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توصيه 10چهره اصولگرا  و  اصالح طلب به ساكنان جديد بهارستان

گسترش شورش 
درآمريكا

اعتراض به قتل يك سياهپوست 
توسط پليس به درگيري خياباني 
مردم خشــمگين بــا پليس در 

چندين ايالت منجر شد 

2

تهران در شاهراه 
ديپلماسی شهری
فصل جديــدی در تعامــالت 
بين شــهری پايتخت ايران با 
شهرهای مطرح دنيا باز شده 

است

طي  تهــران 
ي  ل ها ســا

اخير به شاهراه تعامالت بين شهري 
تبديل شده است. اگر حداقل 2هزار 
ســال پيش چاپارها از مسيرهايي 
مثل راه ابريشــم، پيغام هــا را بين 
حاكمان شــهرهاي مختلــف دنيا 
جابه جا مي كردنــد اما حاال موضوع 

خيلي فرق كرده است. 

صفحه3 را 
بخوانيد

رونق  بازار االغ

قـــــتي  و «
كارمــان را 

شروع كرديم، براي خيلي ها مسخره 
بود. مي گفتند مگــر از االغ هم پول 
درمي آيد.« اين نخســتين واكنش 
بود كه خانواده »شــهر كن ها« كه 
مزرعه كوچك پرورش االغ در يكي 
از روســتاهاي اطراف تهران به راه 
انداختند، تجربه اش مي كنند. اين 
تجربــه را پرورش دهنــدگان ديگر 
هم داشته اند. نبود سابقه نه چندان 
طوالني از توليد محصوالت مشتق 
از االغ سبب چنين نگرش هايي بود. 

اعتـــــــراض هاي 
خشــونت بار به قتل 

يك مرد سياهپوســت به دست يك افسر 
پليس در مينياپليس، سراســر آمريكا را 
در بر گرفتــه و معترضان خشــمگين در 
دست كم 30شهر آمريكا، خواستار اجراي 
عدالت در اين پرونده شده و با پليس درگير 
شــده اند. به گزارش بي بي سي، دادستاني 
مينياپليس درك چاوين، افسر سفيدپوستي 
را كه با گذاشتن زانويش روي گردن جورج 
فلويد در نهايت باعث مرگ او شد، به ارتكاب 
قتل درجــه 3 متهم كرده اســت. چاوين 
بازداشت شــده و قرار اســت دوشنبه در 

نخستين جلسه دادگاه شركت كند. 

صفحه22 را 
بخوانيد

صفحه23 
را بخوانيد
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تصميم گيري بر اساس منافع شهر 
و شهروندان اولويت اصلي ماست

سخنگوي شوراي شهر درگفت وگوبا همشهري: 

صدور مجوز کسب وکار  
3 روزه شد

»بوگاتي« شاه کجاست؟

مشق نو  برای 
پياده روهای تهران

موزه پيترســون آمريــكا: بوگاتي 
محمدرضــا پهلوي ســال1340 
توســط يك مجموعه دار آمريكايي 

خريداري شد

اليحه بهره برداري از فضاهاي  همگاني 
و پياده راه ها از نو نوشته شده  و اصالح 

مي شود

 خيز ايــران برای كاهــش رتبه در 
شاخص سهولت كسب وكار
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4صفحه3

يادداشت
اميرعلي ابوالفتح؛  كارشناس مسائل آمريكا

انتخابات در همه جــاي جهان، فرصتي براي قضاوت 
رأي دهندگان درمورد عملكرد دولتمردان مستقر يا 
سياستمداراني است كه قصد تصدي قدرت را دارند. تحوالت اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي و سياسي در هر كشوري بر انتخابات مؤثر است. هرچه موضوع فراگيرتر 
و احيانا مخاطره آميزتر باشــد، قطعا تأثيري گذاري بيشــتري نيــز بر انتخابات 
خواهد داشــت. بنابراين بايد انتظار داشــت وقايع اخير در آمريكا، در نهايت بر 
هر دو انتخابات پيش رو در اين كشــور يعني انتخابات رياست جمهوري و كنگره 

تأثيرگذار باشد.
وقايع بعد از مرگ جورج فلويد از دو منظر بــر صحنه انتخابات در آمريكا اثرگذار 
خواهد بود. اول اينكه، كشته شــدن فلويد به دست يك افسر پليس، يك موضوع 
نژادي اســت؛ موضوعي كه جزو عمده ترين دغدغه هاي مردم در آمريكا به شمار 
مي رود. هم موافقان تبعيض نــژادي و هم مخالفان آن در آمريكا اين مســئله را 
به عنوان يك موضوع حائز اهميت مي بينند. بسياري از سياستمداران آمريكايي 
براساس نگاهي كه به مسائل نژادي دارند، مورد قضاوت افكار عمومي در اين كشور 
قرار مي گيرند. راي دهندگان سياهپوســت و رنگين پوست در آمريكا، يك بلوك 
مهم را تشــكيل مي دهند. حدود 15درصد از جمعيت آمريكا را سياهپوستان و 
حدود 20درصد را اسپانيايي تبارها و التين تبارها تشكيل مي دهند. به عبارت ديگر 
حدود يك سوم جامعه آمريكا را رنگين پوســتان تشكيل مي دهند و انتخاب آنها 
تحت تأثير موضوع هاي نژادي قرار مي گيرد. اينكه رئيس جمهور مستقر چه نگاهي 
به مسائل نژادي دارد و اينكه آيا طرفدار رفع تبعيض نژادي است يا به جريان راست 

نژادپرست دلبستگي دارد، مي تواند در آراي راي دهندگان آمريكايي مؤثر باشد.
نكته دوم در ماجراي قتل جــورج فلويد، نحوه مديريت بحران از ســوي دولت 
دونالد ترامپ اســت. به طور كلي يكي از قضاوت هــاي راي دهندگان آمريكايي، 
در مورد توانايي دولت مستقر در مديريت يك بحران ملي است؛ حال اين بحران 
ممكن است يك بحران طبيعي مثل توفان كاترينا باشد، يا يك بحران اقتصادي 
باشد يا نتيجه يك بحران اجتماعي باشد. اتفاقات روزهاي اخير در آمريكا يكي از 
بحران هاي اجتماعي بزرگ اين كشور است. سؤال اين است كه آيا ترامپ مي تواند 
اين بحران را به سمت آرامش هدايت كند و نظم اجتماعي را برقرار كرده و جلوي 
غارت ها و آشوب را بگيرد؟ يا برعكس اقداماتش تحريك آميز است و با رفتار خود 
آتش آشوب را شعله ور تر خواهد كرد. رفتار غيرمنطقي ترامپ مي تواند هواداران او 
را هم دچار سرخوردگي و نارضايتي كند. طي روزهاي اخير، او عملكرد قابل قبولي 
نداشته است. ترامپ نه تنها به حل بحران كمكي نكرده، بلكه با پست هاي توييتري 
خود باعث تحريك معترضان هم شــده اســت. هم گروه طرفدار تبعيض نژادي 
جسورتر شده اند و هم گروه مخالف تبعيض نژادي خشمگين تر شده كه نمود آن را 
مي توان در غارت و تخريب اموال عمومي و خصوصي در شهرهاي مختلف آمريكا 
ديد. بدون شك درصورتي كه دونالد ترامپ نتواند بحران را طي 3 تا 4روز آينده 
مهار كند و جامعه آمريكا به ســمت آرامش پيش نرود، اين وضعيت مي تواند به 

ريزش آراي او حتي در ميان حاميان حزب جمهوريخواه نيز منجر شود.
وقايع اين روزهاي مينياپليس و ديگر شهرهاي آمريكا شبيه آن چيزي است كه در 
دوره اول رياست جمهوري باراك اوباما در شهر فرگوسن رخ داد. از دل اعتراض هاي 
ضد نژادي در آن دوره، يك جنبش برابري خواه با عنوان »جان ســياهان ارزش 
دارد« متولد شــد. با وجود اينكه رئيس جمهور مســتقر يعني باراك اوباما خود 
سياهپوست بود، بسياري از فعاالن اين جنبش او را مورد انتقاد قرار دادند كه چرا 

نتوانســته بحران را كنترل كند و به مطالبات پاسخ دهد. 
فراموش نكنيم كه حضور اوباما در قدرت، به عنوان نخستين 

رئيس جمهور سياهپوســت در تاريخ آمريكا، براي رنگين پوســتان آمريكايي از 
اهميت بااليي برخوردار بود. 

 اعتراض هاي آمريكا 
و شانس ترامپ در انتخابات

نگاه
علي فيروزي؛  رئيس مركز پايش محيط كسب و كار وزارت اقتصاد

ايجاد پنجره واحد فيزيكي شروع كســب و كار يكي از 
اقدامات مهم به شمار مي رود كه هم مي تواند باعث بهبود 
رتبه كسب و كار ايران در شاخص رتبه بندي جهاني شود و هم رضايت مردم را به ارمغان 
آورد. براساس شــاخص  بانك جهاني در ارتباط با رتبه بندي بهبود محيط كسب و كار 
كشورها، وضعيت كشورها در 10نماگر ســنجيده ، رتبه بندي و امتيازبندي مي شود. 
شاخص شروع كســب و كار به عنوان يكي از 10نماگر اصلي داراي يك روش شناسي 
مشخص است كه زمان ثبت يك شركت با مسئوليت محدود در شهر تهران در ارتباط با 
ايران چگونه است؟ برآورد بانك جهاني تا سال گذشته در ارتباط با شاخص شروع كسب 
و كار نشان مي دهد كه براي ثبت يك شركت مســئوليت محدود در شهر تهران بايد 
مراحلي چون دريافت كد اقتصادي، گواهي ثبت نام ماليات ارزش افزوده، كد كارگاهي 
تامين اجتماعي، ثبت آگهي تاسيس در روزنامه رسمي و انتشار آگهي ثبت در روزنامه 
كثير االنتشار و گرفتن دفاتر پلمب شده حدود 72.5روز طول مي كشد كه 55روز آن تنها 

به گرفتن كد اقتصادي و گواهي ثبت نام ارزش افزوده اختصاص داشته است.
البته وزير اقتصاد و دارايي در 2بخشنامه جداگانه دستور داده تا كد اقتصادي حذف و هر 
داده اي كه در ثبت شركت ها ثبت مي شود به صورت الكترونيكي براي سازمان مالياتي 
ارسال شود و چندباره از مردم مدرك گرفته نشود و يك مرحله ديگري بود تحت عنوان 
مرحله 45كه بسيار براي مردم آزاردهنده بود و عمال كارايي نداشت چرا كه از مردم مثال 
درخواست سند مالكيت و يا اجاره نامه مي شد كه از اين پس، پس از بخشنامه وزير اقتصاد 
كد شناسه ملي براي اشخاص حقيقي و كد ملي به همراه 3 رقم به عنوان مالك قابل قبول 
قلمداد مي شود. همچنين براساس بخشنامه ديگري عمال گواهي ثبت نام و گواهي ماليات 
ارزش افزوده حذف شده و افراد به هنگام ارائه الكترونيكي اظهارنامه مالياتي خودشان 
گزينه مشمول مالياتي شدن را انتخاب مي كنند و به اين ترتيب يك مرحله مزاحم ديگر 

بر سر شروع كسب و كارها حذف شده است.
نتيجه اين فرايند و آغاز پنجره واحد فيزيكي شروع كسب و كار، استفاده از تجربه 
موفق ديگر كشورها براي كوتاه كردن مسيرهاي قبلي است و به اين ترتيب فرايند 
شروع كسب و كار از 72.5روز به حداكثر 3روز كاهش مي يابد. البته اين تغيير مهم 
به يكباره  رخ نمي دهد و تا عادي شدن شرايط و تمكين دستگاه هاي متولي صدور 
مجوزهاي شروع كسب و كار و تســهيل امور متقاضيان ممكن است يك ماه زمان 
ببرد. مهم اين اســت كه اين اتفاق مهم مي تواند رتبه كسب و كار ايران در شاخص 
شروع كسب و كار را به طور محسوســي در گزارش هاي آينده بانك جهاني بهبود 
ببخشد. به ويژه اينكه بدترين رتبه ايران در شاخص هاي 10گانه بهبود محيط كسب 
و كار اعالم شده از سوي بانك جهاني مربوط به نماگر شــروع كسب و كار است و 
رتبه ايران از بين 190كشور دنيا 178برآورد شــده و اينكه چه زمان بانك جهاني 
كوتاه شدن مسير شروع كســب و كار را بپذيرد و در گزارش هاي خود اعمال كند، 
ممكن است زمان ببرد چرا كه اين كوتاه تر شدن فرايندها از سوي فعاالن اقتصادي 
بخش خصوصي بايد تأييد شود با اين حال بهبود رتبه ايران مورد انتظار خواهد بود.
البته هرچند در گزارش بانك جهاني مالك ارزيابي شاخص يادشده فرايند شروع 
كسب و كار در تهران است اما ما مصمم هســتيم تا در گام نخست اين فرايند را در 
كالنشهرهاي ديگري ازجمله اصفهان، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي و فارس 
تسهيل و كوتاه كنيم و به تدريج در ساير اســتان ها رايج شود و خيلي از رويه هاي 

داخلي را به صورت الكترونيكي درآوريم.
هدف ديگر دولت نه فقط بهبود رتبه ايران در شــاخص هاي جهاني كســب و كار 
بلكه افزايش رضايت مردم خواهد بود و بايد مطمئن شويم كه شهروندان در عمل 
احســاس كنند كه اين فرايندها اجرايي شده و موانع بر ســر شروع كسب و كارها 
برداشته شده و هزينه هاي ناشي از طوالني بودن فرايند شروع مجوزها كاهش يافته 
است. نتيجه اينكه اين آغاز يك راه براي بهبود رتبه ايران در بين كشورهاي جهان 

و افزايش رضايت مردم است.

 بهبود رتبه ايران
و رضايت مردم

ديدگاه
مظفر شيرواني ؛  مشاور بين الملي جنگل و محيط زيست- وين

ايران 165ميليون هكتار مســاحت دارد و بر اســاس 
اعالم سازمان جنگل ها، 14ميليون هكتار آن از جنگل 
پوشيده شده است. جنگل هاي ايران متنوع ترين و غني ترين منابع ژنتيك را در خود 
دارند، زيرا عرض جغرافيايي گسترده كشور از 25 الي 40درجه شمالي توأم با شرايط 
آب وهوايي مناسب، شرايط رشد، انبوهي و تنوع گونه هاي گياهي و جانوري اين منابع 

را به خوبي فراهم كرده است.
پراكنش جنگل هاي ايران در 5منطقه رويشي كامال متفاوت، زمينه مساعدي براي 
بهره  بردن از توان اكولوژي گســترده در آنها مهيا كرده است. گونه هاي جنگلي اين 

جنگل ها از ارتفاع منهاي 22متر از سطح دريا تا 2800متر پراكنده شده اند.
متأســفانه منابعي با چنين گســتردگي اكولوژيكي ارزنده در مقابل تفكر و توسعه 
كشاورزي از اهميت چنداني برخوردار نيست و عرصه هاي جنگلي با تغيير كاربري 
دائم به زمين هاي كشاورزي، صنعتي، ســاختماني، جاده و غيره تبديل مي شوند. 
توسعه دامپروري و حضور فعال دام از مهم ترين معضالت جنگل در ايران است كه 
خزنده و مستمر باعث نابودي جنگل ها مي شود. بر اساس آمار، تعداد دام كشور بالغ 
بر 124ميليون واحد دامي برآورد مي شــود و تنها در محــدوده 2ميليون هكتاري 

جنگل هاي هيركاني، 5ميليون واحد دامي به طور فعال به چراي دام مي پردازند.
مشكالت ناشــي از حضور دام در جنگل، زمينه تاريخي -اجتماعي دارد و خسارت 
ناشي از آن با افزايش جمعيت و بيكاري بيشتر شــده است. تعداد دام در سال هاي 
اخير نيز با توجه به طرح تنفس جنگل و گسترش فعاليت هاي كشاورزي، باالخص 

دامپروري افزايش يافته است.
ازبين رفتن زادآوري طبيعي و تنوع گونه اي، سرچر شدن و چنگالي شدن نهال ها، 
لخت شدن عرصه در مناطق پرشيب، ممانعت از نفوذ آب به سفره هاي آب زيرزميني 
در اثر كوبيد گي خاك و فراهم آمدن زمينه مناســب براي جاري شدن سيالب، به 
همراه كت زني و سرشاخ زني درختان توســط دامداران و اختصاص دادن عرصه به 
دام سراها، قطع درختان براي خوراك دام و ايجاد فضاي باز رشد علوفه براي خوراك 
دام، ازجمله مشكالت جنگل هاي ايران اســت. به مخاطره افتادن آينده جنگل به 
 دليل فقدان رشــد زاد آوري طبيعي، عدم  امكان جايگزيني درختان مسن و افتاده 
يا شكسته در جنگل، چريده شدن گونه هاي خوش خوراك توسط دام و باقي ماندن 
گياهان باارزش غذايي كم و مزاحم تجديدحيات نيز از ديگر مشــكالتي اســت كه 
جنگل هاي ايران با آن مواجه شده اند. به اين مشكالت بايد از بين رفتن تنوع درختي 
و درختچه اي جامعه جنگلي و گياهان كف جنگل و انهدام تنوع گياهي به  دليل از بين 

رفتن تنوع جانوري كه حيات جنگل ها را تهديد مي كند را هم افزود.
اما طرح تنفس جنگل و توقف بهره برداري از جنگل ها، سبب متوقف شدن اجراي 
طرح هاي جنگلداري نيز شده است؛ طرح هايي كه اگرچه با مشكالت و نارسايي هاي 
اجرايي مواجه است، اما در بيشــتر عرصه ها، تأثير چشــمگيري در حفظ عرصه، 
جلوگيري از قاچاق چوب، احياي جنگل و جلوگيري از عوامل تخريب مستمر مانند 

چراي دام در جنگل دارد.
در شرايط كنوني، با افزايش سريع قيمت چوب، فقر، بيكاري و فقدان درآمد، هجوم 
گسترده مردم به جنگل ها و از بين بردن درختان جوان كم قطر سالم نيز افزايش يافته 
است. قاچاق گسترده چوب و افزايش جمعيت دام، وضعيتي بحراني براي جنگل هاي 
ايران ايجاد كرده است. اين وضعيت در شرايطي اتفاق افتاده كه تنها 8/8درصد سطح 
كشور را جنگل تشكيل مي دهد و سرانه جنگل در كشور با رقمی معادل 0.17 هكتار 
به مراتب از سرانه 0.62 هكتار جنگل در جهان كمتر است و ايران به شدت نيازمند 

احيا و توسعه جنگل هاست. دولت هم با مشكالت سياسي و 
اقتصادي دست به گريبان است و در اين شرايط احيا و توسعه 

جنگل برايش در اولويت نيست. سازمان جنگل ها و مراتع كشور نيز به عنوان متولي 
جنگل، از ساختار مناسب براي حفظ اين منابع برخوردار نيست.

زنگ خطر نابودي 
جنگل هاي کشور

ادامه در 
صفحه23

ادامه در 
صفحه21

کسي بيماران کليوي را ويزيت نمي کند
شــيوع كرونا فرآيند درمان بســياري از بيماران، به ويژه بيماران خاص را 

تحت تاثير منفي قرارداده است. يكي از گروه هاي در معرض آسيب،  بيماران جامعه
كليوي اند كه جراحي پيوند عضو  براي آنها  متوقف يا بسيار كند شده است.

رئيس  هيأت مديره انجمن حمايت از بيماران كليوي با بيان اينكه شــيوع ويروس كرونا 
تأثيرات نامطلوبي بر زندگي افرادي كه دياليز مي كنند و پيوند كليه داشته اند گذاشته، به 
همشهري مي گويد: مهم ترين مشــكل براي افرادي كه پيوند كليه انجام داده اند به وجود 
آمده، كمبود دارو است. كمبود داروها از زمان تشديد تحريم ها بيشتر شده و اثرات نامطلوبي 
را بر سالمت بيماران بر جاي مي گذارد. عليرضا خباز زاده در اين باره توضيح مي دهد: »يكي 
از مهم ترين داروها براي بيماران پيوندي داروي سلسپت است كه هم در داروخانه ها موجود 
نيست و هم اگر موجود باشد قيمت آن نوسان دارد. داروهاي رنوژل و سيناكلسپت هم براي 
بيماران دياليزي است و جزو داروهايي هستند كه نوع خارجي آنها در دسترس نيست و 
توليد ايراني آنها نيز مشكالتي را براي برخي مصرف كننده ها به وجود آورده است، همين 
نبود و در برخي موارد كمبود دارو باعث شده تا استرس زيادي به بيماران پيوندي وارد شود 
و استرس زياد هم باعث مي شود تا عضو پيوندي پس زده شود.« او با اشاره به اينكه اين دارو 
از ابتدا نيز در كشورمان توليد نمي شد و از سوئد وارد و در شركت زهراوي تبريز بسته بندي 
مي شد، گفت: »از قبل از شيوع ويروس كرونا هم سيستم پخش و توزيع اين دارو مشكالت 

زيادي داشت و هميشه براي تهيه اين دارو بيماران پيوندي با مشكل مواجه بودند.«
خباززاده درباره ديگر مشــكالت بيماران پيوندي و كليوي هم مي گويد: »از زمان شيوع 
ويروس كرونا پزشكاني كه بيماران پيوندي را ويزيت مي كردند، در مطب هاي خود حاضر 
نشدند و موضوع چكاپ اين بيماران بيشــتر از 2 ماه است كه با مشكل روبه رو شده است. 
بيمارستان هايي هم كه كار چكاپ را براي بيماران پيوندي انجام مي دادند به دليل شيوع 
ويروس و اختصاص بخش عمده اي از مراكز درماني به بيماران كرونايي،حاضر به چكاپ 
بيماران پيوندي نيستند.« او ادامه داد: »بيماران پيوندي جايي براي درمان سريع ندارند و 
وزارت بهداشت بايد هرچه سريع تر بيماران پيوندي را براي چكاپ فراخوان كند تا به مسئله 

پس زدن كليه ها دچار نشوند.«
رئيس هيأت مديره انجمن بيماران كليوي با ابراز نگراني از وجود هزينه هاي باالي بيماران 
پيوندي و مشكل كمبود دارو براي آنان ادامه مي دهد: »بخش هاي پيوند بيمارستان ها بايد 
دوباره مثل قبل راه اندازي شــود و اين بيماران بايد دوباره مثل قبل ويزيت شوند تا دچار 

مشكالت ريوي و قلبي ناشي از پيوند و كمبود دارو نشوند.«
به گفته او، »اكنون فقط چند پزشــك در تهران هستند كه تقبل كرده اند تا بدون ويزيت 
براي بيماران داروهاي شان را تجديد كنند. اين پزشكان به هيچ عنوان بيماران حضوري را 
قبول نمي كنند و يك نفر بايد چندين دفترچه بيمه بيماران پيوندي را براي اين پزشكان 

ببرد تا دستور تجديد دارو در مطب هاي آنها ثبت شود.«
 داروي رنوژل )تامين و تنظيم كننده هاي آب و كالري بدن( كه توليد هلند و يكي از مهم ترين 
داروها براي بيماران دياليزي است، 2ماه است كه وارد كشــور نشده و برخي داروخانه ها 
توليدات كشورهاي هند و يونان را به بيماران ارائه مي دهند. داروي سيناكلسپت )سطوح 
هورمون پاراتيروئيد )PTH(، كلسيم، فســفر در بدن را كاهش مي دهد( يا ميمپارا نيز از 
داروهاي مهم ديگري است كه بيماران دياليزي بايد اين داروها را مصرف كنند و كمبود اين 
داروها باعث مي شود تا سطح هورمون پاراتيروئيد در بيماران باال برود كه عوارضي همچون 
پوكي استخوان شديد را به همراه خواهد داشت. مشابه ايراني اين دارو برخي عوارض را براي 

بيماران داشته و نوع خارجي آن نيز به دليل تحريم ها به كشور وارد نمي شود.

عنبرنسارا تا چندماه قبل قيمتي 
نداشت اما االن هر عدد عنبرنسارا 

هزارتومان به فروش مي رسد

گــزارش »همشــهري« از افزايش 
مشــتريان محصوالت مزارع پرورش 

خر در دوران كرونا
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ديدگاه 10چهره اي كه همشهري نظراتشان را در اين باره جويا شده در جدول زير آمده است

 گرايش نام 
 چشم انداز مجلس يازدهم ارزيابي عملكرد دهم سمت سياسي

محمد
 اصالح طلب  هاشمي 

عضو سابق
 كارگزاران 
سازندگي 

مجلس دهم در بعد تقنيني خيلي عملكرد خوبي داشت 
اما در بعــد نظارتي خوب عمل نكــرد و رد صالحيت هاي 
شــمار زيادي از نمايندگان به اتهام مالــي از نقاط ضعف 

اساسي آن بود.

فعال براي ارزيابي عملكرد مجلس يازدهم خيلي زود است اما از 
موضع گيري هاي آنها بوي تقابل با دولت مي آيد. 

حشمت اهلل
نماينده ادوارمستقل  فالحت پيشه 

مجلس دهم مجلسي متوسط بود كه پرداختن به عدالت 
اجتماعي و اقتصادي برايش در اولويــت تدوين لوايح 
و طرح هــا قرار داشــت و گام هــاي خوبي برداشــت اما 
تحميل تصميمــات خارج از مجلس بــه نمايندگان آن را 

تضعيف كرد.

مجلس يازدهمي ها به سمت اقتصاد پوپوليستي گام برمي دارند و 
اين روند باعث مي شود به جاي اقتصاد توسعه اي و رفع ريشه اي 
مسائل به سمت رفع ظاهري مشــكالت بروند و در نهايت شرايط 

اقتصادي را بدتر از گذشته كنند.

ابوالقاسم 
دبيركل حزب اصولگرا رئوفيان 

 ايران زمين

مجلس دهم به رغــم همه موانعي كه ســد راهش بود، 
عملكرد مثبتي داشت و در همراهي با برنامه هاي دولت 
خوب عمل كرد اما در مباحث اقتصادي انتظارات را بدون 

پاسخ گذاشت. 

با توجه به تركيــب غالب نماينــدگان و ورود چهره هــاي جديد و 
تازه كار به مجلس رويكرد جناحي اين مجلس تغيير جدي خواهد 
داشت كه اميدواريم وارد فاز مخالفت با دولت نشود و درصدد 
انتقام جويي با رقيب سياســي اش برنيايد و براي رفع مشكالت 

معيشتي مردم قانونگذاري كند.

پروانه
نماينده ادوار اصالح طلب  سلحشوري 

مجلس

مجلسي متوسط بود كه نقطه قوتش در پيگيري طرح ها 
و لوايح كارآمد و ديده نشــده بود، اما اواخر فعاليتش 
به دليل دخالــت نهادهاي ديگر در امــور مجلس منفعل 

شد.

براي اينكه بخواهد طرفدارانش را راضي نگه دارد و دستاوردي 
براي عرضه كردن داشته باشد، وارد فاز مناقشه و تقابل با دولت 

مي شود و پيگير اموري مي شود كه به آنها ديكته خواهد شد.

الياس 
قائم مقام دبيركل اصالح طلب حضرتي 

 حزب اعتماد ملي

عملكرد مجلس دهم متوســط بود و به رغم اينكه كارها 
و وظايف معمولش را به خوبــي انجام داد امــا فاقد كار 
ويژه اي بود كه در حل مشكالت كشور تأثير گذار باشد. 

اميدوارم مجلس يازدهم وارد فاز تقابل با دولت نشود و پيشنهاد 
مي كنم به جاي شــعار دادن و وصله پينه كردن وظايفش 3 ماه از 
فرصتش را به تمركز ويژه بر حل مسائل و بحران هاي بروزيافته 
در كشــور اختصاص دهد و همه نهادهــا و قــوا را در اين روند 

سهيم كند.

حميدرضا
 اصولگرا  ترقي

عضو شوراي 
مركزي حزب 
مؤتلفه اسالمي

مجلس دهم دستاوردهاي مثبت و منفي داشت اما ضعف 
نظارتي بر عملكرد دولت و روند فعاليتي كه منجر به رد 
صالحيت شــمار زيادي از نمايندگانش شــد، مهم ترين 

نقاط ضعف آن بود.

اگر دولت قانونمدار باشد و براساس سياست هاي كلي عمل كند، 
مجلس يازدهم مصلحت را در تقابل با دولت نخواهد دانست اما 
اگر دولت مثل قبل عمل كند، مجبورند آن را به ريل بازگردانند.

بهروز
نماينده ادواراصالح طلب نعمتي 

وقتي غبارهاي شكل گرفته عليه مجلس دهم بخوابد، 
عملكرد قابل قبــول و قابل دفاع آن براي همه روشــن 
مي شــود و به همه دســتاوردهايش آگاه خواهند شد. 
قريب به 1۵0 طــرح و اليحه در دوره دهــم به مجلس 
آمد و در همين دوره قوانين خوبي مانند تصويب قانون 
حمايت از توليد و قوانين مختلف تأثيرگذار در موضوعات 

اجتماعي تصويب شد.

جزيره اي اداره شدن كشور به سود هيچ كس نيست و مجلس و 
دولت شرح وظايف مســتقلي دارند كه بايد به آن متعهد باشند. 
بعيد مي دانم تقابل جدي عليه دولت از سوي مجلس يازدهمي ها 

شكل بگيرد.

ابوالفضل 
نماينده ادواراصالح طلب سروش

مجلس دهم مظلوم و پركار بود كه عملكردش و زحماتش 
از ســوي رقبا در فضــاي مجــازي ناديده گرفته شــد. 

هجمه ها عليه اين مجلس بي سابقه بود.

از آنجا كه بيش از يك ســال بــه پايان دولت نمانــده، به توصيه 
بزرگان توجه مي كند و به تقابل با دولت وارد نمي شود اما عملكرد 
محسوسي هم در زمينه تحقق شــعارهاي اقتصادي اش نخواهد 

داشت؛ چون ساماندهي اقتصاد در دست مجلس نيست. 

حسن
دبيركل جمعيتاصولگرا بيادي

 آبادگران جوان

تحليل بنده از مجالسي كه پس از انقالب تشكيل شدند 
اين اســت كه اوج قدرت و عــزت واقعــي نمايندگان تا 
مجلس پنجم بود و داليل گوناگون سياسي و اجتماعي و 
نقش پررنگ باندهاي متصل به قدرت و ثروت و فعاليت 
گســترده نفوذي هاي مزدور داخلي و بعضاً خارجي باعث 
شد كه مجالس ششم به بعد رو به افول بروند؛ تا جايي كه 
به حداقل ترين اثرگذاري خود در جامعه رسيدند؛ يعني 
وقتي مجلس تعطيل بود، جامعه آرامش بيشتري داشت.

از مهم ترين كارهاي مجلس آينده 2 مقولــه مهم كاهش تورم و 
افزايش اشتغال اســت. حاال اينكه چگونه نمايندگان اين دوره 
مجلس مي توانند شرايط بهتري را براي كاهش فشار تورم و رفع 
معضل بيكاري ايجاد كنند و داليل عدم دســت يافتن به برخي از 
سياست هاي بخش تورم و اشتغال چيســت و راهكارهاي عملي 
چه مواردي اســت، قابل تأمل اســت و با توجه به تفكر سياسي 

و عملكرد دولت وقت، موفقيت آنان در هاله اي از ابهام است.

سيدرضا
عضو جامعهاصولگرا اكرمي

 روحانيت مبارز

در برخي مــوارد عملكرد مجلــس دهم را مي شــود به 
مجلس ششــم تشــبيه كرد كه آنطور كه بايد و شــايد 
نتوانســت رابطــه همدالنــه اي ايجــاد كنــد و بحث رد 
صالحيت 7۵نماينده در آن موضوع مهمي است كه بايد 

ريشه يابي شود.

شناخت دقيقي از فكر و جهت عملكردي اكثريت مجلس يازدهم 
ندارم اما مي دانم توصيه هاي مقام معظم رهبري در تعيين مسير 
آنها جدي خواهد بود. آنها شرايط ســختي را دارند و بايد به اين 
موضوع رســيدگي كنند كه چطور با مشــاركت 42درصدي وارد 
بهارستان شــدند. آنها بايد به سبكي عمل كنند تا پشتوانه نظام 

را ارتقا دهند.

فرزانه آئيني
خبرنگار

شرحي مختصر از دستاورد 
4ساله اميد 

عارف همچنين در توضيح آنچه شرح 
دســتاورد مجلس دهم و تالش هاي 
فراكسيون اميد ناميده متذكر شده 
كه اقداماتي همچون لوايح چهارگانه 
FATF، اليحــه حمايــت از حقوق 
كودكان و نوجوانــان، اليحه حمايت 
از حقــوق معلوالن، طرح تشــكيل 
اجتماعات و برگزاري راهپيمايي ها، 
طرح اســتقالل شــوراي شــهر و 
مديريت شــهري، طرح خط مشي و 
اداره صداوسيما، طرح اصالح قانون 
جرم سياســي، طرح الزام بانك ها 
و مؤسســات اعتباري غيربانكي به 
حذف ســود، طرح آموزش اجباري 
قبل از ازدواج، طرح تشديد مجازات 
اسيدپاشــي، طرح جامع جمعيت و 
تعالــي خانــواده و... نمونه هايي از 
اقداماتي است در ظاهر ساده، بدون 
هياهو و جنجال كــه موجب احيای 
حقوق معطل شده بسياري از اقشار 
جامعه شده اند و يا درخصوص اصالح 

برخي رويه ها اقدام شده است.

»مجلسي كه ديده نشد و مجلسي كه مي خواهد 
انقالب كند«، توصيف و تعبيري است از مقايسه مجلس

فعاليت مجلس دهمي ها با شعارهايي كه اين روزها 
از سوي مجلس يازدهمي ها مكررا به گوش مي رسد.

مجلس دهمي ها با اميد روي كار آمدند و حمايت و پشتوانه رأي 
مردمي شان هم جسارت بيشتري به آنها داده بود و هم سوداي 

محقق كردن شــعارهاي انتخاباتي شان را در سرمي پروراندند. 
اگرچه در مواردي نگاه و نظرات تحميلي بيرون از بهارســتان 
ســكان برنامه ها را از دستشــان گرفت و هجمه هاي هدفمند 
و شــبانه روزي به روند فعاليت آنها كه شكســتن برند اميد را 
دنبال مي كرد به جد بر فعاليت هايشــان ســايه انداخت، اما 
مجلس دهمي ها گام هاي مؤثر و مهمي را طي 4سال فعاليتشان 
برداشتند كه با گذشــت روند فعاليت و سبك عملكرد مجلس 

يازدهمي ها هويدا خواهد شد.
مجلس يازدهمي ها هم كه با مشاركت 42درصدي مردم با تابلوي 

نخستين مجلس گام دوم انقالب به ميدان آمده اند و يك هفته اي 
مي شود سكان بهارستان را در اختيار گرفته اند، شعار ساختن 
مجلسي انقالبي و ارتقاي  شأن و منزلت نمايندگي را مي دهند.  
در اين گزارش بر آن شديم تا در قالب نظرسنجي از چهره هاي 
سياسي، فعاالن احزاب و نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسالمي، 
محصول مجلس دهم و شمايي از روند فعاليت مجلس يازدهم را 
ترسيم كنيم و به بيان ساده تر پرسيديم كه مجلس دهم چگونه 
عمل كرد و خروجي مجلس يازدهم چه خواهد شد؟ فشرده اين 

گفت وگو ها را با هم مي خوانيم.

رئيس فراكسيون اميد مجلس دهم و رئيس شوراي عالي اصالحات باالخره سكوت خود را شكست و در 
نامه اي بلندباال هم نقدها را پذيرفت و هم وعده داد به زودي از بي مهري ها سخن خواهد گفت

نقدها را مي پذيرم اما رويه ام دوري از فرياد بيهوده است 
دفاع عارف

 رهبر انقالب اسالمي درگذشت آيت اهلل محجوب را تسليت گفتند
رهبر معظم انقالب اسالمي درگذشت عالم پرهيزگار آيت اهلل شيخ ابوالقاسم محجوب را تسليت گفتند.  در متن پيام 
تسليت رهبر انقالب آمده است: درگذشت عالم پرهيزگار آيت اهلل آقاي حاج شيخ ابوالقاسم محجوب رحمت اهلل عليه 
را به خاندان مكرم و دوستان و شاگردان و ارادتمندان ايشان تسليت عرض مي كنم. 

محمدرضــا عــارف، رئيس 
فراكسيون اميد دست به قلم دولت

شــد و ديــروز در نامــه اي 
سرگشــاده با عنوان گزارش به مــردم، از 
نگاهش به مسائل و بحران هاي حكمراني در 

كشور سخن گفت.
عارف با پذيرش برخي نقدهايي كه عملكرد 
او و فراكســيون اميد را طي 4سال گذشته 
مورد هجمه قرار داده بــود اعالم كرده كه 
رويه اش دوري از هياهــو و فريادزدن هاي 

بيهوده است.
اين دومين نامه اي است كه عارف خطاب به 
مردم ايران مي نويسد. او 7سال پيش زماني 
كه به نفع حسن روحاني از كانديداتوري در 
انتخابات رياست جمهوري انصراف داد نيز 
نامه اي خطاب به حاميانش نوشت و چرايي 

انصرافش از كانديداتوري را شرح داد.
او كه رياست شــوراي عالي اصالحات را بر 
عهده دارد، در اين گزارش كه آن را جايگزين 
آخرين نطقــش در مجلس دهــم كرد، به 
مهم تريــن چالش هاي پيش روي كشــور 

پرداختــه و راهكارهايي بــراي گذر از 
آنها پيشنهاد داده اســت. وي در اين 
نامه مكــررا تأكيد كرده كــه احيا و 
حفظ سرمايه اجتماعي مهم ترين 
موضوعي است كه بايد مورد توجه 
مسئوالن و سياســتگذاران قرار 

گيرد.
عــارف در مقدمه ايــن نامه با 
اشاره به اينكه همزمان با ورود 
به قرن15 هجري شمســي و 
پس از گذشت بيش از 4دهه از 
پيروزي انقالب اسالمي، ايران 
عزيزمان و مردم كشورمان با 
چالش هاي متنوع و بسياري 
روبه رو هستند، آورده است: 
اگرچــه پيشــرفت هاي 
اجتماعــي، سياســي و 
4دهــه  اقتصــادي در 
گذشته، با همه نقدهايي 
كــه وارد اســت، مســير 

توسعه سياسي و اجتماعي 
ايــران را متفاوت كــرده، اما 

چالش هاي تجربه نشده اي را پيش 
روي سياستگذاران قرار داده است. ريشه 
اين چالش ها، برخي برگرفته از روندهاي 
مخرب جهاني، تحريم هاي بين المللي عليه 
ايران و يا تقابل و رقابت هاي منطقه اي است 
و دسته سوم به دليل شرايط خاص ساختار 
حكمراني، فرهنــگ، توســعه و اقتصاد و 

چالش هاي مديريتي در كشور است.

ضرورت احياي سرمايه اجتماعي
رئيس شوراي عالي اصالحات سپس با بيان 
اينكه سال9۸، ســالي متفاوت و پرچالش 
براي ايران و مردم بود، با تأكيد بر ضرورت 
حفظ و احيای ســرمايه اجتماعي در ادامه 
تأكيد كرده است: جز با همدلي و مشاركت 
آحاد مردم با هر ســليقه و باوري، نمي توان 
بر بحران ها فائق آمد و در مســير توســعه 
قرار گرفت. مهارت صبــر، اميد و گفت وگو 
بايــد در بين سياســتمداران، دولتمردان، 
مجلسيان، ناظران، مديران و... به طور جدي 
گســترش يابد و در جوانان تمرين شود و 
توســعه پيدا كند. تقابل هــاي بي حاصل، 
فريادزدن هاي تنش آفريــن، قضاوت هاي 
مخرب و سخنراني هاي هيجاني بايد جايش 
را به تعامل، آرامش و گفت وگوهاي مبتني 

بر اشتراكات بدهد.
وي در ادامه نامه اش آورده است: متأسفانه 
سياســت هاي نادرســت و ناهماهنــگ و 
چالش هاي ناكارآمدي در نظام اداري كشور، 

تأثيري فراتر از تحريم ها بر اقتصاد و زندگي 
مردم داشته و اساسا، اثرات سوء تحريم ها به 
واسطه چالش هاي سياستگذاري در كشور، 
فراگير شده است. »رشد اقتصادي پايين« 
و »رشــد نابرابري در جامعــه«، مهم ترين 
نگراني هاي راهبردي كشورمان، تنها حاصل 
تحريم هاي تحميل شده نبوده، بلكه حاصل 
»سياســتگذاري هاي غلط« و عدم استفاده 
از ظرفيــت نخبــگان و كارشناســان، در 
به كارگيري منابع ارزشــمند كشور است. 
اگر اصالح ســاختار اقتصادي و مديريتي 
كشور، كانون توجه مديران و سياستگذاران 
قرار نگيرد، حتي بــا رفع تحريم ها، توفيقي 

در حل بحران اقتصــادي و رفع تنگناهاي 
معيشــتي مردم حاصل نخواهد شــد. بايد 
ضعف مديريتي و سياستگذاري به خصوص 
در حوزه هاي اقتصادي را بپذيريم و در جهت 
اصالح ســاختارها و كنار گذاشتن مديران 
بي انگيزه، محتاط، منفعت طلب و ناكارآمد، 
و البته حمايت و پشتيباني از مديران سالم، 
توانمند و باانگيــزه، رويكردي جدي را آغاز 

كنيم.

