ارائه کارت دوچرخه اشتراکی رایگان به دانشآموزان

یکشنبه  12مرداد 1399
وطنامروز شماره 2989

لونقل پاک شهرداری تهران از امکان تشکیل تیمهای دوچرخهسواری شهری مدارس در  3منطقه پایتخت خبر داد و گفت :دانشآموزان
مدیر توسعه حم 
دوره متوسطه میتوانند از کارت دوچرخه اشتراکی رایگان بهرهمند شوند .یعقوب آزادهدل درباره ارائه کارت دوچرخه اشتراکی رایگان به دانشآموزان گفت:
شوپرورش پایتخت ،با شرایطی به دانشآموزان کارت دوچرخه اشتراکی رایگان ارائه میشود.
طی توافق شهرداری تهران و سازمان تربیتبدنی آموز 

اجتماعی

اخبار
رئیس سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد

ل جسد قاضی منصوری
تحوی 
ب ه خانوادهاش

رئیس س��ازمان پزش��کی قانونی کشور از تحویل جسد
قاضی منصوری ب ه خان��وادهاش خبر داد .به گزارش «وطن
امروز» ،عباس مس��جدی درباره اینکه آیا نتایج علت فوت
متهم منصوری به مراجع قضایی اعالم ش��ده است یا خیر،
گفت :از حدود  ۱۰روز پیش که جنازه متوفی منتقل شد،
بررسیهای اولیه و معاینه جسد انجام شده است و به جهت
اینکه در حوزه سمشناسی و پاتولوژی فرآیندهای آزمایشگاهی
برای آمادهسازی المهای تشخیصی طوالنی است ،امیدواریم
بتوانیم در یکی دو هفته آینده پاس��خ را به مراجع قضایی
اعالم کنیم .وی در پاس��خ به این س��وال که آیا زمان مرگ
را تش��خیص دادهاید؟ گفت :تا زمانی که آزمایشها برای ما
مشخص نشود ،زمان را مشخص نمیکنیم .مسجدی درباره
تحویل جسد به خانوادهاش نیز گفت :با دستور مقام قضایی
جنازه به خانوادهاش تحویل داده شده و موضوع در دادسرای
جنایی در حال بررسی است.
سردار هادیانفر خبر داد

پرداخت اقساطی جرایم رانندگی
به مناسبت دهه والیت

رئی��س پلیس راهور ناجا از اجرای مجدد طرح پرداخت
اقس��اطی جرای��م رانندگی خب��ر داد و گفت :کس��انی که
وسیله نقلیه آنها به دلیل جریمه باالی  ۱۰میلیون ریال در
توقیف است ،میتوانند از این فرصت استفاده کنند .سردار
سیدکمال هادیانفر با بیان اینکه پلیس راهور ناجا مخالف
افزایش هر گونه جریمه رانندگی است ،اظهار کرد :در حال
حاضر جریمهها به قیمت قبلی اعمال میش��ود و در هیچ
گروهی افزایش جریمه نداشتیم و پیشنهادی هم به دولت
ارائه نکردهایم.

هزینه «خدمات فضای مجازی»
مهدهای کودک غیرقانونی است

معاون امور اجتماعی س��ازمان بهزیستی گفت :دریافت
هزینه از سوی مهدهای کودک تحت عنوان خدمات فضای
مجازی غیرقانونی است اما از سال آینده سرفصل جدیدی
در این حوزه برای مهدهای کودک پیشبینی خواهد شد تا
فعالیت خود را ادامه دهند .حبیباهلل مسعودیفرید درباره نرخ
شهریه امسال گفت :در حال حاضر شهریه مهدهای کودک
براس��اس نرخ سال گذشته است و مهدها موظف به رعایت
قوانین و مقررات در این زمینه هستند.
مدیرکل مستمریهای سازمان تأمیناجتماعی عنوان کرد

