان يك اثر
مستقل و در گسترهاي بسيار فراتر از نام اين فيلم ،به يادآوري نام
جواد معروفي در خاطره جمعي ايرانيان بدل شد .بعد از اين فيلم
نيز سينماي ايران در زمينه ساخت موسيقي اختصاصي و استفاده
از آن بر فيلم ،تجربههاي گسستهاي را انجام داد تا اينكه مجموعه
آن تجربيات در سال ۱۳۴۸و با ساخت موسيقي اختصاصي براي
فيلم «قيصر» گل داد و به سرآغازي بر تعريف جايگاه «سازنده
موسيقي متن» در سينماي ايران انجاميد.

پيشنهاد كتاب« :فرهنگ جهاني موسيقي فيلم»؛ كتاب اول (سينماي ايران)
مولف :مسعود (غالمرضا) رهباني -ناشر :انتشارات «چنگ»۱۳۷۴ -

بانو توران مهرزاد ،فلور انتظامی و حسین خیرخواه

كارخانجات و به قول مزيني «عناصر مشكوك» در آن حضور دارند و با بلوا
و هياهو نظم شهر را مختل ميكنند .مزيني در گزارش خود مينويسد:
«يك گروهان پليس مجهز به ماسك و بمب اشكآور اعزام و دستور داده
شد در مرحله اول به اشخاصي كه تجمع كردهاند تذكر داده شود ،فورا از
جلوي نمايشخانه دور شوند درصورتي كه توجه نكردند از اتومبيل آبپاش
استفاده شود و اگر باز هم دور نشــدند از نارنجكهاي اشكآور استفاده
كنند» .اين درگيري تا ساعت 11شــب در اللهزار برقرار است .سرلشكر
مزيني در اين گزارش بازگشايي دوباره تئاتر سعدي را بهدليل اين آشوب
به صالح نميداند.

موسيقي ايراني بر فيلم ،نه در فيلم

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

تجسمی

يك گروهان پليس مجهز به ماسك و بمب اشكآور اعزام شوند

سرلشكر منصور مزيني ،رئيس شهرباني كل كشور در سال  ،1330كه
بعدها نام او در ماجراي قتل فجيع افشار طوس ،رئيس شهرباني كل كشور
در سال1332مطرح ميشود ،نيروهاي سركوب را به تئاتر سعدي اعزام
ميكند .او در 24آبان 1330طي گزارشي به محمد مصدق ،نخستوزير
وقت داليل خود از توقيف تئاتر ســعدي را شــرح داده كه حاوي نكات
بسيار مهمي است .او مينويسد« :يكماه پيش متصديان تئاتر سعدي به
اينجانب مراجعه و تقاضا كردند اجازه داده شود تئاتر سعدي مجددا داير
گردد .اينجانب كه از جريان امر مطلع نبودم ،پرونده مربوطه را خواستم،
پس از بررســي كامل معلوم گرديد چون اين تئاتر مركز فعاليت عناصر
ماجراجو بــوده و مخصوصا افراد حزب منحله تــوده در اين محل اغلب
مجالسي دارند ،اجازه داده نشده اســت كه تئاتر بدهند .ولي از شخص
ســپهبد رزمآراي مرحوم مدركي داشــتند كه ميتوانند مجددا تئاتر
بدهند» .مزيني شروطي را براي بازگشــايي تئاتر سعدي به آنها اعالم
ميكند كه يكي از آنها اخراج تودهايها از تئاتر اســت .ديگري پرهيز از
برگزاري جلســه حزب توده .اما يكماه بعد تئاتر سعدي بدون توجه به
اين توصيهها تئاتر را با نمايش «شــنل قرمز» بازگشــايي ميكنند .به
گزارش مزيني ،هنگامي كه شهرباني اعالم ميكند كه تئاتر سعدي بايد
بسته شود ،تجمعي در مقابل تئاتر شكل ميگيرد كه حدود 4هزار كارگر

موسيقی

خوابهايطاليي

جلد صفحه خوابهای طالیی

پرده افتاد
صحنه خاموش
آسمان و زمين مانده مدهوش
نقشها رنگها چون مه و دود
رفته بر باد
مانده در پرده گوش
رقص خاموش فرياد
پرده افتاد
صحنه خاموش
وز شگفتي اين رنگ و نيرنگ
خنده يخ بسته بر لب
گريه خشكيده در چشم
پرده افتاد
صحنه خاموش
و آن نمايش
كه همچون فريبنده خوابي شگفت
دل از من همي برد پايان گرفت
و من
كه بازيگر مات اين صحنه بودم
چو مرد فسون گشته خواب بند
كه چشم از شكست فسون برگشايد
به جاي تماشاگران يافتم خويشتن را
شگفتا ! كه را بخت آن دادهاند
كه چون من
تماشاگر بازي خويش باشد؟
وز اينگونه چون من
تراشد
فريب دل
خويشتن را
كه آخر رگ جان خراشد؟
بلي پرده افتاد و پايان گرفت
فسونكاري اين شب بيدرنگ
و من در شگفت
كه چون كودكان
بخندم بر اين خواب افسانه رنگ؟
و يا در نهفت دل تنگ خويش
بگريم بر اندوه اين سرگذشت؟
خرداد  /1330رشت

دامنه فعاليتدر سينماي ايراناز محدودهدكتركوشانوپارسفيلم فراتر ميرود
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عبدالغفار طهوری

هوشنگ ابتهاج (ه .الف .سايه)