اگر از گذشته مي پرسيد، نقدها را قبول 
دارم 

فراز مهم نامه او اما بخشي است كه با »اگر 
از گذشــته مي پرســيد« به آن پرداخته و 
آورده: از عملكرد دولــت تدبير و اميد و يا از 
عملكرد مجلس دهم شــوراي اسالمي و يا 
از كاركرد فراكســيون اميد و شوراي عالي 
سياستگذاري اصالح طلبان ايران اسالمي؛ 
پاسخ من تصديق بسياري از نقدهاي شما 
به ناكارآمدي ها و يا فرصت سوزي هاســت. 
پاسخ من همراهي با ديدگاه شما درخصوص 
وجود تضادها و تقابل هايي اســت كه 
مانع از عملكرد درســت نهادهاي 
اجرايي و تقنيني مي شود. من با 
شما هم نظرم كه مي توانستيم 
در حوزه هــاي مختلف بهتر 
عمل كنيم و به انتظارات شما 
بيشتر نزديك شويم. من قطعا 
بسياري از نقدهاي شما به 
 خودم را به عنــوان رئيس 
فراكســيون اميد مجلس 
و يا رئيس شــوراي عالي 
سياستگذاري اصالح طلبان، 
وارد مي دانــم و ضمن پذيرش 
نقدها، به شــما خواهم گفت كه چگونه 
تالش شده است بســياري از اقدامات و 
مصوبات خوب همكارانم در فراكســيون 
اميد ناديده گرفته شــود و سايه نااميدي 
توسط برخي رسانه ها و جريان ها و افراد 

خاص بر سر كشور مستولي شود. 
او وعــده داده به زودي در يك نشســت 
خبري »از بي مهري ها و رد صالحيت هاي 
گسترده افراد خدوم و كارآمد« خواهد گفت. 
او گفته است خواهد گفت كه چگونه رقيبان 
جبهه اصالحات از فضاي ســرد سياســي 
و دلخوري بدنه اجتماعــي اصالح طلبان، 
نهايت بهره برداري را با رد صالحيت گسترده 
كردند كه اين نه به نفع كشــور است، نه به 
نفع جريان هاي سياسي و حتي اصولگرايان.

 رويه من گزارش بدون فريادزدن است 
او خطاب به مردم شريف ايران نوشته است: 
رويه و اعتقاد من اين اســت كه بدون آنكه 
فرياد بزنم، يــا در دام هياهــوي تبليغاتي 
گرفتار شــوم و يا در جنگ لفظي و كالمي 
با ديگران، منابع ارزشــمند كشور را معطل 
تصميم گيري نمايم، به شما گزارش دهم. 
هم از گذشته و هم از برنامه هاي پيش رو تا 
از دل همه تهديدها، محدوديت ها، چالش ها، 
بي انصافي ها، تخريب ها و... راهكارهايي براي 
برون رفت از چالش هاي پيش روي كشورمان 
شناسايي و اجرايي شــود. تأكيد عارف بر 
گزارش بدون فرياد به اين دليل است كه طي 
4سال گذشته نقدهايي عليه او شكل گرفته 
بود كه وي را در جايگاه رياست فراكسيون 
اميد به ســكوت و عدم موضع گيري بموقع 
و رسانه اي در مباحث متهم مي كرد؛ نقدي 
كه آنچنان در ميان منتقدانش فراگير شد 
كه حاال عارف را بر آن داشته براي چرايي اين 
روش داليلش را ارائه كند و به صراحت بگويد 
تالشــش دوري از هياهو و فريادزدن هاي 

بيهوده بوده است.

پاي قرآن را اينگونه به پارلمان باز نكنيد
يكي از نماينده هاي جديد مجلس پيشنهاد داده هر روز 

نماينده ها يك ختم كامل قرآن داشــته باشند. حسين نكته روز
جاللي، منتخب مردم رفسنجان و انار در مجلس شوراي 
اسالمي، درباره جزئيات پيشنهاد خود مبني بر ختم روزانه قرآن كريم از 
ســوي نمايندگان دوره يازدهم اظهار كــرد: در روز ورود به مجلس و 
نخستين جلسه علني، قرآن هاي زيبايي را روي ميز هر يك از نمايندگان 
گذاشته بودند كه كار خوب و مناسبي بود، اما فكر كردم كه چطور مي توان 
حق اين كتاب بزرگ الهي را تا جايي كه امكان دارد به جا آورد. به گزارش 
خبرآنالين، وي افزود: بر همين اســاس به ذهنم آمــد كه اگر مجموع 
نمايندگان دوره يازدهم هر روز 2صفحه قرآن كريم را بخوانند، مي توانيم 
تقريباً روزانه يك ختم كامل داشته باشيم. لذا در حال تقسيم صفحات 
قرآن بين نمايندگان براســاس حروف الفبا هستم و به ترتيب صفحات 
ابتدايي هر نماينده را براي وي ارسال مي كنم تا از يكشنبه، 11خردادماه، 
اين برنامه آغاز شود. مهدي نصيري، مديرمسئول سابق كيهان كه سابقه 
حضور در معاونت سياسي مركز سياســتگذاري ائمه جمعه را دارد در 
واكنش به اين پيشنهاد نماينده رفسنجان نوشت: نماينده رفسنجان از 
طرحشان براي ختم روزانه قرآن توسط نمايندگان خبر داده اند. لطفا پاي 
قرآن را اينگونه به پارلمان باز نكنيد. اگر اين طرح، دوره مجلس قبل كه 
ده ها نماينده به جرم فســاد مالي رد صالحيت شدند عملي مي شد چه 

بازتابي داشت؟ بعيد است مجلس آينده هم از فاسدپروري مبرا باشد.

جلسه شوراي هماهنگي امور 
حقوقي دستگاه هاي اجرايي

شصت و يكمين جلسه شوراي هماهنگي امور 
 عكس
حقوقي دســتگاه هاي اجرايي روز شــنبه با  خبر

حضــور لعيــا جنيــدي، معــاون حقوقي 
رئيس جمهوري به  صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد.

توصيه 10چهره اصولگرا و اصالح طلب به ساكنان جديد بهارستان

پرهيز  از هيجان، توجه به معيشت
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تهران طي ســال هاي 
اخير به شاهراه تعامالت گزارش

بين شهري تبديل شده 
اســت. اگر حداقل 2هزار سال پيش 
چاپارها از مسيرهايي مثل راه ابريشم، 
پيغام هــا را بين حاكمان شــهرهاي 
مختلف دنيا جابه جا مي كردند اما حاال 
موضوع خيلي فرق كرده است. درست 
مثل كاري كه اين روزها بســياري از 
شهردارهاي كالنشهرهاي مهم جهان 
انجام مي دهند و از پشــت ميز دفتر 
كارشــان بــا آن ســر دنيــا ارتباط 
مي گيرند تا در تعامل بــا يكديگر به 
راه حل هــاي مناســبي بــراي رفع 
چالش هــا و مشــكالت برســند. 
ديپلماسي شــهري امروز از هر زمان 
ديگــر، تأثيرگــذاري بيشــتري در 
برداشتن موانع از پيش روي كارهاي 

الزم بــراي شــهرها دارد. آنگونه كه 
پيروز حناچي، شــهردار تهران پيغام 
ضرورت برداشتن تحريم هاي ظالمانه 
عليه ايران را به گوش شهرهايي مثل 
ســئول، آنــكارا، مســقط، لنــدن، 
استانبول، رم و... مي رساند. از آن سو، 
شــهرداران خارجي هم از ابتكارات 

خود در مبارزه با كرونا مي گويند.
نامه نگاري هاي شــوراي شهر تهران 
با كالنشــهرهاي جهان نيز در كنار 
برقراري ارتباط مجازي كليددار شهر 
بــا همتايانش در مراكز كشــورهاي 
توســعه يافته، نگاه هــا را بــه تهران 
معطوف كرده و پايتخــت را به مركز 
ديپلماســي بين شهري تبديل كرده 
اســت. ابتكار عملي كــه دوره پنجم 
مديريت شــهري به دســت گرفته 
حاال اين شــهر را در مسيري هدايت 
مي كنــد كــه پيش تــر شــهرهاي 
بزرگ دنيا رفته انــد. تقويت ارتباط 
دوســويه شــهروندان دو كشــور، 

فــارغ از نگاه هاي سياســي مي تواند 
گره گشــاي چالش هايي باشــد كه 
شــايد حاكميت هاي ملي )دولت ها( 
هم از پــس آن برنيامده انــد. به هر 
ترتيــب، مديريت شــهري تهران با 
مجموعه اقداماتي كه در ســال هاي 
اخيــر انجام داده، فصــل جديدي را 
در تعامــالت بين شــهري پايتخت 
ايران با شهرهاي مطرح دنيا گشوده 
است. افزايش تعامالت شهر با شهر، 
روابــط خواهر خواندگــي و حضور 
در ســازمان ها و مجامع بين المللي 

به عنوان شاخص هاي مهم ديپلماسي 
شهري، نشــانه هايي است كه تهران 
باوجــود همه محدوديت هــا در اين 
سال ها دنبال كرده و تاحدود زيادي 
توانســته در اين حوزه خودي نشان 
دهد. پيشگامي مديريت شهري تهران 
در ارتبــاط با ديگر شــهرهاي موفق 
بسيار مؤثر بوده اســت. البته چنين 
حركت هايــي بايد بــه حركت هاي 
مؤثرتري منجر شــود كه شهروندان 
آثــار آن را در زندگي روزمره شــان 

ببينند.

پشتوانه مؤثر در سياست خارجي 
دولت ها

يــك كارشــناس و صاحب نظــر در 
حوزه ژئوپلتيك در اين باره مي گويد: 
»ديپلماسي شهري از زمان رايج شدن 
بحث جهاني شدن و مباحث پيرامون 

آن به مرحله نويني وارد شده است.«
رضا حسين پور پويان ادامه مي دهد: 
»ديپلماسي شــهري به عنوان يكي 
از مفاهيــم پركاربرد در رشــته هاي 
روابط بين الملل، جغرافياي سياسي، 
جغرافيــا و برنامه ريــزي شــهري، 

فصل جديدي در تعامالت بين شهري پايتخت ايران با شهرهاي 
مطرح دنيا باز شده است

حضور شهردار تهران در جلسه مجازي هيات اجرايي سازمان شهرهاي متحد)uclg(   عكس:شايان محرابي

تهران در شاهراه 
ديپلماسي شهري

خبرهاي كوتاه

  بهبود شرايط زندگي سگ هاي بدون 
صاحب در آرادكوه

مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل 
شــهر از انجام اقداماتي در نقاهتــگاه آراد كوه 
براي ارتقاي شــرايط زيستي ســگ هاي بدون 
صاحب خبر داد  . به گزارش همشهري، سيدعلي 
مفاخريان با اشاره به نزديك شدن به فصل گرما 
گفت: »شــرايط زيســتي در نقاهتگاه آراد كوه 
تحت تأثير وضعيت آب و هواست. از آنجا كه درجه 
حرارت هوا با نزديك شدن به فصل تابستان باال 
مي رود، بايد تدابيري براي بهبود اوضاع حيوانات 
شهري بدون صاحب كه در اين مركز نگهداري 
مي شوند درنظر بگيريم .« او حفظ شرايط مناسب 
زيستي را در نقاهتگاه آراد كوه اولويت اول براي 
بهسازي اين مركز دانست و ادامه داد: »  تجهيزات 
الزم نظير مه پاش و شــيد را نصب و راه اندازي   
كرديم تا با تزريــق آب و مه  حرارت را در فضاي 
باز كنترل كنيم.«  مديرعامل شركت ساماندهي 
صنايع و مشاغل شهر، بهسازي قفس ها را براي 
ايجاد فضاهاي قرنطينه مناسب و تجهيز كلينيك 
بخشي از برنامه هاي آينده اين مجموعه عنوان 
كرد و گفت: »عالوه بر اين در نقاهتگاه آرادكوه 
آبشخورها و فضاهاي غذارسان جديدي را براي 
بهبود شرايط تغذيه حيوانات طراحي كرديم كه 

به زودي نصب خواهد شد.«  

  تصويب فهرست بهاي تجميعي نگهداري 
و تعمير بزرگراه هاي شهري سال1399

دبير شوراي فني شهرداري تهران، از تصويب 
فهرست بهاي تجميعي نگهداري و تعمير راه ها 
و بزرگراه هاي شــهري ســال1399 خبر داد. 
به گزارش همشــهري، پژمــان اهلل   وردي زاده 
با اعالم اين خبر گفت: »همزمان با بيســت و 
پنجمين نشست شوراي فني شهرداري تهران، 
فهرست بهاي تجميعي نگهداري و تعمير راه ها 
و بزرگراه هاي شهري سال1399، پس از بحث 
و بررسي به تصويب اعضاي اين شورا رسيد.« 
او هدف از تدويــن اين فهرســت بها را برآورد 
هزينه عمليات تعمير و ترميم معابر سواره رو در 
سال1399 ذكر كرد و ادامه داد: »سند مذكور 
مطابق دستورالعمل مشخصات فني نگهداري 
و تعميــر راه ها و بزرگراه هاي شــهري مصوب 
نظام فني و اجرايي شــهرداري تهران تنظيم 
شــده و ضمن يكسان ســازي  و ايجاد وحدت 
رويه در بــرآورد هزينه اجــراي كار، پرداخت 
صورت وضعيت ها را در عمليات مربوط به تعمير 
و ترميم معابر سواره رو پايتخت تسهيل خواهد 
كرد.« به گفته دبير شــوراي فني شــهرداري 
تهــران، بررســي و اخذ تصميــم درخصوص 
موضوعات قــراردادي مناطق، ســازمان ها و 
شــركت ها از ديگر موارد مطرح شــده در اين 

نشست بود.

  كمك بهداشتي و درماني شهرداري به 
ساكنان كوره هاي آجرپزي خالزير 

بعد از ديدار مشاور عالي شــهردار و مديركل 
حوزه دفتر شهردار تهران از كوره پز خانه هاي 
منطقه19 در خالزير )نعمت آبــاد( اقداماتي 
در  بهبود وضع اين محله انجام شد. به گزارش 
همشــهري، همچنين به علت شيوع بيماري 
كرونا و محروميت اهالي شريف ساكن در اين 
منطقه، تيم پزشكي و غربالگري سازمان براي 
معاينه مردم، به همراه مسئوالن ذي ربط راهي 
آنجا شدند تا به كارگران و ساكنين اين منطقه 
خدمات بهداشتي و درماني ارائه كنند. به همراه 
اين تيم درماني و غربالگري، كاركنان سازمان 
رفاه و مشاركت هاي اجتماعي بسته هاي غذايي 
و بهداشتي را نيز به اهالي كوره پزخانه ها اهدا 
كردند. مــردم منطقــه كوره پزخانه خالزير 
به دليل مجــاورت با كوره هــا و وجود منطقه 
بياباني و نبود امكانات بهداشتي و رفاهي، در 
مضيقه قرار دارند. بر همين اســاس سازمان 
خدمات اجتماعي شهرداري تهران، براساس 
وظايف خود به صــورت دوره اي در مناطق و 
محله هاي محــروم و كم برخــوردار پايتخت 
حضور پيدا كــرده و ضمن بررســي ميداني 
مشكالت اهالي اين مناطق در رفع آن تالش 

خود را كرده است.

  بازگشايي الين كندروي بزرگراه آزادگان 
در محدوده منطقه19

معاون فني و عمراني منطقه19 از بازگشايي الين 
كندروي بزرگراه آزادگان در مسير شرق به غرب 
خبر داد. به گزارش همشــهري، محمدمهدي 
گندمي با اشاره به نشســت ناگهاني و مسدود 
بودن اين مسير به علت ريزش كانال هاي ارتباطي 
واقع در آن گفت: »در همين راستا فعاليت هاي 
ايمن ســازي  اين معبر مواصالتي مهم در قالب 
خاكبرداري، تخريب، بتن ريزي، آرماتوربندي و 
قلوه ريزي صورت گرفــت. ضمن اينكه عمليات 
روكش اين معبر حدفاصل خيابان شهيد رجايي 
تا بزرگراه شــهيد تندگويان با صــرف 60تن 
آســفالت در مســاحت 37مترمربع نيز اجرا و 
تكميل شــد. « او ادامه داد: »به منظور بهسازي 
كانال هاي تخريب شده در محل نشست، عمليات 
كف سازي  و ديوار سازي  نقطه اتصال كانال هاي 
بهمنيار، دانشگاه و شقايق در قالب احداث 18متر 
كانال بتن آرمه در 2مسير و كانال ارتباطي بين 
آنها و همچنين سازه منهول دسترسي آن انجام 
و دال هاي بتونــي پيش ســاخته پيش تنيده 

به منظور زيرسازي بزرگراه نصب شد.« 

مجيد جباري
خبر نگار

بحران بيماري كرونا اجراي طرح ترافيك را بارها به تعويق انداخت. در اين ميان، اظهارنظرهاي 
متفاوت در ارگان ها و سازمان هاي مختلف شهروندان تهراني را سردرگم كرده؛ هنوز كه هنوز است گفت وگو

هم معلوم نيســت كه طرح ترافيك چه زماني به اجرا درمي آيد. اين در حالي اســت كه ناوگان 
حمل ونقل عمومي با تمام ظرفيت خدمت رســاني مي كند اما در خوش بينانه ترين حالت، مترو اكنون روزانه 
500هزار مسافر دارد. درصورتي كه دست كم بايد يك ميليون مسافر داشته باشد. حال اين سوال كه »آيا بايد 
طرح ترافيك اجرا شود يا نه؟« به پرسشي اساسي تبديل شده است. علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران 
در گفت وگو با همشهري درباره ناهماهنگي ميان نهادهاي مختلف صحبت كرده و اينكه چه بايد كرد. او البته در 

اين مصاحبه درباره اليحه پياده روها نيز مواردي را مطرح كرد.

اين روزها بحث اجراي طــرح ترافيك 
مطرح اســت. در اين روزها، شاهد افزايش شاخص 
آلودگي هوا بوديم كه اين حجم از آلودگي، در 3ماهه 
اول سال، كم سابقه بود. به غيراز اينها، دو سه ماهي 
است كه بحران بيماري كرونا را هم داريم. به نظر شما 
در چنين شرايطي چگونه بايد شهر را مديريت كرد؟ 
در فضايي كه بحران كرونا شــكل گرفت، به درســتي 
ستادي براي مديريت اين بحران در كشور تشكيل شد؛ 
ستاد ملي مبارزه با كرونا كه در سطح بعدي ستادهاي 
استاني به رياست هر استاندار اداره مي شود. در تهران نيز 
يك شوراي فرماندهي كالنشهر هم داريم كه رياست آن 
برعهده آقاي دكتر زالي است. عالوه بر اينها شهرداري 
تهران به عنوان متولي مديريت شهري در پايتخت يك 
تشكيالت ديگري شــكل گرفته و در همكاري با ستاد 
كرونا و طبق وظايفي كه دارد اقداماتي را انجام مي دهد. 
مانند اقدامات در حوزه خدمات شهري، حوزه سالمت، 
آموزش هاي شــهروندي و موارد ديگري كه شهرداري 

تهران مي تواند در انجام آن دخيل باشد.
حاال به نظر من مشــكلي وجود دارد؛ وقتي ســتاد ملي 
كرونا شــكل گرفت و با اينكه گفته شد مصوبات ستاد 
ملي كرونا هم ســنگ مصوبات شوراي عالي امنيت ملي 
و الزم االجراست، نظام توزيع اختيارات در بقيه سطوح 
استاني و كالنشهر در كنار ساير دستگاه ها روشن نيست. 
ما به همين علت در بســياري از مــوارد به موضوعاتي 
برمي خوريم كه روشــن نيســت مثال در فالن موضوع 
كدام سطح بايد تصميم گيرنده باشد. نمونه اين موضوع 
را در هفته نخست فروردين امسال در رابطه با تعطيلي 
حمل ونقل عمومي شــاهد بوديم. در يكي از جلســات 
مجازي شــورا كه در تعطيالت نوروز داشتيم، مقرر شد 
يك نامه حاوي 4پيشنهاد، از سوي شورا ارسال شود. به 
اين ترتيب كه اين پيشــنهادها از طريق دكتر حناچي 
كه در جلسات هيأت دولت شــركت مي كنند، مطرح 
شود. يكي از اين پيشنهادها بحث تعطيلي حمل ونقل 
عمومي بود؛ به اين ترتيب كه حمل ونقل عمومي )مترو 
و اتوبوس( تا 15فروردين تعطيل شود. سؤال اين بود كه 
حاال چه ســطحي بايد در اين باره تصميم بگيرد. بارها 
از ما سؤال مي شــد كه باالخره سرنوشت پيشنهادهاي 
شــورا به كجا رســيد. آيا بايد اين موضوع در شــوراي 
فرماندهي كالنشهر به تصويب برسد يا در ستاد استاني و 

آيا به اعتبار اينكه ما در رابطه با تهران به عنوان پايتخت 
صحبت مي كنيم، در ســتاد ملي به تصويب برســد؟ يا 
اينكه نه، اصال در شــوراي ترافيك تهران تصميم گيري 

صورت بگيرد.

براي اينكه به نقطه مشتركي دست پيدا 
كنيد، آيا شورا كاري انجام داد؟ 

در همين بحث پيشنهاد تعطيلي حمل ونقل عمومي تا 
15فروردين، من در تماس هايي با مسئوالن عالي رتبه اي 
كه در هركدام از اين ســطوح بودند، متوجه شــدم كه 
پاســخ ها در رابطه با اختيارات در هر ســطح متفاوت و 
بعضا متناقض اســت. معني  آن، اين است كه ما در اين 
ســاختاري كه در بحران كرونا تشكيل داديم، در بحث 
نظام توزيع اختيارات، چارچوب مشترك روشني نداريم. 
حاال البته فرصت كافي نداشــتيم و به هر ترتيب نظام 
روشــني در توزيع اختيارات نداريم. اين موضوع يك بار 
ديگر در بحث طرح ترافيك بــه نحو ديگري خودش را 
عيان كرد. شاهد بوديم كه يك بار وقتي اجرا يا عدم اجراي 
طرح ترافيك مطرح شد، با اينكه شوراي ترافيك تهران 
تصويب كرد كه از 29ارديبهشــت طرح ترافيك )تحت 
شــرايط خاصي تا زمان نامحدود( اجرا شود، دقيقا بعد 
از تعطيلي عيد سعيد فطر، يعني دوشنبه شب، برخالف 
مصوبه شوراي ترافيك تهران، تصميمي گرفته شد كه 

طرح اجرا نشود و مردم در بي خبري سرگردان شدند.
اين مسئله اتفاقا چيزي فراتر از مشكل توزيع اختيارات 
است. يعني يك جايي و در يك موضوعي، مغاير با مصوبه 
جاري، به گونه ديگري عمل شد. باالخره ما بايد بپذيريم 
كه در چارچوب مصوبات عمل كنيم. اگر غيراز اين باشد، 
طبيعتا ما حتما در خدمات رساني به مردم دچار اشكال 

خواهيم بود.

درباره اليحه پياده روها بحث هايي مطرح 
مي شود؛ اينكه ساماندهي پياده روها چه وضعيتي 

پيدا مي كند و االن در چه وضعيتي است.
اليحه حق بهره برداري از پياده روها در 28اسفند سال 
قبل به شورا ارسال شد. براي همين، بعد از تعطيالت به 
بحث گذاشته شد و از سوي هيأت رئيسه به 2كميسيون 
ارجاع شــد؛ يكي كميسيون شهرســازي و معماري و 
ديگري كميسيون برنامه و بودجه كه نخستين جلسه 

كميسيون مشترك هم تشكيل شــد. به نظرم يكي دو 
جلســه ديگر الزم اســت تا در اين باره تصميم گيري 
شود. قبل از برگزاري جلســه كميسيون مشترك، من 
جلسه مجازي برگزار كردم كه حدود 15نفر از مدافعان 
و منتقدان اليحه در اين جلســه نقطه نظرات خودشان 
را مطرح كردند كه اين جلســه از طريق اينســتاگرام 
به صورت زنده پخش شــد. منتقدان اليحــه، از چند 
منظر با اليحه مخالفــت مي كنند. برخــي از نكات را 
قابل تامل مي دانم اما منطق برخي از استدالل ها حداقل 
براي من قابل فهم نيســت. مي گويند اين كار تضييع 
حقوق عمومي است، چون ســد معبر اتفاق مي افتد. يا 
اينكه از منظر بهداشــت شــهري و آشفته شدن منظر 
شــهري ايراد وارد مي كنند، اما همزمان مي گويند چرا 
اين اجازه را به دستفروشــان نداده ايــد؟ باالخره اگر 
مي گوييم بهره برداري از پياده رو ســد معبر است، جور 

در نمي آيد كه همزمان از بهره برداري از پياده روها توسط 
دستفروشــان دفاع كنيم. اينها با هــم نمي خواند. اگر 
بهره برداري از پياده رو سد معبر است، چه براي اصناف و 
چه براي دستفروشان، قاعدتا با يك منطق بايد برخورد 
كرد. يا اينكه اگر مسئله ما بهداشــت شهري يا منظر 
شهري است، نمي شود بگوييم اين اشكاالت صرفا براي 
بهره برداري توسط كافه و رســتوران و آبميوه فروشي 
است. اما در مورد دستفروشــان، بهداشت و آشفتگي 
منظر شهر مطرح نيست. از اينكه در جايگاه نمايندگان 
مردم در پارلمان شــهري، حتما بايد از دستفروشان به 
نحوه مناسب و صحيحي مراقبت كنيم، ترديدي نداريم. 
من به فالن تشــكل و ان جي او هم حق مي دهم گاهي 
خارج از منطق، افراط هم بكند. چون اگر بر يك موضع 
مشخص پافشــاري نكند، حرفش شنيده نمي شود. اما 
مني كه در جايگاه نماينده مردم در پارلمان شــهري 
نشســته  ام، بايد همه جانبه نگاه كنم و منافع عمومي 
شهر و شــهروندان را ببينم و لحاظ كنم. نمي توانم در 
تصميم گيري ها و در مواضعم، براي خوشامد يك گروه، 
از يك منفعت عمومي عبور كنم. ما مســير دشواري را 
پشت سرگذاشته ايم تا تهران، به لحاظ اجتماعي شهر 
سرزنده تري باشد. همه شهرهاي سرزنده دنيا، اگر معبر 
مقابل يك رستوران و كافه و آبميوه فروشي و امثال آن، از 
نظر عرض و كيفيت مناسب باشد  و سد معبر اتفاق نيفتد، 
چهار تا ميز و صندلي و احتماال چتر و سايه بان رنگي و 
زيبا قرار مي دهند. اگــر در تهران، در برخي از معابر كه 
چنين ظرفيتي دارد، يعنــي عرض كافي دارد، كيفيت 
مناســب دارد، پياده روي آن مناسب سازي  شده است  
و با رعايت مجموعه اي از ضوابط مربوط به بهداشــت 
عمومي و يا منظر شــهري، اين امكان ايجاد شود، چه 

اصطالح رايجي شــده است و به نظر 
مي رســد كاربرد اين مفهــوم مثل 
بسياري از مفاهيم ديگر جهاني شدن 
از زمان شروع اين دوره مرسوم شده 
است كه نمايانگر هنر كاربردي روابط 
بين الملــل براي مذاكــرات، تعامل، 
توسعه و بهسازي روابط بين شهري 
بين المللي وراي مشكالت ، معضالت 
و پيچيدگي هــاي حاكم بــر روابط 

دولت هاست.«
به گفته اين كارشناس، در جهاني كه 
اقتصاد و ارتباطــات وراي قلمروهاي 
ملــي و منطقه اي جنبــه اي جهاني 
پيدا كرده است، شــهرداران به عنوان 
نمايندگان مســتقيم سيســتم هاي 
سياســي حاكم از يك طرف و افكار 
عمومــي  و اراده مردم و شــهروندان 
از طرف ديگــر، مي تواننــد در قالب 
چارچــوب منافــع ملــي و اصــول 
تعيين كننده نظام سياسي حاكم، در 
خلق فرصت هــاي همكاري متقابل و 
بهبود روابط ملت هــا با يكديگر نقش 
برجســته و پراهميتي ايفا كنند. در 
واقع، اســتفاده از ظرفيت هاي روابط 
تعاملي در بســتر شهرها براي توسعه 
»روابط بين شــهري بين المللي« به 
يك پشتوانه اجرايي مؤثر در سياست 
خارجي و بين المللي دولت ها و ملت ها 
مورد توجه ويژه بســياري از دولت- 
ملت ها و شهرداري هاي مختلف جهان 

قرار گرفته است.

او بــه اهميت ديپلماســي شــهري 
اشــاره مي كند و مي گويد: »جايگاه 
ديپلماسي شهري فعال كه بايد كاماًل 
در هماهنگي با اصول و مباني تعريف 
شده سيستم سياسي حاكم، و مبتني 
بر چارچوب منافع ملي اِعمال  شــود، 
از اين جهت حائز اهميت اســت كه 
نقش آفرينــي مؤثر در ايــن حوزه بر 
ارتقاي قدرت ملي كشورها و ملت ها 
تأثير بســياري مي گذارد. همچنين 
افزايش قدرت ملــي ارتقاي منزلت ، 
اعتبار بين المللي و جايگاه كشــور در 
نظام سلسله مراتب ژئوپلتيكي جهاني 
را به دنبــال دارد و بهبــود موقعيت، 
قدرت ملي و اعتبار بين المللي كشور 
در سلســله مراتب نظــام جهاني، به 
نوبه خود منجر به گسترش حوزه نفوذ 
و اثرگذاري جغرافيايي بيشــتر و در 
نهايت موجب افزايش اثرگذاري دولت 
بر فرايندها، تصميم گيري ها و رفتارها 
در سطوح منطقه اي و جهاني مي شود. 
ضمن اينكه اين مســئله به افزايش 
مجدد قدرت ملي، منزلــت و اعتبار 

بين المللي كشور كمك مي كند.«
به گفتــه ايــن كارشــناس حــوزه 
ژئوپلتيك، توجه به ديپلماسي شهري 
نه تنها امري الزم، بلكــه به مقوله اي 
اجتناب ناپذيــر در مديريت شــهري 
كشــورها و به ويژه در كالنشــهرها 
به عنوان قلمروهاي مؤثر ملي تبديل 

شده است.

برنامه هاي شوراي شهر در ديپلماسي شهري

زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران
شوراي شهر در زمينه ديپلماسي شهري بسيار پيشگام بوده 
است. ارسال 2نامه به روساي كالنشهرها و شوراهاي شهر 
جهان نمونه اي است كه بر اين امر صحه مي گذارد. شوراي 
شهر تهران نخســتين نامه را اواخر تابستان سال گذشته 
نوشت و اين نامه را توسط وزارت امور خارجه به شوراهاي 
شهرهاي جهان رساند. در اين نامه پيگير موضوع تحريم هاي 
يكجانبه آمريكا عليه ايران و شهروندان و هزينه هايي كه اين 
تحريم ها به مردم تحميل كرده اســت، بوديم. اما در ادامه 
روندي كه شوراي شهر پيش گرفته بود، حدود يك ماه پيش 
هم نامه دوم خطاب به روساي شوراهاي كالنشهرهاي جهان 
به خصوص كشورهاي توسعه يافته مكتوب و ارسال شد. در 
اين نامه هم خواهان گفت وگوي مشترك با موضوع مقابله با 

كرونا بوديم چرا كه شيوع اين ويروس و همه گيري آن، فقط 
موضوع ايران و تهران نيســت و متعلق به همه جهان است 
كه در شرايط اعمال تحريم هاي يكجانبه عالوه بر اينكه ما 
را از مسير ارائه خدمات به شهروندان و نوع انسان دور كند، 
كاركرد ديگري ندارد. در كنار اين 2 نامه، چند عضو شــورا 
ازجمله من پس از هماهنگي سه جانبه ميان وزارت كشور، 
شورا و شهرداري پيام هاي مشتركي را براي همتايان خود 
در سرتاسر جهان به زبان فارسي و انگليسي فرستاديم. در 
اين حركت، عالوه بر اعضاي شوراي شــهر تهران، اعضاي 
شوراهاي ديگر شهرهاي كشــور هم نقش داشتند. در اين 
پيام اعالم كرديم كه با دست بسته نمي توان در اقيانوس شنا 
كرد. همچنين برخي از اعضاي شوراي شهر، در نشست هاي 
برنامه اســكان بشــر ملل متحد )UN-Habitat( در شهر 

ابوظبي حضور داشتند. يكي ديگر از 
كارهايي كه در راســتاي ديپلماسي 
شهري انجام شــده، انتقال تجارب 
شهرداري و شوراي شــهر تهران به 
مجامع و سازمان هاي بين المللي بوده 

است. يكي ديگر از كاركردهاي اصلي كه شوراي شهر تهران 
بر آن متمركز بود، موضوع صلح است كه نشست مشتركي 
را با كرسي حقوق بشر و صلح در دانشگاه شهيد بهشتي با 
مؤسسه صلح برگزار كرديم. در اين نشست من به شخصه 
حضور داشتم و گزارشي را در حوزه شــهري ارائه كرديم. 
به طور كلي شوراي شهر تهران را مي توان يكي از شوراهاي 
پيشــگام در حوزه ديپلماسي شهري دانســت؛ آن هم در 

شرايط سختي كه همگان بر آن واقف هستند.

راه خوب خواهرخواندگي

سپنتا نيكنام، عضو شوراي شهر يزد: 
بخشي از روش هاي جذب سرمايه گذاري تابع 
شرايط كشور است و شايد ما خيلي نتوانيم در 
آن تأثير بگذاريم. البته اين مشكل مي تواند با 
نظر مثبت مديران و پيگيري هاي آنها حل شود. 
آنچه من در مورد شهر مي دانم، يكي از راه هاي 
خوِب آن عقد تفاهمنامــه خواهرخواندگي با 
يكي از شهرها و تســهيل بعضي از موضوعات 

في مابين است.
ترجيح مي دهم به طور مشخص درباره شهر 
يزد صحبت كنم. بــراي مثال در گذشــته 
ارتباط فرهنگــي و اقتصادي يــزد با برخي 
شهرهاي هندوســتان و به ويژه بمبئي وجود 

داشــت. االن هــم ما 
شــاهد خيلي از اثرات 
خيــر آن گذشــتگان 
در شــهرمان هستيم. 
اگــر االن تفاهمنامــه 

خواهرخواندگــي بين يزد و بمبئــي برقرار 
شــود، من مطمئن هســتم كه هم در بحث 
موضوع جلب سرمايه گذار و هم در موضوعات 
گردشــگري مي تواند خيلي تأثيرگذار باشد. 
اگرچه به طور طبيعي موضوعات كشــوري و 
كالن بر اين موضوع ها غالب است و تأثيرات 
خاص خودش را دارد، اما ما هــم مي توانيم 

كارهاي خوبي را انجام دهيم.

سخنگوي شوراي شهر در گفت وگوبا همشهري: 

تصميم گيري بر اساس منافع شهر و شهروندان اولويت اصلي ماست
اشكالي دارد؟ بحث دستفروشــان بحث ديگري است. 
خود من يكي از مدافعان جدي ايــن موضوع بودم كه 
دستفروشــي يك واقعيت اجتماعي اســت. بايد آن را 
به رسميت شناخت و به عنوان ســد معبر با آن برخورد 
نكرد. اما بايد آن را ساماندهي كرد. چه به لحاظ مكان و 
چه زمان  و نيز شناسنامه دار كردن دستفروشان. اينها با 
هم مغايرتي ندارد. اما برخي منتقدان به اشتباه اينها را 
به هم گره مي زنند. من البته به اليحه ارسالي نقدهاي 
جدي دارم. معتقدم اليحه ايده خوبــي دارد اما پخته 
نيست و بايد كار بيشــتري روي آن صورت مي گرفت. 
اول اينكــه، بهره برداري از پياده روها دســتورالعمل و 
ضوابط و قواعد روشــني مي خواهد. نمي شود آن را به 
كميته اي در سطح مناطق سپرد و به امان خدا رها كرد. 
در اين صورت حتما، همه معابر، پر مي شــود از ميز و 
صندلي هايي كه شهرداري بابتش پول دريافت مي كند. 
خود شهرداري نبايد وضع كننده اين ضوابط باشد. اين 
را شورا بايد تصميم بگيرد تا منافع عمومي در آن حفظ 
و رعايت شود. دوم اينكه، به نظرم اگر بحث بهره برداري 
از پياده روها و پياده راه ها مطرح است، همين جا تكليف 
بهره برداري دستفروشــان از پياده رو ها را هم مشخص 
كنيم. من مدافع اين موضوع هســتم كه دستفروشان 
هم بهره اي از پياده روهــا و پياده راه ها، البته در زمان ها 
و در مكان هاي مشخصي، داشته باشند. سوم اينكه، در 
رابطه با اصنافي كه درنظر گرفته شده و پيشنهاد شده 
است، چرا صرفا به آن دســته اصناف اشاره شده كه در 
حوزه عرضه مواد خوراكي فعاليت مي كنند؛ يعني كافه 
و رستوران. چه اشــكالي هســت اگر به گلفروشي، به 
كتابفروشي، به فروشنده سي دي هاي موسيقي چنين 
اجازه اي بدهيم؟ اصنافي كه حضور آنها در بخشــي از 
پياده رو، كيفيت فضاي شــهري را باالتــر مي برد. چرا 
يك گلفروشــي، اگر معبر مقابل آن بــه لحاظ عرض و 
ساير ويژگي ها مناسب باشد، نتواند تعدادي گلدان در 
پياده رو بگذارد؟ عالوه بر اين سه مورد، موارد ديگري را 
مي توان مطرح كرد. اما اجمــاال، اينها را مي توان تحت 
ضوابط معيني كه به تصويب نمايندگان مردم رسيده 
است، بخشــي از پروژه كيفيت بخشي به فضاي شهري 
محسوب كرد. من شخصا، تحت چارچوب هاي خاصي، 
پيشنهاد بهره برداري از پياده روها را يك گام رو به جلو 

در بحث كيفيت و سرزندگي فضاي شهري مي دانم.

 مخالفان بر اين باور هستند كه با اجراي 
اين طرح شهرفروشي صورت مي گيرد. درباره اين 

ابهام توضيح مي دهيد؟
اين خيلي حرف عجيبي است. فروش به معناي انتقال 
مالكيت است. اينجا كه اساسا چنين بحثي مطرح نيست 
و تنها يك حق بهره برداري براي يك مدت زمان مشخص 
و يك مكان مشخص تعريف شده است. شهرداري يك 
نهاد عمومي اســت. اگر رقم تحت عنوان عوارض يا هر 
عنوان ديگري دريافت كند، ايــن به خودي خود امري 
مذموم نيســت، اما اوال اين دريافت وجه قانوني باشد  و 
ثانيا محل هزينه كرد آن به گونه اي باشد كه براي شهر و 
شهروندان و خير عمومي آنها و در چارچوب وظايف اين 
نهاد عمومي هزينه شود. اين نامش شهرفروشي نيست.

با اينكه شوراي ترافيك تهران تصويب 
كرد كه از 29ارديبهشت طرح ترافيك 
)تحت شرايط خاصي تا زمان نامحدود( 
اجرا شــود، دقيقا بعــد از تعطيلي عيد 
سعيد فطر، يعني دوشنبه شب، برخالف 
مصوبه شوراي ترافيك تهران، تصميمي 
گرفته شد كه طرح اجرا نشود و مردم در 

بي خبري سرگردان شده اند
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راه اندازي پنجره واحد فيزيكي 
شروع كســب وكار؛ اسم رمز كسبوكار

آغــاز عمليــات كاهــش 
بوروكراسي در محيط كسب وكار ايران است 
كه اگر در حد شــعار و تبليغات باقي نماند، 
طليعه اي براي اجراي قانون بهبود مستمر 
فضاي كســب وكار و حذف مجوزهاي زائد 
خواهد بود.به گزارش همشــهري، ديروز با 
حضور مقامات ارشد اقتصادي دولت و بخش 
خصوصي، نخســتين پنجره واحد فيزيكي 
شروع كســب وكار در اتاق تهران راه اندازي 
شــد تــا مجوزهاي ضــروري بــراي آغاز 
كسب وكار كه تاكنون به واسطه پراكندگي 
دســتگاه هاي مجري به صــورت ميانگين 
72.5روز به طــول مي انجاميــد، در 3روز 
به دست متقاضيان برسد. اين اتفاق گرچه در 
اغلب كشورهاي توسعه يافته و اقتصادهاي 
نوظهور، امري بديهي است و گاه در نصف روز 
انجام مي شــود اما در ايران، سال هاست كه 
سهولت ايجاد كسب وكار، آرزويي دور و دراز 

براي فعاالن اقتصادي محسوب مي شود.

صدورمجوزفقط3روز
بررســي ها نشــان مي دهد زمــان صدور 
مجوزهــاي شــروع كســب وكار در ايران 
حدود 145برابر طوالني تر از اين پروســه 

در كشورهاي توسعه يافته است و به همين 
واسطه، در آخرين رتبه بندي جهاني سهولت 
 )Ease Of Doing Business( كسب وكار
ايران بدترين عملكرد را زير شاخص »شروع 
كسب وكار« داشته و در رتبه 178جهان قرار 
گرفته اســت. حاال وزارت اقتصاد و پارلمان 
بخش خصوصي دســت بــه كاري زده اند 
كه الاقل شــروع فعاليت هاي اقتصادي را 
تسهيل كند و آبروي ايران در شاخص جهاني 

كسب وكار بازيابي شود.