افزایش  ۸۰درصدی دریافتی
مستمریبگیران تأمیناجتماعی

مدیرکل مس��تمریهای سازمان تأمیناجتماعی گفت:
اجرای قانون متناسبس��ازی حقوق مس��تمریبگیران به
همراه افزایش سنواتی و معمول حقوق در سال جاری منجر
به افزایش مجموع دریافتی و مزایا بیش از تورم سال جاری
ش��ده و در برخی اقشار مستمریبگیران نیز این افزایش تا
 ۸۰درصد رش��د یافته اس��ت .ناهید حیدری اظهار داشت:
حداقل حقوق مستمریبگیران با داشتن  ۳۵سال سابقه به
 3میلیون تومان ،حداقل حقوق مستمریبگیران دارای ۳۰
سال سابقه بیمهپردازی 2میلیون و ۸۰۰هزار تومان و حداقل
حقوق مستمریبگیران دارای  ۲۵سال سابقه بیمهپردازی به
مبلغ  ۲میلیون و  ۶۶۶هزار تومان رس��یده است .مدیرکل
مستمریهایسازمانتأمیناجتماعیگفت:همچنینحداقل
حقوق مستمریبگیران دارای  ۲۰سال سابقه بیمهپردازی در
اسفندماه سال گذشته یک میلیون و  ۶۶۴هزار تومان بود که
با افزایش ساالنه و متناسبسازی با  ۴۸درصد افزایش به مبلغ
 ۲میلیون و  ۴۵۸هزار تومان افزایش یافت.

نجات موزه « ملک» از آتش
با سیستم اعالم حریق

س��خنگوی س��ازمان آتشنش��انی و خدمات ایمنی
شهرداری تهران از حریق در ساختمان اداری موزه ملک
خبر داد .س��ید جالل ملکی در گفتوگو با ایسنا در این
باره اظهار کرد :ساعت  ۱۰و  ۳۴دقیقه امروز (دیروز شنبه)
یک مورد مشاهده دود در یک ساختمان اداری متعلق به
یک موزه ،در محدوده خیابان امامخمینی ،داخل محوطه
باغ ملی ،موزه ملک به س��امانه  ١٢۵سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی ش��هرداری تهران اطالع داده ش��د که
بالفاصله  2ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند .وی ادامه
داد :آتشنشانان در مدت زمان  3دقیقه به محل رسیدند
و مشاهده کردند در طبقه اول یک ساختمان که کاربری
اداری داشته و متعلق به موزه بوده است ،اتصال سیم برق
اتفاق افتاده و موجب کندس��وزی برخی از س��یمها شده
است .پیش از رسیدن آتشنشانان به خاطر متصاعد شدن
مقداری دود سیس��تم اعالمی که در محل وجود داشته
آژیرها را به صدا درآورده و افراد به سرعت متوجه شدند
و با آتشنش��انی تماس گرفتند .ملکی گفت :آتشنشانان
در مدت چند دقیقه اتصال س��یمهای برق را رفع کردند
و خوشبختانه هیچ مورد خسارت شدیدی وجود نداشت.
مصدومیت��ی نیز اتفاق نیفتاد .این حریق در بخش اداری
بود و آسیبی به بخشهای دیگر نزده است.

ستاداجراییفرمانحضرتامام(ره)بااختصاصهزارمیلیاردتومان
 3500طرح اشتغالزاییبرای محرومیتزدایی از استان گیالن ایجادمیکند

جهاد با برکت ستاد

گ�روه اجتماع�ی :بنیاد برک��ت  ۳۵۰۰طرح اش��تغالزایی
اجتماعمحور را در مناطق محروم استان گیالن ایجاد میکند
بوکار برای  ۱۰هزار نفر را به دنبال خواهد
ت کس�� 
که فرص 
داشت.
ب��ه گزارش «وطن امروز» ،اقدامات س��تاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) در راستای رفع محرومیت مناطق کمبرخوردار،
بسترسازی طرحهای اشتغالزایی و نیز تامین زیرساختهای
عمرانی چون ساخت پل ،مدارس ،مساجد و ...در جای جای
ایران برکسی پوشیده نیست .این ستاد یکهزار میلیارد تومان
برای محرومیتزدایی و توانمندس��ازی اقتصادی و اجتماعی
اس��تان گیالن سرمایهگذاری میکند .در جلسهای با حضور
استاندار گیالن ،معاونان ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ،مدیرعامل
بنیاد برکت ،نمایندگان استان گیالن در مجلس شورای اسالمی
و مسؤوالن استانی ،مفاد تفاهمنامه همکاری میان ستاد اجرایی
فرمان امام(ره) و اس��تانداری اس��تان گیالن نهایی شد .این
تفاهمنامه بزودی به امضای محمد مخبر ،رئیس ستاد اجرایی
فرمان امام(ره) و ارسالن زارع ،استاندار گیالن خواهد رسید.
مدیرعامل بنیاد برکت با اش��اره به اعتبار یکهزار میلیارد
تومانی این تفاهمنامه گفت :بر اساس این تفاهمنامه۳۵۰۰ ،
طرح اش��تغالزایی اجتماعمحور در مناطق محروم اس��تان
بوکار برای  ۱۰هزار نفر
ت کس 
گیالن ایجاد میشود که فرص 
را به دنبال خواهد داشت .امیرحسین مدنی ادامه داد :ستاد
اجرای��ی فرمان امام همچنی��ن از طریق بنیاد برکت در ۱۵