اكران  ۷فيلم ايراني

سعيد مروتي �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
سال ۱۳۲۹با اكران موفق «شرمسار» پايان رسيد و اين موفقيت تجاري اميدهايي را زنده كرد
ي كه از سال ۱۳۲۷تا  ۱۳۲۹فقط دكتر كوشان به
كه نتيجهاش سال ۱۳۳۰مشخص شد .در حال 
فعاليت فيلمسازي پرداخته بود ،حاال افراد ديگري هم وارد عرصه ميشدند .در حاليكه سابقه
نداشت در يك سال بيش از 2فيلم ايراني روي پرده بيايد ،در سال  1330اكران ۷فيلم جديد ايراني
نشان ميداد چرخ توليد در سينماي ايران به راه افتاده و توليدكننده هم ديگر منحصرا كوشان
نيست و جز پارسفيلم ،دفاتر فيلمسازي ديگري هم فعال شدهاند .در رونق تا آن زمان بيسابقه
توليد و اكران فيلم ايراني ،توفيق تجاري شرمسار قطعا نقشآفرين بوده ولي با توجه به اكران فيلم
دكتر كوشان در زمستان ،احتماال تعدادي از فيلمها پيش از نمايش شرمسار وارد مرحله توليد شده
بودند .مثل «كمرشكن» به كارگرداني ابراهيم مرادي ،تنها بازمانده نسل پيشگامان كه بهصورت
۱۶ميليمتري ساخته شده بود« .مستي عشق» محصول پارسفيلم ،ديگر فيلم اكرانشده در
سال ۱۳۳۰در تداوم تجربه موفق شرمسار ساخته شده بود« .دستكش سفيد» (پرويز خطيبي)
پرفروشترين فيلم سال ،با فروش بيش از 200هزارو 600تومان ركورد گيشه را شكست« .شكار
خانگي» به كارگرداني علي دريابيگي و تهيهكنندگي محسن بديع ،محصولي از همراهان دكتر
كوشان در «توفان زندگي» بود .برادران رشــيديان از ديگر دوستان كوشان هم تهیهکنندگان
«خوابهاي طاليي» بودند و «پريچهر» محصول تئاتريهاي آمده به سينما به حساب ميآمد كه
شكستخوردهترين فيلم سال شد.

تئاتر

شعر

«زبان و فرهنگ ایران» منتشر کرده است» .بنا بر گفته امیرکاووس
باالزاده در دوازدهمین کتاب از مجموعه «مشــاهیر نشر کتاب
ایران» طهوری پس از انتشــار  53عنوان کتاب در ســال 43به
خیابان شاهرضا (انقالب فعلی) نقل مکان کرد.
تاسیس کتابفروشی ثقفی نیز در همین سال خبر خوش دیگری
برای اهل قلم بود؛ مخصوصــا برای آنان کــه در اصفهان زندگی
میکردند .بنا به گفته مجید غالمی جلیسه در چهاردهمین کتاب
از مجموعه مشاهیر نشر کتاب ایران ،مسیح
ثقفی از ســال  1316به عنوان شاگرد در
کتابفروشی «تایید» کار خود را در زمینه
کتاب آغاز کرد و پــس از چندی به دلیل
عالقه بسیار به کتاب و حســن سلوک با
مردم ،به عنوان شریک به کار در همان جا
ادامه داد تا ســال 1330که با خرید محل
کتابفروشی تایید ،کتابفروشی ثقفی را ایجاد
کرد .کتابفروشی ثقفی ،اولین کتابفروشی
مدرن اصفهان بود و اهالــی اصفهان را با
ترجمههای بهروز آشنا کرد .این کتابفروشی
کتب بسیاری نیز به طبع رساند.

معز الدیوان فكري در فیلم خوابهای طالیی

سينما

4

صفحــه

پايانآوارگيهنرها

دانشكده هنرهاي زيبا به ساختمان اصلي منتقل ميشود
حافظ روحاني �������������������������������������������������������������������������������

محسن فروغی

29فروردينماه سال 1328باالخره مجلس شــوراي ملي ،هنركده
هنرهاي زيبا را بهعنوان دانشكده به رسميت ميشناسد تا اين دانشكده
به آخرين دانشكدهاي تبديل شود كه در محوطه مركزي دانشگاه تهران
مستقر ميشــود .آنچنان كه ميدانيم زميني كه االن ساختمانهاي
پرديس هنرهاي زيبا در آنها بنا شده قرار بود زمين ورزش شود ،ولي
بعد از وقايعي كه در نخستين سال تأسيس هنركده هنرهاي زيبا رخ
داد ،درنهايت نخســتين محصالن كمتعداد هنركده هنرهاي زيبا به
محوطه دانشگاه تهران و زيرزمين دانشكده فني منتقل شدند.
نظارت بر ساختمانهاي دانشكده هنرهاي زيبا برعهده محسن فروغي
و ماكسيم سيرو قرار داشت كه درنهايت در ميانه دهه 1320اين امكان
فراهم شد تا دانشكده در مكان نهايياش مستقر شود .به اين ترتيب و
از سال 1328محصالن هنرهاي زيبا مثل بقيه عنوان دانشجو دريافت
كردند و هنركدهشان به دانشكده تبديل شد .از سال 1330ديگر اين
دانشجويان بهدنبال مكاني براي تحصيل نبودند و يك دهه آوارگيشان
به پايان رسيد .اما دوران رياست اسمي آندره گدار بر هنركده هنرهاي
زيبا با استقرار رسمي دانشكده در محل كنوني به پايان رسيد تا دوره
تازه اين نهاد بهطور رسمي آغاز شود.