گاماولدرمسيرطوالني
به گزارش همشــهري، راه اندازي نخستين 
پنجره واحد فيزيكي شروع كسب وكار كه 
ديروز با حضور در اتاق تهران رونمايي شد، 
اقدامي است كه رسالت بهبود رتبه ايران در 
شاخص جهاني كسب وكار را بر عهده دارد و 
براي تحقق اين مهم، قرار است به تدريج در 

همه استان ها عملياتي شود.
با آغاز بــه كار پنجره واحد فيزيكي شــروع 
كســب وكار، تهراني ها بــراي دريافت انبوه 
مجوزهــاي موردنيــاز بــراي راه انــدازي 
كســب وكار، از مراجعــه به دســتگاه هاي 
متعدد بي نياز هســتند و مراحل موردنياز 
براي دريافت همه مجوزهــا را از طريق اين 
پنجره واحد در اتاق تهــران انجام خواهند 
داد. در حقيقت هنوز تعدد مجوزها در محيط 
كسب وكار كه سال هاســت براساس قانون 
بايد حذف مي شد، برقرار است و فقط فرايند 
دريافت آنها تسهيل شــده است. به همين 

واســطه بود كه ديروز غالمحسين شافعي، 
رئيس اتاق ايران، آغاز بــه كار پنجره واحد 
شروع كسب وكار را گام نخست براي اجراي 
قانون بهبود مســتمر محيط كســب وكار 
دانست كه از ســال 1391 تاكنون اجرايي 
نشده اســت. به عقيده شــافعي، مشكالت 
اقتصادي ريشه در ضعف نظام قاعده گذاري 
دارد و هــر نــوع تســهيلگري در محيط 
كسب وكار منوط به اصالح اين سيستم است.

حذفاحرازهويت55روزه
معاون وزير اقتصاد مي گويد: پيش از فعال 
شدن پنجره واحد شــروع كسب وكار، اين 
وزارتخانه تالش كرد برخــي از مجوزهاي 
مرســوم براي آغاز فعاليت هاي اقتصادي را 
به پس از راه انــدازي موكول كند تا افراد در 
آغاز راه با دغدغه و مشــقت كمتري مواجه 
باشند. محمدعلي دهقان دهنوي، با اشاره به 
جايگاه 178 ايران در شاخص جهاني شروع 
كسب وكار مي افزايد: بايد در آغاز كسب وكار، 
ارتباط افراد با سازمان هايي مانند ماليات و 

تأمين اجتماعي به حداقل برسد و بررسي ها 
به پس از راه اندازي موكول شــود؛ اين مقام 
وزارت اقتصاد با تأكيد بــر اينكه 55روزي 
كه براي احــراز هويت در ســامانه مالياتي 
نياز بود، حذف شده و افراد براي راه اندازي 
كسب وكار نيازي به اخذ كد اقتصادي ندارند 
مي افزايد: رويكرد ما اين است كه دولت، از 
دولت نگهبان به دولت باغبان تبديل شود و 
به جاي اينكه مثل يك نگهبان مواظب ورود 
و خروج باشيم مثل يك باغبان محيط را براي 

رشد فراهم كنيم.

خبرهاي كوتاه

پيشدرآمدتورمكمتر
مركز آمار ايران از كاهش هزينه توليد در سال گذشته 
پرده برداري و اعالم كرد: نرخ تورم ســاالنه توليد در 
سال گذشته 36.7 درصد بود كه نسبت به سال 1397 
كاهش 10.8درصدي داشــته است. كاهش هزينه 
توليد در كشور مي تواند پيش درآمدي بر كاهش نرخ 
تورم در بخش مصرف باشد و سرعت تند قيمت كاالها 

و خدمات مصرفي را كم كند.

عدسكيلويي20هزارتومان
بهاي عدس در ارديبهشــت نسبت به ماه قبل 37.4 
درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 111.3درصد 
رشد داشته به نحوي كه قيمت يك كيلوگرم عدس 
در ارديبهشت سال گذشته 9 هزار و 480تومان بود و 

امسال به 20هزار تومان رسيد.

بازشدنمسيروروديارز
درحالي كه قيمت هر دالر آمريكا در بازار در حوالي 
17هزار تومان نوسان دارد، رئيس كل بانك مركزي 
خبر داده كه بعد از افت عرضه ارز در اوايل سال به علت 
شيوع ويروس كرونا، تقريباً همه بازارها فعال شده اند 
و روند تأمين و انتقال ارز حالــت عادي پيدا كرده و 

3.7ميليارد دالر براي واردات اختصاص يافته است.

حذفمحدوديتساعتكارپاساژها
افزايش ساعت كاري پاســاژها و بازارهاي مسقف تا 
ساعت 22 اخيرا به تصويب كميته امنيتي انتظامي 
ستاد ملي كرونا رسيده بود و ديروز طبق اعالم اتاق 
اصناف ايران در جلسه ستاد ملي كرونا نيز با برداشته 
شدن محدوديت ساعت كار پاساژها موافقت شد تا 
عمال اين افزايش ساعات كاري وارد فاز اجرايي شود.

مهلتآخربخششسودوجريمه
بخشودگي سود و جرايم تسهيالت زير 100 ميليون 
تومان فقط تا پايان خرداد و مشمولين مي توانند براي 
آخرين بار از اين مزيت قانوني اســتفاده كنند. اين 
مصوبه فقط به بانك هاي ملي، سپه، توسعه تعاون، 
صنعت و معدن، توســعه صادرات و كشاورزي، رفاه 

كارگران، ملت، صادرات و تجارت مربوط مي شود.

خطرسيالبدرجنوبشرق
مؤسســه تحقيقات آب اعالم كرد: هفته منتهي به 
23خرداد ماه وقوع بارش  در ســواحل درياي خزر و 
جنوب شرق كشور مورد انتظار است به طوري كه در 
جنوب شرق كشور مي تواند با ريسك وقوع سيالب 

همراه باشد.

استارتداالنجديدنرخسودوام6ميليونيرانندگاناتوبوسرسيدمهلت48ساعتهبرندگانخودرويشانسي
2خودروساز بزرگ حاضر در طرح فروش فوق العاده 
خودرو، اعــالم كردند: تمام مراحل قرعه كشــي 
متقاضيان خريــد خودرو با حضــور نمايندگاني 
از نهادهاي نظارتي و رســانه هاي همگاني انجام 
خواهد شد و متقاضيان برگزيده در اين قرعه كشي 
بايد تا 48ســاعت پس از اعالم نتايج، وجه كامل 
خودروي انتخابي خود را به حســاب خودروســاز 
واريز كنند. در اين اطالعيه تأكيد شــده است كه 

درصورت واريز نكردن وجه از سوي افراد منتخب، اســامي نفرات جايگزين از محل رزرو، توسط خودروساز و با 
تأييد دستگاه هاي نظارتي اعالم خواهد شد. ضمنا ســند فروش خودرو با درج عبارت ترهين يكساله در فروش 
فوق العاده به خريداران تحويل داده مي شــود. با توجه به مفاد قرارداد، هيچگونه امكان فروش اين خودروها در 

دوران ترهين وجود نخواهد داشت.

مديركل دفتر حمل ونقل مسافر سازمان راهداري 
با اشاره به پرداخت 2فقره تسهيالت يك ميليون 
توماني به رانندگان ناوگان مسافري برون شهري، 
از آغاز پرداخت تســهيالت 6ميليــون توماني به 
اين افراد خبر داد. داريــوش باقرجوان گفت: بعد 
از جلسات متعدد، رانندگان برون شهري نيز مانند 
ساير اقشار مشمول دريافت وام يك ميليون توماني 
شــدند و در مرحله دوم نيز يك ميليــون تومان 

تســهيالت ديگر با ثبت نام پيامكي به اين افراد تخصيص يافت. او افزود: اخيرا نيز زمينه پرداخت تســهيالت 
6ميليون توماني به 113هزار و 51راننده حمل ونقل عمومي جاده اي فراهم شــده و اين افراد درصورت تمايل 
به دريافت تسهيالت مي توانند پس از دريافت پيامك در سامانه كارا ثبت نام كنند تا براي دريافت تسهيالت به 

بانك معرفي شوند.

بانك مركزي مي گويد كه  امكان ســپرده گذاري 
بانك ها و مؤسســات اعتباري غيربانكي نزد خود 
و اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقــه به بانك ها را 
فراهم كرده است. به گزارش همشهري، ازاين پس 
بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مي توانند 
ذخاير مازاد خود را با نرخ سود 10درصد و به صورت 
يك شبه نزد بانك مركزي ســپرده گذاري كنند. 
همچنين بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي 

مي توانند كسري ذخاير خود را از طريق اعتبارگيري از بانك مركزي به صورت يك شبه و مشروط به ارائه وثايق 
كافي، با نرخ سود 22درصد تأمين كنند. راه اندازي داالن جديد نرخ سود نه تنها باعث كمتر شدن نوسانات نرخ 
سود بازار بين بانكي مي شود بلكه دست بانك مركزي را براي كنترل نقدينگي و هدايت نرخ تورم به سمت نرخ 

تورم هدف 22درصدي باز مي گذارد.

پس از 2هفته نزول، ديروز شاخص كل بورس 
تهران با يك صعود پرقدرت و با 35هزار واحد بورس

افزايش، معادل 3.7درصد رشد كرد.
بازار سهام ديروز معامالتش را از همان ابتداي صبح با قدرت و 
شيب صعودي مثبت آغاز كرد؛ به طوري كه در پايان مبادالت 
ديروز قيمت ســهام 86درصد از شــركت هاي بورس رشد 
كردند و فقط ارزش ســهام 14درصد از شركت هاي بورس 
با نزول مواجه شدند. سهامداران ديروز جمعا 9400ميليارد 
تومان دادوستد كردند و شــاخص كل بورس هم 3.7درصد 
رشد كرد. از نظر تكنيكي چنانچه شاخص كل بورس تهران 
روند مثبت كنوني را در هفته جاري ادامه دهد اين احتمال 
كه موج نخست نزولي به پايان رسيده باشد تقويت مي شود 
و حتي ممكن است با عبور از ســقف قبلي وارد دور صعودي 
تازه اي شود اما بررسي هاي بيشتر نشــان مي دهد با وجود 
رشد شاخص، روند اصالح شــاخص هنوز به پايان نرسيده و 
اين احتمال وجود دارد كه صعود كنوني بورس بخشي از موج 
صعودي از يك الگوي اصالحي باشد. در مبادالت ديروز بخش 
اصلي تمركز سهامداران روي صنايع خودروسازي، بانكداري و 
پااليشگاه ها و همينطور سهام دولتي بود. سهامداران همچنين 
اين روز ها در حال رصد معامالت صنايع فوالدي و پتروشيمي 
هستند. به نظر مي رســد ظرف روز هاي آينده با پايان موج 
اصالحي، صنعت خودرو سازي  بخش مهمي از معامالت را به 

خود اختصاص دهد.
همه اينها در حالي اســت كه اين روز ها بحث هاي زيادي در 
مورد افزايــش نرخ فروش محصوالت دارويي مطرح اســت 

و برخي شــركت هاي پخش كننده دارو به خريداران اطالع 
داده اند كه قيمت هاي جديد بين 15 تــا 30درصد افزايش 
خواهد يافت. همچنين بر اســاس گزارش هاي منتشرشده 
درحال حاضر بخشــي از محصوالت شركت هاي دارو سازي  
از شمول دريافت دالر 4200توماني حذف شده اند. در عين 
حال بررسي ها نشان مي دهد كه درآمد اين صنعت در پاييز 
پارسال نسبت به پاييز سال قبل 34.4درصد افزايش يافته و 
حاشيه سود اين صنعت از 30درصد به 31.4درصد رسيده 
است. اين اطالعات نشــان مي دهد احتماال اين صنعت نيز 
ازجمله صنايعي خواهد بود كه در روز هاي بعد در كانون توجه 
فعاالن بازار قرار خواهد گرفت. ظرف چند روز گذشته همزمان 
با آغاز به كار مجلس جديد برخي گروه هاي سياسي شايعاتي 
را در مورد اينكه مجلس جديد عليه بازار سهام تصميم خواهد 
گرفت مطرح كرده بودند؛ به همين دليل از 2روز پيش برخي 
نمايندگان مجلس به همراه محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس 
جديد با توييت هايي سعي كردند نشــان دهند طرفدار بازار 
سرمايه و توسعه آن هستند. نكته مهم ديگري كه اين روز ها 
ذهن فعاالن بازار را به خود مشغول كرده، نرخ سود بانكي است 
كه بانك مركزي در تالش است از طريق عمليات بازار باز آن 
را كاهش دهد. هم اكنون نرخ بازده اسناد خزانه اسالمي كه به 
اخزا معروف است به 15درصد رسيده و دولت هم قرار است 
240هزار ميليارد تومان از اين اوراق را با همين نرخ منتشر 
كند. اين رويداد گمانه زني ها در مورد كاهش بيشتر نرخ سود 
بانكي از سطح 18درصد كنوني را تقويت كرده است. از نظر 
ساختاري كاهش نرخ سود بانكي مي تواند شاخص هاي بورس 
را به پرواز دربياورد و چنانچه وعده هاي بانك مركزي در اين 
زمينه محقق شــود مي توان انتظار داشت شاخص بورس با 

قدرت زيادي به رشدش ادامه دهد.
نماگرهايبورس

فرابورسبورسنماگر
973,49511,248شاخص كل

34937384تغيير شاخص-مقدار
3,723,54تغيير شاخص-درصد

3650740ارزش بازار-هزارميليارد تومان
945,017472,235تعداد معامالت-دفعه

62003200ارزش معامالت-ميليارد تومان

صعودپرقدرتبورسپساز2هفتهريزش

  وزير اقتصاد: شكايت كنيد
وزيراقتصاددرمراسمرونماييازاينپنجرهواحد،گفت:بسياريازكشورهاشرايطصدورمجوزهاي
كسبوكارراتاحديتسهيلكردهاندكهكلكاردرنصفروزانجامميشودامااينپروسهدرايران
بهطورميانگين72.5روزبهطولميانجامدكهباراهاندازياينپنجرهواحدبايدظرف3روزانجام
شود.فرهاددژپسندباتأكيدبراينكهاينمهلت3روزهبههيچوجهنبايدطوالنيترشود،اعالمكرد:
اگرفعاالناقتصاديباطوالنيترشدنپروسهصدورمجوزهابهبيشاز3روزمواجهشدندميتوانند
دراعتراضبهايناتفاقازطريقشمارهتماس1866شكايتكنندتاوزارتاموراقتصاديودارايي
شكايتراپيگيريكند.ساعتيپسازاعالماينخبرازسويدژپسند،وزارتاقتصاددراطالعيهاي
رسمياعالمكرد:شمارهاعالمشدهازسويوزيرتنهابراياعالمشكايتموضوعپنجرهواحدفيزيكي
شروعكسبوكاراستكهشاملشكايتازفرايندثبتيكشركتمسئوليتمحدوددرتهرانوانجام
اموراوليهمالياتي،دريافتكدكارگاهيازسازمانتاميناجتماعي،انجامامورانتشارآگهيروزنامه
رسمي،انتشارآگهيروزنامهكثيراالنتشاروثبتدرخواستدفاترپلمبشدهازشركتپستميشود.

مسير را باز كنيد
غالمحسينشــافعي،رئيساتاق
ايران:بهترينكارايناستكهمسير
فعاليتاقتصاديبرايبخشخصوصي
بازشود؛پسازتصويبقانونفضاي
كسبوكارازسال91تاكنون،اقدامي
عمليبراياجرايايــنقانونانجام
نشــدهكهاينامرلطماتزياديرابه

اقتصادايرانواردكردهاست.

بوروكراسي را كم كنيد
مسعودخوانســاري،رئيساتاق
تهران:بايدازبوروكراســيحاكمبر
فضاياقتصادكشــوركــمكرد؛در
شرايطيكهورودكاالتا15روزمعافاز
جريمهاستاماترخيصكاالازگمركات
2تا6ماهبهطولميانجامد.درحاليكه
دردنياترخيصكاالازگمركاتمعموال

كمتراز24ساعتطولميكشد.

همه قوا پاي كار بيايند
ذبيحاهللخداييــان،معاونرئيس
قوهقضاييه:اقتصاددولتياماالمراض
اقتصادايراناستو3قوهبايددست
بهدســتهمدهندتادركوتاهترين
زمانممكن،فضايكســبوكاررا
بهبودببخشــيمحدود5شاخصاز
شاخصهايفضايكسبوكار،بهقوه
قضاييهمربوطميشودومازمانثبت

شركتهاراكمكردهايم.

بهزادرنجبر
روزنامه نگار

تعدادي از شهروندان خراســان جنوبي در حال تماشاي افتتاح 3پروژه سد ســياهو، آبرساني به شهر 
درميان و روستاهاي منطقه و طرح هاي آبرساني به 15روستاي اين استان هستند كه ديروز با حضور 
وزير نيرو افتتاح شده است. نه فقط ساكنان استان مرزي خراسان جنوبي كه شهروندان استان هاي ديگر 
مي خواهند ديگر شاهد مشكل كمبود آب نباشند و يك راه آن همچنان صرفه جويي و استفاده بهتر از 

منابع محدود آب در اقليم خشك و نيمه خشك ايران است.

رازتندشدننبضبازارميوهارديبهشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت در واكنش به گزارش 13 ارديبهشــت امسال با عنوان »نبض بازار 
ميوه تند شد« اعالم كرد:  سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با توجه به اختيارات، 
شــرح وظايف و امكانات بودجه اي و نيروي انســاني، ارائه آمار و اطالعات دقيق از سطح بازار براي 
تصميم گيري و برنامه ريزي بهتر مسئوالن و همچنين تشديد بازرسي ها را با جديت در دستور كار 

قرار داده است. از جمله اقدامات اين سازمان عبارت است از:
 رصد بازار و بررســي هرگونــه افزايش غيرمتعــارف قيمــت و برخورد با تخلفــات احتمالي 
تأمين كنندگان اعم از واردكننده يا توليدكننده،بشــود و تشديد بازرســي ها با هدف جلوگيري از 

احتكار كاال.
جلوگيري از بحران هاي احتمالي، در بروز كمبود يا افزايش قيمت و طرح آن در كارگروه تنظيم بازار.

 هماهنگي با تشكل ها و انجمن هاي بخش خصوصي براي مديريت بازار در شرايط كنوني.
 برخورد با بنگاه هاي اقتصادي متخلف به ويژه در مورد گرانفروشي كاالهاي اساسي وارداتي با ارز 

دولتي يا عدم  ايفاي تعهدات ارزي با ارسال پرونده واحدهاي متخلف به تعزيرات حكومتي.
 احصاي داليل رســوب كاال در گمــركات و اقدام براي تســريع در روند ترخيص كاال حســب 
هماهنگي هاي به عمل آمده باهدف جلوگيري از بروز هرگونه كمبود در بازار و به تبع آن افزايش قيمت.

اطالع رساني قيمت كاالها و خدمات اولويت دار به ويژه كاالهاي بهره مند از ارز دولتي.
هماهنگي با سازمان تعزيرات حكومتي و ساير سازمان هاي مرتبط براي انجام گشت مشترك.

در پايان ســازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، اتمام فصل توليد و كاهش پرتقال و 
ســيب درختي، افزايش صادرات پرتقال و ســيب، افزايش نرخ حمل ونقل ميوه، افزايش نرخ ارز و 
مشكالت تبديل و انتقال آن، افزايش هزينه ها، عدم تعادل در عرضه و تقاضا و يكي از مهم ترين داليل 
اين افزايش تقاضا براي مصرف برخي ميوه ها در شرايط فعلي كشور و شيوع بيماري كرونا با توجه به 

تبليغات گسترده صورت گرفته در اين زمينه را عمده داليل افزايش قيمت ميوه اعالم كرد.

بازتاب

عكس خبر درحــالـي كــــه شــركت 
مركــزي بورس ســپرده گذاري 

مسئوليت واريز سود ساالنه 
سهامداران را بر عهده دارد؛ يك دهه است 

كه اين اقدام مسكوت مانده است.
يك عضو شوراي بورس از انجام پيگيري هاي 
الزم براي پرداخت سود مجامع شركت ها به 
سهامداران از طريق شركت سپرده گذاري 
مركزي خبــر داد. اين در حالي اســت كه 
نزديك به يك دهه، طرح پرداخت تجميعي 
سود سهامداران معطل  مانده و سهامداراني 
واقعي كــه به صورت بلندمــدت در بورس 
سرمايه گذاري مي كنند براي دريافت سود 

ساالنه شان بالتكليف هستند.
به گزارش همشهري، دريافت سود ساالنه 
شركت هاي بورس كه مجمع ساالنه برگزار 
مي كنند عبور از هفت خوان رستم است و 
اين مشكل عمدتا از سوي شركت ها پيش 
پاي ســهامداران ايجاد مي شــود، چراكه 
شركت هاي بورس عالقه زيادي به احتكار 
پول دارند و مي خواهند اين ســود را هرچه 
ديرتر پرداخت كنند تا در حساب هايشان 
بماند و ســود بانكي دريافــت كنند. اين 
در حالي اســت كه مطابق قانون تجارت، 
هيأت مديره شــركت ها مكلف اند حداكثر 
ظرف 8 ماه پــس از تصميم مجمع عمومي 
عادي ساالنه سود ساالنه شركت را به حساب 

هريك از سهامداران واريز كنند.

نقرهداغشدنسهامدارانواقعي
ازنظر ساختاري 2نوع ســرمايه گذاري در 
بورس وجود دارد؛ در روش اول سهامداران 
فقط از طريق خريد سهام شركت ها در سود و 
زيان ساالنه آن شركت ها شريك مي شوند و 
در روش دوم سهامداران فقط از محل نوسان 
قيمت ســهام آن شركت ســود مي كنند. 
اطالعات آماري نشــان مي دهد هم اكنون 
12ميليون ســهامدار در بازار سرمايه فعال 

هســتند كه بيش از 90درصد آنها از روش 
نخست در بورس ســرمايه گذاري پيروي  
كرده اند؛ يعني كاري به نوســان گيري در 
بورس ندارند و عمدتا به دريافت سود ساالنه 
شركت ها بسنده كرده اند، اين در حالي است 
كه بازار سرمايه هيچ مكانيزم اجرايي براي 
پرداخت ســود اين ســهامداران كه طيف 
بزرگي از سهامداران را شامل مي شود ندارد.

طبق قانــون از يك دهه پيــش اين وظيفه 
برعهده شــركت ســپرده گذاري مركزي 
گذاشته شــده و براســاس بنــد8 ماده3 
اساسنامه شركت ســپرده گذاري مركزي، 
يكي از وظايف اين شركت دريافت اطالعات 
مربوط به تقسيم ســود اوراق بهادار و انجام 
اقدامات و ايجاد تسهيالت الزم براي توزيع 
سود به ســهامداران اســت. اما اين شركت 
در طول ســال هاي قبل همواره اعالم كرده 
كه شــركت ها تمايلي به پرداخت تجميعي 
ســود ندارند، درنتيجه اين وظيفه كه طبق 
اساسنامه برعهده سپرده گذاري مركزي است 
سال هاست مســكوت باقي  مانده و در طول 
همه اين سال ها ســهامداران براي دريافت 
سود ساالنه شركت ها با مشقت هاي زيادي 

ازجمله مراجعه هاي پرتعداد به شعب مختلف 
بانك ها، مســدود بودن راه هاي دسترسي 
به دريافت سود و انتشار اطالعات نادرست 

درباره نحوه دريافت سود مواجه بوده اند.

سهامداراندرگيرهفتخوانرستم
علي همتي خود را از ســهامداران قديمي 
بورس معرفي مي كند و مي گويد: بازار سهام 
متعلق به سهامداران بلندمدت نيست. آنچه 
علنا تبليغ مي شود سرمايه گذاري بلندمدت 
است، اما آنچه در عمل اجرا مي شود صرفا 
بها دادن به معامالت پرتعداد و دريافت سود 
حاصل از نوسان قيمت ســهام و پركردن 
جيب كارگــزاران بورس اســت. او تأكيد 
مي كنــد: در طول همه  ســال هايي كه در 
بورس ســرمايه گذاري كــرده ام تقريبا در 
بسياري از موارد براي دريافت سود ساالنه 

مجامع با دشواري هاي زيادي مواجه بودم.
او توضيــح مي دهــد: اواخــر ســال قبل 
ســهامداران يك شــركت فعال در حوزه 
صنايع غذايي در جريــان برگزاري مجمع 
ساالنه تصميم گرفتند بخشي از سود ساالنه 
را تقسيم كنند، بعدازاين تصميم فرمي براي 
دريافت مشخصات ســهامداران در سامانه 
كدال منتشــر شد و قرار شــد سهامداران 
فرم مربوطــه را بعد از تكميل به شــماره 
فاكس شركت ارســال كنند اما متأسفانه 
اين فاكس وجود خارجي نداشت و وقتي با 
شماره تلفن هاي شركت كه ذيل همين فرم 
درج شده بود تماس گرفتم متوجه شدم كه 
شماره تلفن هاي شركت نيز كه مربوط به 

شهرستان بود اساسا اشتباه است.
ســاالر صفايي، يك فعال بازار سرمايه هم 

معتقد است: تبديل حق تقدم سهام، واقعا 
به عذابي بزرگ براي ســهامداران تبديل 
 شده است. مشكل فقط رفتن به بانك هايي 
خاص براي پرداخت حق تقدم نيست. بازي 
تازه از بعداز اين فرايند آغاز مي شود. ازجمله 
تلفن هاي بدون پاسخ امور سهام شركت ها، 
فكس هايي كه كار نمي كنند، ايميل هايي كه 
برگشت مي خورند، سايت هايي كه اطالعات 
را ارسال نمي كنند و از همه مهم تر، نامه هاي 
پرداخت هزينه حق تقدمي كه معلوم نيست 
به دست بخش سهام رسيده اند يا خير و اگر 
هم رسيده اند، مشخص نيست حتما اعمال 

خواهند شد يا خير؟
او با بيان اينكه قرار بود مشكالت پرداخت 
سود و حق تقدم از طريق سامانه سجام حل 
شود، ادامه مي دهد: گفته مي شود شركت ها 
حاضر به انجام اين امور از طريق شــركت 
سپرده گذاري يا سجام نيستند و نبايد هم 
كه باشند چون نفعشــان در انجام ندادن 
اين كار اســت و اينكه مسئوالن مي گويند 
شــركت هاي بورس براي پرداخت ســود 
سهامدار از طريق سپرده گذاري همكاري 
نمي كنند خنده دار اســت. اين فعال بازار 
سرمايه مي پرســد: چطور است كه همين 
شــركت ها وقتي گزارش هاي مالي شــان 
را با 2روز تأخير در ســامانه كدال منتشر 
مي كنند بالفاصله هشدار دريافت مي كنند و 
اندكي بعد نمادشان در بورس تعليق مي شود 
اما براي پرداخت سود ســهامداران و حق 
تقدم فرايند كار امكان پذير نيست. به گفته 
او با يــك تعليق يك روزه همه شــركت ها 
به صف مي شوند و سيســتم سجام، عمال 

به كار مي افتد.

موانعحذفميشود
يك عضو شوراي عالي بورس مي گويد: قرار 
اســت پرداخت ســود و واريز مستقيم آن 
به حساب سهامداران از طريق شوراي بورس 
پيگيري شود اما هنوز مشخص نيست اين 
شورا چگونه مي خواهد شــركت ها را وادار 
كند تا دســت از احتكار پول بردارند و سود 
را به صورت مستقيم به حساب سهامداران 
واريز كنند؟ حسين ســالح ورزي با بيان 
اينكه زيرساخت مناســب براي واريز سود 
مجامع بورس از طريق سامانه سجام فراهم  
شده، مي افزايد: مسئله را پيگيري مي كنيم 
تا به زودي همه شركت ها ملزم به واريز سود 

سهامداران شوند.

خداحافظيروستاييانخراسانجنوبيبابحرانآب

سهامدارانپشتهفتخوان
دريافتسودساالنه

  آماده واريز آني سود سهامداران هستيم
مديرعاملسپردهگذاريمركزيهمدربارهواريزسودمجامعشركتهايبورساز
طريقسامانهسجامميگويد:ماهمموافقيمامابايدشركتهايبورسسودسهام
مجامعرابهشركتسپردهگذاريمركزيبدهندتاظرفيكروزاينسودرابدون
كموكاستبهحسابسهامدارانواريزكنيم.حسينفهيميافزود:كمتراز10شركت

تاكنونازطريقسپردهگذاريمركزيسودسهاممجامعراواريزكردندوالبتهاينالزامقوينيستوهنوز
ناشرانبورسازآنتمكيننكردهاند.اوتوضيحميدهد:هرسالبهطورمتوسط50هزارميلياردتومانسود
سهامواوراقبادرآمدثابتبهحسابسهامدارانودارندگاناوراقواريزميشودكهاگراينپولبهحساب
سپردهگذاريمركزيواريزشودهمانروزبادقتكافيوباسرعتعملبهحسابسهامدارانازطريقشماره
شباياعالميدرسامانهسجامواريزميشودامافعالدرموردشركتهايبورسقوانينالزماالجرانداريم.

انتظار مي رود با راه اندازي پنجره جديد، 
 فرايند شروع كسب و كار از 72.5روز 

به حداكثر 3روز كاهش يابد

صدور مجوز كسب وكار 
3روزه شد
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  موزه پيترسون آمريكا: بوگاتي محمدرضا پهلوي سال1340 توسط يك مجموعه دار آمريكايي خريداري شد
  مديركل امور موزه ها: بوگاتي شاه جزو اموال دولتي نبود كه حاال بخواهند آن را بفروشند

 بوگاتي محمدرضا پهلوي 
كجاســت و اين خــودرو موزه

چگونه در خارج كشور سر از 
مــوزه خــودروي پيترســون در آمريكا 
درآورد. آيا خودروي اهدايي دولت فرانسه 
به محمدرضا پهلوي در سال1318، جزو 
اموال تاريخي كاخ موزه سعدآباد است كه 
3سال پيش فروخته شده باشد؟ داستان 
بوگاتــي محمدرضا پهلوي چيســت كه 
شايعه فروش آن در 3سال اخير خبرساز 

شده است؟
روزنامــه همشــهري ماجــراي بوگاتي 
محمدرضا شــاه پهلوي را پيگيري كرده 
و در مكاتبه با موزه خودروي پيترســون 
در آمريكا به كنكاش درباره اين خودروي 
تاريخي  پرداخت. خودروي پهلوي ها  اگر 
در ايران مانده بود مي توانست گران ترين 

خودروي تاريخي كشور باشد.

بوگاتيشاهجزواموالدولتنبود
محمدرضا كارگر، مديركل امور موزه ها 
و اموال منقــول وزارت ميراث فرهنگي 
صنايع دستي و گردشگري درباره انتشار 
خبر فروش بوگاتي پهلوي دوم در 3سال 
اخير، واكنش نشــان داد و در گفت وگو 
با همشــهري اين خبر را از اساس شايعه 
خواند. او گفت: بوگاتي محمدرضا شــاه 
پهلوي اصال در رديف امــوال متعلق به 
مجموعه كاخ موزه ســعدآباد ثبت نشده 
اســت. كارگر اعالم كرد: بوگاتي پهلوي 
دوم نه جزو اموال دولت بوده، نه در رديف 
اموال در اختيــار وزارت ميراث فرهنگي 
صنايع دستي و گردشــگري قرار داشت 
كه 3 سال پيش فروخته شده باشد. ضمن 
آنكه اگر هم اين خودرو جزو اموال دولت 
يا مجموعــه وزارت ميــراث فرهنگي و 
موزه ها بود، براساس قانون امكان فروش 
آن وجود نداشــت كه حاال شايعه فروش 
اين خودرو در 3ســال اخيــر را مطرح 

مي كنند.

بوگاتي2200توماني
موزه خودروي پيترســون در آمريكا كه 
اكنون بوگاتي مدل1939 محمدرضا شاه 
پهلوي را با پالك ايران به نمايش گذاشته 
است، اين اظهارات را در مكاتبه با روزنامه 
همشهري تأييد و اعالم كرد كه اين خودرو 
سال1959 مصادف با سال1338 شمسي 
به مبلــغ 275دالر آمريــكا از پاركينگ 
شاهنشاهي به شــخصي به نام هوشنگ 
جليلي فروخته شــده اســت. بررســي 
همشــهري از نرخ دالر در ســال1338 
مشخص كرد كه نرخ دالر آن زمان 8تومان 
بود. بنابراين هوشــنگ جليلي توانســت 
بوگاتي اهدايي توســط دولت فرانسه به 
شاه وقت ايران را با پرداخت 2200تومان 
خريداري كند. موزه خودروي پيترسون در 
آمريكا البته به همشهري اعالم كرده است 
كه نمي تواند جزئيات معامله خريد خودرو 
و مبلغي كه براي آن پرداخت شده است را 

در اختيار اين روزنامه قرار دهد.

وزارتميراثازبوگاتيخبرندارد
محمدرضا كارگر، رئيس اداره كل موزه ها 
و اموال منقول وزارت ميــراث فرهنگي، 
صنايع دســتي و گردشــگري نيــز بــه 
همشهري گفته اســت كه اين وزارتخانه 
اصال از وجود چنيــن خودرويي بي اطالع 
اســت و از روز اول پيــروزي انقالب تا به 
امروز چنين خودرويي در اموال كاخ موزه 
سعدآباد و مجموعه اموال متعلق به وزارت 

ميراث فرهنگي وجود نداشته است.
اظهــارات مديــركل امــور موزه هــا و 
امــوال منقــول وزارت ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري كامال درست 
اســت چون موزه خودروي پيترسون در 
آمريكا به همشــهري اعالم كــرد: مدتي 
بعد از خريد خودروي بوگاتي محمدرضا 
پهلوي توسط هوشنگ جليلي، تصاويري از 
اين خودرو منتشر شد كه در هلند در حال 
حركت بود و بعدتر ايــن خودرو در ديگر 
كشورهاي اروپايي هم مشاهده شد تا آنكه 
در دهه1960 يعني تا فاصله سال1340 
بوگاتي  پهلوي توســط يك مجموعه دار 

آمريكايي خريداري شد. براساس برخي 
گزارش ها اين مجموعه دار، خودروي اهدا 
شده به پهلوي دوم را همان سال ها به مبلغ 
يك ميليون و 760هزار دالر به قيمت آن 
روز يعنــي 14ميليون و 80هــزار تومان 
خريداري كرد. موزه خودروي پيترسون در 
كاليفرنيا اما در مكاتبه با روزنامه همشهري 
هيچ جزئياتــي از چگونگي خريداري اين 
خودرو از ســوي اين مــوزه و حتي مبلغ 
پرداخت شــده براي آن فاش نكرد و تنها 
اعالم كرد كه آزادي ســخن گفتن درباره 
جزئيات معامله بوگاتي محمدرضا پهلوي 

را ندارد.

خودرويپهلويدومقابلفروشنبود
محمدرضا كارگر، مديــركل امور موزه ها 
و اموال منقول وزارت ميــراث فرهنگي، 
صنايع دســتي و گردشگري به همشهري 
مي گويد: حتي اگر خودروي بوگاتي شاه 
در ايران مانده بود و جــزو اموال دولت و 

وزارت ميراث فرهنگي صنايع دســتي و 
گردشگري بود، براساس نظام موزه داري 
ايران و جهــان امكان فــروش آن وجود 
نداشــت. چون هر اثر تاريخي داراي يك 
امين اموال است كه هميشه نسبت به اثر 
پاسخگوست. ضمن آنكه تمام مشخصات 
يك شــيء تاريخي در دفاتر مختلف ثبت 
مي شــود كه يكي از آنهــا اداره دارايي و 
ديگري ذيحسابي وزارت ميراث فرهنگي 
و دفتر موزه اســت كه اطالعات آن ها بايد 
هميشــه با يكديگر برابري داشته باشند. 
لذا اگر خــودروي محمدرضا پهلوي جزو 
اموال ميراث فرهنگي يــا حتي كاخ موزه 
سعدآباد بود امكان فروش آن وجود نداشت 
و هيچ شخصي نيز قادر به فروش آن نبود. 
براساس آنچه موزه خودروي پيترسون در 
كاليفرنيا به همشــهري اعالم كرده است، 
تعداد كمي از خانواده هاي ســلطنتي در 
جهان داراي پاركينگ هــاي اختصاصي 
هستند كه تقريبا تمامي وسايل نقليه اي كه 

به مرور زمان براي آنها ساخته شده است را 
در آن نگهداري مي كنند. اما اكثر دولت ها 
گاهگاه خودروهاي موجود در پاركينگ ها 
را مي فروشند و در مورد بوگاتي محمدرضا 

پهلوي نيز همين اتفاق افتاد.

پهلويهابوگاتيرافروختند
براســاس آنچه موزه خودروي پيترسون 
در كاليفرنيــا به همشــهري اعالم كرده 
است، خودروي اهدا شــده به محمدرضا 
شــاه توســط دولت فرانســه يكــي از 
4خــودروي اختصاصي بوگاتي ســاخته 
شده را با هدف تحكيم روابط سياسي خود 
با ايران به پهلوي دوم و بــه بهانه تبريك 
ازدواج نخســت او با فوزيه، خواهر ملك 
فاروق پادشــاه مصر اهدا كــرد. آنها اين 
استدالل را داشتند كه شــاه وقت ايران 
خودروهاي كالسيك متعددي در اختيار 
دارد و به همين دليل يكي از اسپرت ترين 
خودروهاي طراحي شده تا آن زمان را به 

او اهدا كردند و البته كه او نيز اين خودرو 
را براي 20سال نگهداري و با آن رانندگي 
كرد. خودروي بوگاتي اهدا شده از سوي 
دولت فرانسه به پهلوي دوم در سال1318، 
در همان ســال هاي پيش از انقالب ايران 
يا بهتر بگوييم در فاصله ســال هاي دهه 
30 تا 40 شمســي و يك دهــه پيش از 
انقالب ايران از كشــور خارج شد و اكنون 
به يكي از آثار تاريخي گران قيمت در موزه 
خودروي پيترسون تبديل شده كه پالك 
فارســي خود را نيز همچنان حفظ كرده 
اســت. هنوز اما مشــخص نيست شايعه 
فروش بوگاتي تاريخــي پهلوي دوم طي 
3 ســال با چه هدفي در فضاي مجازي و 
برخي سايت هاي اطالع رســاني منتشر 
شده است و انتشــار دهندگان اين خبر 
جعلي، چرا بوگاتي محمدرضا شاه پهلوي 
را بخشي از اموال تاريخي در اختيار كاخ 
موزه سعدآباد عنوان كردند كه در 3 سال 

اخير فروخته شده است؟

»بوگاتي« شاه كجاست؟
محمدباريكاني

خبرنگار

برايسوختنجنگلها
»هلمنناصر«بخوانيد

وحيدنوروزي
دكتراي مديريت محيط زيست

آتش وحشي، قلب هزاران هكتار از جنگل هاي زاگرس را در 5 استان 
كشور نشانه گرفت و عمق آتش در كنار بي مسئوليتي و كمبود امكانات، 
هر روز بيشتر  شد. برخي مناطق آنقدر صعب العبور هستند كه به وسيله 
بالگرد، امكان رفتن به آنجا نيست. به زودي با افزايش دماي منطقه شرايط 
بدتر هم خواهد شد. خوب يادم هست سال89 زماني كه مي خواستند 
طنز آبپاشي هواي آلوده شهر تهران را اجرايي كنند به كسري از ثانيه 
ده ها بالگرد آبپاش در پايتخت حاضر شدند تا يك ايده عجيب را اجرايي 
كنند. حتي رئيس سازمان آتش نشــاني تهران را در جلسه سازمان 
محيط زيست كشور ديدم كه از او براي اجراي اين كار عجيب دعوت شده 
بود! و البته من از او خواستم تا جلسه شروع نشده آنجا را ترك كند كه 
شريك سوژه طنز نشود. حال چگونه است كه زاگرس در حال جان كندن 
است و مسئوالن دولتي، اطفاي حريق در زاگرس را جدي نگرفتند؟ 
طبق يك تفاهمنامه با كلي ژست تبليغاتي، از سال 95 قرار بود مبلغ 
100 ميليارد تومان به سازمان جنگل ها و مراتع جهت تامين تجهيزات 
تعلق گيرد. حاال كار به كجا رسيده كه رئيس يگان حفاظت اين سازمان 

اينگونه فقط براي 30 ميليارد تومان اعتبار ضجه مي زند؟ 
آقاي نوبخت،   در همان مراسم امضاي تفاهمنامه گفت دولت تدبير و 
اميد مباهات مي كند هزينه هايي را انجام داده كه ما آنها را سرمايه گذاري 
مي دانيم. كدام هزينه؟ كدام ســرمايه گذاري؟ جايي خواندم معاون 
فرماندار كهگيلويه التماس رساندن آب به نيروها را دارد و ارسال بنزين 
براي دستگاه هاي دمنده را نياز اول اعالم كرده است. گريه آور نيست؟ 
135 ميليون هكتار اراضي ملي داريم كه لنگ 30 ميليارد تومان پول 
براي خريد تجهيزات يگان رسمي حفاظت است. چندين دستور معاون 
اول رئيس جمهور داده كه براي سازمان برنامه و بودجه اهميت نداشت. 
تراژدي بزرگي است. شــايد اصال عمق معناي منابع طبيعي و ثروت 
خدادادي را نمي دانند. به كجا مي رويم؟ با التماس و نامه نگاري و چند 
روز معطلي، يك بالگرد به منطقه آتش سوزي مي فرستند كه يا نقص 
فني دارد يا بنزين ندارد؛ آن هم بالگردي كه فقط براي رساندن نيروهاي 
محلي و سربازان شــجاع به ارتفاعات براي مهار آتش آمده و بالگرد 
آتش نشان نيست. نيروهاي محلي و بومي با امكانات ضعيف، جانشان 
را سپر آتش در زاگرس كرده اند و بايد تا دير نشده به ياري آنها شتافت. 
نمايندگان مجلس كه يا فراكسيون زاگرس نشين ها را تشكيل داده ايد 
يا به زودي تشكيل خواهيد داد، بر سر دولت فرياد بزنيد و حق مردم را 
بگيريد. من آذري زبانم اما ايراني ام و زاگرس، جان شيرين وطن است. 
زاگرس نشين هاي پايتخت كه حتي براي شوراي شهر تهران ليست 
مي دهند، كجايند؟ هركس در حد توان كاري كند. عمق فاجعه باالست 
و بايد كمك كرد. »هل من ناصر«- هل من مغيث- هل من معين و... و 

اين قصه پرغصه ادامه دارد.