اوجگیری مجدد بیم��اری «کووید »19-در
درمان
تهران باعث شده است نهتنها بیش از نیمی از
فوتیهای کرونایی کل کشور پایتختنشینان باشند ،بلکه تختهای
مراقبت ویژه این ش��هر نیز دیگر جایی برای بستری مبتالیان به
کرونا نداشته باشد.
به گزارش «وطن امروز» ،ویروس کرونا در موج دوم بیرحمانه
میتازد تا جایی که مقامات وزارت بهداشت وضعیت سراسر ایران
بویژه پایتخت را بسیار نامناسب اعالم میکنند و معتقدند چنانچه
مراقبتهای بهداشتی و فاصلهگذاریهای اجتماعی رعایت نشود
اوضاع بحرانی میش��ود ،چرا که برخالف ماههای گذشته ،اکنون
بخشی از تختهای بیمارستانی را کودکان و نوجوانان کرونایی اشغال
کردهاند .فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران ،در این باره
نسبت به وضعیت شیوع بیماری «کووید »19-در مناطق مختلف
پایتخت هش��دار داد .علیرضا زالی با بیان اینکه توزیع جمعیتی،
فرهنگی و اقتصادی کامال متفاوتی در مناطق بیستودوگانه پایتخت
حاکم است ،گفت :حاشیههای شهر در قسمتهای شرقی ،جنوبی و
غربی استان تهران یکی از چالشهای استقرار یک شبکه بهداشتی
عدالتمحور هستند .وی با اشاره به منحنی سینوسی ابتالی روزانه
و مرگومیر در تهران ،افزود :استان و شهر تهران در روزهای اخیر
در شرایط قرمز قرار گرفته است .کرج نیز همین شرایط را دارد که
این کار را برای پایتخت س��ختتر هم میکند .زالی درباره توزیع
نسبی گروههای سنی افرادی که در تهران از ابتدای اسفند بستری
شدهاند ،گفت :بیشترین گروه سنی بستری ،افراد  ۵۰تا  ۵۹سال
و گروه دوم افراد رده س��نی  ۳۰تا  ۳۹سال بودهاند اما در  ۲هفته
اخیر شاهد افزایش بستری گروه سنی  ۲۰تا  ۲۹سال هستیم.
■■روحانی :کالم رهبر انقالب فصلالخطاب بود

جدیت در رعایت پروتکلهای بهداش��تی برای مبارزه و مقابله
با ویروس کرونا تا جایی است که رئیسجمهور با تاکید بر اینکه
راهبرد کش��ور در مقابله با کرونا تغییر نکرده است ،تصریح کرد:
تمام مقررات ستاد ملی مقابله با کرونا تا زمانی که وزارت بهداشت
به مردم اعالم کند واکسن قابل قبول در دسترس هست و شرایط
تغییر کرده است ،همچنان به قوت خود باقی است .حسن روحانی
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه مقررات ستاد برای
همه الزماالجراس��ت ،تصریح کرد :باید تا فرا رس��یدن زمانی که
واکسن قابل قبول در دسترس قرار گیرد ،اقدامات سختگیرانه ادامه
یابد .رئیسجمهور گفت :آمارها و گزارشهای ارائهشده از وضعیت
اس��تانها امیدوارکننده بود و حکایت از این داشت که حدود 10