نگاه

عابتابتكمهموك
قلندركسيروتسار

لگناسارهجلاك
اوهوبايامهلسر
نرلليشنيدتمو
ياوالطمنيرتاك
ناكدرهچونمتا
مگناهناوريتشر

نششياجنگنمهب
يتوكاكتادااسر
زايروبنايبتن
يربكلاودمورزج
يسمشهبترريسي
ناتسيسناتسادكد
ينهامرلوروجان
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افقی:
 1- تيزهوشــي- تهيدست- از 

هالوژن ها
2- رود آراز- كنايه از سخن گفتن 
گستاخانه و بي پروا است- جايز

3- ســتيزه كننده- بيمــاري 
التهاب حنجره

4- كشيش- برشته و كباب شده-  
استوار

5- خوش بــاور- شــاعر دربار 
سلطان سنجر- پوشش

6- نوعي سنگ قيمتي- رازدار 
نيست- خيانت

7- پراكندن-  سازي  زهي- اداره 
رسيدگي به موقوفات

8- منسـوب بـــه يمــن- 
مژدگاني

9- مرتعش- شفاهي- فرزندزاده
10- پيشوند ســلب- فينال- 

متراكم
11- مسير مسابقه اسبدواني- 

ميكروب كزاز- سمت چپ
12- پوشــاننده- مهمانــي- 

تكرارحرف دوم
13- عبــور كاال از مــرز بدون 
پرداخــت حــق گمركــي- 

سرگردان
14- وســترني اصيل ســاخته 
جورج استيونس- نوعي موشك 

زمين به زمين- بدبخت
15- بهره وام- وسيله اي براي 

شنيدن صداي وسايل صوتي- 
گردهمايي

  
عمودی:

1- پسند و سليقه- ساز بادي- 
نهيب

2- ناشــنوا- صلح و آشــتي- 
كاميون ارتشي- ترديد

3- نــام- سرشــار- هــادي 
الكتريسيته

4- از آثار شــعري ســيدعلي 
موسوي گرمارودي- شبيه بودن

5- لقب پادشاهان روسيه بود- 
دانه تازه شكفته- رماني نوشته 

رضا اميرخاني
6- عمده و اساسي- يك دسته 

سرباز
7- سردار ايراني در زمان خسرو 
پرويز- معاينه پزشكي- از بين 

رفته
8- پــول ژاپــن- ماكارونــي 

رشته اي- كتاب دعا- جهت
9- ذريه- هدايت كننده- واحد 

اندازه گيري نيرو
10- شــهر بــرج عالءالدوله- 

تشخيص
11- جهــان ديگــر- زباني از 
خانواده زبان هاي هندواروپايي- 

ميدان
12- بازگــو كردن ســخني از 

ديگري- بي نظير

13- از فرماندهــان شــوروي 
سابق در جنگ جهاني دوم بود- 
تابلويي زيبا اثر استاد فرشچيان- 

كاشتن بوته برنج
14- زينك- لقب خواجه سرايان-  

بسيار بخشنده- استفراغ
15- پايــان شــطرنج- هنگام 
ســوختن به هــوا مــي رود و 

نورافشاني مي كند- جاذبه
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ساده

متوسط

187569234
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   آن روزهایی که ستون های تله کابین گنجنامه کار 
گذاشته شد، فعاالن محیط زیست، کوهنوردان و گزارش

طبیعت دوستان همدانی می دانستند که این اتفاق، 
آغاز یک فاجعه بزرگ است. آنها همان زمان هم اعالم کردند ماجرا 
به ساخت تله کابین ختم نخواهد شد و در واقع الوند مصادره شده 
است؛ هرچند آن زمان مسئوالن همدان دلیل ساخت تله کابین را 
توسعه گردشگری مرکز استان عنوان و معترضان را به مخالفت با 
این طرح های توسعه ای متهم کردند. در مقطعی نیز سعید ترابیان، 
مدیر دهکده تفریحی توریستی گنجنامه از رسانه های معترض 
شــکایت کرد و آنها را به دادگاه کشــاند. از آن زمان تاکنون هر 
کوهنورد، فعال محیط زیســت و یــا خبرنگاری که بــه تداوم 
تخریب های کوهســتان الوند اعتراض کرده با شکایت مجموعه 

دهکده گنجنامه مواجه شده است. 
اگرچه مخالفت ها و نگرانی های محیط زیستی هم موجب نشد 
تا تله کابین، ســورتمه، اقامتگاه و مرکز خرید و سایر طرح های 
توسعه ای و زیرســاختی در دل الوند َعلم نشــود. قلمرو دهکده 
گنجنامه هــر روز افزایش پیدا می کند بــدون اینکه ضوابط آن 
مشخص باشد. این روزها به نظر می رســد دو هکتار زمینی که 
مسئوالن همدان ادعا می کردند در اختیار این مجموعه قرار داده  اند 
فربه تر شده و کل کوهستان را در بر گرفته است. ساخت یک جاده 
هم برنامه جدید در دل کوهستان الوند است، کوهستانی که بخشی 
از آن در فهرست آثار ملی ثبت و حاال جاده ای در دل آن احداث 
شده است. به گفته اهالی منطقه که از باغداران گنجنامه به شمار 
می روند مسیر مالرو یکی از جاذبه های زیبای کوهستان الوند برای 
عالقه مندان به کوهنوردی و گردشگران طبیعت است که با پیچ و 
خم کوهستانی خود لذت خاصی را در کوهنوردی ایجاد می کند 
اما این مسیر از سوی مدیریت دهکده گنجنامه مسطح و به جاده 

تبدیل شده و احتماال باید تا چندی دیگر شاهد 
تردد ماشین های سواری از این مسیر باشیم. 

جاده کشی در الوند
انتشار عکســی در فضای مجازی از ساخت 
جاده در دهکــده گنجنامه یا بهتر بگوییم در 
دل کوهستان الوند که همه آن را چشم شهر 
همدان می دانند، باز هم همان داستان الوند 
زیر چرخ لودرها را مطرح کرده است. فیلم های 
تاسف باری از جاده سازی در این منطقه منتشر 
می شود که تیتر مهم رسانه های محلی شده 
است اما به نظر می رســد سیاست مسئوالن 

استان باز هم مانندگذشته توجیه وضعیت باشد. 
هر چند اسفندیار خزائی، مدیرکل منابع طبیعی استان همدان 
از صادر نشدن مجوز برای احداث این جاده خبر داده و گفته این 
اقدام به الوند خسارت هایی وارد کرده است، اما مدیرعامل دهکده 
گنجنامه معتقد است این جاده را برای اقدامات امدادی هالل احمر 
کشیده شده و مدعی است برای زمین هایی که در آن جاده کشیده 
می شود، سند هم دارد. اظهارنظری که سؤال مهمی را به وجود 
می آورد؛ اینکه مگر الوند فروخته شده که صحبت از سند می شود؟ 
این ثروت طبیعی استان چه زمانی و به چه قیمتی به فروش رفته 

که حاال به این راحتی در معرض تخریب قرار گرفته است. 

بازدید توجیهی 
دغدغه فعاالن محیط زیستی این است که اجرای طرح هایی از 

جمله تســطیح منطقه می تواند مانع ثبت جهانی الوند شود، اما 
به نظر نمی رسد این نگرانی ها در برخی مسئوالن چندان وجود 
داشته باشــد. دلیل این ادعاها هم این است که 48 ساعت بعد از 
انتشار خبر جاده کشی، فرماندار همدان، رئیس جمعیت هالل 
احمر، مدیرکل منابع طبیعی استان، مدیرعامل دهکده گنجنامه و 
تعدادی از خبرنگاران بومی از این جاده بازدید کردند و نتیجه فقط 
توجیه ماجرا بود. اسفندیار خزائی، مدیرکل منابع طبیعی استان 
همدان در این بازدید عنوان کرد: »مسئوالن دهکده گنجنامه برای 
این جاده مجوز نگرفته اند و خسارت هایی نیز به الوند وارد کرده اند 
و باید جریمه نقدی آن را پرداخت کننــد.« در واقع همه چیز با 

جریمه نقدی تمام شد.
علی سنجربیگی، رئیس جمعیت هالل احمر 
استان همدان نیز اعتقاد دارد که این جاده، یک 
مسیر اضطراری برای انجام اقدامات امدادی 
در هنگام حوادث احتمالی است و هیچ وسیله 
نقلیه ای جز خودروهای امــدادی از آن عبور 
نخواهد کرد. ســنجربیگی حتی عنوان کرد: 
»برایش فرقی نمی کند در کوهســتان الوند 
اتوبان هم ساخته شــود چون او به یک جاده 

برای امدادرسانی نیاز دارد«.
حسین افشاری، فرماندار همدان اما ماجرای 
تخریب الوند را بزرگنمایی عنوان کرد و گفت: 
»با توجه به اخبار چند روز پیش فکر می کرده 
همه سنگ های الوند را کنده اند و اتوبان ساخته اند. در حالی که این 
اتفاق بیشتر شبیه رگالژ جاده پاکوب است«. البته او از مدیرعامل 
دهکده گنجنامه خواست روند تخریب الوند را متوقف کند. جالب 
اینکه افشاری صخره برداری 140 ســانتی متری را رگالژ جاده 
می داند و به نظر می رسد که با تخریب کل الوند نظر این مسئول به 

ممانعت از انجام چنین طرح هایی منجر می شود.
سعید ترابیان، مدیرعامل دهکده گنجنامه هم ادعا کرد زمین های 
این جاده در مالکیت اوســت و برای این زمین هــا به دولت پول 
پرداخت کرده اســت«. در واقع، او ادعا می کند دولت کوهستان 
الوند که ثبت ملی است را فروخته است. اگرچه بخش مسطح شده 
به وسیله لودر شرکت تله کابین جزو اموال عمومی و اراضی ملی 

محسوب می شود و باید مطابق با قانون با آن برخورد شود.
هرچند در همان بازدید، کارشناس محیط زیست اظهارنظرهای 

مطرح شده را تنها توجیه خطای انسانی در تخریب طبیعت عنوان 
کرد و گفت: »نمی توان به بهانه امدادرسانی در کوهستان جاده 
کشید وگرنه نقش امداد هوایی چیست؟« حمیدرضا حق نظری 
افزود: »در اشتران کوه یا دماوند که صعود به آنها به مراتب دشوارتر 
از الوند است، اصال جاده دیده نمی شود. اگر اینطور است پس تا قله 
دماوند جاده بزنند. حق نظری از فرماندار خواست جلسه ای با حضور 
کارشناسان کشوری منابع طبیعی تشکیل دهد تا آسیب های این 
جاده کشی مورد بررسی قرار گیرد و جاده هم به حالت قبل برگردد.

در برابر طبیعت الوند کوتاه نمی آییم
رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر که نامش به 
عنوان یکی از کوهنوردان حرفه ای اســتان در میان فاتحان قله 
اورست ثبت شــده از جمله کسانی  اســت که از همان روزهای 
ابتدایی اجرای طرح های توسعه گردشگری الوند، دغدغه هایش 
شروع شده است. رضوان سلماسی در این باره می گوید: »با احداث 
تله کابین در دل الوند به بهانه جذب گردشگر، طبیعت این منطقه 

را از بین برده اند«. 
وی می افزاید: »در کنار کتیبه های تاریخی گنجنامه ســورتمه 
ساختند و در ادامه راه های پاکوب کوهستان را عریض و آسفالت 
کردند. حاال هم برای خودشان جاده اختصاصی می سازند و معلوم 

نیست این روند را تا کجا ادامه خواهد داشت«. 
سلماسی که به همراه خبرنگار همشهری از این منطقه بازدید کرده 
است، در این باره هم می گوید: »در حال حاضر لودر تا انتهای جاده 
تدارکاتی میدان میشان کار انجام می دهد و منطقه را تسطیح کرده 
است و درختکاری هم انجام می شود. البته خودشان تاکید داشتند 
که کار در همین حد است و بیشتر از تسطیح منطقه نیست. درباره 
طبیعت الوند کوتاه نخواهیم آمد و موضوع جلوگیری از تخریب این 

منطقه را تا آخر پیگیری می کنیم«.

شهرداری مجوزی صادر نکرده است 
شورای اسالمی شهر همدان هم مخالف هرگونه ساخت وساز و 
تخریب کوهستان و محیط زیست است. رئیس شورا با تاکید بر 
اینکه باید بررسی شود اقدام تخریبی در الوند با چه هدفی انجام 
شده است، گفت: »شاهد عریض شدن جاده قدیمی این منطقه 
هستیم و باید مشخص شود که مسائل زیست محیطی و حفظ 
منابع طبیعی در نظر گرفته شده است یا خیر؟« کامران گردان 

افزود: »این اقدام در محدوده خارج از شهر اتفاق افتاده و شورای 
شهر اطالعات کاملی از آن ندارد. اما باید پیگیری شود، با توجه به 
اینکه شهرداری مجوزی برای آن صادر نکرده احتماالً مجوز از سوی 

منابع طبیعی داده شده است«.
درباره واگذاری بخشی از میدان میشان به شرکت دهکده گنجنامه، 
محمدرضا همتی، مدیرکل سابق منابع طبیعی استان همدان به 
همشهری گفت: »۲ هکتار از زمین های میدان میشان برای ساخت 
تله کابین در اختیار سرمایه گذار قرار گرفته است و اگر بیشتر از این 

مقدار پیش برود با او برخورد خواهد شد.«

اقدام مغایر با قانون
همچنین درباره ادعای مدیر شرکت دهکده گنجنامه مبنی بر 
داشتن سند اراضی تحت اختیار و آزادی اجرای هر نوع طرح توسعه 
گردشگری هم یک حقوقدان به همشهری گفت: »کوهستان الوند 
جز اموال عمومی محسوب می شود و قابل فروش نیست. مگر بر 
اساس »دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی 
برای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی« برای اجرای طرحی به 
مجموعه یا شخصی واگذار شود. آن هم به شرط این که اکوسیستم 
آن منطقه مورد تعرض قرار نگیــرد و در آن تغییر کاربری اتفاق 

نیفتد.«
محمد وارسته می افزاید: »اگر دو هکتار از زمین های میدان میشان 
به منظور ساخت تله کابین به سرمایه گذار این مجموعه واگذار 
شــده طبق بند ۲۶ ماده یک، ماده ۲۹ و ماده ۳۷دستورالعمل 
مذکور، جاده کشی در این زمین ها مغایر با دستورالعمل و این کار 
غیرقانونی است. حتی می توان طرح را از سرمایه گذار گرفت. ضمن 
این که اداره کل منابع طبیعی موظف است بر اجرای هر طرحی در 

این منطقه نظارت کند.«

  
مردم همــدان از اقدام دوگانه مســئوالن در برخــورد با اجرای 
طرح های گردشگری در الوند گالیه مندند. آنها معتقدند طرح هایی 
که به عنوان توسعه در تله کابین گنجنامه اجرا می شود تا حدود 
زیادی طبیعت منطقه را تحت تأثیر قرار داده است؛ به ویژه مالکانی 
که برای کوچک ترین ساخت وساز زمین هایشان در این منطقه باید 
میلیون ها تومان به شهرداری و منابع طبیعی جریمه پرداخت کنند 
اما در دهکده گنجنامه به طور معمول شاهد تغییراتی هستند که 
تیشه به جان طبیعت و دامنه های الوند است. در سال های اخیر 
هم فعاالن محیط زیست و دلســوزان طبیعت همدان اعتراض 
خود را نشان داده اند و چشم انتظار اقدام اساسی مسئوالن همدان 
به خصوص مدیریت ارشد استان برای جلوگیری از تکرار چنین 

اقداماتی هستند. 

   جاده؛ مقدمه تعرض های جدید به الوند
عباس محمدی، مدیرگروه دیده بان کوهستان انجمن کوهنوردی 
ایران طی نامه ای به رئیس سازمان  جنگل ها و مراتع کشور با اشاره 
به اینکه »شرکت تله کابین گنجنامه اقدام به تعریض بی مالحظه 
جاده غیرضروری گنجنامه- میدان میشان در دامنه کوه الوند 
کرده« این عملیات را سبب تخریب بسیار شدید مراتع منطقه 
و رانش خاک عنوان و تاکید کرده: »این جاده مقدمه تعرض های 
جدید به طبیعت این کوهستان ارزشمند و ثبت شده در فهرست 
میراث ملی است«. در بخشــی از این نامه آمده است: »از آنجا 
که شرکت تله کابین گنجنامه در چندین سال گذشته کمترین 
اعتنایی به اعتراض های طبیعت دوســتان نداشته و در واقع 
دامنه های الوند را حیاط خلوت خود فرض کرده ، خواهشمندیم 
با برخورد جدی و ملزم ساختن ایشان به متوقف کردن عملیات 
جدید و بازگرداندن جاده به شکل قبلی و پرداخت خسارت، مانع 

تعرض های بعدی شوید«.

ایرانشهر  یکشنبه 11 خرداد 99  شماره 7953 
hamshahrionline.irWWW

متــن كـامـل در سایت

هشدارمحیط زیست زنجان به حمله گرگ ها 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست زنجان هشدار داد از تنها گذاشتن کودکان و کهنساالن در حاشیه روستاها خودداری 
کنند. اسماعیل قلی زاده گفت: در روزهای اخیر حمله یک قالده گرگ به 
روستای ارجین خرمدره باعث زخمی شدن 4 باغدار شده است.

2 3 0 2 3 4 4 2 6

یک حقوقدان: جاده کشی 
در منابــع طبیعی الوند 
حتی با وجود واگذاری به 
شرکت دهکده گنجنامه 
مغایــر با قانون اســت 
و می تــوان طــرح را از 

سرمایه گذار گرفت 

   ساکنان خیابان های امامیه و منظریه تبریز سال هاست که نمای بیرونی 
آذربایجان 

شرقی 
خانه هایشان قبرستانی متروکه است. قبرستانی که با همه احترام اهالی 
محل به آن اما به دلیل انجام نشدن طرح های ساماندهی، زندگی را برای 
ساکنان حومه سخت کرده است؛ چرا که این روزها گورستان متروک امامیه به النه ای 
برای جانوران موذی و مکانی برای شب گذرانی های معتادان و اراذل در البه الی قبور و 
مقبره ها تبدیل شده است. مدت هاست که به جز محدود کردن تردد به گورستان، اقدام 
دیگری از سوی مسئوالن برای ســاماندهی آن صورت نمی گیرد. آخرین اقدام برای 
نظافت داخل گورستان هم مربوط به ۲0 خرداد سال گذشته بود که از سوی خدمات 
شهری منطقه ۳ شهرداری تبریز صورت گرفت. به تاکید سکنه و کسبه، اساسی ترین 
مشکل این گورستان متروکه واقع در مرکز شهر چهره بصری نامناسب گورستان، تردد 
معتادان و وجود جانوران موذی است که موجب شده بهای خانه  و مغازه های اطراف آن 

به شدت کاهش پیدا کند و هیچ تقاضایی برای خرید نداشته باشند. 

دفن غیر مجاز اموات
برخی ساکنان این منطقه از دفن های شــبانه و مخفیانه در گورستان وادی رحمت 
خبر می دهند. بهاره مجیدی از ساکنان این منطقه می گوید: به طور مداوم شاهد دفن 
غیرمجاز اموات در این گورستان هستیم که می تواند مشکالت بهداشتی به وجود بیاورد. 
خانه ما با گورستان 5 متر فاصله دارد و بعضی شب ها صداهایی به گوش می رسد که نشان 

دهنده دفن اموات است. اما جرات نداریم به این محل نزدیک شویم.
او به شایعات پخش  شده در محل مبنی بر دفن بیماران کرونایی در این گورستان هم 
اشاره می کند و می افزاید: یکی از نگرانی های اساسی همسایه های گورستان، احتمال 
دفن غیر مجاز اموات به ویژه بیماران کرونایی است. امیدواریم در این زمینه مسئوالن 
نظارت و دقت کافی داشته باشند. این شهروند تبریزی از بازار کساد خانه های اطراف 
گورســتان هم می گوید که برخی از آنها به ویژه در کوچه های اطراف گورستان خالی 
از سکنه شده اند اما مشتری ندارند. همین مسئله هم مشکالتی را برای ساکنانی که 

همچنان در این محل اقامت دارند، به وجود آورده است. 

شرط  بندی برای گورخوابی 
اسد صالحی شاگرد مغازه مکانیکی دیوار به دیوار گورستان امامیه از فراهم شدن یک 
تفریح عجیب میان جوانان در منطقه گورستان متروکه می گوید. تفریحات عجیب و 
غریبی مانند شرط بندی برای خوابیدن در قبرهای خالی! او ادامه می دهد: »برخی گورها 
در اثر فرسایش و بارندگی ها تخریب شده اند و تقریبا خالی هستند. برخی جوانان گاهی 

ساعت ۳ صبح برای نیم ساعت گورخوابی در این قبرستان با هم مسابقه می دهند.«

او به شب گذرانی معتادان در گورهای متروکه اشاره می کند و می افزاید: »یک شب تا 
نیمه گورستان رفتم و فردی را دیدم که در یکی از مقبره های فلزی قدیمی خوابیده بود. 
به گفته کسبه این محل، معتادان از دیوارهای کوتاه گورستان وارد می شوند و چون 
قبرها مرتفع و دارای سقف های فلزی هســتند به عنوان مکانی برای خوابیدن از آنها 

استفاده می کنند«. 

گورستان امن برای معتادان و تبهکاران
یکی از کسبه این خیابان از بسته شدن در گورستان به روی مردم گله می کند و می گوید: 
»در حال حاضر تنها روزهای پنجشــنبه و جمعه در گورستان باز است و امکان تردد 
عمومی در آن وجود دارد. این محدودیت و عدم تردد در روزهای عادی گورستان را برای 

معتادان و اراذل امن تر کرده است«.
حسن کریمی تاکید می کند: دیوارهای گورستان کوتاه است. پس از ساماندهی اخیر 
پیاده روهای اطراف گورستان و باال بردن سطح پیاده رو، ارتفاع دیوار باز هم کمتر شده 
است. بارها رفت و آمد افراد مشکوک را دیده ام. اتفاقات عجیبی در این ترددها می افتد 
که جای گفتن ندارد اما همسایگان از این شرایط و عبور و مرورهای مشکوک ناراحت 

هستند. این موضوعات برای ساکنان اطراف گورستان غیرقابل تحمل است.

کنترل شبانه روزی گورستان 
روز پنجشنبه در گورستان باز است و در اتاقک کوچک ورودی گورستان کسی نیست. 
در فضای خلوت گورستان فردی در حال قدم زدن میان قبور است و خود را مسئول 
کنترل گورستان معرفی می کند. هرچند سر و وضع مناسبی ندارد و بیشتر شبیه معتادان 
است اما کنجکاو می شوم که سواالتی از او بپرسم. چهره نگران و مضطرب وی از حضور 
یک خبرنگار در این محل بیشتر شک برانگیز است. تنها کسی است که از وضعیت این 
گورستان راضی است و می گوید: این محل را کامال در کنترل دارم. خودم شبانه روز در 
این محل هستم تا میتی دفن نشود و معتاد و دزدی به قبرها نزند. وی به صدها مقبره 
فلزی موجود در این محل هم اشاره می کند و می افزاید: این مقبره ها سنگین هستند و 
قیمت زیادی دارند. وقتی از اول سوال می کنم ظاهرا مقبره های زیادی سرقت شده اند 
پس شما چه کرده اید دستپاچه می شود و می گوید: »اینها مربوط به قبل است و اکنون 

دیگر سرقتی در کار نیست«.
از او می خواهم که نامش را بگوید اما مایل به اعالم نامش نیست و قصد رفتن می کند. با 
رد شب خوابی معتادان و اراذل در گورستان هم عنوان می کند: »در روزهای عادی هفته 
کسی اینجا نیست. تنها روزهای پنجشنبه و جمعه در این محل باز است و اینکه گفته 
می شود خرید و فروش عتیقه جات و مواد مخدر در این محل صورت می  گیرد صحت 

ندارد«.
 راهش را ادامه می دهد و می رود امــا هیچ یک از اهالی محل او را به عنوان نگهبان این 

گورستان تایید نمی کنند. 

ممنوعیت دفن اموات در امامیه 
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری تبریز در پاسخ به پیگیری های همشهری 
و وجود مشکالت ناشی از این گورستان متروکه در یکی از خیابان های شهر می گوید: 
آخرین ساماندهی اساسی در این آرامســتان مربوط به سال ۹۳ است که غسالخانه 
قدیمی و بخش های متروکه گورستان ساماندهی شد و برخی قبور مطهر شهدا هم 

ساماندهی شدند.
فرخ جاللی ادامه می دهد: »حدود 145 مقبره شهید مربوط به دفاع مقدس و انقالب 
اسالمی در این گورستان وجود دارد که در بخش های مختلف آن پراکنده است«. وی 
با بیان اینکه از 1۲ سال قبل هیچ تدفینی در این گورستان انجام نشده است، بیان 
می کند: »البته قبل از آن تاریخ هم دفن امــوات غیرمجاز بود اما بنا به گزارش های 
مردمی، فردی اقدام به فروش قبر در همان ســال ها می کرد که دستگیر و تحویل 

مقامات قضایی شد«.
وی تاکید می کند: »از تاریخ آخرین دفن باید حدود ۳۳ سال بگذرد تا بتوانیم در مورد 
ساماندهی یا تغییر کاربری گورستان تصمیم گیری کنیم. با این شرایط تا ۲0 سال 
آینده نمی توان کار جدیدی در این زمینه انجام داد. سازمان آرامستان فقط متولی 
آرامستان هایی هست که دفن در آن انجام می شود و در حال حاضر هیچ مسئولیتی 

در زمینه حوادث و اتفاقات احتمالی در این محل نداریم.«
جاللی دفن اموات کرونایی و نگرانی شــهروندان در این زمینه را رد و بیان می کند: 
»هیچ مورد دفن کرونایی و غیرکرونایی در این گورستان در سال های اخیر نداشته ایم 
و در صورتی که شهروندان تخلفی مشاهده کنند به مسئوالن انتظامی اطالع دهند.«

سید مرتضی احمدپور
تبریز – خبرنگار

گورستان متروکه در خیابان امامیه تبریز به مکانی دردسرساز برای ساکنان حومه آن تبدیل گورستان پرحاشیه
شده و آخرین ساماندهی آن سال ۹۳ صورت گرفته است 

 جاده کشی در الوند را بسیاری از کارشناسان و حقوقدان ها تعرضمصادره الوند
 به منابع طبیعی می دانند اما مدیر دهکده گنجنامه با ادعای داشتن 

سند اراضی واگذار شده آن را توجیه می کند 
فاطمه کاظمی

 همدان – خبرنگار 

تنها   ۲ هکتار از زمین های میدان میشان در الوند برای ساخت تله کابین در اختیار سرمایه گذار قرار گرفته است ./ عکس: همشهری

کرمانشاه

عکس نوشت

برکناری 3 مدیر شهرداری بعد از مرگ »آسیه« 
شهردار کرمانشاه سه مدیر این سازمان را در پی ماجرای 
مرگ »آسیه پناهی« برکنار و شهردار منطقه ۳ را تعلیق 
کرد. به گزارش  ایرانشــهر، هفته گذشــته اقدامات اداره 
اجرائیات شهرداری منطقه ۳ کرمانشاه برای تخریب منازل 
غیرقانونی ساخته شده در شهرک فدک منجر به فوت یک 
مادر کرمانشاهی ساکن در این منازل شد. این بانوی 58 
ساله، بعد از تخریب خانه و در راه انتقال به یک مرکز بهزیستی در کرمانشاه، جان خود را 

از دست داد. پرونده این حادثه در دستگاه قضائی استان در حال بررسی است.
پس از این اتفاق بود که هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه خواستار برخورد جدی و 
قاطع با عامالن این حادثه شد. بر این اساس روز گذشته و به دستور »سعید طلوعی« 
شهردار کرمانشاه، مدیر اجرائیات شــهرداری کرمانشاه، قائم مقام وی و مسئول امور 
حقوقی شهرداری منطقه سه برکنار شدند. همچنین شهردار منطقه سه نیز به حالت 
تعلیق درآمد. بر اساس اعالم روابط عمومی شهرداری کرمانشاه پس از برکناری همایون 
دولتشاهی، شیرزاد عباسی به عنوان مدیر جدید اجرائیات شهرداری کرمانشاه منصوب 

شده است. 
 

استقبال از اماکن تاریخی شیراز بعد از بازگشایی 
 اماکن گردشگری اســتان فارس این روزها به دوران پرشــور و استقبال گردشگران 
برگشته اند. آرامگاه حافظ، آرامگاه سعدی و باغ ارم ســه مکان محبوب شیرازی ها و 
گردشگران است که از سه ماه گذشته تاکنون به دلیل شیوع کرونا تعطیل شد و در روز 
سوم از بازگشایی دوباره شاهد حضور دوباره عالقه مندان هستند. هر چند که بسیاری 
از بازدیدکنندگان از این اماکن گردشگری، پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک 

و دستکش را نادیده گرفته و شیوع و انتقال ویروس را تقویت می کنند. 

رنا 
س: ای

عک
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مريم ايثاري
جامعه شناس

در اليحه به اقشار فرودست و دستفروشان توجه نشده

در اليحه بايد مصلحت عمومي و صالح شــهر در نظر 
گرفته شــود. در مصلحت عمومي درست نيست كه 
معابر را از دستفروش ها خالي كنيم و به مغازه دارهايی كه درآمد ميليوني دارند، بسپاريم. 
در اين اليحه به اقشار فرودست كه همان دستفروش ها هستند، توجه نشده است. البته 
ما مكان هاي مختلفي مانند روزفروش ها براي دستفروشان داريم، ولي كافي نيست. ما 
دستفروشاني داريم كه بالغ بر 30سال در حوزه مواد غذايي دستفروشي مي كنند. اگر 
قرار است چنين اليحه اي اجرا شــود، چرا بهره برداري از پياده راه ها را به دستفروشان 
سيار اختصاص ندهيم؟ چرا اليحه نبايد در راستاي طرح ساماندهي مشاغل سيار باشد؟

شادي عزيزي
معمار و شهرساز

محمد كريم آسايش
عضو گروه باهمستان و كنشگر شهري 

فروش شهر فرقي نمي كند عمودي باشد يا افقي

فضا هــاي عمومــي قوانيــن خاص 
خودشــان را دارند. ما امروز در شهر 
فضاي پياده راه ها را گرفته ايم و به  خودروها و تصرفات تجاري و مسكوني اختصاص 
داده ايم. نحيف ترين بخش شــهر پياده راه ها هســتند. بايد اين وضعيت را تغيير 
دهيم و اگر قراراست مديريت شهري اين فضا را تغيير بدهد و مداخالتي در فضا 
صورت بگيرد، اين مداخالت بايد به نفع پياده باشــد. فروش فضاي شهري فرقي 
نمي كند عمودي باشد يا افقي؛ هردو يعني فروش تراكم و پياده راه، و فروش فضاي 
شهري محسوب مي شوند. اگر قرار است بهره برداري از پياده راه ها صورت بگيرد 
اولويت با دستفروشان اســت نه مغازه دار. نگاه بايد به سمت افراد كم برخوردار تر 
جامعه باشد. به عالوه اگر ما مي خواهيم نشــاط اجتماعي در جامعه برقرار شود، 
انتفاع اقتصادي هم به بحث عمومي تبديل مي شود نه اينكه مختص يك سازمان 

خاص يا شركت باشد.

از افراط و تفريط جلوگيري كنيم

از نظر ماهيتي خصوصي سازي  عرصه هاي عمومي 
در دنيا وجود دارد. نكته من افراط و تفريط هاست. 
وقتي مي گويم شهر براي همه است، قرار نيست فرودست ها را مدنظر قرار بدهيم، ولي 
به فرادست ها توجه نكنيم يا بالعكس. آنچه به ما كمك مي كند برنامه ريزي درست 
است. بايد درنظر بگيريم در شهر به عنوان مثال اتفاقي كه در خيابان افسريه مي افتد 
با اتفاقي كه در خيابان نياوران مي افتد ماهيت مختلف دارند، چون مخاطبان متفاوت 
دارند و اين برنامه ريزي ها بايد در سطح ساختار كالنشهر باشد. اگر قرار است در اين 
اليحه بخشي از پياده راه در اختيار اصناف قرار گيرد، بهتر است اين موضوع را بررسي 
كنيم كه بهره برداري اصناف از پياده راه ها چه تغييراتي را مي تواند در پياده راه به وجود 
آورد كه از نظر استاندارد مورد نظر مديريت شهري باشد و نشاط و زيست پذيري شهر 

را به وجود آورد.

وحيد نوروزي
دكتري محيط زيست

پياده راه ها غيراستاندارد هستند و گنجايش ندارند

من اجراي اليحه را مســاوي پياده راه فروشــي 
مي دانم و نقد جدي بر آن دارم. به عالوه در هيچ 
كجاي دنيا دستفروشي در پياده راه قانوني نيست. قرار نيست ما با ساماندهي پياده راه، 
دستفروشان را در پياده راه ساماندهي كنيم. البته كه دستفروشي شغل شريفي است. 
مشاغل سيار مي توانند در يكسري از خيابان ها و معابر بزرگ شهر به صورت تخصصي 
حضور داشته باشند. اين كار بايد نيازسنجي و مطالعه شــود. اگر در اليحه 4 محور 
صاحبان مشاغل، شهرداري، حقوق عمومي و چهره شهر را كنار هم بگذاريم، حتما 
مردم و شهرداري ضرر و مغازه دار ســود مي كند. شهرداري هم از درآمد پايدار عقب 
مي افتد. به طور حتم وقتي دستفروشان معابر شهر را اشغال مي كنند، بايد هزينه اش 
را بپردازند، ولي پياده راه هاي ما غيراســتاندارد هستند و گنجايش اين كار را ندارند. 
پيشنهاد مي كنم 20نقطه از شهر را انتخاب كرده و مشاغل سيار به صورت تخصصي 

در اين 20نقطه حضور داشته باشند.

مشق نو براي پياده روهاي تهران
اليحه بهره برداري از پياده روها اصالح مي شود

اختصاص بخشي از سهم سواره به پياده رو

پياده راه هاي ما ظرفيت ندارند و اندازه آنها اســتاندارد 
نيست. اگر قرار اســت درآمد زايي براي شهر از طريق 
بهره برداري از پياده راه ها و در اختيار دادن به اصناف صورت بگيرد، بايد بخشي از سهم 
سواره به پياده راه اختصاص يابد تا حقوق شهروندان و عابران پياده از بين نرود. اليحه بايد 
حقوق همه شهروندان را مدنظر قرار بدهد، نه اينكه براي يك قشر خاص باشد. بهره برداري 
از پياده راه ها راه حل خوبي اســت. البته كه در بســياري از نقاط دنيا بخشي از فضاهاي 
عمومي در اختيار مالك خصوصي است، ولي به شرطي كه استفاده مالك خصوصي از 

فضاهاي عمومي به نفع عرصه هاي عمومي شهر و شهروندان باشد.

سولماز حسينيون
كارشناس شهري

اليحه نبايد توسط خدمات اجتماعي شهري نوشته شود

فروش براي كااليی اســت كه برگشت ناپذير است. در 
اليحه بهره برداري از پيــاده راه امكاني به عنوان فروش 
نداريم. فقط تجربه مي كنيم و بازمي گردانيم. ما بعضي اوقات به خاطر كار نكرده مواخذه 
مي شويم. بعدها به اين مسئله خواهند پرداخت كه چرا به درآمد پايدار شهري فكر نكرديم. 
اليحه بهره برداري از پياده راه ها يك گام در جهت ايجاد درآمد پايدار شهري است. البته 
من با نوشتار اليحه مشكل دارم. اليحه نبايد توسط خدمات اجتماعي شهرداري نوشته 
مي شد، ولي پياده راه ها براي همه افراد جامعه ازجمله عابران سيار و نشسته است. در اليحه 
فضاي پياده براي عابر نشسته مهيا مي شود كه مي تواند به عابر پياده هم خدمات ارائه بدهد.

مكانيزمي براي مبارزه با فساد در اليحه وجود ندارد

اولويت طرح بايد براي ساماندهي مشاغل سيار باشد. 
تجربه هايی كه مــا در پياده راه هايی مانند ســي تير 
داشتيم، تجربه خوبي نبود. در سي تير پياده راه ها با كانكس ها تسخير شده اند. به عالوه 
ماشين ها هم اجازه عبور از خيابان را دارند و عمال جايي براي پياده وجود ندارد. موضوع 
ديگر اجاره سنگين كانكس هاست كه گاهي با اجاره يك مغازه 25متري برابري مي كند 
و اين خود باعث آسيب اجتماعي و فساد مي شود. در اليحه هيچ مكانيزمي براي مبارزه 

با فساد ديده نشده است.

سيدمهدي صادقي
كارشناس فرهنگي

بابك جهانبخش
كارشناس شهري

نيازمند طرح جامع هستيم

پياده راه يك فضاي عمومي كامل است كه با هيچ فضاي 
عمومي ديگر قابل مقايسه نيست.  شــأن اين فضاي 
عمومي، شوراي عالي شهرسازي نيست، شوراي شهر است. رئيس اين شورا بايد شهردار 
باشد و سازمان نوسازي، جامعه مدني، سازمان زيبا سازي ،  مديران مناطق و... به صورت 
سلسله مراتبي در آن حضور داشته باشند استنادات قانوني در اليحه بسيار ضعيف است. 

ما بايد طرح جامع فضاي عمومي داشته باشيم كه در آن همه زوايا ديده شود.

اجراي اليحه بايد با توجه به نيازهاي منطقه باشد

اين اليحه صفر و صد نيســت. هر تصميمي حتما 
بايد با توجه به نيازهاي منطقه اي گرفته شــود. در 
كشورهاي ديگر همين است. يكسري مطالعات تطبيقي در كشورهاي ديگر انجام دادم. 
به عنوان مثال، در برخي كشورها دستفروش ها اجازه استفاده از فضاي عمومي را ندارند. 
البته حمايت از دستفروشان قوانين خاص خودش را دارد. به دستفروش اجازه مي دهند در 
يكسري از مناطق فعاليت كند. بنابراين اجراي اليحه اي نياز به بررسي مورد به مورد دارد 

و تمهيدات زيادي بايد درباره آن انديشيد و يك طرح جامع پيش بيني كرد.

اصناف بايد ارزش افزوده به شهر بدهند

وقتي درباره اليحه صحبــت مي كنيم، موضوع اين 
نيست كه پياده راه در اختيار اصناف قرار مي گيرد، 
بلكه موضوع اين است كه اصناف قرار است چه تغييري در پياده راه به وجود بياورند كه 
بتوانند برگشت پذيري اقتصادي و فرهنگي براي شهر داشته باشد. تغييرات در پياده راه 
براي حضور اصناف بايد در جهت بازگشت بدنه گمشده شهر باشد. بررسي كنيم اصناف 
چه ارزش افزوده اي به شهر مي دهند. در زمينه كمك به زيبا سازي  شهر، آزاد سازي  نهرها، 
حفاظت از فضاي سبز شهري، ايجاد نشاط اجتماعي و... به اين ترتيب به فرد مسئوليت 

اجتماعي داده مي شود و بسته هاي تشويقي و تنبيهي در اختيارشان قرار مي گيرد.

نگاه اليحه به شهر از باال به پايين است

من به طور قاطع با اينكه در پياده راه اتفاقي بيفتد، مخالف 
هستم. شارع عام قابل فروش نيست. در ايران استفاده از 
عرصه هاي عمومي بايد به نفع شهر باشــد. با اينكه فضاي پياده راه را حتي با يك صندلي 
بگيريم، مخالف هستم. اينكار براي پياده راه هاي پاريس با عرض 6متر است كه مي توانند 
2 مترش را به يك كافه بدهند. در اليحه كيفيت و معيارها ديده نشده است. اگر دنبال نشاط 
اجتماعي هستيم، اليحه بايد معيار مكان يابي داشته باشد. به عالوه واگذاري فضاهاي عمومي 
فقط براي فروش غذا نيست، براي موسيقي و نقاشي هم است و ورزش هاي دسته جمعي و... 
در دنيا فضاهاي عمومي را به ان.جي.او ها و ثمن ها مي دهند. براي دستفروشان به طور خاص 
فضاهايي در تهران داريم كه مغفول هستند و مي توانند به دستفروشي اختصاص پيدا كنند. 

مانند لبه پارك ها، زيرگذرها، روي پل جوي ها و.... نگاه اليحه به شهر از باال به پايين است.

شيوا آراسته
معمار و شهرساز 

اليحه اصالح مي شود
معابر، ذينفعان قابل توجهي در 
شهر دارند كه كل جمعيت تهران 
را شامل مي شود. ما در جلسه اي كه با حضور شــهرداري تهران و ساير واحدهاي مرتبط در 
خصوص اليحه بهره برداري از پياده راه ها داشــتيم، با وجود رويكردهاي مثبتي كه شوراي 
شهر و شهرداري درخصوص هويت بخشي به فضاي عمومي دارند، به شدت با بي تدبيري در 
نحوه نگارش اليحه كه در اصل موضوع شهرفروشي را جلوه مي دهد، مخالفت كرديم. دوستان 
شهرداري هم در اصل، مخالف موضوع شهرفروشي هستند. در شهرداري تهران شهرفروشي 
خط قرمز است. اين رويكرد باعث شــده كه بيش از 70درصد راه هاي شهرفروشي در تهران 
مسدود شود. بنابراين انتقاد به عنوان اليحه و نحوه نگارش آن از سمت كميسيون معماري و 
شهرسازي شورا مطرح و مقرر شد از اول تغييرات اساسي در اليحه داده شود. ما اكنون هم شاهد 
درگيري اصناف با دستفروشان در پياده راه ها هستيم. زماني كه قرار شود اصناف پياده راه ها را 
در اختيار بگيرند، درگيري ها عميق تر خواهد شد و به آسيب هاي اجتماعي در شهر دامن زده 
مي شود. همچنين به ساير مردم در اين اليحه توجه نشده است. بحث شهر و چهره شهر بايد 
اولويت اول اليحه باشد. هرگونه اقدام در پياده راه بايد موجب باالبردن كيفيت زندگي در شهر 
شود. مانند پالزاهاي شهري يا خيابان هاي كامل و... مصوبه ساماندهي مشاغل سيار نيز يكي از 
مصوبات ارزشمند است. پياده راه ها ذينفعان گسترده اي دارند و در اليحه به ساماندهي مشاغل 
سيار يعني دستفروشان توجه نشده است. در اين اليحه، برنده فقط قشر محدودي از شهر يعني 
اصناف و دهگان اول جامعه هستندو شركت ســاماندهي و شركت شهربان همه كاره به نظر 
مي آيند. درحالي كه وظيفه شركت شهربان تأمين نيرو براي شهرداري و انجام مأموريت هاي 
محول شده از طرف شهرداري است و شركت ساماندهي نيز وظيفه اش اين است مشاغل مزاحم 
را كنترل كند. نهايتا آنچه در اليحه آمده، بي توجهي به پيوستگي اين اليحه با ساير مصوبات 
مديريت شهري است. به عنوان مثال زيست شبانه در اين اليحه ديده نشده است. براي همين 
اليحه بايد از اول نوشته شود. ظرفيت عظيم پياده رو ها بايد كيفيت بخشي شود و منزلت پيدا 

كند، اين مسئله يك امر ضروري است، ولي اليحه به بدترين نحو ارائه شده است.

محمد ساالري
رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شورا 

كمال اطهاري
پ ژوهشگر اقتصاد توسعه 

نسيم صادق نيا
پژوهشگر مطالعات شهري 

شادناز عزيزي
بوم شناس اجتماعي 

جامعه مدني برگزار شده است كه خالصه مباحث مطرح را در زير مي خوانيد.رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران و جمعي از نمايندگان خصوص نشست بررسي اليحه بهره برداري از پياده راه ها با حضور محمد ساالري دريافت بارگذاري جديد از اصناف در پياده رو هاي تهران به گوش مي رسد. در اين ارائه شده است؛ اليحه اي كه سر و صداي زيادي به راه انداخته اما در آن خبر از كه اليحه بهره برداري از فضاهاي همگاني و پياده روها از سوي مديريت شهري پايش به لبه اي و علمكي گير نكند و به زمين نخورد.« به همين خاطر چندي است سارقي آنها را نقاپد، يا جلويش را چهارچشمي نگاه كند كه موتوري بهش نزند يا مي كرد و مي گفت: »آدم مي ماند كيف و موبايلش را دو دستي بچسبد كه ناگاه »پياده روهاي اينجا به همه  چيز شبيه است غيراز پياده رو!« او زير لب غرولند عليه عابران. به قول عابر پياده اي كه ديروز در حوالي ميدان حســن آباد بود، پياده ها ويراژ مي دهند و البته برآمدگي هاي غيراستاندارد همگي تيمي شده اند خيابان جلو آمده اند، موتورسواراني كه براي دور زدن ترافيك از ميان جمعيت خواهيد شد. شلوغي رفت وآمدها به كنار؛ اجناس مغازه داراني كه گاهي تا لبه صحه مي گذاريد. باور كنيد اگر وحشت زده نشــويد، حتما كالفه و عصباني كرونا، گذرتان به يكي از پياده روها در مركز شهر بيفتد، حتما بر اين موضوع در جاهاي پرتردد همه  چيز درهم است. اگر در همين روزهاي كاهش اپيدمي پياده روهاي پايتخت مظلوم واقع شده اند. انگار نه انگار كه قوانيني وجود دارد. 
شهردار نيويورك در مقابل رئيس جمهوري

شهردار ســابق نيويورك خواســتار اســتعفاي شهردار 
مينياپليس شده است. در آشوب هاي مينياپليس، شهردار 
در مقابل رئيس جمهور قرار گرفته اســت. همزمان كــه ترامپ معترضان بــه قتل »جورج 
فلويد« را تهديد به برخورد شــديد و نظامي كــرد، »جاكوب فري« شــهردار مينياپليس از 
اعتراض به اقدام خشونت آميز پليس حمايت كرد و گفت پليس با فشــار زانو بر گردن متهم 
باعث مرگ او شده. او گفت: 4مأمور پليس كه در اين بازداشــت نقش داشتند، اخراج شدند؛ 
درحالي كه خبر قبلــي از »مرخصي اجباري« آنها اطالع داده بــود. اكنون هم مقامات محلي 
و ايالتي و هم رئيس جمهور و شــخصيت هاي كشــوري درباره اتفاقاتي كــه در مينياپليس 
افتاده اســت، اظهارنظر كرده و در محدوده اختيــارات خود دســتوراتي داده اند اما جاكوب 
فري عقيده دارد رئيس جمهوري كه نيرو هاي گارد ملي را روانه اين شــهر كرده است چيزي 
درباره مينياپليس نمي داند. ترامپ هــم او را كه عضو حزب دمكرات اســت »چپ افراطي« 
ناميد. او مانند دفعات گذشــته كه پيام هاي خود را از طريق شبكه توييتر مي فرستاد، اين  بار 
در نخستين پيام خود نوشــته بود كه »يا شهردار مي تواند شــهر را تحت كنترل خود درآورد 
يا نيرو هاي گارد ملي را اعزام مي  كنــم« و در پيام دومش آورده بــود: »ما همه  چيز را كنترل 
خواهيم كرد و وقتي غارتگري شــروع شــود تيراندازي )به معترضان( هم شروع مي شود.« 
 شــهردار مينياپليس در پاســخ به اين پيام ها كه او را به ضعف متهم كرده بــود، اظهار كرد:
»ضعف اين اســت كه هنگام بحران مســئوليت رفتار خود را قبول نكنيم و انگشت اتهام را به 
سوي ديگران بگيريم. ترامپ چيزي درباره قدرت مينياپليس نمي داند. ما به اندازه جهنم قوي 
هستيم.« البته جاكوب فري به جبهه آشوبگران نپيوسته و در اظهارات ديگري خواستار پايان 
يافتن ناآرامي ها مخصوصا آتش زدن اموال و مكان هاي عمومي شده است. همه اينها نشان از 

اختيارات گسترده شهرداران در شهرهاي بزرگ دنيا و در قالب مديريت يكپارچه شهري دارد.
مهم ترين مكان عمومي كه در اين مدت آتش زده شد، يك ايستگاه مركزي پليس بود. گفته 
مي شود زماني كه احتمال آتش گرفتن ساختمان جدي شد، شهرداري به كاركنان پليس اعالم 
كرد كه ساختمان را تخليه كنند. »رودلف جولياني« كه قبال شهردار نيويورك بود و اكنون وكيل 
رئيس جمهور است در حمايت از ترامپ به فاكس نيوز گفت كه اگر كسي مي خواهد در امان باشد 
نبايد در انتخابات به دمكرات ها رأي دهد. مقصود او دولت محلي مينياپليس است؛ زيرا هم شهردار 
و هم فرماندار آن كه با رأي مردمي انتخاب شدند، دمكرات هستند. جاكوب فري سابقه طوالني 
در دولت محلي دارد؛ زيرا از سال 2013عضو شوراي شهر مينياپليس بوده و در سال  2017هم 
شهردار شده است. او از 5سال پيش برنامه هايي براي كاهش آاليندگي هوا در اين شهر اجرا و 
آالينده ها را مجبور به پرداخت هزينه كرد. جاكوب فري يك سال بعد از رسيدن به شهرداري 
مينياپليس با استفاده از قوانيني كه به شهردار اجازه مي دهد بر عملكرد پليس نظارت داشته 
باشد، ميزان نصب دوربين  روي لباس افسران پليس را بيشتر كرد. اكنون كه 2 سال از اين تغييرات 
مي گذرد، حادثه قتل متهم سياهپوست رخ داده است. رئيس شوراي شهر مينياپليس درباره قتل 
اين مرد گفته است كه اگرچه دولت محلي و ملي درباره اين اتفاق تحقيق مي كنند اما به دليل 
اينكه »جورج فلويد« مرده  است، نمي توان درباره عدالت چيزي گفت. براساس نقل قول سايت 
استارتريبيون »ليزا بندر« گفت: وقتي او )فلويد( تقاضاي كمك مي كرد بايد به او كمك مي شد.

محمد سرابي
خبرنگار

راننده ها مجاز به سوار كردن بيش از 3مسافر نيستند
مديرعامل سازمان تاكسيراني شهرداري تهران درمورد نرخ گذاري 

كرايه تاكسي ها و اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي توضيحاتي را تاكسيراني
ارائه كرد. به گزارش همشهري، عليرضا قنادان درمورد افزايش نرخ 
كرايه تاكسي در شــهر تهران با بيان اينكه هم اكنون با توجه به شيوع كرونا براي 
نخستين بار 2 نرخ را در برچسب هاي تاكسي ها اعمال كرديم، به ايسنا گفت: »در 
برچسب جديد كه به واسطه شــيوع كرونا و در پي لزوم اجراي طرح فاصله گذاري 
اجتماعي انجام شده، 2 نرخ قيد شده است كه بر اين اساس نرخ كرايه براي حداكثر 
مجاز 3 يا 4مسافر در تاكسي متفاوت است.« او با بيان اينكه براساس مصوبه شوراي 
شهر در سال99 حداكثر 25درصد بايد به كرايه تاكسي ها اضافه مي كرديم، اما حاال 
متوسط نرخ كرايه ها در كل خطوط 23درصد افزايش يافته است، ادامه داد: »قبول 
كنيد كه اعمال نرخ كرايه جديد همواره در ابتداي سال چالش برانگيز بوده و اين در 
حالي است كه نه شهرداري تهران و نه سازمان تاكسيراني در اين افزايش ذي نفع 
نيستند، چراكه تاكسي به عنوان يك وسيله حمل ونقل شبه همگاني، در مالكيت 
تاكسيران است و شهرداري تهران تنها براساس مصوبات شوراي شهر اقدام به اجرا 
و نظارت بر نرخ كرايه  مي كند.« قنادان با تأكيد بر اينكه برخالف مترو يا اتوبوس كه 
در آنها بخشي از قيمت تمام شده ســفر در قالب يارانه از سوي دولت و شهرداري 
پرداخت مي شود، درخصوص كرايه تاكســي هاي يارانه اي ، عنوان كرد: »مديريت  
شــهري در نرخ گذاري ها هم حقوق مســافر و هم حقوق راننده تاكسي را درنظر 
مي گيرد و هم اكنون فشارهاي اقتصادي كه بر مردم وارد مي شود براي ما قابل درك 
است اما رانندگان تاكسي هم جزئي از همين مردم هستند؛ همانطور كه مي دانيد 
نرخ رسمي تورم در انتهاي سال گذشــته حدود 40درصد اعالم شده درحالي كه 

حداكثر افزايش نرخ تاكسي 25درصد مصوب و به ما ابالغ شد.« 
مديرعامل ســازمان تاكســيراني شــهرداري تهران گفت: »كرايه مصوب تاكسي ها 
برمبناي  فاصله گذاري اجتماعي است و راننده ها مجاز به سوار كردن بيش از 3مسافر 

نيستند. از ديروز در  شهر و در تمامي تاكسيراني ها بحث نظارت سختگيرانه تر در اين 
زمينه انجام شد و بايد 2 نفر در صندلي عقب سوار شوند.« او تأكيد كرد: »بعد از اصالح 
برچسب هاي جديد تاكسي ها و استعالم هايي كه انجام داديم و با توجه به اينكه معلوم 
نيست فاصله گذاري تا چه زماني ادامه پيدا كند، هر زماني كه بحث فاصله گذاري خاتمه 

پيدا كند كرايه تاكسي ها هم به نرخ قبل بازمي گردد.« 
او با بيان اينكه فكر نكنيد با افزايش نرخ كرايه تاكســي  رانندگان پولدارتر مي شوند، 
گفت: »رانندگان تاكسي نيز معيشتشان تحت تأثير شرايط اقتصادي، گراني و كرونا قرار 
دارد؛ به گونه اي كه تعداد مسافران آنها به دليل اجراي فاصله گذاري اجتماعي، دوركاري 
ادارات، تردد افراد با وسايل شخصي و مواردي از اين دست حدود 60درصد نسبت به 
دوره مشابه سال قبل كم شده و به همين دليل حتي با وجود افزايش نرخ امسال باز هم 

درآمدشان حتي به روزهاي مشابه سال9۸ نرسيده است.«

پريسا اميرقاسم خاني
خبرنگار
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ظاهرا تبعات مهار پنالتي رونالدو توسط بيرانوند ادامه دارد و گلر 
شــماره يك تيم ملي، هر روز مرزهاي جديدي از اعتماد به نفس 
را فتح مي كند. در همين راســتا، بيرو اخيرا اعــام كرده قدرت 
پيشگويي دارد و مي تواند ذهن ديگران را بخواند. انصافا اگر رونالدو 
مي دانست كار قرار است به اينجاها بكشــد، توپ را با تمام قدرت 
مي كوبيد زير طاق. برادر من! ولمان كن ديگر؛ يك پنالتي گرفتي، 
دستت هم درد نكند. در همان جام جهاني گلر ايسلند هم پنالتي 
ليونل مسي را گرفت، اما بعيد است حالش مثل شما باشد. اين فصل 
نصف بازي ها را ذخيره رادوشوويچ بودي، اما چپ و راست به خودت 
لقب بهترين دروازه بان آسيا و اليق توپ طا مي دهي. راستي با اين 
قدرت ذهن خواني، چرا ضربه وريا غفــوري را در داربي نگرفتي؟ 

بله خب؛ يادمان رفته بود شما درست پريدي، اما وريا اشتباه زد!

تبعات مهار پنالتي رونالدو

راستش آدم با شــنيدن حرف هاي مالك باشــگاه شهرخودرو 
سرگيجه مي گيرد. حميداوي كه حســاب كرده ديده برگزاري 
بازي هاي ليگ خيلي خرج دارد و به جيب او ضرر مي زند، ســفت 
و سخت خواهان لغو مسابقات است. او لطف كرده و گفته با اعام 
قهرماني پرســپوليس مشــكلي ندارد؛ با اين حال بخش جالب 
پيشنهاد حميداوي جايي است كه مي گويد: »اگر ليگ هم تعطيل 
شود، از سهميه آســيايي نمي گذرم. پيشــنهاد ما اين است كه 
قرعه كشي كنند تا برندگان سهميه آسيايي مشخص شود.« يعني 
از حيث مرغوبيت پيشنهاد، اين حرف حميداوي در سطح همان 
پيشنهاد برگزاري ليگ پلي استيشني است. شهرخودرو االن پنجم 
جدول است و از جام حذفي هم اوت شده؛ بعد چرا بايد قرعه كشي 

شود تا اين تيم مثا به جاي سپاهان يا تراكتور راهي آسيا شود؟ 

قرعه كشي؛ در سطح ليگ پلي استيشني

رسانه ها هم در بي خبري گرفتار شده اند واقعا. فان سايت محترم 
خبر گذاشته: »تمهيدات بهداشتي سنگين در تمرين پرسپوليس«؛ 
بعد خبر را كه باز مي كني يك مشــت بطري آب معدني مي بيني 
كه به صورت عمودي با فاصله هاي منظم دور زمين تمرين چيده 
شده اند. خب، اين االن شد تمهيدات سنگين؟ قبا اينطوري بود كه 
بطري هاي آب را به صورت خوابيده اطراف زمين پخش مي كردند، 
اما حاال آنها را ســر پا چيده اند و البته فاصله گذاري اجتماعي هم 
بين بطري ها رعايت شده اســت. اين يعني ديگر مطمئن باشيد 
هيچ كس كرونا نمي گيرد و كســي مريض هم باشد بهبود خواهد 
يافت. اميدواريم هرچه سريع تر مسابقات ليگ برتر شروع شود و 
دوباره نوبت به اخبار جدي و درست و حسابي از متن و حاشيه فوتبال 
برسد، وگرنه ممكن است از شدت بي خبري، به زودي شاهد مصاحبه 

اختصاصي رسانه ها با بطري هاي آب معدني هم باشيم.

مصاحبه اختصاصي با بطري آب معدني

نكته بازي

بهروز رسايلي| به نظر مي رسد در فوتبال ايران هيچ چيز كم هزينه تر از 
ادعا كردن نيست. اتفاقا ادعاها هر قدر بزرگ تر باشند، راحت تر در دهان 
مي چرخند، بيشتر شنيده مي شــوند و اعتبار افزون تري به صاحبش 
مي دهند. اين ماجرا مكرر در مكرر و توسط بسياري از اهالي فوتبال اتفاق 
افتاده و حاال يكي از طايه داران بي چون و چراي آن محمدرضا زنوزي 
است؛ مالك تراكتور و ماشين سازي كه در آخرين مصاحبه اش به شكل 
عجيبي ادعا كرده صاحب اين دو باشگاه نيست و به طور مداوم، در تمام 
تريبون هاي رسمي و غيررسمي ادعاهاي التهاب آميز در مورد يك اراده 
مخوف و فرامتني براي جلوگيري از قهرماني تراكتور به زبان مي آورد. 
اساسا »نمي خواهند قهرمان شويم« به جدي ترين تكيه كام زنوزي طي 2 
سال گذشته تبديل شده است. او كه پيش تر در شبكه اول تلويزيون گفته 
بود: »هر وقت اجازه بدهند تراكتور هم قهرمان مي شود«، حاال روي آنتن 
راديو جوان ادعاي بزرگ تري مطرح كرده است: »در اين سال ها حداقل 3 

قهرماني را از تراكتور گرفته اند.« كي؟ كجا؟ چه كسي؟ چطور؟ 
هيچ كدام از اين سؤاالت هرگز با پاسخ روشن همراه نشده و نمي شود، 
اما آنچه زنوزي با ضريب نفوذ باال بين هواداران تراكتور به زبان مي آورد، 
به راحتي تبديل به فكت مستند مي شود. به همين سادگي هواداران يك 
تيم خودشان را در موضع مظلوم و قرباني مي بينند، به معادالت فوتبال 
ايران سوءظن پيدا مي كنند و بعضا تافي اين حس بد را با پرخاشگري 
روي ســكو يا فضاي مجازي درمي آورند. هيچ مقام مسئولي هم پيدا 

نمي شود از آقاي مهندس بابت ادعاهاي بزرگش توضيح بخواهد.

 »جمعه سياه« را چه كسي ساخت؟
زنوزي از 3 قهرماني دزديده شده تراكتور حرف مي زند و البته فقط به يكي 
از آنها اشاره مي كند؛ جمعه سياه. اين عبارت در توصيف ديدار تراكتور و 
نفت تهران در هفته پاياني ليگ چهاردهم ساخته شد. در آن مسابقه هر دو 
تيم شانس قهرماني داشتند، اما مساوي كردند و سپاهان جام را باالي سر 
برد. آن روز در ورزشگاه يادگار تبريز اتفاقاتي رخ داد كه هواداران تراكتور آن 
را حمل بر توطئه بيروني عليه تيم شان كردند، اما هيچ وقت هيچ سندي در 
مورد اتفاقات برنامه ريزي شده براي صدمه زدن به تراكتور ارائه نشد. بارها 
از قطعي آنتن تلفن هاي همراه به عنوان مهم ترين برهان خيانت يادشده، 
درحالي كه اين اتفاق در اماكن شلوغ و مخصوصا ورزشگاه ها بسيار رايج 
اســت. به هر حال خطوط مخابراتي ظرفيت محدودي دارند و همين 
پارسال هم در جريان پيروزي تراكتور بر استقال در ورزشگاه يادگار، 
خبر قطع آنتن بسياري از تلفن هاي همراه منتشر شد.جمعه سياه بيش 
از هر چيز ديگري حاصل ناتواني كادر فني و سرپرستي تراكتور در اداره 
يك بازي مهم بود؛ آنچه مي توانست درسي براي آينده باشگاه تبريزي 
باشد، اما متأسفانه الگوي شش دانگ فرافكني و انداختن تقصير بر گردن 
ديگران شد. حاال هم كساني مثل زنوزي براي خوشايند هوادار، بر اين 

طبل مي كوبند و هر روز اين باور غلط را تقويت مي كنند.
  جامي كه زنوزي از تراكتور گرفت

اگر هيچ سند و برهاني وجود نداشته باشد كه 3 قهرماني تراكتور را »از 
باال« از اين تيم گرفته اند، در عوض با اطمينان محض مي توان گفت جام 

قهرماني فصل گذشته تيم تبريزي را شخص زنوزي به يغما داد. پارسال 
تراكتور موقعيت خوبي براي قهرماني در ليگ برتر داشت، اما بعد از باخت 
اين تيم در خانه سپيدرود، زنوزي با طرح ادعاهاي علني در مورد خيانت 
و تباني محسن فروزان، يك بحران بزرگ خانگي به وجود آورد. حتي بعد 
از آن شكست هم تراكتور فقط 5 امتياز با پرسپوليس صدرنشين فاصله 
داشت، اما زنوزي آنقدر شلوغش كرد كه تراكتور در خانه به تيمي مثل 
پيكان هم باخت و حتي سهميه آسيايي هم نگرفت. به فرض كه فروزان 
واقعا مقصر بود؛ ساده ترين اصول مديريت مي گويد در چنين مواقعي بايد 
با خويشتنداري، مشكل را با كمترين تركش و عوارض ممكن حل كرد، 
اما زنوزي نتوانست خشــمش از آن شكست را كنترل كند و ناخواسته 
همه آمال و آرزوهاي تراكتور را به باد داد. اگر فقط يك جام دزديده شده 

بشناسيم، اين همان قهرماني است جناب مهندس!
  پس چرا خرج مي كني؟

اين مطلب را بايد با يك ســؤال كليدي از زنوزي به پايان برد؛ اينكه اگر 
او ايمان دارد اجازه نمي دهند تراكتور قهرمان شود، چرا اين همه براي 
تيمش هزينه مي كند؟ چرا قراردادهاي چندصدهزار دالري مي بندد، چرا 
مربيان كوچك و بزرگ استخدام مي كند و چرا حضورش در رسانه ها اين 
همه پررنگ است؟ هيچ آدم عاقلي براي شكست قطعي و محتوم هزينه 
نمي كند و رنج نمي برد؛ بنابراين زنوزي هم بايد تكليف خودش را روشن 
كند و اگر حقيقتا به آنچه مي گويد ايمان دارد، دست از سر فوتبال بردارد. 
همه ما اما مي دانيم كه اينطور نيست و خود زنوزي، نخستين نفري است 

كه به باطل بودن ادعاهايش باور دارد.

 تجارت شكست
   3 نكته در مورد   ادعاهاي  جديد زنوزي؛ مردي كه براي باختن خرج مي كند

بهروان:ليگتعطيلشود،قهرمانمعرفيميكنيم
مشاور سازمان ليگ تأكيد كرد اگر ليگ برتر ايران برگزار نشود، تيم قهرمان معرفي خواهد شد. غالمرضا بهروان به ايسنا گفت: 
»اگر ليگ به داليلي برگزار نشود،  قاعدتا قهرمان را به AFC معرفي مي كنيم. بايد تيم هاي صعودكننده و سقوط كننده از هر 
ليگ و نمايندگان ايران در ليگ قهرمانان سال آينده را نيز معرفي كنيم. روي اين قضايا كار كرده ايم و آماده هر اتفاقي هستيم.«

بهانه هاي بازيكنان و باشگاه هاي ايراني براي فرار از ادامه ليگ تمامي ندارد. گويا آزمايش تعدادي 
از آنها مثبت درآمده و اين در حالي است كه هنوز نه تمريني آغاز شده و نه مسابقه اي؛ يعني پيش از 
ادامه ليگ سامتي عده اي به خطر افتاده. چيزي كه اخيرا مطرح شده اين است كه اگر يك بازيكن 
دچار بيماري كوويد-19شود ديگر تا آخر عمر قادر به ادامه فوتبال نيست. بازيكن مي گويد فوتبال 
شــغلش اســت و اگر نتواند فوتبال بازي كند، قادر به انجام كار ديگري نيست اما حاضر نمي شود 
به خاطر همين چيزي كه شغل اوست به ادامه ليگ تن بدهد. چيزي كه مي گويند از نظر فني هنوز 
ثابت نشده، اين است كه آيا يك ورزشكار بعد از كرونا ديگر نمي تواند حرفه اي ورزش كند؟ خصوصا 
اينكه بسياري از تســت هاي مثبت بين بازيكنان ايراني خطاي كيت هاي ساخت چين است و در 
تست هاي دوم يا سوم ممكن است منفي از آب دربيايد. پائولو مالديني كه به همراه پسرش -بازيكن 
فعلي ميان- به اين بيماري دچار شده و مدتي در بيمارستان تحت مداوا بوده اند، يك هفته پس از 
بهبودي گفت وقتي مي خواسته ورزش كند احساس كرده كه ديگر مثل قبل نمي تواند نفس خود 
را تنظيم كند. اين احساس مال يك هفته پس از بهبودي او بود. هيچ پزشكي هنوز تأييد نكرده كه 
مبتايان به كرونا ديگر قادر به ادامه ورزش حرفه اي نيستند. وقتي ويروس به ريه مي زند و بخشي 

از آن را از كار مي اندازد، مدت بيشتري براي بهبودي زمان مي برد. همين االن تعداد زيادي بازيكن 
هستند كه ســابقه ابتا به اين بيماري را دارند اما به تمرينات تيم هاي خود اضافه شده اند و بدون 
مشكل دارند تمرين مي كنند. در باشگاه يوونتوس 121بازيكن و عضو باشگاه در رده هاي مختلف 
دچار كوويد-19شدند. نخســتين بازيكني كه در ايتاليا ويروس جديد كرونا گرفت دنيله روگاني 
از همين تيم بود كه بعدا بازيكناني مثل ماتوئيدي و ديباال هم بيمار شــدند و سپس بهبود يافتند. 
درباره ديباال گفته مي شد كه 3 بار مبتا شده است. غير از اينها بازيكنان ديگري هم بودند؛ مثل يمو 
هوبرس )هانوفر(، جيمز هورن )هانوفر(، لوكا كيليان )پادربون( و يكي از بازيكنان فرانكفورت، مانولو 
گابياديني )سامپدوريا(، ميكل آرتتا )سرمربي آرسنال(، برندن راجرز )لسترسيتي(، هادسون اودوي 
)چلسي(، عمر كالي )سامپدوريا(، آلبين اكدال )سامپدوريا(، آنتونينو ال گومينا )سامپدوريا(، مورتن 
تورسبي )سامپدوريا(، فابيو د پائولي )سامپدوريا(، بارتوش برژينسكي )سامپدوريا(، خرمن پتسا 
)فيورنتينا(، پاتريك كوترونه )فيورنتينا(، دوسان والهوويچ )فيورنتينا(، اسكوئيل گاراي )والنسيا(، 
اليكوام مانگاال )والنسيا(، خوسه لوييس گايا )والنسيا( و 35 درصد باشگاه والنسيا، ژوناتاس )الچه(، 
اليوت بنت )بلكبرن( و 2 بازيكن فوالم كه نام شــان فاش نشــده )در ليگ دسته پايين تر انگليس 

1030تست كرونا گرفته شد كه تنها 3 مورد مثبت بود(.
بسكتبال: رودي گوبرت و داناوان ميشل )يوتا جاز(، تري تامكينز )رئال مادريد(، كريستين وود 
)ديترويت پيستونز(، كريس كيلزماير )سرمربي كليولند استيت(، كوين دورانت )بروكلين نتز( و 3 

نفر ديگر از اين تيم، ماركوس اسمارت )بوستون سلتيكس(، 2 بازيكن لس آنجلس ليكرز، آلفونسو 
ريس )رئيس انجمن بسكتبال اسپانيا(، يك عضو از تيم دنور ناگتز، 3 نفر از اعضاي تيم فيادلفيا.

دوچرخه سواري: فرناندو گاويريا )تيم ملي امــارات(، ديميتري استراخف )گازپروم-روس ولو(، 
ماكسيميليانو ريچزه )تيم ملي امارات(.

هندبال: مدز الرسن و خدئون گوارديوال )راين-نكار-الون(
اتومبيلراني: عضو تيم مك الرن

كميته المپيك: آلبرتو موناكو )عضو كميته بين المللي المپيك(، كازا تاشيما )نايب رئيس كميته 
ژاپن(

واليبال: اروين انگابت )قهرمان اروپا با تيم فرانسه در سال2015 و بازيكن كنوني زنيت كازان(
فوتبال آمريكايي: سين پيتون )سرمربي نيو اورلينز سينتز(

سلبريتي ها: تام هنكس و همســرش ريتا ويلســون، اولگا كوريلنكو، ادريس البا، پينك، آندره آ 
بوچلي، بوريس جانسون، پرنس چارلز و...

اگر فوتبال شغل شماست كه مثل همه كارگران و كارمندان و راننده هايي كه مدتي است به سر كار 
خود برگشته اند، شما هم سر كار برگرديد و اگر مايليد ليگ ناتمام بماند، از يك سوم دستمزد ساالنه 
خود به خاطر باقيمانده يك سوم بازي ها چشم پوشي كنيد و اگر بيم ابتا به ويروس را داريد، همه ما 

داريم و در وياي آنچناني هم قرنطينه نبوده ايم.

  آيا كرونا فوتبال شما را تمام مي كند؟



9 2 يكشنبه 11 خرداد 99  شماره 7953 ورزش 3 0 2 3 6 9 3

  اسفندماه سال گذشــته فيفا جلوي برگزاري مجمع 
فدراســيون فوتبال ايران را گرفت و اجــازه نداد اين 
مجمع در تاريخ 25اسفندماه رئيس جديد فدراسيون 
را مشــخص كند. در نامه اي كه به فدراسيون فوتبال 
ايران نوشته شد، خواسته شده بود اصالحاتي كليدي 
در اساسنامه ايجاد شــود. به دنبال اين اتفاق كميته 
حقوقي و تدوين مقــررات فدراســيون فوتبال تهيه 
پيش نويس اساســنامه را در دستور كار قرار داد و قرار 
شد در چند مرحله اين اصالحات صورت گيرد و پس 
از طي شدن روال اداري، پيش نويس نهايي در اختيار 
كنفدراســيون فوتبال آســيا و فيفا قرار گيرد. پس از 
حرف وحديث هاي فراوان و اختالف نظر در مورد اينكه 
فدراســيون بايد يك نهاد عمومي غيردولتي باشد يا 
نهاد غيردولتي، اساســنامه جديد در آخرين روزهاي 

ارديبهشت ماه سال جاري به فيفا ارسال شد.حاال پس 
از گذشت چند هفته خبرگزاري مهر مدعي شده فيفا 
پس از بررسي اساسنامه جديد، پاسخي نااميد كننده 
به فدراسيون فوتبال ايران ارسال كرده است. اينطور 
كه مهر مي نويســد در پيوســت اين نامه بيش از ۸۰ 
ايراد به پيش نويس اساسنامه فدراسيون فوتبال وارد 
و از مسئوالن فوتبال ايران خواسته شده تا روز جمعه 
هفته جاري )۱۶ خرداد( اصالحات نهايي را براي فيفا 
ارسال كنند چرا كه در غيراين صورت احتمال تعليق 

فدراسيون و تشكيل كميته انتقالي وجود دارد.
طبق ادعاي مهر يكي از كليدي تريــن ايرادهايي كه 
به اساسنامه جديد هم گرفته شــده، بحث استقالل 
فدراســيون اســت. در بخش هايــي از نامــه فيفا به 
فدراسيون آمده اســت: »ماده هايي مي توانند تبعيت 

فدراســيون فوتبال ايران از مــاده ۱۴ و ۱۹ بند يك 
اساسنامه فيفا را تحت الشعاع قرار دهند. اين دو ماده 
به طور خاص تصريح مي كنند كــه كليه انجمن هاي 
عضو بايد امور خــود را به طور مســتقل و بدون نفوذ 
ناخواسته از طرف شخص ثالث اداره كنند. به طور كلي 
FIFA و AFC به طور مشترك بر اين عقيده هستند كه 
پيش نويس اساسنامه فدراسيون فوتبال ايران كه در 
تاريخ ۱۳ مي 2۰2۰ به فيفا ارسال شد گامي در مسير 
اشتباه است. ما قوياً درخواســت داريم كه فدراسيون 
ايران پيش نويس اساســنامه خود را براســاس سند 
ضميمه شده به اين نامه، با حداقل تغييرات در ماهيت 
آن نهايي كند و يك نسخه از آن را حداكثر تا 5 ژوئن 
2۰2۰ )۱۶ خرداد( به FIFA و AFC بفرستد. با توجه 
به موارد فوق الذكر، درصورت عدم رعايت اين بخشنامه، 

موضوع براي اقدامات بيشــتر به نهادهاي مربوط به 
FIFA ارجاع داده خواهد شد.«

  واكنش فدراسيون
فدراســيوني ها بالفاصله پس از انتشــار گزارش مهر، 
بيانيه اي 5 بندي منتشر كردند و به نوعي همه  چيز را 
گمانه زني و شايعه دانســتند. درحالي كه روز گذشته 
جزئيات نامه در اختيار رسانه ها قرار گرفته، فدراسيون 
در بند چهارم آورده اســت: »الزم به توضيح اســت 
كه انتشار برخي شــايعات و گمانه زني ها درباره لحن 
تهديدآميز مكاتبات فيفا با فدراسيون فوتبال ايران يا 
وارد آوردن ۸۰ايراد به پيش نويس ارسال شده، منطبق 
با واقعيت نبوده و اينگونه اخبار غيرمســتند و خالف 
اخالق حرفه اي، كمكي به روند قانوني اصالح اساسنامه 

خصوصاً در همكاري فيفا و AFC نخواهد كرد.«

  اولتيماتوم به فدراسيون ايران
   فيفا ضمن رد اساسنامه اصالح شده فوتبال ايران، هشدار داد كه فدراسيون فقط تا 16خرداد فرصت دارد اصالحات مورد نظر اين نهاد بين المللي را اعمال كند

   نيازمند و ميرزايي: كرونا نداريم
روز گذشته ســايت هاي خبري از ابتالي چند نفر از 
اعضاي تيم فوتبال سپاهان به بيماري كرونا خبر دادند، 
اين در حالي اســت كه اميد نورافكن، مدافع-هافبك 
سپاهان جمعه شــب ابتال به اين بيماري را به صورت 
رسمي تأييد كرد. نخستين شايعه اما درخصوص پيام 
نيازمند، گلر جوان ســپاهاني ها ايجاد شد كه البته با 
واكنش اين دروازه بان همراه شــد. او كه بابت برخي 
شايعات ناراحت است، ديروز به ورزش۳ گفت: »وقتي از 
خواب بلند شدم، با تعداد ميس كال هاي گوشي ام واقعا 
نگران شدم. خيلي زود متوجه اين شايعه عجيب شدم 
و واقعا نمي دانم منشأ آن از كجاست و توسط چه كسي 
انتشار يافته است. خوشبختانه من مبتال نشده ام و اگر 
اين اتفاق مي افتاد، خودم آن را اعالم مي كردم. اميدوارم 
با درنظر گرفتن حساسيت اين موضوع و نگراني هايي كه 
مي تواند براي خانواده و اطرافيان ايجاد كند، از انتشار 
چنين شايعاتي خودداري شود.«ديگر بازيكن سپاهان 
كه گفته مي شد با مثبت بودن تست كرونايش مواجه 
شــده، رضا ميرزايي، هافبك راست اين تيم است كه 
او هم مثل نيازمند اين خبر را تكذيب مي كند. ديروز 
با ميرزايي تماس گرفتيم و اين بازيكن به همشهري 
گفت: »خيلي ها با من تماس گرفتند ولي بايد بگويم كه 
كرونا ندارم. فكر مي كنم اين شايعه از اينستاگرام شروع 
شد ولي ترجيح مي دهم در موردش زياد صحبت نكنم، 
فقط اين را بگويم كه مشكلي ندارم و دچار اين بيماري 
نشده ام.« با اينكه ميرزايي مثبت شدن تست كرونايش 
را تكذيب مي كند، ولي از اصفهان خبر مي رسد كه اين 
بازيكن به همراه نورافكن 2بازيكن كرونايي سپاهان 
هستند. جالب اينجاست كه برنامه تمرينات سپاهان 
هم تغيير كرده و كادر فني بازيكنان را به 2گروه تقسيم 
كرده است تا شاگردان امير قلعه نويي تحت اين شرايط 
تمرينات انفرادي را پشت سر بگذارند. سپاهان 2بازي 
دوستانه با ذوب آهن و آلومينيوم اراك را هم در دستور 

كار قرار داده بود كه فعال اين بازي ها لغو شده است.

  ذوب آهني ها امروز تست مي دهند
اعضاي تيم فوتبال ذوب آهن امروز براي دومين بار تست 
كرونا مي دهند. با مشخص شدن زمان شروع تمرينات 
تيم هاي ليگ برتري، اعضــاي تيم فوتبال ذوب آهن 
براي دريافت مجوز شروع تمرينات روز ۳۱ارديبهشت 
تست كرونا دادند. قرار است آنها امروز )يكشنبه( براي 
اطمينان از تســت اولي و اطالع از شــرايط سالمتي 
بازيكنان براي دومين بار تســت كرونا بدهند تا بدون 

مشكل به ادامه تمرينات بپردازند.

فوتبال ايران

بحران »آپشن« در پرسپوليس
به نظر مي رسد كه ديگر مشــكلي براي ادامه ليگ وجود نداشته باشد 
و با اعالم ســازمان ليگ اين رقابت ها از چند روز ديگر برگزار خواهد شد. 
سرخپوشــان هم اكنون با ۱۰امتياز اختالف در صدر جدول قرار دارند و 
با توجه به بازي هاي پيش رو، به نظر مي رسد كار سختي براي چهارمين 
قهرماني پياپي خود نداشته باشــند. نكته مهم اينجاست كه ايرج عرب 
به عنوان مديرعامل سابق ســرخ ها بعد از جدايي برانكو براي اينكه بتواند 
هواداران را راضي كند تصميم به حفظ بازيكنان گرفته و براي آنها آپشن ها 
و بندهاي قراردادي منحصربه فردي درنظر گرفته است. با توجه به همين 
آپشن ها درصورت تكرار قهرماني در اين فصل، قرارداد بازيكنان به ميزان 
قابل توجهي باال خواهد رفت. در بندهايي كه مديريت سابق باشگاه براي 
بازيكنان درنظر گرفته مثال بيرانوند درصورت قهرماني چيزي نزديك به 
۸ميليارد تومان دريافتي خواهد داشت و ساير ستارگان تيم هم قراردادشان 

به طرز عجيبي باال خواهد رفت.
  تالش مديران پرسپوليس براي حذف آپشن

در چنين شرايطي از داخل باشگاه خبر مي رسد كه مديران باشگاه به دنبال 
حذف اين آپشن ها از قرارداد بازيكنان هستند. روز گذشته يكي از مديران 
باشگاه در اين باره به همشهري، گفت: »واقعا براي همه ما تعجب آور است 
كه چرا بايد يك مدير بدون مطالعه و درنظر گرفتن شرايط اقتصادي باشگاه 
اينطور با بازيكنان قرارداد ببندد و مبلغ قرارداد هر بازيكن را طوري تنظيم 
كند كه درصورت قهرماني هزينه زيادي روي دست باشگاه بگذارد.« گويا 
مديران باشگاه در تماس با بازيكنان از آنها خواسته اند درصورت قهرماني 
پرسپوليس از آپشن هاي خود صرف نظر كنند يا الاقل نيمي از آن را دريافت 

كنند تا باشگاه با مشكل پرداختي روبه رو نشود.
  فكر نمي كرديد قهرمان شويم؟

با وجود درخواست باشگاه براي حذف آپشن هاي جديد، سرخپوشان ضمن 
مخالفت با اين موضوع به باشگاه اعالم كرده اند حاضر نيستند از حق خود 
كوتاه بيايند. سرخپوشان اعتقاد دارند مديران اين باشگاه بعد از سومين 
قهرماني اصال تصور نمي كردند كه پرسپوليس بتواند باز هم قهرمان شود و 
حاال مي خواهند از بازيكنان تخفيف بگيرند، اما آنها حاضر نيستند كه حتي 

يك ريال هم تخفيف بدهند.