طرح اقتصادی استان مشارکت و سرمایهگذاری میکند که
پیشبینی میشود باعث ایجاد  ۱۵۰۰شغل برای متقاضیان
ش��ود .وی با اشاره به اجرای  ۱۱۵پروژه عمرانی و زیربنایی
در قالب این تفاهمنامه اظهار داشت :عالوه بر این تعداد پروژه
عمرانی ۵۰۴ ،واحد مس��کن ارزانقیمت نیز برای محرومان
استان گیالن ساخته میشود.
مدیرعامل بنیاد برکت مدت این تفاهمنامه را ۳سال عنوان
کرد و افزود :تمام شهرستانهای استان گیالن تحت پوشش
اقدامات و خدمات این تفاهمنامه قرار میگیرند اما برخی از
مناطق محروم از جمله ش��هر شفت در اولویت خواهند بود.
مدنی خاطرنشان کرد :در این جلسه مقرر شد استانداری گیالن
فهرستی از شرکتهای کوچک و متوسط استان را برای احیا
و راهان��دازی مجدد در اختیار بنیاد برکت قرار دهد .وی در
تشریح برخی اقدامات بنیاد برکت در استان گیالن بیان کرد:
تا امروز با  ۱۱بنگاه و کارخانه تولیدی مشارکت اقتصادی به
مبلغ ۱۱۸میلیارد تومان داشتهایم که اشتغالزایی برای ۴هزار
نفر را در پی داشته است .همچنین در قالب مدل اشتغالزایی
تسهیالتمحور ۸ ،میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان به  ۳شرکت
تولیدی تسهیالت پرداخت کردهایم که باعث ایجاد شغل برای
 ۴۰نفر شده است .به گفته مدیرعامل بنیاد برکت ،تا امروز۳۶۰
طرح اشتغالزایی اجتماعمحور با قابلیت ایجاد  ۱۱۰۰شغل
در مناطق محروم استان گیالن راهاندازی شده است .مدنی
درباره فعالیتهای عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت در استان

گیالن نیز توضیح داد :بنیاد نسبت به ساخت  ۴۷مدرسه در
استان متعهد است که از این تعداد ۳۱ ،مدرسه به بهرهبرداری
رسیده و  ۱۶مدرسه دیگر در دست احداث است .همچنین ۳۹
مسجد افتتاح شده و  ۲۰پروژه دیگر در حوزههایی همچون
ساخت و تکمیل کتابخانه ،حسینیه و ...در دست اقدام است.
وی خاطرنشان کرد :بنیاد برکت ساخت  ۷۴۳واحد مسکونی
را با مشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره) برای محرومان
استان گیالن در دس��ت اجرا دارد .در ضمن ۷ ،هزار و ۱۳۵

تعداد مبتالیان کرونا در کشور به  306752و شمار قربانیان به 16982نفر رسید

پایتخت در وضعیت بحران

استان کشور که هفتههای قبل
در شرایط س��خت بودند ،امروز
از پیک بیماری عب��ور کردهاند.
رئیسجمهور ادامه داد :برای ماه
محرم و عزاداریها در این ماه نیز
مقرراتی وضع ش��ده که تا هفته
آین��ده قطعی ،تصوی��ب و ابالغ
خواهد شد .مسؤوالن هیأتها و
تکایا باید در این زمینه مسؤولیت
بپذیرند و اگر کس��ی در هیأتهای عزاداری اصول بهداش��تی را
رعایت نکرد ،مسؤوالن هیأتها باید با او برخورد کنند .وی با تاکید
بر اینکه راهبرد ما درباره این ویروس تغییر نکرده و همان راهبرد
قبلی است ،گفت :الزام در استفاده از ماسک و پرهیز از تجمعات و
رعایت فاصلهگذاری همچنان ضروری و الزم است .اجتماعات تحت
هر عنوان همچنان ممنوع است تا شرایط بهبود یابد .روحانی با تاکید
بر اینکه باید با فرد متخلف که اصول بهداشتی را رعایت نمیکند
حتما برخورد شود ،گفت :اگر فردی پروتکلها و اصول بهداشتی
را رعایت نکرد باید تنبیه شود .تمام افراد متخلف باید شناسایی و
با آنها برخورد شود .رئیسجمهور در ادامه سخنان خود با قدردانی
از س��خنان حکیمانه و مجتهدانه رهبر معظم انقالب گفت :نکته