پرسپوليس براي رسن اتومبيل مي فرستد؟ 
با وجود آغاز تمرينات پرسپوليس هنوز 2بازيكن اين تيم نتوانسته اند در 
تمرينات شركت كنند و اين موضوع باعث ناراحتي يحيي گل محمدي شده 
است. بشار رسن و اوساگونا با توجه به عدم  وجود پرواز هم اكنون نمي توانند 
به ايران سفر كنند و به همين دليل سرمربي سرخپوشان از مديران باشگاه 
درخواست كرده فكري به حال اين موضوع بكنند. هم اكنون اوساگونا با 
توجه به حضور در نيجريه تنها بايد منتظر باز شدن خطوط پروازي باشد 
تا بتواند راهي ايران شود اما در مورد بشار رسن اوضاع كمي متفاوت است. 
هم اكنون هيچ پروازي از مبدا عراق وجود ندارد و به همين دليل مديران 
پرسپوليس به دنبال اين هستند كه يك خودروي شخصي را به دنبال اين 

بازيكن بفرستند تا از طريق زميني او را به ايران برگردانند.

گزارش

 لغو بازي تداركاتي استقالل
فرهاد مجيدي تصميم داشت در طول هفته جاري يك بازي دوستانه برگزار كند ولي به دليل اجراي كامل پروتكل هاي 
بهداشتي فعال  آن را كنسل كرده است. تمرينات استقالل از جمعه هفته گذشته آغاز شده  و آبي ها خود را آماده شروع 

دوباره ليگ برتر مي كنند. اگر مجوزها صادر شود، اين تيم تا شروع ليگ يكي دو بازي دوستانه خواهد داشت.

خبر خوش خرداد
  به بهانه بازگشت دياباته به تمرينات استقالل

  بازيكني با توانايي تيام و معرفت جانواريو
بدون ترديد بازگشت بي دردسر شيخ دياباته به 
ايران، يك خبر خوب و خوشحال كننده براي 
هواداران استقالل بود. شــيخ كه در روزهاي 
پاياني برگزاري ليگ برتر مصدوم شد و چند 
مســابقه را از دســت داد، حاال بهبود يافته و 
آماده حضور در تمرينات گروهي است. شايد 
اين تصور وجود داشــت كه او به خاطر برخي 
مشكالت مالي و مديريتي و مخصوصا شرايط 
خاص كرونايــي ديگر به ايــران برنگردد، اما 
در روزگاري كه بازيكنان و مربيان متوســط 
خارجي هم »اهل پيچ« شده اند، شيخ بي چك 
و چانه برگشت. اينجا برخي از بازيكنان داخي 
و گمنام ليگ برتر هم هر روز براي ازسرگيري 
مسابقات هزار بهانه دارند، اما دياباته مثل يك 
ســرباز متعهد به وظيفه اش عمل مي كند. او 
از هر نظر يك بازيكن خاص بــراي هواداران 
است؛ كســي كه در حوزه توانايي هاي فني، 
پهلو به پهلوي مامه تيــام مي زند و در زمينه 
معرفت و خونگرمي يادآور فابيو جانواريوست.

ســتاره آبي ها در حالي به ايران برگشت كه 
حــدود يك ماه پيش رســوايي بــزرگ ارائه 
فيش هاي جعلــي واريز بــراي او پيش آمد؛ 
آنچه هر كســي را مي تواند به شدت عصباني 
كند. دياباته بدون اعتنا به اين مســئله و نيز 
پرداخت هــاي قطره چكانــي و بحث برانگيز 
باشــگاه، در ملتهب ترين دوران ممكن آماده 
انجــام تعهداتش اســت. حاال بــا حضور او 
مي توانيم دلگرم تر باشــيم كه تمرينات رنگ 
و بوي جدي تري بگيرد و مسابقات هم حتما 
آغاز شود. اســتقالل در ليگ براي قهرماني 
بدون شانس نيست اما آنها مسابقات حذفي 
را هم پيش رو دارند كــه مي تواند نويدبخش 
فتح يك جام براي شــاگردان فرهاد مجيدي 
باشد. استقالل در اين مسابقات ابتدا بايد از سد 
سپاهان بگذرد تا به نيمه نهايي برسد. حتما در 
اين مسير سخت بخشي از اميد آبي ها به شيخ 
دياباته و مهارت شگفت انگيز اين پسر خوب در 

گلزني و ايجاد موقعيت است.
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همه بهتر از فوتبال 
داوران رشــته هاي ديگر چقدر پول مي گيرند؟ 
به نظر مي رســد زنان در برخي از رشــته هاي 
غيرفوتبالي وضعيــت بهتري دارند. بيشــتر 
فدراسيون ها فرمول يكســاني براي پرداخت 
دستمزد به زنان درنظر مي گيرند. هرچند در اين 
فدراسيون ها هم ســال هاي قبل دستمزد زنان 

پايين تر از دستمزد مردان بود.
داوران واليبال اجازه مصاحبــه ندارند. يكي از 
داوران اين رشته به همشهري مي گويد: »ميزان 
پرداختي داوران زن و مرد شبيه به هم است. همان 
اندازه كه داوران مرد پول مي گيرند، داوران زن 
هم پول مي گيرند. اگر پرداخت دستمزد زنان دو 
سه  ماه به تأخير بيفتد، پرداخت دستمزد مردان 
هم به همان اندازه به تأخيــر مي افتد. تفاوتي با 

هم نداريم.« 
در واليبال داوران براســاس رتبه اي كه دارند، 
متفاوت دســتمزد مي گيرند. داوران بين المللي 
دستمزدشان باالتر است. داور اول بيشتر از داور 
دوم پول مي گيرد. براي هر بازي داور اول 250هزار 
تومان و داور دوم 200هزار تومان پول مي گيرد. 
برخالف فدراسيون فوتبال، فدراسيون واليبال، 
همه هزينه هاي رفت وآمــد داوران را پرداخت 
مي كند. آنها براي هر كيلومتــر، 30هزار تومان 
هزينه رفت وآمد مي گيرند و حق ماموريت ها هم 
متفاوت است. در كل، يك داور بين المللي براي 
داوري يك بازي در شهري كه 600-500 كيلومتر با 
شهر محل سكونت داور فاصله دارد، مي تواند 600 

تا 700هزار تومان دستمزد بگيرد.
در بســكتبال زنان هم وضعيــت خيلي بهتر از 
فوتبال و فوتسال است. تالين طهماسيان، مسئول 
كميته مسابقات فدراســيون است. او مي گويد 
حق الزحمه داوران زن در بســكتبال نزديك به 
حق الزحمه داوران مرد اســت: »در فدراسيون 
قبلي دستمزدها متفاوت بود ولي در فدراسيون 
آقاي رامين طباطبايي دستمزدها خيلي نزديك 
شد. نگاه آقاي طباطبايي جنسيتي نيست. وقتي 
او آمد، دستمزدها به طور اساسي تغيير كرد. اگر 
پول باشد، نصف آن پول به مردان داده مي شود و 

نصف ديگر به زنان.« 
فدراســيون هر ســال قبل از آغاز فصل جديد 
با داوران تســويه مي كند: »فصل شروع نشده 
حتما طلب هاي فصل قبــل را مي دهند. مثال ما 
بازي هاي فصل97 را قبل فصل98 تسويه كرديم.« 
داوران زن در فدراسيون بسكتبال پيش از اين 
به تشخيص خود فدراســيون پول مي گرفتند: 
»هرچه فدراسيون خودش مي خواست مي داد. 
براي رفت وآمد هم خــودش تصميم مي گرفت. 
اگر مســافت دور بود، بليت قطار مي گرفتند و 
اگر نزديك بود، بليت اتوبــوس. اما االن هزينه 
رفت وآمد را كيلومتري حســاب مي كنند. من 
مي توانم با هواپيما بروم يــا پولي را كه مي دهد 
درجيبم بگذارم و با ماشين شــخصي ام بروم. 

تصميم با خودم است.« 
طهماسيان هم دستمزد داوران را در مقايسه با 
پولي كه در بسكتبال جابه جا مي شود و با توجه 

به زحمتي كه خود آنها مي كشند، پايين مي داند.

آسو جواهري در ليگ فوتبال داوري مي كند. او كه دكتراي جامعه شناسي 
هم دارد، درباره دليل دســتمزدهاي پاييــن داوران مي گويد: »فوتبال 
پولسازترين رشــته ورزشي دنيا ســت و عمال تبديل به صنعتي شده كه 
از بســياري كمپاني هاي فرامليتي هم درآمد و اثرگذاري بيشتري دارد. 
هاوه النژ، رئيس سابق فيفا، كسي كه فوتبال را به اين جريان مالي تبديل 
كرد، در سال199۴ از گردش چندبرابري بيشتر از كمپاني جنرال موتورز 
كه بزرگ ترين كمپاني جهان بود، صحبت كرد. به رقم درآمدي هرساله 
فيفا، ميزان بودجه تخميني بــراي ميزباني ها و... دريافتي ســتاره هاي 
فوتبال و... نــگاه كنيد. گردش مالي باالي فوتبال را هيچ رشــته ديگري 
ندارد. بزرگ ترين كمپاني نفتي روســيه در فوتبال سرمايه گذاري كرده. 
در ايران ارقامي كه در نقل و انتقاالت بازيكنان جابه جا مي شود و سودي 
كه به جيب دالالن مي رود، چند برابر بودجه مالي بعضي استان هاســت. 
حاال فارغ از درســتي يا غلطي رابطه پول و فوتبال، جالب اينجاست كه 
به خاطر همين گردش مالي عظيم تصور غالب اين اســت كه داوران هم 
مثل بازيكنان و مربيان دســتمزد بااليي مي گيرند. اما اين تصور بيشتر 
شبيه به طنز تلخي اســت و واقعيت ندارد.«  دستمزد پايين فقط دغدغه 
داوران زن نيست. داوران مرد هم  نســبت به پولي كه در فوتبال جابه جا 
مي شود، درآمد پاييني دارند. جواهري معتقد است كه بايد توزيع پول در 

فوتبال عادالنه باشد: »نه از زبان داور كه شايد خوشايند خيلي ها نباشد، از 
زبان كسي كه حرفه ديگرم پژوهش در فوتبال و اقتصاد سياسي آن است 
مي گويم، اگرچه داوران زن به دستمزدهاي پايين معترضند ولي به اين 
معني نيست كه دستمزد داوران مرد هم باال ست. وقتي همه شرايط داوري 
زنان و مردان يكسان است، ديگر اختالف ده برابري چه معني دارد جز به 
حاشيه راندن و بي اهميت تلقي كردن داوران زن. همين سال پيش بود كه 
بعد از ماجراي محروميت از اطراف و اكناف شنيديم كه داوري نمي كنند؟ 
از همين كوچه پشــتي داور مي آوريم. اين نگاه را آيا به مردان هم دارند؟ 
تفاوت امكانات موظفي كه نهادهاي متولي بايــد در اختيار داور بگذارند 
چيز ديگري مي گويد. به عبارت ديگر در اصل دو مسئله اينجا مطرح است 
كه همزمان با يكسان سازي دستمزدي بين زنان و مردان داور، اساسا بايد 
سطح دستمزدها باال بيايد اما رويكرد فعلي ساختار دولت بر ارزان سازي 
نيروي كار اســت، داوري كه هم كال شغل محســوب نمي شود و براي ما 

بيشتر به فعاليت فوق برنامه  مي ماند.« 
داوران بيشــتر از دقايقي را كه در زمين بازي در حال قضاوت هســتند، 
براي كارشان وقت مي گذارند. آنها براي آنكه بتوانند پابه پاي بازيكنان در 
زمين بدوند، بايد بدنشان آماده باشد. اين آماده نگه داشتن بدن، هم زمان 
مي برد و هم هزينه. جواهري مي گويد: »فضاي تمريني، پوشاك تمريني، 

مكمل هاي تقويتي، هزينه درمان و آسيب و... همه هزينه بر است. پولي كه 
مي دهند كفاف اين آماده شدن را هم نمي دهد.« 

سطح دستمزد داوران در فدراسيون فوتبال مشخص است. در ليگ مردان، 
داوران وسط براي هر بازي 750هزار تومان، كمك داوران ۴50 و داوران 
چهارم 300هزار تومان مي گيرند. اين در حالي است كه حق الزحمه داوران 
زن به ترتيب 120، 80 و ۴0هزار تومان اســت. اين ميزان اوايل دهه90 
شمسي مشخص شــده و در چند سال گذشــته با وجود وعده و وعيدها 
هيچ افزايشي نداشته است. ثابت ماندن اين ميزان و تأخير در پرداخت ها، 
ارزش پولي كه به دست داوران  مي رسد را به حداقل مي رساند: »دستمزد 
خالصي كه در يك ســال به دســت ما مي رســد، نهايت 2ميليون تومان 
مي شود براي يك فصل 22هفته اي فوتبال كه 6 ماه طول مي كشد. 6 ماه 
هم آماده سازي و نگهداري بدن. هزينه اياب و ذهاب را خودمان پرداخت 
مي كنيم و آخر ســال حســاب مي كنند. پولي كه آنها امسال مي دهند، 
ارزشش خيلي كمتر از پولي است كه سال قبل من از جيب داده ام. تورم 
را ببينيد متوجه مي شويد.«   بازي ها در شهرهاي مختلف برگزار مي شود. 
طبق چيزي كه از ارگان هاي متولي فوتبال شنيديم هزينه اياب و ذهاب 
هم با فرمول خاصي حساب مي شود. سازمان ليگ براي هر كيلومتر رفت 
و برگشت 150تومان درنظر مي گيرد. اگر مسافت بيشتر از 500كيلومتر 

باشد، قيمت سفر در هر كيلومتر كاهش پيدا مي كند. به خاطر همين است 
كه داوران زن به ويژه داوران فوتسال مجبورند بيشتر سفرها را زميني بروند 
چون اسپانسر ســازمان ليگ فوتبال هزينه آنها را تقبل نمي كند. اما حق 
ماموريت شان تقريبا يكسان است. داوران روزي 60 تا 70هزار تومان هم 

حق ماموريت مي گيرند.

300دالر؛ قيمت بين المللي 
داوران زن در كشورهاي ديگر هم دستمزدهاي پايين مي گيرند؟ جواب 
به اين سؤال منفي اســت. در بعضي از كشــورها كه فوتبالشان حرفه اي 
است، داوري هم شغل حســاب مي شــود و داوران چه زن و چه مرد، با 
پولي كه از اين كار مي گيرند، زندگي شــان را مي گذرانند. جواهري كه با 
داوران بين المللي ارتباط دارد و در حوزه اقتصاد سياسي فوتبال پژوهش 
مي كند، مي گويد: »داوران زن در آلمان شغل ديگري غير از داوري ندارند. 
در نروژ و بلژيك هم همينطور. درآمد آنها از همين كار اســت. مگر اينكه 
خودشان تخصص ديگري داشته باشند و حرفه ديگري را دنبال كنند. در 
كشورهايي مثل ازبكستان و افغانستان هم درآمدها خيلي بهتر از ما ست. 
نرخ بين المللي داوري روزي بين 200 تا 300دالر است. اگر داوري براي 
يك تورنمنت بين المللي دعوت شود، روزانه اين مبلغ را دستمزد مي گيرد. 

هزينه رفت وآمد، ويزا و بقيه هزينه ها با مسئوالن برگزاري است.« 

ويتريني اجباري 
فوتبال زنان در ايران نه تنها درآمدزا نيســت كه هزينه بر است. آنها هيچ 
سهمي در برنامه هاي تلويزيوني ندارند و ديده نشدن، باعث شده اسپانسري 
هم در كار نباشد. سازمان ليگ، اسپانسرهايي براي ليگ برتر و دسته هاي 
پايين تر فوتبال مردان دارد، اما برنامه اي براي حمايت از فوتبال زنان در 
اين سازمان وجود ندارد. جواهري همين موضوع را دليل اصلي پايين بودن  
دستمزد داوران مي داند: »سازمان ليگ، ليگ برتر زنان را به عنوان ليگ 
برتر حساب نمي كند. وقتي مي گويد ليگ برتر، منظورش فقط ليگ مردان 
است. وقتي هم اسپانسري براي ليگ برتر گرفته مي شود، فقط ليگ مردان 
ساپورت مي شود نه ليگ زنان. اسپانســر نياز به ديده شدن دارد، تا پولي 
كه ســرمايه گذاري كرده، بهش برگردد. ولي وقتي جايي ديده نمي شود، 
سرمايه گذاري هم نمي كند.«  خصوصي شدن فوتبال، از نظر جواهري به 
فوتبال زنان آسيب زده است: »فوتبال زنان براي فدراسيون فوتبال ايران 
نقش تزييني دارد. اگر اجبار فيفا و اي اف سي نبود و اگر آنها نيازي به اين 
ويترين براي ديده شدن، نداشتند، خيلي وقت پيش تعطيلش مي كردند. 
فدراسيون فقط مي خواهد به مراجع باالتر بگويد كه به فوتبال زنان اهميت 
مي دهد و براي توســعه اش تالش مي كند اما تنها چيزي كه ما مي بينيم، 
اين است كه اهميتي به زنان داده نمي شود. خصوصي كردن فوتبال، فوتبال 
زنان را با ركود مواجه كرد. خصوصي شدن فوتبال، حتي فوتبال مردان را 
فقط سرپا نگه داشته است، حاال كه اصرار قوانين مصوب دولت و مجلس 
بر خصوصي سازي و اجراي اصل۴۴ است، موانع اسپانسرهاي خصوصي در 
ورزش و فوتبال زنان را بردارند، اگر هم از توان آنها خارج است كه خودشان 
به اين امر واقفند، چرا بر ادامه رويكردي كه نتيجه  نابرابر و غيردمكراتيك 
آن از پيش معلوم اســت، اصرار دارند. دولت و نهادهاي متولي ، ورزش را 
به عنوان يك حق اجتماعي  رها كرده اند. نتيجه اين رها شدگي وضعيتي 
اســت كه از نظر فني، كيفي، عدالــت اجتماعي و... مي بينيــم.« از نظر 
جواهري متوليان اصلي ورزش، مثــل وزارت ورزش بايد از فوتبال زنان 

حمايت كند. 

 بررسي هاي همشهري نشان مي دهد كه فاصله دستمزد داوران مرد و زن در فوتبال بيش از ديگر رشته هاست، همين تبعيض 
اعتراضاتي به دنبال داشته است

سوت زنانه صدا ندارد

اگر تا ديروز بازيكنان و مربيان 
فوتبال بودنــد كه به تفاوت 
دستمزد زنان و مردان معترض 
بودند، حــاال داوران هم به جمع آنها اضافه شــده اند. آنها 
مي گويند دريافتي  داور زن يك  ششم دريافتي داور مرد است.

داوران زن، چه آنهايي كه در مسابقات فوتبال سوت مي زنند 
و چه آنهايي كه در سالن هاي فوتســال قضاوت مي كنند، 
مدعي اند دســتمزد داوران با توجه به گردش مالي ورزش 
فوتبال خيلي پايين تر از زحمتي است كه مي كشند و اگر يك 

داور  زن باشد، حداقل دستمزد را مي گيرد.
فقط پايين بودن دستمزد موضوع اعتراض آنها نيست. تأخير 
يكساله و 2ساله در پرداخت دستمزدها هم داوران را كالفه 

كرده است.
سال گذشته قبل از شروع فصل مسابقات بود كه داوران زن 
معترض شدند چرا حق الزحمه سال 1396 و 1397 پرداخت 
نشده است. همين اعتراض باعث شد 30داور چند هفته اي از 

داوري در ليگ فوتبال محروم باشند.
كرونا اجازه نداده ليگ فصل98 به پايان برسد و برگزاري فصل 
جديد هم مشخص نيست. اين بالتكليفي، بهترين فرصت را به 

داوران داده است تا دوباره اعتراضشان را مطرح كنند.

ليلي خرسند
خبر نگار
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اعاده مصوبات مجلس دهم به مجلس يازدهم!
سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري روز گذشته به مذاكراتي 
اشــاره كرد كه با برخي از منتخبان مجلس يازدهم براي اصالح قانون 
انتخابات انجام شده اســت. كدخدايي گفت: پيش نويس هايي هم در 
اين باره آماده شده تا هر چه سريع تر اين كار مشترك صورت گيرد كه 
اميدواريم با استفاده از تجارب مجلس دهم، قانون انتخابات در مجلس 
جديد به يك ساماني برسد. اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان درباره 
مذاكره با نماينــدگان مجلس يازدهم درباره ضــرورت اصالح قانون 
انتخابات در حالي اســت كه بنا بر اعالم او، اين شورا مصوبات روزهاي 
پاياني مجلس دهم پيرامون اصالح قوانين انتخابات رياست جمهوري 
اسالمي ايران، مجلس شوراي اسالمي و شــورا هاي اسالمي كشور را 
به دليل ابهامات موجود در آن، به مجلس شــوراي اسالمي اعاده كرده 

است.
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شــوراي  ســخنگوي 
 شوراي
نگهبــان در نشســت نگهبان

خبري روز گذشــته به 
ادعاي يكي از نمايندگان مجلس دهم 
دربــاره مخــدوش بودن مــدارك 
تحصيلي و حوزوي 8منتخب مجلس 

يازدهم پاسخ داد. 
عباسعلي كدخدايي در پاسخ به سؤال 
خبرنــگار روزنامه »همشــهري« در 
اين باره گفت: آنچه بــه ما به صورت 
گزارش رسمي رســيد، تنها منتخب 
تفرش بود و دربــاره مدرك تحصيلي 
ديگر منتخبان مجلس يازدهم مدارك 
رسمي به دست ما نرسيده است. وي 
درباره اظهارات اخير اسداهلل عباسي، 
ســخنگوي هيأت رئيســه مجلــس 
و نماينــده رودســر در مجلس دهم، 
گفت: يكــي از نماينــدگان مجلس 
دهم ادعا هايي را نســبت به رقيبش 
مطرح كرد، اما مشكلي وجود نداشت. 
او مدعي بــود كه ممكن اســت اين 
فــرد در دوران تحصيــل خود خوب 
درس نخوانده باشــد. اين مســائل 
ناراحت كننده اســت كــه او دوباره 
اين ادعا را دربــاره 8نفر از نمايندگان 
مجلس مطرح كرده  و تعابيري را به كار 
برده كه دور از  شأن بود و بنده گفتم كه 

بررسي هاي الزم صورت گيرد و حتي 
اگر الزم باشد شــكايت انجام دهيم. 
ســخنگوي شــوراي نگهبان درباره 
سازوكار روال بررسي مدارك تحصيلي 
درصورت ادعا درباره غيرمعتبر بودن 
مدرك تحصيلــي منتخبان مجلس 
يازدهم عنوان كرد: نبايد به شايعات 
در اين خصوص توجه كرد. كدخدايي 
تصريح كرد: اگر گزارشــي مســتند 
باشــد بايد به كميســيون تخصصي 

اعتبارنامه هاي مجلس ارجاع شود.
ادعاي عباسي درباره مخدوش بودن 
مدارك تحصيلي 8نفــر از منتخبان 
مجلس يازدهم، پس از آن مطرح شد 
كه ســينا كمالخاني، منتخب تفرش 
در انتخابات مجلس يازدهم، به دليل 
غيرمعتبر بودن مدرك تحصيلي اش 
و رأي شوراي نگهبان در اين زمينه از 

راهيابي به مجلس بازماند. 
سخنگوي هيأت رئيسه مجلس دهم 
هفته گذشــته با ادعاي اينكه برخي 
منتخبان مجلس يازدهم مدارك شان 
مخدوش اســت و در اين باره مطمئن 
هستم، گفته بود: »شــوراي نگهبان 
نظرش بر اين اســت كه بخشــي از 
مدرك كه از طرف دانشــگاه يا حوزه 
علميه تأييد شــده كفايت مي كند و 
ديگر بــه فراينــد آن ورود نمي كند، 
در اينجا خأل وجــود دارد. بايد وزارت 
علوم، شوراي عالي انقالب فرهنگي و 

حوزه علميه قم مجدد اينها را بررسي 
كننــد. حداقل افرادي را كه شــبهه 
درخصوص آنها مصــداق پيدا كرده 
را بررســي كنند. نياز نيســت حدود 
250نفري كه انتخاب شدند، مدرك 
آنها مجددا بررسي شود، همان تعداد 
اندكي كه شــبهه دارند، بررسي شده 
و از دانشــگاه و حوزه علميه استعالم 
گرفته شــود و نمــرات و تقلب هايي 
كه اتفاق افتاده و ديپلم يا ليســانس 
و فوق ليســانس هايي كه جعل كرده 
و پايان نامه درست كرده اند، مشخص 
شــود. انتظار مي رود شوراي نگهبان 
و وزارت كشــور قاطع و جدي به اين 

مسئله ورود پيدا كنند.«

اســتقبال از تعيين مجازات براي 
پدران قاتل

سخنگوي شــوراي نگهبان در پاسخ 
به ســؤالي درباره قتل رومينا اشرفي، 
ضمن ابــراز انزجار از ايــن جنايت، 
گفت: اين مســائل با يك قانون حل 
نمي شــود، بلكه زمينه هاي اقتصادي 
و فرهنگي هــم دارد. اليحه حمايت 
از اطفال و نوجوانان ســال 97 براي 
ما ارســال شــده و ما ايراد گرفتيم و 
9-8 ماه بعد دوباره براي ما ارسال شد 
و يك ايراد دوبــاره گرفتيم. وي ادامه 
داد: هيچ گونه قصوري از سوي شوراي 
نگهبان در تصويــب اليحه حمايت از 
اطفال و نوجوانان نبوده است و شوراي 
نگهبان در بازه زماني قانوني اعالم نظر 
كرده اســت. مجلس مي توانست به 
شكل ديگري آن را بررسي و با سرعت 
به مجلس ارسال كند؛ البته بنده هيچ 
ارتباطي ميان تصويــب اين اليحه و 
آن جنايت نمي بينــم. كدخدايي در 
پاسخ به ســؤال ديگري درخصوص 
امــكان اصــالح قانون مجــازات در 
زمينه قتل فرزند توســط پدر، گفت: 
شــوراي نگهبان از هرگونــه قانون 
جديد بــراي مجــازات اينگونه افراد 
اســتقبال مي كند. اگر اين مشكالت 
با قانونگذاري حل مي شــود، شوراي 
نگهبــان خود را موظــف مي داند كه 

گام هايي در اين مسير بردارد.

رئيس جمهور اطالعات دقيق ندارد
سخنگوي شوراي نگهبان در واكنش 
به سخنان اخير رئيس جمهور درباره 
ناهماهنگي وزارت كشــور با شوراي 
نگهبــان بــراي برگــزاري انتخابات 
به صورت الكترونيكي، گفت: شــايد 
رئيس جمهــور اطالعــات دقيقي در 
اين خصوص ندارد يا گزارش دقيقي 
براي او ارسال نشده است. كدخدايي 
با اشــاره به ارتباطات تنگاتنگ بين 
وزارت كشور و شوراي نگهبان، گفت: 
درصورت تامين امنيت آرا مشكلي با 
برگزاري الكترونيكي انتخابات نداريم. 
با وزير ارتباطات كه فردي متخصص 
در اين زمينه است مشورت كردم اما او 
هم اعالم كرد ترديد جدي درخصوص 

اين سازوكار وجود دارد.

علت غيبت جنتي
كدخدايي درباره علت غيبت آيت اهلل 
جنتــي، دبير شــوراي نگهبــان در 
مراســم افتتاحيه مجلــس يازدهم، 
گفت: با توجه به شيوع بيماري كرونا، 
پروتكل هايي وجود داشت كه از ابتدا 
اعالم كردند تعــداد مدعوين مجلس 
محدود است. از شوراي نگهبان، بنده 
و آيت اهلل جنتي بــراي حضور در اين 
مراسم دعوت شــد. وي تصريح كرد: 
آقاي جنتي سفر بودند، هرچند تالش 
كردند كه برگردند، امــا امكان پذير 
نبود به همين جهت بنده در جلســه 

افتتاحيه حضور يافتم.

ابهاماتي درباره حذف 4صفر وجود دارد
سخنگوي شــوراي نگهبان همچنين 
درباره نظر شوراي نگهبان درباره اليحه 
حذف 4 صفر از پول ملي كشور، اظهار 
داشــت: به علت اهميت اليحه حذف 
4 صفر از پول ملــي از رئيس كل بانك 
مركزي در جلسه شوراي نگهبان دعوت 
شــد كه وي پس از حدود يك ساعت 
توضيــح در اين باره، به پرســش هاي 
اعضاي اين شورا نيز پاســخ داد. وي 
افزود: هنوز ابهاماتي در اين باره وجود 
دارد كه بايد رفع شــود و پس از رفع 

ابهامات اعالم نظر مي كنيم.

مهر تأييد بر مدرك نمايندگان جديد

دولت ترامپ در واپسين 
 سياست
و خارجي كاري  ماه هــاي 

درحالي كه آمريكا از يك 
سو با كرونا و از سوي ديگر با ناآرامي هاي 
معترضــان بــه مــرگ يك شــهروند 
سياهپوست دست به گريبان است، همه 
هم و غم خود را براي نابودي برجام به كار 
گرفته است، در مقابل اتحاديه اروپا مثل 
همه 2سالي كه از خروج آمريكا از برجام 
سپري شده در واكنش به تازه ترين اقدام 
آمريكا عليــه برجام بــه گفتاردرماني 

بسنده كرده است.
وزراي امــور خارجه3  كشــور انگليس، 
آلمان و فرانسه به همراه مسئول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا در بيانيه اي مشترك 
درباره تصميم جديــد دولت آمريكا براي 
عدم تمديــد معافيت هــاي تحريمــي 
همكاري هــاي هســته اي صلح آميــز با 
ايران از تصميم آمريكا بــراي پايان دادن 
بــه 3 معافيت دربرگيرنــده 3پروژه  مهم 
هســته اي تحت برجام در ايران ازجمله 
پروژه بازطراحي ]نيروگاه هسته اي[ اراك 

عميقا ابراز تأسف كردند.
در اين بيانيه آمده است: اين پروژه ها كه در 
قطعنامه2231 شوراي امنيت سازمان ملل 
به امضا رسيده اند، در خدمت منافع همه 
در زمينه عدم اشاعه تسليحات هسته اي 
بوده و ماهيت منحصــرا صلح آميز و امن 
فعاليت هاي هسته اي ايران را براي جامعه 

بين المللي تضمين مي كنند.
اين كشورها همچنين مطرح كردند: ما با 
شركاي خود در حال رايزني براي ارزيابي 

عواقب اين تصميم آمريكا هستيم.
جوزپ بورل، مســئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا، از اقدام آمريكا در لغو معافيت 
تحريم ها در زمينه همكاري هســته اي با 
ايران، كه بخشي از برجام بود، ابراز تأسف 
كرده و هشــدار داده بود كــه مهار برنامه 

هسته اي ايران دشوارتر خواهد شد.
محمدجواد ظريف، وزيــر خارجه ايران 
تا كنون بارها با اشاره به اينكه بيانيه هاي 
اروپا در مخالفت بــا تحريم هاي آمريكا 
صرفا گفتاردرماني اســت، تأكيد كرده 

كه حفظ برجام نيازمنــد اقدامات عملي 
اروپايي هاست.

 در بخش پاياني بيانيه يادشده با توجه به 
اهميت توافق هسته اي آمده است: برجام 
يك دستاورد مهم در ساختار عدم اشاعه 
تســليحات هســته اي بوده و هم اكنون 
تنهاترين و بهترين راه براي تضمين ماهيت 
منحصرا صلح آميز برنامه هسته اي ايران 
است؛ به همين دليل اســت كه ما به طور 
مداوم با هدف تضمين اجراي كامل و مؤثر 
تعهدات برجامي و به ويژه بازگشت بدون 
تأخير ايران به پايبندي كامل به تعهدات 

هسته اي در حال فعاليت بوده ايم.
اين بيانيه در پي اين صادر  شــد كه مايك 
پمپئو، وزير امور خارجه آمريكا 2 روز قبل 
اعالم كرد كه اياالت متحده معافيت هاي 
تحريمي مربوط به همكاري هاي صلح آميز 
هسته اي با ايران را طي 60روز آينده لغو 

مي كند و آن را تمديد نخواهد كرد.
خبرگــزاري بلومبرگ، بهمن ماه ســال 
گذشــته و هنگام تمديــد معافيت هاي 
هســته اي ايران مدعي شــده بود كه در 
رابطه با ادامه يا لغو اين معافيت ها در ميان 
دولتمــردان آمريكايي اختالف نظر وجود 
دارد و مايك پمپئو، وزير خارجه در راستاي 
اجراي سياســت خارجي مورد نظر خود 
از تمديد اين معافيت حمايت مي كند اما 
منوچين، وزير خزانه داري آمريكا با ادامه 

معافيت ها مخالف بوده است.
سيدعباس موسوي، ســخنگوي وزارت 

امــور خارجه كشــورمان ديــروز اقدام 
اخير اياالت متحــده درخصوص تحريم 
همكاري هــاي بين المللي هســته اي با 
جمهوري اســالمي ايران را نقض صريح 
قطعنامه2231 و منشــور سازمان ملل 

متحد خواند و آن را قويا محكوم كرد.
سخنگوي وزارت امور خارجه تأكيد كرد: 
جمهوري اسالمي ايران از نزديك آثار فني و 
سياسي اين اقدام را رصد كرده و درصورتي 
كه منجر بــه تأثيرات منفــي بر حقوق 
هسته اي ايران طبق اســناد بين المللي و 
مفاد برجام شود، نسبت به اتخاذ گام هاي 

عملي و حقوقي الزم اقدام خواهد كرد.
پيش تر بهــروز كمالوندي، ســخنگوي 
سازمان انرژي اتمي هم در واكنش به لغو 
معافيت هاي هسته اي ايران از سوي آمريكا 
تأكيد كــرده بود: در رابطه بــا بازطراحي 
رآكتور اراك خيالمان راحت است؛ چون 
ما هر دو شــكل رآكتور قديــم و جديد را 

خودمان به تنهايي هم مي توانيم بسازيم.
وي در پاسخ به اين پرســش كه ايران از 
ســرعت كار در بازطراحــي رآكتور اراك 
راضي اســت، اظهار كرد: ما از سرعت كار 
راضي نيستيم، مي توانست بيشتر و بهتر 
باشــد؛ به ويژه اگر اروپا بيشــتر همراهي 
مي كرد، ســرعت كار بيشتر مي شد. البته 
اروپايي ها هيچ وقت با آمريكا در اين زمينه 
هم صدا نشــده اند، اگر اين اتفاق مي افتاد 
تكليف براي ايران روشن بود، اما تاكنون 
حتي در مواضع و حرف هــم در رابطه با 

اينگونــه تحريم هــا با آمريــكا همراهي 
نكرده انــد؛ هر چند كــه در عمل چندان 

سرعت عمل ندارند.
براساس برجام بازطراحي رآكتور اراك با 
محوريت چين و انگليــس در حال انجام 
بوده اما طرف چيني به بهانه تحريم هاي 
آمريكا از تحويل تجهيزات مورد نياز ايران 
امتناع كرده كــه در واكنش، ايران تهديد 
كرده درصورت كوتاهــي طرفين برجام 
ساخت رآكتور قبلي اراك را در دستور كار 

قرار مي دهد.
رآكتور قبلي اراك به دليل توليد پلوتونيوم 
كه براي ساخت بمب اتمي مورد استفاده 
قرار مي گيرد، مورد حساســيت غربي ها 
قرار داشت و ايران در چارچوب مذاكرات 
برجام پذيرفت در ازاي برخي امتيازات و 
نيز دريافت تكنولوژي و تجهيزات رآكتور 
را به نحــوي طراحي كند كــه پلوتونيوم 

كمتري توليد كند.
چين كه پيمانكار فني بازطراحي رآكتور 
اراك است اقدام آمريكا در لغو معافيت هاي 
هسته اي ايران را محكوم كرده است. ژائو 
ليجيــان، ســخنگوي وزارت خارجه اين 
كشــور روز جمعــه در كنفرانس خبري 
هفتگي خود، گفت: گفت وگوها بر ســر 
رآكتور اراك بخش مهمي از برجام و پروژه 
مشــترك طرفين اين توافق محســوب 
مي شود. چين آماده است با ساير طرف ها 
جهت حفظ اين توافق و حراست از حقوق و 

منافع قانوني خويش همكاري كند.

 3 كشور اروپايي عضو برجام با صدور بيانيه اي به اقدام آمريكا بيانيه درماني اروپا
در لغو معافيت هاي هسته اي اعتراض كردند

اسماعيل سلطنت پور
خبر نگار

اصغر صوفي
خبر نگار

 سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به همشهري، ادعاي مخدوش بودن مدارك تحصيلي  
تعدادي از نمايندگان مجلس را رد كرد
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نمايشگاه »هندسه سكوت« در گفت و گو با محمد خليلي

در گالري هاي تهران روي مردم باز مي شود

زندگيديگرمثلقبل
نخواهدبود

زيبايي شناسي سادگي

كاوهجاللي
مترجم

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

گالري ها، پــس از چند  ماه تعطيلي، 
كم كم دارند فعاليت هاي خود را دوباره تجسمي

آغاز مي كنند. بازديدها و اتفاق هاي 
مجازي كم و بيش برقرار است اما يكي دو هفته است 
كه افتتاحيه هاي رسمي برگزار مي شود و دوستداران 
هنرهــاي تجســمي به تماشــاي آثــار مي آيند. 
بازديدكنندگان تالش مي كنند فاصله اجتماعي را 
رعايت و ميان وسوسه تماشاي آثار هنري و دلهره 

شيوع ويروس كرونا، نوعي تعادل برقرار كنند.
گالري ايرانشهر نيز از يكشــنبه ۴خرداد نمايشگاه 
انفرادي آثار فرشيد الريميان را آغاز كرده، نمايشگاه 
گروهي »صورت، رخ، قيافه« نيز از ۴ارديبهشت در 
زيرزمين دستان داير اســت و »هندسه سكوت« و 

»انتزاع كوچ« از 9خرداد در گالري اُ آغاز شده اند.
به نظر مي رســد هفته هاي آينده گالري ها شلوغ تر 
باشند و شــمار نمايشگاه ها بيشتر شــود و كم كم 

گالري ها دوباره به روزهاي پررونق خود برسند.
بي ترديد »هندسه سكوت« نمايشگاه نقاشي هاي 
محمد خليلي در گالري اُ مهم ترين نمايشگاه هفته 
است. محمد خليلي، آموزگار نقاشي از سال هاي دور 
است و استاد نقاشي دانشگاه هنر و دانشكده هنرهاي 
زيبا در سال هاي اخير؛ نقاشي كه سال هاست فارغ 
از هياهوها، در خلوت و ســكوت، نقاشي مي كند و 

به زيبايي شناســي ويژه خود رسيده است. او نقاش 
گوشــه هاي فراموش شده است؛  گوشــه هايي كه 
كمتر به چشم مي آيند و كمتر نقاشي به سراغشان 
مي رود. محمد خليلي از تصوير كردن گوشــه هاي 
فراموش شــده و بازي نور و ســايه به تصوير كردن 
منظره هايي مثل جاده ها و چشم اندازهاي گسترده 
جاده ها و طبيعت رســيد، بعد كم كم اشياي به جا 
مانده در طبيعت موضوع نقاشــي هاي او شــدند؛ 
»كم كم متوجه عناصري شــدم كه در اطراف جاده 
بودند. كمي از جاده فاصله گرفتــم و از دور جاده را 
ديدم؛ عناصر ديگري را ديدم مثل پل ها، گاردريل ها، 
نشــانه هاي راهنما و... كم كم اينهــا وارد كارهايم 
شدند. به مرور از جاده دورتر شدم و عناصري را ديدم 
كه بيرون از جاده ها ديده مي شــوند مثل دكل ها، 
سازه هاي ســيماني، ســازه هاي فلزي و... در واقع 
نقاشي هاي من از پرتره ها و فضاهاي داخلي شروع 
شد، بعد ايستگاه هاي راه آهن و جاده ها و بعد به سمت 
منظره ها و چيزهايي كه از جاده به چشم مي آيند. 
چشــم اندازي به صورت كلي برايم شكل گرفت كه 
عناصري هم در آن بودند. چيزي كه باعث مي شــد 
من آن منظره را بكشــم، آن عنصر بود، حاال ديوار 
سيماني فروريخته يا منبع آب يا سازه فلزي زنگ زده 
و... بايد مي بود تا منظره شكل مي گرفت. ممكن بود 
در دوردست ها باشــند و فضاي كمي از كار به آنها 
اختصاص داشته باشد، اما بايد مي بودند و فاصله من 

با آنها معلوم مي بود.« 

      
او اغلب اشيايي را تصوير مي كند كه در دل طبيعت 
جا خوش كرده اند و به بخشــي از طبيعت تبديل 
شده اند؛ اشيايي كه در حافظه تاريخي سده گذشته، 
بيگانه از طبيعت به نظر نمي رسند، جاده ها، دكل هاي 
برق، پيكره  هاي ســيماني و... كه همواره بخشي از 
چشم انداز امروز ما از طبيعت بوده اند؛ »به دورترين 
نقطه ها هم اگر برويد، جاده اي كشيده شده و براي 
رفتن به آنجا از جاده استفاده مي كنيد. وقتي جاده اي 
كشيده شــده، عناصري هســتند كه همراه جاده 
آمده اند و بخشــي از منظره جاده انــد. نمي توانيم 
جدايشان كنيم. نمي توانيم جايي را انتخاب كنيم 
كه بكر بكر باشد و ردي از تمدن امروز نباشد. عمري 
از تمدن امروز گذشــته و بخش هايي از آن كهنه تر 
شــده، جزئي از طبيعت شده اســت، مثل همين 
جاده ها و دكل ها و ســازه ها و... حاال بعضي از اينها 
متروكه شــده اند. اينها بخشــي از طبيعت امروز 
محسوب مي شوند. نمي توانيم آنها را ناديده بگيريم. 
در دوردســت ترين نقطه ها هم ما طبيعت را همراه 
با عناصري قديمي از تمدن امــروز ديده ايم؛ يعني 
كسي كه به قول شما نگاه عام تري دارد هم وقتي با 
اين نقاشي ها مواجه مي شود، اين عناصر را بخشي از 
طبيعت مي بيند و به نظــرش نمي آيد كه آنها اينجا 

اضافي اند.«
      

نقطه اي كه محمــد خليلي امروز آنجا ايســتاده، 
محصول تجربه هاي بســيار و آزمون ها و خطاهاي 
طوالني در نقاشي است؛ ســال ها مشق كردن براي 
رسيدن به چشم اندازها و زيبايي شناسي و جلوه هاي 
بصري ويژه اي كه در نقاشي امروز ايران به نام محمد 

خليلي مي شناسيم.

همهباماشينبهكنسرتميروند
كنسرت هاي درايوين در سراسر اروپا و آمريكا در دوران پساكرونا 
رواج يافته اســت. به گــزارش ســي ان ان، در جريــان برگزاري 
كنســرت هاي درايوين، مــردم در خودروهاي خــود در مناطق 
تعيين شده براي برگزاري كنسرت ها حضور مي يابند و ضمن رعايت 
پروتكل هاي مربوط به فاصله اجتماعي، به ديدن كنســرت گروه 
موسيقي مورد عالقه خود مي پردازند. كنســرت هاي درايو ين به 
دوران حضور گسترده مردم در استاديوم ها و سالن هاي بزرگ محل 
برگزاري كنسرت هاي موســيقي در دوران كرونا پايان داده است. 
دانمارك نخستين كشور اروپايي است كه در آن كنسرت به صورت 
درايو ين برگزار شــده اســت. كيت اوربان و دي جي دي نايس نيز 
نخستين هنرمندان آمريكايي هستند كه نسبت به اجراي كنسرت 
درايو ين در آمريكا اقدام كرده اند. كيــت اوربان در اوايل  ماه جاري 
يك كنسرت در محل درايوين استارداست برگزار كرده بود. او اين 
كنسرت را به منظور قدر داني از كاركنان مركز پزشكي بيمارستان 
واندربيلت برگزار كرده بود. دي جي دي نايس هم كه كنســرتي 
درايو ين در   ميامي به منظور گراميداشت كاركنان بخش سالمت اجرا 
كرده بود، در گفت وگويي كه به تازگي با سي ان ان انجام داده، گفته 
بود: تصور مي كنم تا مدتي حتي تا آينده اي نامشخص كنسرت هاي 
درايو ين تنها راه برگزاري كنسرت ها خواهد بود. دي جي دي نايس 
كه در گذشــته با اجراي برنامه هاي زنده در اينســتاگرام مردم را 
ترغيب به ماندن در خانه كرده بود، اكنون مي گويد كه ضمن اجراي 
كنسرت هاي درايو ين، راه هاي خالقانه اي براي ارتباط با مخاطبان 
خود پيدا كرده است. برگزاري كنسرت ها به صورت درايو ين سبب 
شــده تا مردم ضمن رعايت پروتكل هاي فاصله گذاري اجتماعي، 

راه هاي جديدي براي ارتباط ميان خود پيداكنند.

1
18و 19مارس توكيو بوديم. يك سوم از فيلمبرداري نخستين قسمت »توكيو وايس« تمام شده بود كه كار تعطيل شد. مجبور شديم 
به آمريكا برگرديم. بازگشت به فرودگاه لس آنجلس شوك آور بود. در توكيو 70درصد مردم در كوچه و خيابان ماسك زده بودند و 
رستوران ها تنها به  اندازه 70درصد ظرفيتشان مشتري قبول مي كردند. تالش مهار بيماري - نه به معناي حفظ فاصله اجتماعي بلكه 
از نظر رعايت مسائل بهداشتي- بسيار منظم انجام مي شد. در فرودگاه لس آنجلس هيچ كس دستكش يا ماسك نداشت؛ نه در بخش 
مهاجرت، نه در بخش گمرك و نه حتي در كافي شاپ. وضع ديوانه كننده اي بود، درحالي كه در فرودگاه ناريتا هيچ كس را نمي ديدي كه 

دستكش يا ماسك نداشته و اوضاع را جدي نگرفته باشد. نوزدهم  ماه مارس در ژاپن شبيه االن لس آنجلس بود.

تفاوتتوكيوولسآنجلس

2
در خانه از راه دور و با كمك دنياي عجيب اِِوركست- سيستم تدوين از راه دور- كه اين روزها همه از آن استفاده مي كنند، صحنه هايي 
كه گرفته بوديم را تدوين مي كنم. اول خودم بودم و تدوينگري در توكيو و بعد من بودم و تدوينگري اينجا در آمريكا. پروژه جالبي از 
كار درآمد. توكيو ديدني است. هنوز آنجا آپارتماني دارم و اميدوارم روزي دوباره كارم را آنجا شروع كنم. كار كردن با آنسل الگورت 
فوق العاده است و فكر مي كنم همه از شركت در اين برنامه هيجان زده هستند. به طور منظم با خيلي از كارگردان ها مثل گيلرمو دلتورو، 
دويد راسل و الخاندرو گونسالس اينياريتو در مكزيكوسيتي درباره اينكه چه زماني دوباره فيلمبرداري را شروع مي كنيم و در دنيا چه 

خبر است، حرف مي زنم. همه با آدم هايي كه مدت ها از آنها بي خبر بوديم يا كم وبيش از حال هم خبر داشتيم، در تماس هستيم. االن 
دقيقا خبر دارم دنيل دي لوئيس در كانيتي كات مشغول چه  كاري است.

كارازراهدور

3
صبح زود از خواب بلند مي شوم و باعجله خريد خانه را انجام مي دهم. بايد محتاط بود. نسبت به هفته قبل ترافيك كمي بيشتر شده 
است. پيش  از اين هيچ وقت اين قدر طوالني شب ها و روزها خانه نمانده بودم. چقدر خوب است كه من و همسرم اين شانس را داريم 
كه مدت زمان بيشتري را باهم سپري كنيم. همسرم هنرمند است و در استوديو يا مشغول نقاشي است و يا مشغول ماسك و لباس 
بچه دوختن. مدت زمان زيادي است كه باهم زندگي مي كنيم. فكر مي كنم در بحران هاي اين چنيني ذات زندگي مشترك خودش را 
آشكار مي كند. همه اعضاي خانواده پاي كامپيوتر دورهم جمع مي شويم. 3نوه  دارم؛ دخترم اِمي در اسپانيا در حال فيلمبرداري بود و با 

آخرين پرواز توانست برگردد و 2هفته خودش را در خانه قرنطينه كرد. شوهرش كه علوم سياسي خوانده و نوه ديگرم، با ما در ژاپن بودند؛ 
دخترها و نوه هاي ديگرم خانه هستند و هرقت دورهم جمع مي شويم كلي عكس بچه در صفحه  نمايش ظاهر مي شود.

بچههارويصفحه

4
مشغول خواندن كلي كتاب هستم، از همه بيشتر هم آثار جان لو كاره. »بعد از تاريكي« موراكامي، »قصيده بازيگر كوچك« نوشته لري 
آزبورن و »درمكاني خلوت« زندگي نامه مايلز ديويس. به طورجدي برگشتم و شروع كردم به ديدن تعدادي از فيلم هاي كالسيك تاريخ 
سينما؛ فيلم هايي مثل »ميل مبهم هوس« بونوئل، »هيروشيما عشق من« آلن رنه، »جنگل آسفالت« جان هيوستون و فيلم نوار »از 
دِل گذشته ها« ي ژاك تورنور. آخرين باري كه»جنگل آسفالت« را ديدم كي بود؟ تا به  حال 3بار اين فيلم را ديده ام. فيلم فوق العاده اي 
است. امروز آن چنان كه شايسته اش است قدرش را نمي دانند. البته در زمان خودش قدر ديد و در فصل جوايز موفق عمل كرد، اما اين 

بيشتر به  خاطر روابط عمومي خوب جان هيوستون بود كه همه را مي شناخت و همه از اهميت فيلم باخبر بودند. با اين  حال فيلم بسيار 
درخشاني است و چه بازي هاي شگفت انگيزي دارد: سم جف، استرلينگ هيدن. همه در اين فيلم عالي هستند. به شكل ديوانه واري قسمت 

پنجم از فصل سوم سريال »خانم ميزل شگفت انگيز« را تماشا كردم. آن چشم انداز  هاي ديدني شب هاي كوبا و كلوپ هاي موسيقي، سينماي 
محض است. تمام قسمت هاي سريال »دوست درخشان من« را از ابتدا تا انتهاي تيتراژ ديدم، با موسيقي شنيدني مكس ريشتر.

كتابهاوفيلمها

5
شبكه هاي خبري مطلقا قابل نگاه كردن نيستند، اما به شما مي چسبند و رهايتان نمي كنند. جامعه ستيزي خودخواهانه ترامپ به 
شكل شگفت انگيزي در حال نمايش است. هيچ توجهي به سرنوشت طبقه كارگر يا طبقه فرودستي كه در اين شرايط گرفتار شده اند 
وجود ندارد. هيچ كس حواسش نيست كه چطور قدرتشان براي تهيه آذوقه كاهش  يافته و توانايي شان براي داشتن سالمت و بهداشت 
يا شغل آب  رفته است. كل دم  و دستگاه ترامپ كه حاضرند براي باال رفتن رأي شان در  ماه نوامبر آينده )انتخابات آمريكا( خود را در 
آتش بيندازند، حواسشان به هيچ كدام از اينها نيست. هرچه دلشان مي خواهد مي گويند و كامال هم شفاف اين كارها را مي كنند و ديگر 

نيازي به پرده پوشي يا تظاهر هم نمي بينند. ازنظر تاريخي وقتي به آلمان دهه 30 نگاه مي كني، متعجب مي شوي كه چطور نهادهاي 
مردمي و خود مردم آنگونه عمل كردند. به آدمي مثل هانا آرنت نياز داري تا تحليل معناداري از شرايط داشته باشي. ما نسخه ديگري از 

همان دوره را زندگي مي كنيم. اميدوارم خشم فراوان مردم و جمع شدن جماعتي كه دست كم گرفته   شده اند كاري بكند و در انتخابات همه 
يا به بايدن يا هركسي  غير از ترامپ رأي بدهند.

تلويزيونوترامپ

6
فكر نمي كنم هيچ چشم انداز مشخصي براي آينده وجود داشته باشد. زندگي هر طور كه پيش برود ديگر مثل قبل نخواهد بود. آخرين 
باري كه كل مردم جهان در يك زمان زندگي كردند كي بود؟ كجا اين آگاهي وجود داشت كه در يك زمان همه مردم سياره زمين 
مي توانند تحت تأثير يك  چيز قرار بگيرند؟ جواب اين است: هرگز. نزديك ترين تاريخي كه مي توانيم به ياد بياوريم سال1968 است؛ 
زماني كه دنيا همزمان متالطم شد و ديگر فرقي نداشــت در پراگ بودي يا مكزيكوسيتي، در شيكاگوو در گردهمايي بزرگ حزب 
دمكرات بودي يا در پاريس در  ماه مي  و ژوئن، بيست وهفتم اكتبر مقابل سفارت آمريكا در لندن بودي يا هر جاي ديگر. سياست جهاني، 

انقالب جوانان و جنبش هاي ضد جنگ همه  چيز را به هم  ريخته بود. حس آگاهي يكپارچه همه را به هم پيوند زده بود. تفاوتش با امروزه 
در اين است كه اكنون همه  چيز در زمان واقعي اتفاق مي افتد. اوضاع مثل يكي از فيلم هاي علمي-تخيلي شده است. سياره ِوگا، زمين را 

تهديد مي كند و وقتي به اين سياره مي رويد مي بينيد آنجا همه شكل هم شده اند. اين درست اوضاع ماست. همه هر كجاي اين كره خاكي كه 
باشند، موزامبيك، تايلند، تايوان يا ديترويت، همزمان در حال انجام يك كار هستند. اين اتفاق هيچ گاه قبال روي نداده بود.

همهيككارراميكنند

جان بخشيدن به اشياء
دركارنامهمحمدخليليهرچهپيشتر
ميآييم،اشــياءاهميتبيشــتري
مييابندوپيشترميآيند.كوششاو
برايجانبخشيدندوبارهبهاشياءيا
كشفدوبارهآنهادردلطبيعتيكي
ازاصليترينوجوهتمايزاوست.»به
مروربهاشياءنزديكترشدموبعضي
جاهاواردآنهاشــدم.آدمهاحضور
دارند،اماحضورشــانغيرفيزيكي
است.شايدپسپشــتاتاقكهاو
سازههاكهسركبكشــيم،آدمهارا
ببينيم.درقابنقاشيمننيستندولي
حضورشانحسميشود.شايدنقاشي
ازچشــماندازآدمهاستوكسيكه
نقاشيراميبيند،خودشراجايآن

آدمهاميگذارد.«
ديگروجهتمايزاوســادگياســت.
ســادگيدرهمهاجزاينقاشيهاي
اوبهچشــمميخورد؛ازاشياييكه
تصويرميكندتــارنگهاييكهروي
بومميآورد؛رنگهايسردمكدري
كهسازههايبزرگسيمانيراشكل
ميدهند.نوعيســادگيكهپساز
تجربههايبسيارحاصلشدهاست.
درعينحالاونقاشيكمينهگراست.
نقاشيهاياوباحداقلاشياءوعناصر
بصريشكلميگيرند.كمينهگرايي،
سادگينقاشــيهاياورادوچندان
ميكند؛»فضاهاييكــهمنانتخاب
كردهامفضاهايخاليومتروكبوده؛
جاهاييكهسالهاكســيازآنرد
نشده،بنابراينسرديدرآنفضاهم
بوده.همينطوركهكارهاهرچهجلوتر
رفتهدرفرمواشياءازآنهاكاستهشده،
دررنگهمهميناتفاقافتاده.رنگها

خالصهترومحدودترشدند.«

ث
مك

مايكلمان،ازقرنطينهوجهانپسازكروناميگويد

مايكلمــان،كارگــردانمعروف
آمريكاييوخالقفيلمهايمعروفسينما

»شكارچيانسان«)1۹۸۶(،»آخرين
بازماندهموهيكانها«)1۹۹2(،»مخمصه«)1۹۹۵(،
»نفوذي«)1۹۹۹(،»علي«)2۰۰1(،»وثيقه«)2۰۰۴(،
»مياميوايس«)2۰۰۶(و»دشمنمردم«)2۰۰۹(به
دعوتمجلهنيويورك،يادداشتيدربارهزندگيدر

قرنطينهنوشتهاست.
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آينده جمعیت در ايران 
همشهریازتغییرسبكزندگیوتأثیرآنبرتحوالتجمعیتیكشورگزارشمیدهد

صفحه15

صفحه15

صفحه14

صفحه18

 رئيس هيأت مدیره انجمن صنفي گاوداران در 
گفت وگو با همشهري: متأسفانه اكنون اختالف قيمت 
تمام شده و فروش هر كيلوگرم گوشت دام سنگين 
در بازار مصرف به 25تا 30هزار تومان رسيده است

آنتوني فائوچي، دانشمند آمریکایي مي گوید منشأ 
ویروس كرونا طبيعي است اما كاخ سفيد او را مدتی از 
مصاحبه با رسانه ها منع كرد

تشديدركودبازارگوشت؛
دامزندهبيمشتريشد

»دكترآمريكا«
دربرابركاخسفید

مقیاس ریشتر
اندازه گیری بزرگی زلزله با استفاده از سیستم 

لرزه نگار مشهور جهان؛ ریچارد اف ریشتر

شاید خيلی از پایتخت نشينان خاطره لرزیدن اخير تهران و اطرافش را 
فراموش كرده اند. زمين لرزه ها با فرمول های خاصی در اعماق زمين شکل 

می گيرند و انسان باید آن را به عنوان پدیده ای طبيعی بشناسد
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بازار

برتوجهی
بهنرخمصوب

قيمت خريد 
تضميني دام زنده 
در ستاد تنظيم بازار 
در حالي 27هزار 
تومان تعيين شده 
كه شركت پشتيباني 
امور دام به جاي 
خريد دام زنده 
به نرخ مصوب، 
قيمت الشه دام 
5تكه شامل 2 ران، 
2سردست و راسته 
و فيله را به دامداران 
اعالم كرده، اما 
دامدار، قصاب نيست 
و فقط بايد دام زنده 
را به نرخ مصوب 
بفروشد. با اين روند 
تا كنون شركت 
پشتيباني امور دام، 
حتي يك كيلوگرم 
دام زنده سنگين 
توليد داخل را به نرخ 
مصوب خريداري 
نكرده است

زیاندامداران
نرخ هر كيلوگرم دام 
زنده سنگين در بازار 
در حالي به 25هزار 
تومان كاهش يافته 
كه به گفته دامداران 
قيمت تمام شده 
هر كيلوگرم از اين 
محصول با درنظر 
گرفتن نرخ ارز 
4هزار و200توماني 
تخصيص يافته به 
3نهاده اصلي شامل 
ذرت، جو و سويا 
حداقل 34هزار 
تومان است و اكنون 
هر كيلوگرم دام 
زنده سنگين را با 
زيان 9هزار توماني 
مي فروشند

رشد23درصدی
کرایهتاکسی
تهران
شوراي شهر 
تهران افزايش 
25درصدي نرخ 
كرايه هاي تاكسي 
براي سال جاري را به 
تصويب رسانده، اما 
سازمان تاكسيراني 
به دليل رندشدن 
كرايه خطوط به طور 
متوسط افزايش 
23درصدي را اعمال 
كرده است

سرنوشت نامعلوم 110 تن تاير مازاد
با وجــود ظرفيت های باالی 
توليد تاير در كشور و تامين 
بخشی از تقاضای بازار كشور 
با واردات، بازار اين محصول با 
چالش هايی از جمله كمبود 
و گرانی مواجه بوده اســت؛ 

مشكالتی كه به نظر می رسد با حذف يارانه واردات تاير و 
مواداوليه آن فزونی يابد. با مصطفی تنها، سخنگوی انجمن 
تاير ايران در زمينه توان توليد داخلی و حواشی بازار تاير 

گفت وگو كرده ايم. 

توليدكنندگان داخلــی در حال حاضر چند 
درصد نياز بازار را تامين می كنند؟

تاكنون تولیدكنندگان داخلی همیشه و در شرایط متعارف 
70درصد نیاز كشــور را تامین كرده اند و تــوان تامین تا 
75درصد را هم دارند. به تازگی نیز كارخانه بارز كردستان 
راه اندازی شده كه ظرفیت تولید آن در حال افزایش است 
و یزدتایر هم در حال افزایش ظرفیت است كه در مجموع 
ظرفیت تولید كشور از رقم های گفته شده فراتر خواهد رفت 
ولی شرایط امسال كشور با سال های قبل اندكی متفاوت 
است. هم اكنون به دلیل كرونا حمل ونقل جاده ای و شهری 
كاهش چشــمگیری پیدا كرده و به همین نسبت مصرف 
تایر هم پایین آمده اســت. از ســوی دیگر ظرفیت تولید 
خودروسازان نیز طی سال گذشته پایین بود، اگر این ظرفیت 
در ســال جدید افزایش یابد می توان انتظار رشد مصرف را 
داشت ولی در غیراین صورت تقاضای خودروسازان هم برای 

الستیك باال نخواهد بود.
 اعتراضاتی كه به واردات مطرح می شــود به 

چه دليل است؟ 
به نظر می رســد در زمینه واردات تایر نظر مساعدی در میان 
مسئوالن كشور وجود دارد و این نگاه و نظر مساعد باعث شده 
میزان واردات از میزان نیاز كشور بیشتر باشد. سال گذشته با 
وجود ارقامی كه در تولید داخلی وجود دارد200هزار تن تایر 
با 600میلیون دالر ارزبری وارد كشور شد، این درحالی بود كه 
نیاز كشور برای واردات از نصف این میزان هم كمتر بوده است. 
در حالی  كه اگر حتی یك سوم مابه التفاوت ارزی كه صرف مازاد 
واردات شد به 2پروژه نیمه كاره كارخانه های داخلی برای تولید 
تایرهای رادیال سنگین تعلق می گرفت، این طرح ها تاكنون به 

بهره برداری رسیده بود.
دليل نابسامانی های موجود از قبيل گرانی و 

كمبود در بازار تاير كشور چيست؟
ســال گذشــته با حدود 23درصد افزایش تولید الستیك 
سواری، تولید داخلی تایر به 260هزار تن رسید. 200هزار تن 
نیز واردات انجام شد و مجموع این 460هزار تن تایر در كشور 
به فروش رسید درحالی كه نیاز كشور در این سال از 330 تا 
نهایتا 350هزار تن بیشتر نبوده است. بین 100تا 110تن تایر 
فروخته شده مازاد بر تقاضا كجاست؟ نه كارخانه ها می توانند 
تایرها را نزد خودشان نگه دارند و نه واردكننده. خودروسازها 
چندین ماه طول می كشد تا تسویه حساب كنند. كارخانه ها 
از لحاظ نقدینگی همیشه تحت فشــار و به بانك ها بدهكار 
هستند، پس ناچارند محصولشــان را به سرعت به فروش 
برسانند. در چنین شــرایطی چرا مصرف كننده برای تهیه 
الستیك باید در صف بایستد؟! این مسائل از وجود یك مشكل 
اساسی در فاصله بین عرضه اصلی یعنی تولید و واردات از یك 

سو و مصرف كننده نهایی از سوی دیگر حكایت دارد.
توان توليد الستيك های سنگين در كشور تا 

چه ميزان است؟
الستیك ســنگین 2نوع اســت كه نوع بایاس به راحتی و 
با كیفیت باال در كشــور قابل تولید اســت و اگر مشكالت 
دسترسی به مواداولیه در كار نباشد ظرفیت باالیی، حتی 
مازاد بر نیاز كشور، برای تولید آن وجود دارد. اما در زمینه 
تولید الســتیك های رادیال حدود یك سوم نیاز كشور، در 
داخل تولید داریم و االن فقط یك شركت )الستیك بارز( در 
حال تولید این نوع الستیك است. البته 2شركت دیگر نیز 
سرمایه گذاری هایی برای طرح توسعه ای در این زمینه انجام 
داده اند كه یكی از طرح ها نیمــه كاره و دیگری در مراحل 
پایانی كار است. اگر تولیدات این دو كارخانه وارد بازار شود 
باالی 80درصد نیاز داخلی به این نوع تایرها تامین خواهد 
شد. طرح شركت آرتاویل تایر)الستیك گلدستون( تقریبا 
مراحل پایانی كار را می گذراند و طرح تولید شركت كویرتایر 

نیز در نیمه راه است.
چه مشكالتی در زمينه دسترسی به مواداوليه 

توليد وجود دارد؟
در كنار مشكالتی كه به لحاظ تحریم بر سر راه تهیه كاالهای 
مورد نیاز و جابه جایی پول وجود دارد، تولیدكنندگان برای 
تامین ارز نیز با ســختی هایی مواجهند. حــدود 40درصد 
مواداولیه مورد نیاز تولید الستیك )از لحاظ ارزش( از خارج از 
كشور و بقیه در داخل كشور تامین می شود اما تقریبا از اوایل 
بهمن ماه ارزی به صنعت تایر تخصیص نیافته است. موجودی 
انبارهای كارخانه ها رو به اتمام اســت و به تازگی نیز اعالم 
شده كه بعد از این برای واردات مواداولیه فقط ارز نیمایی یا 
ارز حاصل از صادرات قابل تامین خواهد بود. تامین نقدینگی 
بسیار باالی مورد نیاز برای این روش خرید كار آسانی نیست 
و قطعا تولیدكنندگان دســت كم در ابتدای كار با مشكالتی 

مواجه خواهند بود. 
افزايش قيمت مدنظر انجمن و توليدكنندگان 

چند درصد است؟
هم اكنون در حال مذاكره با ســازمان حمایت هستیم و این 
سازمان با بررسی مســتندات ما و با درنظر گرفتن قیمت ارز 
و تورم تولید در این زمینه تصمیم گیــری خواهد كرد. این 
اطمینان را به مصرف كنندگان می دهیم كه درصد پیشنهادی 
ما از رقم 74درصد اعالم شده در برخی رسانه ها بسیار كمتر 
است اما ترجیح می دهیم تا زمان نهایی شدن قیمت مصوب از 
اعالم آن خودداری كنیم؛ چرا كه به محض اعالم یك عدد، از 
همین امروز هر كسی جنسی در بازار دارد آن را مخفی خواهد 
كرد تا در آینده از فروش آن سود بیشتری ببرد. به عقیده من 
كسانی كه این رقم عجیب 70درصد و بیشتر را مطرح كرده اند 
هم نیتی جز این نداشته اند كه با راه انداختن چنین شایعاتی 

در بازار، از آن بهره برداری كنند.

گفتوگو

آمارهاي رسمي در حالي از رشد توليد و واردات انواع گوشت قرمز حكايت دارد كه قيمت 
انواع دام سبك و سنگين توليد داخل در فصل رشد عرضه به شدت كاهش يافته است. اين 
كاهش قيمت ها در شرايطي است كه نرخ خرده فروشي انواع گوشت قرمز در بازار با وجود افت تقاضاي ناشي از كاهش 
قدرت خريد مردم و فراواني عرضه همچنان باال مانده اســت. شكاف قيمت دام زنده و گوشت قرمز در حالي حفظ شده 
كه دامداران از عرضه دام زنده سنگين)گاو( با زيان حداقل 9هزار توماني در هر كيلوگرم خبر مي دهند و توليد كنندگان 
دام سبك )گوسفندي و گوساله( نيز بر نبود مشتري براي اين احشام، افت شديد قيمت ها و باقي ماندن دام توليدي روي 
دست دامداران تأكيد مي كنند. بررسي قيمت خرده فروشي انواع گوشت قرمز در بازار مصرف نيز بيانگر نرخ 80تا بيش از 
100هزار توماني انواع گوشت گوساله و گوسفندي در بازار مصرف است اما توليد كنندگان تأكيد مي كنند كه نرخ تمام شده 
هر كيلوگرم گوشت سنگين حداكثر به 70هزار تومان مي رسد و سود حدود 10تا 20هزار توماني دريافتي ناشي از فروش هر 
كيلوگرم گوشت قرمز به جيب واسطه ها و واردكنندگاني مي رود كه حتي در فصل رشد توليد و عرضه گوشت نيز با واردات 

بيش از نياز بازار و فروش اين فراورده ها با قيمت هاي باال به سود هاي هنگفتي مي رسند.

شرایط مســاعد جوي و بارش هاي خوب در بهار امسال موجب 
بهبود شرایط مراتع براي تامین علوفه انواع دام سبك و سنگین 
شده است. اكنون در فصل عرضه انواع بره و گوسفند تولید شده 
به بازار، مشــتري اي براي خرید دام از دامداران وجود نداشته 
و تولید كننــدگان از پایین بودن نرخ عمده فروشــي انواع دام 
زنده ســبك و الشه گوشت گوسفندي نســبت به قیمت هاي 
خرده فروشــي این محصوالت در بازار گالیه دارند. از ســوي 
دیگر شرایط نسبتا باثبات تامین و تخصیص ارز 4200توماني 
مورد نیاز واردات برخي نهاده هاي تولید دام سنگین مانند جو، 
ذرت و سویا زمینه وزن گیري مناسب دام سنگین پروارشده در 
پرواربندي هاي كشــور را فراهم كرده است. همچنین متولیان 
تنظیم بازار در حالي از اتخاذ سیاست هایي براي خرید تضمیني 
انواع دام سبك و سنگین با نرخ مصوب خبر مي دهند كه فعاالن 
صنفي از اجرایي نشــدن این مصوبات و تحمیل فشار ناشي از 
پایین ماندن نرخ دام زنده در بازار به بخش تولید تأكید مي كنند.

 شكاف قيمت گوشت از دامداري تا قصابي 
بررسي قیمت خرده فروشي انواع گوشت قرمز گوسفندي، گاو 
و گوساله در بازار نشان مي دهد كه با وجود رشد عرضه ناشي از 
افزایش تولید و سیاست هاي تنظیم بازار در  ماه مبارك رمضان، 
هنوز هم فاصله زیادي بین نرخ خرید دام زنده سبك و سنگین 
و فروش انواع گوشــت گوسفندي و گوســاله با در نظر گرفتن 
هزینه هاي تمام شده توزیع و ســود خرده فروشي وجود دارد. 
مشاهدات میداني خبر نگار همشــهري از قیمت انواع گوشت 
گوسفندي و گوســاله در میادین میوه و تره بار نشان مي دهد 
كه اكنون هر كیلوگرم گوشت قلوه گاه بي استخوان گوسفندي 
به نرخ 57هزار، راسته با استخوان گوسفندي 83هزار و 700، 
كف دست گوســفندي با ماهیچه 114هزارو 800، ران كامل 
ممتاز گوسفندي 125هزار، گردن گوسفندي 92هزار و 500، 
سردست گوســفندي 94هزار و 800، دمبالي چه گوسفندي 
54هزار و 500، نیم شقه سردست گوسفندي 94هزار و 800، 
شقه الشه گوسفندي 94هزار و 800و نیم شقه ران گوسفندي 
به نرخ 95هزار و 800تومان به مشــتریان عرضه مي شــود. در 

بازار خرده فروشــي گوشت گوســاله و گاوي نیز قیمت فروش 
هر كیلوگرم سردست پاك كرده گوســاله 97هزارو 800، ران 
پاك كرده گوساله 81هزار و 700، راســته پاك كرده گوساله 
83هزار و 900، گردن گوساله 76هزار و 900، قلوه گاه گوساله 
58هزار و 300، فیله پاك كرده گوســاله 112هزار، دمبالي چه 
گوساله 52هزار و 400، ماهیچه گوســاله 81هزار و 700، قلم 
گوساله 7هزار و سرسینه گوســاله با قیمت 120هزار تومان به 

فروش مي رسد.

كسادي بازار گوشت 
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوســفندي از ركود بازار 
گوشــت قرمز خبر داد و اعالم كرد، اكنون نرخ هــر كیلو دام 
ســبك زنده در بازار بین 43 تا 45 هزار تومان است و هر كیلو 
گوشت شقه گوسفندي بدون دنبه با نرخ 90 تا 91 هزار تومان 
به مغازه دار ارائه و با قیمت 100 هــزار تومان به مصرف كننده 
عرضه مي شود. علي اصغر ملكي، افزود: با توجه به شرایط مساعد 
بارندگي و وضعیت مناسب علوفه در صحرا، دامداران عجله اي 
براي عرضه دام زنده ندارند. همچنین با واریز حقوق  كارمندان 
و كارگران و بازگشایي رستوران ها بعد از تعطیالت  ماه مبارك 
رمضان باید منتظر ماند و دید كه بازار گوشت به كدام سمت و 
سو مي رود. او درباره آخرین وضعیت قاچاق دام زنده، افزود: رصد 
بازار دام زنده حاكي از آن است كه قاچاق دام به میزان محدودي 
در حال انجام است. ملكي درباره احتمال كاهش قیمت گوشت 
گوسفندي، گفت: با توجه به افزایش قیمت سایر كاالها ازجمله 
حبوبات، نرخ فعلي گوشت و دام غیرمتعارف نیست، هر چند با 
افت قیمت موافق هستیم. همچنین با توجه به گرایش افراد به 
مصرف سبزیجات و خرید اقالمي مانند كدو و بادمجان در فصل 
تابستان، تقاضاي چنداني براي خرید گوشت در بازار وجود ندارد.

عرضه چند نرخي گوشت قرمز 
مدیرعامل شركت پشتیباني امور دام وزارت جهادكشاورزي در 
گفت وگو با همشــهري، بیان كرد: گوشت قرمز قیمت مصوب 
نداشته و بنابر نوع و كیفیت و در مناطق مختلف شهر تهران به 

قیمت هاي متفاوت به مشتریان عرضه مي شود. حسن عباسي 
معروفان در مورد خرید دام سبك و سنگین مازاد بازار داخلي، 
افزود: مقرر شده تا دامداران طرح تحویل 3هزار تن گوشت دام 
سبك و 10هزار تن گوشت دام سنگین را با مشخص كردن قیمت 
و زمان تحویل ماهانه به شركت پشتیباني امور دام ارائه كنند. او 
افزود: درصورتي كه دام سبك و سنگین مازاد باشد این شركت 
آمادگي دارد تا مازاد نیاز بــازار را با نرخ توافقي خریداري كند و 
ما نیز استقبال مي كنیم تا به جاي واردات گوشت منجمد یا دام 
زنده، نیاز ذخایر استراتژیك را از محل گوشت تولید داخل تامین 
كنیم. معروفان، افزود: این نرخ با درنظر گرفتن قیمت تمام شده 
تولید و قطعا باالتر از نرخ گوشــت گوساله و گوسفند وارداتي و 
به گونه اي خواهد بود كه براي تولید كنندگان نیز صرفه اقتصادي 
داشته باشد. او در مورد تداوم واردات گوشت قرمز، افزود: شركت 
پشتیباني امور دام از ابتداي ســال98 تا ابتداي اردیبهشت ماه 
امسال هیچ گوشت گوسفندي، گوساله و مرغ وارد نكرده است. 
اما این احتمال وجود دارد كه بخش خصوصي نسبت به واردات 
گوشت قرمز با ارز نیمایي اقدام كرده باشد و در سال99 نیز مقرر 
شده تا دولت، واردات گوشت قرمز و مرغ نداشته باشد. معروفان، 
افزود: ستاد تنظیم بازار با بررسي میزان تولید داخل و نیاز بازار 
به گوشت و مرغ تصمیم گیري مي كند اما شركت پشتیباني امور 
دام در وزارت جهادكشــاورزي متولي حمایت از تولید بوده و 
نیازسنجي بازار توسط این ستاد انجام مي شود. همچنین سفارش 
واردات گوشت قرمز با ارز نیمایي نیز توسط سایر دستگاه هاي 
دولتي ثبت مي شود و ممكن اســت كه بخشي از گوشت قرمز 
وارداتي توســط بخش خصوصي مربوط به ثبت سفارش سال 
گذشته یا حتي امسال باشد. مدیرعامل شركت پشتیباني امور 
دام، افزود: هرگاه قیمت هر كیلوگرم دام سنگین گوساله زنده 
به كمتر از 28هزار تومان رسید، شركت پشــتیباني امور دام، 
مازاد نیاز بازار را خریداري كــرده و با افزایش بي رویه قیمت ها 
یا رشــد تقاضاي فصلي در برخي ایام، نسبت به عرضه گوشت 

ذخیره سازي  در بازار و تعدیل قیمت ها اقدام مي كند.

خود تحريمي و زمينگيرشدن دامداران 
 رئیس هیــأت مدیره انجمن صنفــي گاوداران در گفت وگو با 
همشــهري با بیان اینكه اكنون دام زنده سنگین اصال خریدار 
ندارد، گفت: واردات بیش از اندازه گوشــت موجب شده تا نرخ 
هر كیلوگرم دام آماده كشتار سنگین به 25هزار تومان كاهش 
یابد. احمد مقدسي تأكید كرد كه برخي با ارائه اطالعات غلط 
به شوراي امنیت ملي در مورد میزان تولید و نیاز بازار گوشت، 
موجب شدند تا 40هزار تن گوشت منجمد وارد كشور شده و از 
صادرات دام زنده جلوگیري شود. سال گذشته حدود 139هزار 
تن گوشت قرمز سبك و سنگین وارد كشور شده این در حالي 
اســت كه به گفته متولیان تنظیم بازار و تولید، میزان مصرف 
ساالنه گوشت قرمز در كشــورمان حدود 900هزار تن است 
كه حدود 880هزار تن آن در داخل كشــور تولید مي شود اما 

متأسفانه 7برابر نیاز بازار، گوشت وارد شده است. با وجود این 
اصال دامداران را به ستاد تنظیم بازار راه نمي دهند چراكه بیش 
از 10بار درخواســت بررســي صدور مجوز صادرات دام زنده 
و بازنگري در نــرخ مصوب 2هزار و 390توماني شــیر خام در 
دامداري را ارائه كرده ایم كه بي نتیجه مانده اســت. به گفته او 
اكنون اختالف قیمت تمام شــده و فروش هر كیلوگرم گوشت 
دام ســنگین در بازار مصرف به 25تا 30هزار تومان رسیده و 
فروش ران گوســاله كیلویي 110هزار تومان اجحاف به مردم 
است. مقدسي، افزود: نرخ هر كیلوگرم دام زنده سنگین در بازار 
در حالي به 25هزار تومان كاهش یافته كه قیمت تمام شده هر 
كیلوگرم از این محصول براي دامداران حتي با درنظر گرفتن 
نرخ ارز 4هزار و200توماني تخصیــص یافته به 3نهاده اصلي 
شامل ذرت، جو و ســویا حداقل 34هزار تومان است و اكنون 
تولید كنندگان هر كیلوگرم دام زنده سنگین را با زیان 9هزار 
توماني مي فروشند. رئیس هیأت مدیره انجمن صنفي گاوداران 
با اشاره به اینكه اكنون تولیدكننده، دام زنده را ارزان مي فروشد، 
مصرف كننده گران مي خرد و تنهــا وارد كنندگان و دالل هاي 
گوشت ســود مي برند، افزود: اكنون شــكاف تولید تا مصرف 
گوشت قرمز به شدت افزایش یافته و مسئوالن به ناچار ممنوعیت 
صادرات دام زنده را در دســتور كار قــرار داده و وارد كنندگان 
همچنان بر طبل واردات مي كوبند. مقدســي با اشاره به اجرا 
نشدن طرح خرید تضمیني دام زنده توسط شركت پشتیباني 
امور دام، افزود: قیمت خرید تضمیني دام زنده در ستاد تنظیم 
بازار در حالي 27هزار تومان تعیین شــده كه هنوز این نرخ به 
شركت پشتیباني امور دام ابالغ نشده و این شركت به جاي اعالم 
نرخ و خرید دام زنده، قیمت خرید الشه دام 5تكه شامل 2 ران، 
2 سردست و راسته و فیله را اعالم كرده است. او، افزود: اما دامدار 
قصاب نیست كه گوشت شقه بفروشد و تنها باید دام زنده را به 
نرخ مصوب بفروشد اما متأســفانه تا كنون این مصوبه اجرایي 
نشده و شركت پشتیباني امور دام حتي یك كیلوگرم دام زنده 
تولید داخل را به نرخ مصوب خریداري نكرده است. رئیس هیأت 
مدیره انجمن صنفي گاوداران با بیان اینكه متأسفانه صنعت دام 
و طیور دچار خود تحریمي شده و با این وضعیت همانند كاهش 
جوجه ریزي در صنعت طیور در آینده كسي به پرواربندي دام 
سنگین اقبالي نشان نمي دهد، افزود: اكنون حدود 200هزار 
راس دام سنگین )گاو( بدون مشــتري دپو شده اما مسئوالن 
اجازه صادرات دام زنده را نمي دهند و دپوي دام زنده ســبك 
نیز به مراتب بیشتر از میزان دام سنگین است. مقدسي از ناكام 
ماندن طرح عرضه مستقیم گوشت قرمز خبر داد و گفت: طرح 
عرضه مســتقیم گوشــت قرمز به نرخ مصوب براي نزدیك به 
20میلیــون كارمند با عدم اقبال وزارت صنعت مواجه شــده؛ 
طرحي كه در آن پیشنهاد شده بود تا گوشت قرمز بسته بندي 
شده گوساله به نرخ كیلویي 72هزار تومان در قالب تعاوني هاي 
مصرف محلي به كاركنان دولت ارائه شود تا تولید كننده و هم 

مصرف كننده زیان نكنند.

تشديد ركود بازار گوشت؛ 
دام زنده بي مشتري شد

 رئیس هیأت مدیره انجمن صنفي گاوداران 
در گفت وگو با همشهري: متأسفانه اكنون 
اختالف قیمت تمام شده و فروش هر 
كیلوگرم گوشت دام سنگین در بازار مصرف 
به 25تا 30هزار تومان رسیده است

علي ابراهیمي
خبر نگار

افزايش نرخ كرايه حمل ونقل عمومي، داستان تكراري هرسال 
است و از آنجا كه شرايط اقتصادي نه چندان باثبات كشور به 
كمتر كاال و خدماتي اجازه تثبيت نرخ مي دهد، توقعي جز اين نيز نمي توان داشت. براساس 
مصوبه كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران براي سال 99، افزايش 25درصدي نرخ كرايه 
انواع وسايل حمل ونقل عمومي اعم از تاكسي، اتوبوس و مترو اعمال خواهد شد. سال گذشته 
نيز كرايه ها 20درصد افزايش يافته بود كه اين ميزان، كمتر از نصف نرخ تورم در سال97 بود. 
رشد 45درصدي كرايه وسايل نقليه عمومي طي 2سال درحالي است كه به گفته رانندگان، 
با توجه به تورم اقتصادي، افزايش قيمت بنزين، تعميرات و لوازم يدكي، اين افزايش دردي را 
از آنها دوا نخواهد كرد. با اين حال اين حقيقت را نيز نمي توان ناديده گرفت كه گراني كرايه 
ناوگان حمل و نقل عمومي براي بيشتر استفاده كنندگان از آن كه اقشار متوسط و پايين جامعه 

هستند فشار مضاعفي خواهد بود.