بسیار مهم س��خنان ایشان این
بود که مرجع و مرجعیت نهایی
که متولی امر سالمت جامعه در
شرایط فعلی است ،منحصرا ستاد
ملی کروناست .روحانی ادامه داد:
آدرس را عوض نکنیم و مسیر را
اشتباه نرویم .یک خانه است و یک
در دارد و آن ستاد ملی کروناست
و مقررات وضعشده از سوی ستاد
ملی کرونا برای همه الزماالجراست .رئیسجمهور در ادامه با اشاره به
ضرورت برگزاری عزاداری سیدالشهدا در ایام محرم با رعایت کامل
پروتکلهای بهداشتی گفت :مگر میشود کسی مسلمان باشد و
محرم برایش مهم نباشد؟ و شیعه باشد و محرم برایش مهم نباشد؟
ملتی که با روحیه قوی در مقابل انواع فشارهای دشمنان ایستاده و
مقاومت کرده است محرم را فراموش نخواهد کرد و حتما محرم ما
امسال هم به گونهای خواهد بود که بوی عزاداری امام حسین(ع)
به مشام همه خواهد رسید.
■■ ۲۵۴۸مبتال و  ۲۱۶فوتی جدید در کشور

آم��ار فوتیهای «کووی��د »19-دوباره به ب��االی  200نفر در
هر ش��بانهروز رس��ید ،همچنین تعداد بیماران بدحال کرونا مرز

مرگ  8هزار و  600بیمار کرونا در تهران

پایتخت باالترین آمار متوفیان به کرونا را به خود اختصاص داده است .رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران با اشاره به ضرورت
نذر ماسک در ایام محرم گفت :از ابتدای شیوع کرونا  ۸۶۰۰تهرانی به دلیل ابتال به این بیماری جان باختهاند .ناهید خداکرمی
در گفتوگو با فارس اظهار داشت :تهران همچنان در وضعیت قرمز به لحاظ شیوع کرونا قرار دارد .وی افزود :در آستانه برگزاری
مراسم عید غدیر خم و ماه محرم هستیم ،بر همین اساس از شهروندان تهرانی درخواست داریم نذورات خود را به جای ارائه غذا
به توزیع ماسک رایگان اختصاص دهند .وی با اشاره به اینکه آمار متوفیان کرونا در پایتخت در حال حاضر همچنان روزانه حدود
 100نفر و حتی باالتر است،گفت :ظرفیت تختهای مراقبتهای ویژه کامال تکمیل شده است و افزایش آمار مبتالیان به دلیل
کمبود امکانات اینچنینی فاجعهبار میشود ،بنابراین باید با همت مردم و رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک به طرف
کاهش شیب ابتال پیش رویم .رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران اعالم کرد :از ابتدای شیوع کرونا تا  2هفته پیش  7169نفر
در تهران جان خود را به دلیل این بیماری از دست داده بودند که طی  2هفته اخیر تاکنون این رقم به  8600مورد رسیده است.

نفر از ایتام اس��تان تحت پوشش بیمه برکت و  ۲۶۰۰نفر از
روس��تاییان تحت پوش��ش بیمه خدماتی برکت قرار دارند.
مدنی در پایان تاکید کرد :بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان
امام(ره) در مجموع تا امروز یکهزار و  ۲۷۸طرح توانمندسازی
اقتصادی و اجتماعی ،امور زیربنایی ،فرهنگی ،سالمت و سایر
خدمات را به ارزش  ۱۹۰میلیارد تومان در مناطق محروم و
کمتر توسعهیافته استان گیالن به بهرهبرداری رسانده است
یا در دست اقدام دارد.

4هزار نفر را درنوردید .س��خنگوی وزارت بهداشت روز گذشته از
شناس��ایی  ۲۵۴۸بیمار جدید «کووید »۱۹-در کشور خبر داد و
گفت :یکهزار و  ۶۷نفر از این موارد جدید در مراکز درمانی بستری
شدند .سیماساداتالری گفت :مجموع بیماران «کووید »۱۹-در
کشور به  ۳۰۶هزار و  ۷۵۲نفر رسید .وی افزود :متاسفانه در طول
 ۲۴ساعت گذشته ۲۱۶ ،بیمار «کووید »۱۹-جان خود را از دست
دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به  ۱۶هزار و  ۹۸۲نفر
رسید .الری گفت ۴۰۱۱ :نفر از بیماران مبتال به «کووید »۱۹-در
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
■■لغو طرح ترافیک و ادامه دورکاری در تهران تا پایان هفته

طرح ترافیک تهران هم تا پایان هفته لغو شد .رئیس پلیس
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از لغو طرحهای ترافیک و کاهش
آلودگی هوا تا پایان هفته خبر داد .سردار محمدحسین حمیدی در
گفتوگو با ایسنا ،در این باره گفت :برابر مصوبه ستاد ملی مقابله با
کرونا اجرای طرحهای ترافیک و کاهش آلودگی هوا از صبح امروز
(دیروز شنبه) در پایتخت متوقف شده و این تصمیم تا پایان هفته
ادامه خواهد داشت .همچنین عضو هیأترئیسه شورای اسالمی
ش��هر تهران با ارائه  ۳پیشنهاد به ستاد مقابله با کرونای استان
تهران گفت :جریمه شهروندانی که از ماسک استفاده نمیکنند
یکی از این پیشنهادات است .زهرا نژادبهرام با بیان اینکه در پی
شیوع کرونا ویروس در پایتخت و با اتکا به تجارب کشورهای دیگر
دیروز به عنوان نماینده مردم تهران در شورای شهر نامهای را با
 ۳پیشنهاد مشخص به زالی ،رئیس ستاد مقابله با کرونای استان
تهران نوش��تم ،گفت :پیشنهاد دادم که الزم است از آنجایی که
تهران در وضعیت قرمز قرار دارد نسبت به جریمه افرادی که از
ماسک استفاده نمیکنند براساس کد ملی اقدام شود .وی با بیان
اینکه در این نامه پیشنهاد دادم که دورکاری کارمندان دولت به
بیش از ۵۰درصد برسد ،گفت :همچنین پیشنهاد دادم با واحدهای
صنفی که پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند به صورت
سختگیرانهتر برخورد شود.
همچنین استاندار تهران در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله
با کرونا با اشاره به تصمیمهای جدید ستاد ملی کرونا برای این
استان اظهار داشت :طی هفته جاری طرح ترافیک در پایتخت
به حالت تعلیق درآمده و بقیه محدودیتها همچون هفتههای
گذشته پابرجاست.
انوش��یروان محس��نی بندپی تاکید کرد :دورکاری یکسوم
کارکنان دستگاههای اجرایی استان تهران این هفته نیز تمدید شد.

عکسنوشت

انباشت زباله در حاشیه ساحل کالچای گیالن

حسن ثابتی

روزنامهنگار

دانش��گاهها و شهرها در دنیا بویژه اروپا نسبت معناداری
داشتهاند .توسعه شهر و شهرنشینی و افزایش مشاغل جدید
و غیریدی و ضرورت بهرهمندی از مهارتها ،زندگی بر مبنای
دان��ش جدید را اقتضا میکرد .ای��ن افزایش تقاضای دانش
جدید ،در نتیجه به افزایش مدارسعالی در اروپا منجر شد.
کمکم هر شهر یک مدرس ه عالی یا یک دانشگاه را تاسیس
کرد .بعد از دوران ملیگرایی و تش��کیل دولتهای مستقل
در اروپا ،فکر ایجاد دانش��گاههای ملی یا سراسری نیز ظهور
کرد .از ابتدای قرن نوزدهم میالدی پایتختهای اروپایی به
دانشگاههای بزرگ خود افتخار میکردند .بنابراین دانشگاهها
نسبت مستقیم خود را با حاکم شهر از دست دادند و تحت
کنترل دولتها درآمدند .اختالف ش��هر و دانشگاه دقیقا از
همین نقطه اوج گرفت .اما در ایران ما مسیر به شکل دیگری
بود .تاسیس مدارسعالی و دانشگاهها با دستور و حمایت از

توزیع نذور خیران مسجد خان شهرکرد در عید قربان

مسدود شدن مسیر مشهد -تهران به خاطر بارش باران

دانشگاهوشهر۶/

اختالف بر سر زمین در تهران!
باال رخ داد .در نتیجه همین حمایتهای خاص ،همیشه زور
دانشگاههابهشهررسیدهاست.برخیمعتقدنداختالفدانشگاه
و ش��هر در ایران با افزایش جمعیت دانشجویان و دانشگاهها
رخ داد و منجر به توسعهطلبی ارضی دانشگاهها در شهر شد.
برخی دانشگاهها کم مانده بود از قله کوههای اطراف تهران
هم باال بروند .اما این تصور با بررسی بیشتر نادرست به نظر
میرس��د ،چرا که گسترش دانشگاهها به زمینهای اطراف،
خود عموما س��هم دانش��جویان و کالس درس نشده است،
بلک��ه این زمینهای گرانقیمت س��هم افزایش درآمدهای
دانش��گاهها شده است؛ دانش��گاهها این فضاها را در اختیار
شرکتهای دانشگاهی و شبیه آن قرار داده و به اخذ سود از
آنها پرداختند .اینجاست که نقطه اوج اختالف دانشگاهها و
شهر روشن میشود .اختالف دانشگاهها با همسایههای خود

زمانی اوج میگیرد که درآمدهای دانشگاهها کاهش مییابد.
عبارتهایی مانند «پهنه نوآوری ،ارتباط دانشگاه با صنعت و
ن ولی بدون اینکه
دانشگاه کارآفرین» و اسم آوردن از سیلیکو 
توضیح بدهند آنها نه در پایتخت هستند و نه در مرکز شهر
که گرانترین و شلوغترین نقاط است ،بهانههایی بیش نیست.
اخب��ار اختالفات مربوط به ده ونک ،خیابان  16آذر و محله
طرشت همه از همین زاویه قابل بررسی است .این اتهام که
این دیدگاه طرفدار برج عاجنشینی دانشگاه است و از نزدیک
شدن دانشگاه به صنعت میترسد هم غیرواقعی است ،چرا
که عدهای معتقدند اتفاقا دانشگاههای بزرگ صنعتی ما باید
به شهرهای صنعتی منتقل شوند و در کنار صنعت باشند .به
عنوان مثال طراحی دانشگاه شریف از ابتدا جهت انتقال به
اصفهان بود ،برای همین زمین کوچکی برای آن انتخاب شد

پروژه آبرسانی گروه جهادی ثامناالئمه(ع) به روستاهای محروم

و برخی از این مشکالت امروز ریشه در آن دارد.
البته امروز راهحل مناسبی پیش رو است .توسعه پارک
علم و فناوری پردیس در کنار شهر تهران به وسعت بسیار
زیاد که از ابتدا با همین فلسفه طراحی و اجرا شده است این
امکان را فراهم میکند تا بخشهای تجاری و شرکتهای
دانش��گاهی و پارکهای علم و فناوری دانش��گاهها به این
منطقه منتقل ش��ده و اختالفات بسیار میان دانشگاهها و
مردمان شهر برطرف شود.
رقابت این  ۲دیدگاه درباره اختالف دانشگاه و شهر بر سر
زمینهای اطراف دانشگاهها ،که برخی دانشگاهیان معتقدند
باید این اراضی ضمیمه دانشگاهها شود و برخی مخالف آن
هس��تند و معتقدند فعالیتهای تج��اری نباید بر روندهای
علمی س��یطره یافته و باید مجزا باشند ،یکی از عرصههای
مهم تصمیمگیری مدیریتشهری در آینده خواهد بود ،چراکه
کسری درآمد دانشگاهها از طرفی و افزایش قیمت زمینهای
ناب اطراف دانشگاههای بزرگ و کمیابی زمینهای وسیع در
تهران قطعا اختالفات روزافزونی را پیش رو خواهد داشت.