2بار افزايش قيمت در يك سال
نرخ كرایه تاكسي ها در سال98 عالوه بر افزایش 
سنتي ابتداي ســال، به دنبال گران شدن بنزین 
هم یك بار افزایش یافــت. مدیرعامل اتحادیه 
تاكســیراني هاي شهري كشــور در گفت وگو 
با همشــهري در این زمینه مي گویــد: در 26 
آبان 98 افزایش قیمت ســوخت را داشــتیم 
كه به دنبال این افزایش قیمــت و براي جبران 
تفاوت ناشي از تغییر قیمت سوخت یارانه اي از 
هزار تومان تا هزار و 500تومان از سوي وزارت 
كشــور مجوزي صادر و به شــهرداري ها اجازه 
داده شــد افزایش 11درصدي را در نرخ كرایه 
تاكسي هاي شهري اعمال كنند تا هزینه بیش 
از پیش به رانندگان تحمیل نشــود كه برخي از 
شــهرداري ها این افزایش نرخ را اعمال كردند. 
مرتضي ضامني درباره افزایش ساالنه نرخ كرایه 
ناوگان حمل و نقــل عمومــي مي افزاید: عالوه 
بر افزایش 11درصدي، در پایان ســال نیز مثل 
همه مشاغل كه افزایش قیمت سنواتي را براي 
خدمات خود اعمال مي كنند در تاكسیراني هم 

این افزایش اعمال شــد و فرایند به این صورت 
بود كه تاكســیراني ها پیشنهادشان را از طریق 
شهرداري ها در شوراي شهر مطرح و تعدادي از 
شهرها مصوباتشان را دریافت كردند و افزایش 
نرخ را انجام دادنــد و تعدادي دیگر در حال طي 
مراحل كار هستند. درصورتي كه مصوبه شوراي 
شــهر در فرمانداري شــهر مربوطه تأیید شود 

افزایش كرایه ها اجرایي خواهد شد.

 افزايش 23درصدي كرايه تاكسي هاي تهران
اما تهران ازجمله شــهرهایي بود كه اجراي این 
طرح در آن به دالیلي تا امــروز به طول انجامید. 
طبق مصوبه بودجه سال1399 شهرداري تهران، 
سازمان ها و شــركت هاي تابعه شوراي اسالمي 
شهر تهران، افزایش نرخ كرایه حمل و نقل عمومي 
شهر تهران باید از ابتداي اردیبهشت امسال انجام 
مي شد كه بنابر دستور ستاد ملي مقابله با كرونا، 
این افزایش كرایه به ابتداي خردادماه موكول شد. 
به گفته مدیرعامل سازمان تاكسیراني شهر تهران 
افزایش حدود 23درصدي نرخ كرایه  تاكســي ها 

حملونقلعمومیگرانشد
گزارش دو    

فرخنده رفائی
خبر نگار

در این شــهر، بعد از عید فطر اجرایي شده است. 
علیرضا قنادان در مورد افزایــش نرخ كرایه هاي 
تاكسي در ســال جدید اعالم كرد: شوراي شهر 
تهران افزایش 25درصدي نرخ كرایه هاي تاكسي  
براي سال جاري را به تصویب رسانده، اما سازمان 
تاكسیراني به دلیل رندشدن كرایه خطوط به طور 
متوسط افزایش 23درصدي را اعمال كرده است. 
وي با بیان اینكه مصوبه شوراي شهر تهران براي 
افزایش نــرخ كرایه هاي حمل و نقــل عمومي به 
تصویب فرمانداري نیز رسیده است از آغاز چاپ 
برچسب قیمت تاكسي ها گفته و اعالم كرده بود 
كه این برچسب ها به تدریج بین خطوط مختلف 

توزیع خواهد شد.

اجراي طرح رايگان گازسوزكردن 
خودروهاي عمومي

گران شدن بنزین در آبان ســال گذشته به طور 
مستقیم و غیرمســتقیم افزایش قیمت تمامي 
كاالها و خدمات را به دنبال داشت. بخش زیادي از 
افزایش هزینه رانندگان تاكسي به طور مستقیم به 

باالرفتن قیمت بنزین برمي گردد و سایر هزینه ها 
نیز البته بي تأثیر از این رویداد نبوده و نیست. هفته 
گذشته قائم مقام شركت ملي پخش فراورده هاي 
نفتي ایــران از آغاز طرح رایگان گازســوزكردن 
خودروهاي ناوگان حمل و نقل عمومي خبر داد. 
حمید قاسمي ده چشمه با اعالم این خبر گفت: 
این طرح هم اكنون به صورت عملي آغاز شــده 
و پیش بیني ما این اســت كه روزانه حدود یك 
هزار دســتگاه خودروي عمومي ازجمله تاكسي 
و وانت بار گازســوز شوند. وي با اشــاره به اینكه 
اولویت این طرح با تاكســي ها و وانت بارهاست، 
گفت: ظرفیت اولیه كارگاه ها براي گازسوزكردن 

این دسته از خودروها درنظر گرفته خواهد شد، 
امــا در مراحل بعدي مســافربرهاي شــخصي 
ازجمله تاكســي هاي اینترنتي )اسنپ و تپسي 
و...( و نیز مسافربرهاي بین شهرها و روستاها نیز 
مشمول طرح خواهند شــد. مدیرعامل اتحادیه 
تاكسیراني هاي شهري كشــور در این زمینه به 
همشهري مي گوید: به دنبال مصوبه هیأت وزیران 
این امكان از ســوي وزارت نفت ایجاد شــده كه 
خودروهاي تك سوز ناوگان حمل و نقل عمومي 
كشور به صورت رایگان دوگانه سوز شوند، اما در 
حوزه تاكســیراني 95درصد ناوگان دوگانه سوز 
هستند، به مالكان خودروهاي بنزیني نیز اعالم 
شده كه درصورت تقاضا براي دوگانه سوزكردن 
خودرو از این امكان استفاده كنند. ضامني درباره 
اســتفاده خودروهاي شخصي مســافربر از این 
امكان، اضافه مي كند: فرایند دوگانه ســوزكردن 
براي خودروهاي غیرتاكسي ازجمله آژانس هاي 
تاكســي تلفني و ناوگان فعال در سرویس هاي 
مدارس و... رایگان نیست ولي هماهنگي هاي الزم 
با مجموعه وزارت نفت انجام شده كه با استفاده از 
یارانه هاي دولتي، این خودروها نیز بتوانند از طرح 
دوگانه سوزي استفاده كنند. از مجموع 320هزار 
دستگاه خودروي فعال در تاكسیراني هاي سراسر 
كشور بین 15تا 16هزار دستگاه تك سوز و بنزیني 
هســتند كه با اجراي این طرح هزینه هاي آنها 
تا حدودي كاهــش خواهد یافت امــا قطعا این 
كاهش هزینه در حدي نیست كه بر مبلغ كرایه ها 

تأثیرگذار باشد.
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جمعیت نسبتا 
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فكر می افتد كه 
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جمعیتی را 

به سمت كاهش 
رشد جمعیت 

سوق دهد

توجه به كيفيت

باید توجه داشته 
باشیم كه پیش 
از اینكه كمیت 

جمعیت برایمان 
مهم باشد، 

باید به كیفیت 
جمعیت هم توجه 

داشته باشیم و 
تمام امكانات 

اقتصادی، 
پزشكی، 

آموزشی و 
فرهنگی مورد 

نیاز این جمعیت 
را فراهم كنیم

با شما، برای شما
قرار است بنویسید... كوتاه اما بنویسید... ساده، روان، راحت... 
از خیلی پیش از اینها بنا داشــتیم فضایــی را فراهم كنیم تا 
صحبت ها، دیدگاه ها، ایده ها، انتقادها، اعتراض ها و پیشنهادهای 
شما بی واسطه به صفحه ما راه پیدا كند. در حقیقت هدف اصلی 
ما تدارك یك صفحه بود )و البته هنوز هم هســت( اما ترجیح 
دادیم كه آرام آرام و ستون به ستون پیش برویم و قدم هایمان 
را هر روز محكم تر كنیم و بعد پنجره ای بزرگ تر را به روی شما 

بگشاییم.
برای همین، اگــر نگاه و دیدگاه خاصی داریــد... اگر موضوع و 
مســئله ای دغدغه ذهنی شماست... اگر نســبت به موردی 
انتقاد یــا اعتراضی داریــد... اگر فكر می كنید كــه باید توجه 
جامعه یا مســئوالن را به نكته یا موضوعی جلــب كنید... اگر 
پیشنهاد مشخصی برای حل مشكلی دارید... اگر نسبت به برخی 
تصمیم ها، برنامه ها و... در موضوعات مختلف شهری، اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی، سیاســی و...  نظر موافق یا مخالف دارید، 
آستین باال بزنید و همینطور كه در تاكسی یا اتوبوس نشسته اید 
یا در جمع و محفل دوســتانه یا خانوادگی مشغول گپ وگفت 
هستید، یا روی مبل و جلوی تلویزیون و یا حتی توی تختخواب 
لم داده اید، آنچه را در ذهنتان می گذرد و می خواهید آن را برای 
دیگران به اشتراك بگذارید، در قالب یك متن كوتاه بنویسید 
و برای ما پیامك كنید، تا بقیه خواننــدگان روزنامه و مردم و 
همینطور مسئوالن، این نظرات و دیدگاه ها را ببینند و بدانند 
و بخوانند و شــاید همین اتفاق، سبب خیر و منشأ یك حركت 

تازه و مؤثر شود.
ادب و اخالق اجتماعی، همان گذرنامه یا مجوز ورود و انتشــار 
دیدگاه ها و نظرات شماست كه ما هم خیلی روی آن تأكید داریم 
و مطمئنیم كه شما هم به آن باور دارید و موقعیت ما را در انتشار 
آنها درك می كنید! اتفاقا همین ادب و اخالق است كه راه را برای 
رسیدن به آن باالها هموار می كند. قرار است برای رساندن این 
نظرات، دیدگاه ها و ایده های شــما به دیگران با هم همدست 
شویم؛ مهم همین بزرگراه یكطرفه است، البته این بار از پایین 
به باال؛ بدون توقف، مستمر و مستدام.  در ابتدای این همراهی، 
با نظرات و دیدگاه های شــما در قالب موضوعات آزاد شــروع 
می كنیم، اما قرار نیست در این نقطه متوقف بمانیم؛ فكرهای 
دیگری هم داریم و بنا داریم كه خیلی زود با طرح موضوع های 
هفتگی، جای شما را خیلی بیشتر از قبل در صفحات روزنامه 
باز كنیم و از صحبت ها و نظرات و دیدگاه های شــما صفحه ای 
را شكل بدهیم كه متعلق به خود شماســت و قرارنیست پای 
مسئولی به آن باز شود!  برای گرفتن نظرات و پیام های شما یك 
شماره تلفن همراه و نام كوچكتان كافی است. البته ما چند عدد 
میانی آن شماره را ستاره دار می كنیم تا فقط خودتان بدانید و 

بس... بدون نام خانوادگی، شهر یا... .
پس بی آب و تاب با همان لحن و ادبیات خودتان بنویسید...  قرار 

هم همین است؛ بنویسید... ساده و كوتاه... ُرك و راست.
پیامگیر ما با شــماره 09023828491 در تمام طول 
شبانه روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و دیدگاه های 

شماست.

رُك 

كارهای پراسترس و شرایط اقتصادی هم مزید بر علت شده 
است كه شما احســاس كنید زودتر از آنچه باید، پا به سن 
گذاشته اید. متخصصان سعی می كنند شتاب روند پیرشدن 
افراد را كاهش دهند اما علت های اصلی را برمی شمارند كه 
باعث می شود شما زودتر احساس پیری كنید. اما عادت های 
اشتباهی كه باعث پیری زودرس می شوند كدامند؟ یكی از 
نخستین آنها، بر عهده گرفتن چند كار به شكل همزمان 
است. مردم فكر می كنند این كارخوبی است اما باید بدانید 
اســترس بیش از حدی كه به شــما وارد می كند موجب 
فرسودگی شما می شود. بهتر است روی یك كار متمركز 
شوید و آن را به پایان برســانید. یكی دیگر از علل پیری را 
شاید بتوان در كم خوابی جست وجو كرد. خوابیدن حدود 
7 ساعت در طول شبانه روز ایده آل است. اگر عالئم كمبود 
خواب داریــد، زودتر به رختخواب بروید تــا انرژی روزانه 
بیشتری داشته باشــید و كندی ذهن، مشكالت توجه و 
یا افزایش وزن به ســراغتان نیاید. اضافه وزن هم داستان 
دیگری است كه به پیرشدنتان كمك می كند. متخصصان 
پوست و مو معتقدند  كه قند باعث آســیب زدن به الیاف 
پروتئین در سلول های بدن می شــود. این اتفاق می تواند 
باعث از بین رفتن درخشندگی، افزایش خطوط ریز و چین 
و چروك پوست شود. اگر می خواهید درخشش صورت خود 
را حفظ كنید، قندهای شیرین را كمتر مصرف و به تناسب 
اندام توجه كنید. موضوع دیگری كه در پیركردن شما اثر 
دارد اما كسی به آن توجه نمی كند، وابستگی بیش از اندازه 
به تلویزیون است. درست اســت كه همه ما به فیلم دیدن 
عالقه داریم اما اگر مدام خودمان را به تلویزیون بچسبانیم 
اتفاق خوبی در انتظارمان نیست. افرادی كه به طور متوسط 
6 ساعت در روز به تماشــای تلویزیون می پردازند 5سال 
از همتایان خود كمتر زندگی می كنند. هنگامی كه شــما 
بیش از ۳۰دقیقه می نشینید، بدن شما قند را به سلول ها 
می سپارد و این كار باعث اضافه وزن شما می شود. اگر هم 
تلویزیون می بینید، هر ۳۰ دقیقه یك بار بلند شوید و چند 
قدم پیاده روی كنید. همه ما خطرات ناشی از سبك زندگی 
بی تحرك را شنیده ایم. افرادی كه بیشتر روزهای خود را 
روی یك صندلی می گذرانند، در معرض خطر بیشــتری 
قرار دارند. تحقیقات نشان داده اســت افرادی كه زندگی 
فعالی دارند ۱۰ تا ۱۳ ســال بیشتر زندگی می كنند. برای 
اینكه دیرتر پیر شوید، هر نوع چربی را از رژیم غذایی خود 
حذف  نكنید. بســیاری از چربی ها برای حفظ ســالمت و 
ظاهر جوان الزم هســتند. اســیدهای چرب امگا۳ باعث 
سالمت قلب می شــود و در ماهی های روغنی مانند ماهی 
سالمون و ماهی خال خالی و برخی آجیل ها مانند گردو و 
دانه های كتان وجود دارد. این مواد غذایی از چین و چروك 
پوست جلوگیری می كند و باعث تقویت سالمت قلب و مغز 
می شود. آكادمی تغذیه و رژیم غذایی توصیه می كند حداقل 

هفته ای 2بار در وعده های غذایی خود ماهی قرار دهید.

راهنما

چطور از پیری زودرس جلوگیری كنیم؟

به عنوان نخستین سؤال، لطفا بفرمایید به طور 
كلی، گزارش ها و مطالعات جمعیت شــناختی تا چه حد 
در تصمیم گیری های كالن در ســطوح ملی و بین المللی 

تأثیرگذارند؟
از آنجا كــه دانش جمعیت شناســی یكی از زیرشــاخه های 
علوم اجتماعی است، مانند شاخه های دیگر این حوزه، تحت تأثیر 
عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و بسیاری 
عوامل دیگر قرار می گیــرد و در تعامل با تمــام عوامل عمل 
می كند؛ بنابراین نمی توانیم جمعیت را به طور مستقل نگاه كنیم 
و به سایر عوامل توجه نداشته باشیم، چراكه مطالعات جمعیت 
با مطالعات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به نوعی در هم تنیده 
و پیچیده هستند و بین آنها رابطه دوسویه وجود دارد. دلیلش 
هم این است كه موضوع مطالعه، رفتار انسانی است كه به طور 
طبیعی این پیچیدگی را ایجاد می كند. در چنین شــرایطی، 
به طور طبیعی مطالعات جمعیت، یكی از مباحث مهم قلمداد 
می شود كه همیشــه مورد توجه برنامه ریزان و سیاستمداران 
بوده است. امروز هرچه افرادی كه در این حوزه تخصص دارند، 
بتوانند تحلیل های مناســب تری ارائه دهند، به برنامه ریزان 
و سیاستگذاران، دید عمیق تر و روشــن تری نسبت به آینده 
خواهند داد تا بتوانند مســائل پیــش روی جوامع را دقیق تر 
تحلیل و تصمیمات مؤثرتری برای مسائل و پدیده های پیش 

رو ارائه كنند.
شــما در پژوهش اخیرتان جمعیت ایران را در 
بازه  زمانی 30سال آینده مورد توجه قرار داده بودید. به طور 
معمول بازه های زمانی ای كه در مطالعات جمعیت شناسی 
مورد توجه كارشناســان این حوزه قرار می گیرد، چگونه 

است؟ 
در مطالعات جمعیت شناســی، معموال تعیین بازه های زمانی 
برعهده پژوهشگر است و هدفی است كه از پژوهش اش دنبال 
می كند، اما معموال جمعیت شناسان بازه ها را بیشتر از ۳۰سال 
پیشنهاد نمی كنند، زیرا همانطور كه اشاره كردیم بحث، بحث 
علوم اجتماعی اســت و این علم، در روند تغییــرات زمانی و 
مكانی، تحت تأثیر متغیرهای بســیار زیادی قرار می گیرد كه 
به ما اجازه نمی دهد آینده ای خیلــی دور را پیش بینی كنیم. 
حتی در مورد پیش بینی هایی هم كه انجام می شــود، بعد از 
گذشت مدتی، نیاز اســت دوباره برگردیم و با توجه به شرایط 
جدید، یك بازنگــری روی آن انجام دهیم؛ هرچند ســازمان 
ملل، معموال پیش بینی های خود را در بازه زمانی صدســاله 
ارائه می كند و اخیراً دوره های صدوپنجاه ساله را هم ارائه كرده 
است. البته این موضوع، با این استدالل كه طوالنی  بودن این 
دوره ها باعث ضعیف شدن پیش بینی ها خواهد شد، مورد انتقاد 
جمعیت  شناسان قرار گرفته است. با این حال، آنها هم هر 2 یا 
۳ سال یك بار مجددا پیش بینی های خود را بازنگری می كنند.

آیا از نگاه جمعیت شــناختی، یك استاندارد 
جهانی برای ساختار جمعیتی كشورها وجود دارد؟ مثال 
آیا می توانیم بگوییم ساختار جمعیتی ایده آل كشورها چه 

ویژگی هایی باید داشته باشد؟ 
بهترین و گویاترین نمودار برای آگاهی از وضعیت ساختمان 
سنی هر جمعیتی، ترسیم هرم ســنی آن جمعیت است. این 
هرم، فراوانی افراد را در گروه های سنی برحسب جنس نشان 
می دهد. جمعیت، برای هر كشوری متفاوت است و تا به  حال، 
یك ســاختار ایده آل برای این منظور، پیشنهاد نشده است، 
ولی معموال وقتی جمعیت فعال )گروه ســنی64-۱5 سال(، 
حجم نســبتا بزرگی از كل جمعیت را به  خود اختصاص دهد، 
می تواند به صورت بالقوه باعث شكوفایی اقتصادی جوامع شود؛ 
تأكید بنده بر كلمه بالقوه به این دلیل است كه این شكوفایی 
مشروط به این است كه كشــورها بتوانند امكانات و بسترهای 
الزم را برای اشتغال و بالندگی این جمعیت فعال فراهم كنند. 
برای مثال هم اكنون ایران در چنین شرایطی قرار گرفته، اما تا 
االن نتوانسته از آن به شكل مطلوب استفاده كند. برای اثبات 
آن می توانیم نگاهی به نرخ بیكاری كشور، مخصوصا بیكاری 
جوانان در دهه اخیر داشته باشیم. به طور كلی، اگر دوسوم از كل 
جمعیت هر كشور، در بازه جمعیت فعال قرار بگیرند، برای آن 
كشور حالت ایده آل محسوب می شود كه البته چنین شرایطی 
خیلی به  ندرت و در اثر  گذار جمعیتی )انتقال از وضعیتی كه 
میزان موالید و مرگ ومیر باالست به وضعیتی كه میزان موالید 
و مرگ ومیر پایین است( پیش می آید و اگر هم اتفاق بیفتد، در 
صورتی برای آن كشور به  عنوان یك فرصت محسوب می شود 
كه بســترهای الزم برای بهره گیری از آن فراهم باشد و بتوان 
به خوبی از آن استفاده كرد تا باعث رشد و شكوفایی اقتصادی 
شود. برای مثال خیلی از كشــورها ازجمله چین و آمریكا در 
دوره هایی از تاریخ خود به این فرصت رسیدند و توانستند از آن 

بهره برداری مناسبی كنند.
اگر بخواهیــم نگاهــی تاریخی بــه بحث 
جمعیت شناسی در كشورمان داشته باشیم، بحث مطالعات 

جمعیت در ایران از چه زمانی مورد توجه قرار گرفت ؟
بحث جمعیت در ایران، از قدیم مورد توجه پادشــاهان بوده؛ 
مثاًل زمانی كه می خواستند سربازگیری كنند یا مالیات بگیرند، 
شمارش جمعیت برایشان اهمیت داشت. اگر به اسناد تاریخی 
هم مراجعه كنیم، می بینیم كه در مواردی، سرشــماری هایی 

آينده جمعیت در ايران 
همشهری از تغییر سبك زندگی و تأثیر آن بر تحوالت جمعیتی كشور گزارش می دهد

بسیاری بر این باورند كه سبك زندگی مردم در یك دهه اخیر با روند شتابانی در حال تغییر 
است. افزایش سن ازدواج و ترجیح بسیاری از جوانان در سن ازدواج به داشتن یك فرزند سبب 
شده است این تغییر سبك، اثرات خود را در آینده ای نه چندان دور بر جامعه ایران به شكل 
مؤثری نشان دهد. هر چند برخی كارشناسان معتقدند رشد جمعیتی در ایران منفی نخواهد شد، اما همه آنها بر این اعتقادند 
 كه ایران تا سه دهه آینده، از كشوری با نیروهای جوان به كشوری ســالخورده تبدیل خواهد شد. همشهری در گفت وگو با 

الهام فتحی، رئیس گروه آمارهای  جمعیت و سالمت مركز آمار ایران، از او پرسیده است آینده جمعیت ایران چگونه
 رقم خواهد خورد؟

حمید عابدی

هم انجام شده اســت، اما پیشینه مطالعات جمعیت به صورت 
علمی، به دوران قبــل از انقالب و بــه دوره ای كه بحث های 
بهداشتی و توسعه ای مطرح شــدند، برمی گردد. در این دوره، 
افراد تحصیل كرده در رشته جمعیت شناسی، كم كم وارد این 
حوزه شدند و نخستین درس جمعیت شناسی در دهه ۱۳۳۰ 
در دانشگاه تهران برقرار شد و نطفه پژوهش های جمعیتی نیز با 
ایجاد بخش مطالعات جمعیتی در مؤسسه مطالعات و تحقیقات 
اجتماعی این دانشگاه شكل گرفت. بعد از انقالب اسالمی هم 
هرچند توجه بیشتری به حوزه جمعیت شناسی در ایران شده 
است، اما همچنان كانون متمركزی كه متولی این امر در كشور 
باشــد تا بتواند تمام نظرات را جمع آوری و برنامه ریزی كند، 

وجود ندارد.
با توجه به اینكه شــما هم اكنون رئیس گروه 
آمارهای جمعیت و سالمت مركز آمار ایران هم هستید، مگر 

در مركز آمار ایران این امور را پیگیری نمی كنید؟
مركز آمار ایران وارد بحث سیاستگذاری و برنامه ریزی نمی شود، 
تنها وظیفه ای كه دارد تولید آمار است و تا حدی هم می تواند 
آمار تولید شده را تحلیل كند و در اختیار برنامه ریزان قرار دهد، 
اما هیچ وظیفه ای در حوزه برنامه ریزی برای آن تعریف نشده 

است.
نرخ رشد جمعیت ایران طی سال های گذشته، 
به چه شكلی بوده و روند رشد جمعیت در چه دوره هایی 

مطلوب و در چه دوره هایی ضعیف بوده است؟
آمارهای موجود در این حوزه نشــان می دهد كه ایران از آغاز 
نخستین سرشماری در سال۱۳۳5 تا سومین سرشماری در 
سال۱۳55، رشد جمعیت نســبتا باالیی داشته است. در آن 
زمان حكومت به این فكر می افتد كه سیاســت های جمعیتی 
را به سمت كاهش رشد جمعیت ســوق دهد. این كار از اوایل 

دهه5۰ شروع می شود و اثر خودش را در سرشماری سال ۱۳55 
می گذارد كه در نقاط شهری تا حدودی با كاهش متوسط رشد 
ساالنه جمعیت مواجه می شویم. در سال ۱۳57 با شروع انقالب 
اسالمی، این سیاست رها شده و سیاست های افزایش جمعیتی 
جایگزین آن می شود. در دوره زمانی  سال های۱۳55 تا ۱۳65 
با رشد بی سابقه جمعیت نزدیك به 4درصد مواجه می شویم كه 
در تاریخ ایران و جهان بی ســابقه بوده است. هرچند بخشی از 
این رشد، تحت تأثیر ورود مهاجران افغانستانی به ایران هم بود، 
اما در هر صورت رشد جمعیت كشور شدیدا زیاد شد و دولت به 
فكر تدابیری برای كاهش این رشد افتاد، چراكه به  دلیل وقوع 
جنگ در آن زمان، تأمین هزینه های این جمعیت برای دولت 
نگران كننده بود و سعی كرد با سیاست های كاهش جمعیت، 
رشــد آن را كاهش دهد. نتیجه این سیاستگذاری، خودش را 
در دهه های بعد نشان داد. به این ترتیب، رشد جمعیت كشور 
كاهش پیدا كرد تا اینكه در دوره زمانی ســال های ۱۳9۰ تا 
۱۳95 به كمترین مقدار متوسط رشد ساالنه جمعیت )یعنی 
مقدار ۱/24درصد( رسیدیم. مجددا از اوایل سال ۱۳9۰، دولت 
نگران بحث كاهش جمعیت شد و مجموعه ای از سیاست های 
تشویق رشد جمعیت و موالید را مطرح كرد، اما مطالعات نشان 
می دهد متوسط رشد ســاالنه جمعیت ایران با شیب مالیمی 
رو به كاهش خواهد بود و انتظار می رود حتی در بدبینانه ترین 
سناریو، رشد جمعیت كشور تا سال ۱4۳۰ به صفر نزدیك شود. 
به این ترتیب، انتظار می رود حداقل تا سه دهه آینده، رشد مثبت 

جمعیتی را تجربه نكنیم.

به بدبینانه ترین ســناریویی كه در پژوهش 
اخیرتان انجام داده اید، اشــاره كردید.در این باره بیشتر 

توضیح بدهید
 جمعیت شناسان برای اینكه بتوانند به یك دید كلی 
نسبت به آینده برسند، روش های مختلفی را برای پیش بینی 
جمعیت ارائه می كنند. یكی از ایــن روش ها -كه خیلی مورد 
اســتفاده قرار گرفته و از یك منطق كامال مناسب برخوردار 
است - پیش بینی جمعیت با روش تركیبی یا مولفه ای نسلی 
است كه من هم در پژوهش اخیرم از این روش استفاده كرده ام. 
در این روش، معموال چند ســناریو از سوی جمعیت شناسان 
درنظر گرفته می شــود كه شــامل »حالت حداقل«، »حالت 
حد وســط« و»حالــت حداكثر« اســت، امــا در نهایت این 
جمعیت شناس اســت كه باید پیشــنهاد بدهد كدام فرض، 
محتمل تر اســت. در مورد آینده جمعیت ایران هم 4سناریو 
را می توان درنظر گرفت؛ بدبینانه ترین سناریو، كاهش میزان 
باروری به رقم ۱/5فرزند و خوش بینانه ترین سناریو، افزایش 
باروری حداكثر به 2/6فرزند است. 2سناریوی بینابینی را هم 
می توان درنظر گرفت؛ اول اینكه باروری در ســطح جانشینی 
)2/۱فرزند( باقی بماند و دوم اینكه باروری با شــیب مالیمی 

كاهش یابد و به رقم زیر سطح جانشینی یا ۱/9فرزند برسد.
مطالعات جمعیت در سال ۱۳95 نشان می دهد كه میزان باروری 
در ایران در سطح جانشینی بوده كه البته این میزان یك حالت 
مقطعی و  گذار بوده و با یك شیب مالیم رو به كاهش است. بنده 
با توجه به شرایطی كه كشور با آن روبه رو است، فرض محتمل را 
باروری۱/9 درنظر گرفتم كه براساس آن جمعیت ایران به احتمال 
زیاد در سال۱4۳۰، بالغ بر ۱۰۱میلیون نفر می شود. در سناریوی 
خوش بینانه، با درنظر گرفتن باروری 2/6فرزند، جمعیت كشور 
حداكثر به۱۱2میلیون نفر می رسد كه البته این فرض ضعیف 
بوده و احتمال تحقق آن پایین است. در حالت بدبینانه، با سطح 
باروری ۱/5فرزند، جمعیت ایران در سال۱4۳۰ بالغ بر 95میلیون 
نفر خواهد بود. به هر حال هركدام از این چهار سناریو را درنظر 
بگیریم، تا سال ۱4۳۰ ما رشد منفی جمعیت را تجربه نخواهیم 
كرد. توجه به این نكته الزم اســت كه نمی توان گفت همیشه 
پیش بینی های جمعیت حتما به وقوع می پیوندند و قطعیت دارند 
و همانطور كه ذكر شد در سال های آتی با توجه به شرایط جدید، 

الزم است مجددا در این حوزه بازنگری صوت گیرد.
با فرض اینكه براســاس ســناریوی محتمل، 
جمعیت ایران تا ســال 1430 به 101میلیون نفر برسد، آیا 
می توان مشخص كرد كه ساختار این جمعیت به چه صورتی 

خواهد بود؟
به هر حال هر سناریو كه به وقوع بپیوندد، پنجره جمعیتی ایران 
)جمعیت فعال بین ۱4 تا 64سال( تا آن زمان باز می ماند، چراكه 
گروه سنی ای كه االن در دهه سوم زندگی خود هستند و حجم 
بزرگی از جمعیت اكنون ایران را به  خودشان اختصاص داده اند، 
هنوز به سن 65 و باالتر نرسیده اند، اما از دهه ۱4۳۰ كم كم از 
این پنجره خارج می شوند و به سنین باالتر از شصت وپنج سالگی 
می رسند. بنابراین ما از ســال ۱4۳۰ به بعد، كم كم با پدیده 

سالخوردگی مواجه خواهیم شد.
 برای اینكه بتوانیم جمعیت را درست مدیریت 
كنیم و در آینده با بحران مواجه نشویم، روی كدامیك از 
شاخص های تأثیرگذار در این حوزه باید بیشتر كار و برای 

آن برنامه ریزی كنیم؟
با توجه به شرایطی كه ایران دارد، بحث باروری خیلی مهم است. 
درست است كه هر سناریویی كه اتفاق بیفتد، ما تا ۳۰سال دیگر 
رشد صفر را تجربه نخواهیم كرد، اما باز هم باید به این سمت 
برویم كه باروری را در مقداری كه اكنون هست، حفظ كنیم. 
برای این كار، باید جوانان به ازدواج تشــویق شــوند و شرایط 
اشتغال را فراهم كنیم. در كنار آن، بحث كنترل مرگ ومیر هم 
هست كه خیلی مهم است و یكی از سیاست های تعیین كننده 
در حوزه سیاست های جمعیتی اســت. براساس بررسی های 
انجام شده، هم اكنون سومین دلیل مرگ ومیر در ایران، حوادث 
و سوانح است كه در اثر آن اكثریث مردان جوان )جمعیتی كه 
در سن فعالیت و كار هستند و می توانند به اقتصاد كشور كمك 
كنند( از دســت می روند. بنابراین اگر ما بتوانیم سوانح كشور 
را كاهش دهیم، با بهبود شــرایط بهداشتی و پزشكی، باز هم 
می توانیم مرگ ومیر را در نــوزادان و كودكان كاهش دهیم و 
در سنین میانسالی و سالمندی هم با تمركز روی بیماری های 
قلب و عروق، سرطان )مخصوصا در زنان كه نرخ باالیی را مبتال 
می كند(، می شود بخشی از جمعیت را حفظ كرد. باید تالش 
كنیم با فراهم كردن شرایط اقتصادی و اجتماعی از مهاجرت 

جوانان جلوگیری كنیم.
براساس سناریوی محتمل شــما، ما در سال 
1430 حدود 101میلیون نفر جمعیت خواهیم داشت. به نظر 
شما آیا كشور ما بسترهای الزم برای مدیریت این حجم از 

جمعیت را دارد؟
نكته مهم در این خصوص این است كه هیچ كشوری دوست ندارد 
رشد منفی جمعیت داشته باشد. ما هم باید همین شیب مالیم 
را حفظ كنیم، اما در عین حال به این نكته هم باید توجه داشته 
باشیم كه پیش از اینكه كمیت جمعیت برایمان مهم باشد، باید به 
كیفیت جمعیت هم توجه داشته باشیم و تمام امكانات اقتصادی، 
پزشكی، آموزشــی و فرهنگی مورد نیاز این جمعیت را فراهم 
كنیم. ما كشوری هستیم كه با كمبود شدید منابع آبی مواجه 
است و یكی از مســائل پیش روی جمعیت ایران در سال های 
آینده، تأمین آب شرب است. نیاز است كه تیم های تخصصی در 
حوزه های مختلف روی این موضوع كار كارشناسی انجام دهند 
و ببینند اگر در آینده جمعیت ایران تا حد ۱۰۱میلیون نفر زیاد 
شود، آیا امكانات و زیرساخت های ما جوابگوی تأمین آب شرب 
این جمعیت خواهد بود یا خیر؟ نكته دیگر این است كه متأسفانه 
طی سال های گذشته، افزایش جمعیت فقط در چند كالنشهر 
ایران )از جمله تهران( اتفاق افتاده و بازتوزیع جمعیت به  صورت 
مناسبی در كشور انجام نشده است. علت این است كه امكانات 
و بسترهای مناسب بیشتر در شــهرهای بزرگ متمركز شده و 
جمعیت مناطقی كه از اینگونه امكانات محروم هستند، مجبور به 
سرازیر شدن به  سمت كالنشهرها شده اند. همین مسئله، باعث 
ایجاد آسیب های اجتماعی شده است. بسیاری از جغرافی دانان و 
اقتصاددانان بر این باورند كه اگر توزیع جمعیت در هر سرزمینی 
به  صورت متناسب انجام شــود، منجر به رشد و توسعه كشور 
خواهد شــد، این در حالی است كه براســاس آمار، در سال 95 
بیشترین میزان تراكم در تهران حدود969نفر در كیلومترمربع 
و در خراســان جنوبی حدود 5نفر در كیلومترمربع بوده است. 
بنابراین اگر قرار باشد در سال۱4۳۰ یك جمعیت۱۰۰میلیون 
نفری را در قالب همین پراكنش جمعیت در كشور داشته باشیم، 
مطمئنا با مشكل مواجه می شویم؛ مخصوصا در شهر تهران كه 

تراكم باالیی دارد.

آماده افزایش جمعیت هستیم؟
جمعیت شهر تهران در بدبینانه ترین پیش بینی، حداقل به 9/61 و در خوش بینانه ترین حالت، حداكثر 
به 14/1میلیون نفر در سال 1430شمسی خواهد رسید. بنابراین در صورت سوق دادن سیاست های 
جمعیتی كشور به  ســمت افزایش  یا حتی تثبیت جمعیت، چنانچه تدابیری برای تمركززدایی از كالنشهر 
تهران اندیشیده نشود، این كالنشهر حداقل جمعیتی باالی 9/6میلیون نفر را درون خود جای خواهد داد. 
البته جمعیت مورد بحث، مربوط به جمعیت شب شهر تهران است. براساس نتایج سرشماری 1390، روزانه 
حدود 500هزار نفر جمعیت شناور نیز به شهر تهران سرریز می شود كه جمعیت روز این شهر را متراكم تر از 
جمعیت شب آن می كند. حاال سؤالی كه مطرح می شود این است كه آیا كالنشهر تهران، در آینده می تواند 
پاسخگوی امكانات مختلف زیربنایی، زیست محیطی، بهداشتی، آموزشی، اقتصادی، ترافیكی و حمل ونقل 

و فرهنگی باشد، درحالی كه اكنون پاسخگوی نیازهای جمعیت كنونی خود نیست؟

سالخوردگی، بحران سالمندی نیست
البته سالخوردگی، مشكل نیســت، بلكه یك پدیده طبیعی است كه در بحث گذار جمعیتی اتفاق 
می افتد  و با كاهش باروری و كاهش میزان مرگ ومیر، خواه  ناخواه هر كشوری با این پدیده مواجه 
می شود. در سطح جهانی هم این اتفاق خواهد افتاد و یك پدیده كامال طبیعی است، اما مهم این است كه قبل 
از مواجه شدن با آن، بتوانیم راهكارهایی ارائه دهیم و شروع به برنامه ریزی در این زمینه كنیم تا در آن زمان 
با بحران مواجه نشویم. البته باید توجه داشت كه سالخوردگی جمعیت با بحث سالمندی فردی متفاوت است 
و نباید آن را با پیری یك فرد اشتباه بگیریم. سالخوردگی جمعیت، به این معنی نیست كه همه افراد، سالمند 
و از كارافتاده می شوند، بلكه سهم جمعیت 65سال و بیشتر افزایش می یابد. جمعیت شناسان معتقدند كه 
اگر هم اكنون، جمعیت جوان كشور حمایت و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناسبی برای آنها فراهم 
شود، در آینده وقتی به سن سالمندی برسند هم می توانند زندگی خوبی داشته باشند و حتی پشتوانه خوبی 
برای اقتصاد كشور به شمار آیند. بنابراین اگر از حاال مدیریت داشته باشیم، در آینده دچار بحران نمی شویم. 
توجه به این نكته ضروری است كه كشــور باید از نظر اقتصادی خیلی قوی باشد تا بتواند این مرحله را با 

كمترین مشكل سپری كند.
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سی 
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اوضاع مالی اســتارتاپ های هندی این روزها بسیار 
خراب بوده و برخی شان به اصطالح كفگیرشان كامال 
به ته دیگ خورده اســت. آمارهای ارائه شده در این 
خصوص نشان می دهد كه شیوع بیماری كووید-19 
در هندوستان روی كســب وكارهای مختلف ازجمله 
استارتاپی تأثیر منفی فراوانی داشته است. آنها اكنون 
برای سرپاماندن به ســرمایه گذار نیاز دارند اما بعید 
به نظر می رسد كه در چنین شرایطی شركت، شخص یا 

گروه برای سرمایه گذاری قدم پیش بگذارد.

بی پولی اساسی
براســاس یك گزارش، بیش از دوسوم اســتارتاپ ها در 
هندوستان برای عبور از بحران همه گیری ویروس كرونا 
نیاز به تامین ســرمایه اضافی در هفته های آینده دارند. 
به گزارش تك كرانچ، براســاس بررســی های انجام شده 
توســط بدنه صنعتی ناســكام )انجمن ملی شركت های 
نرم افزاری و خدماتی(، 70درصد از اســتارتاپ ها در هند 
كه یكی از بزرگ ترین اكوسیســتم های استارتاپی جهان 
محسوب می شوند، كمتر از 3 ماه نقدینگی در بانك ها دارند 
و 22 درصد دیگر نیز پول شان، فقط به اندازه ای است كه تا 

پایان سال جاری میالدی كفاف بدهد.

ناسكام چیست؟
انجمن ملی شركت های نرم افزاری و خدماتی، یك اتحادیه 
تجاری صنعت فناوری اطالعــات و فرایندهای بازرگانی 
صنعت در هندوستان است كه در ســال1988 تأسیس 
شده و سازمانی غیرانتفاعی محسوب می شود. ناسكام امور 
مختلف اســتارتاپ ها را زیرنظر دارد و فرایند كاری آنها را 

مورد ارزیابی قرار می دهد.

آمار ناامیدكننده
در این میان تنها 8درصد از اســتارتاپ های مورد بررسی 
قرار گرفته توسط ناســكام اعالم كرده اند كه برای ادامه 
حیات بیش از 9ماه پول كافی در اختیار دارند. 90درصد از 
استارتاپ ها نیز گفته اند كه با كاهش درآمد روبه رو هستند. 
در عین حال بین 30 تا 40درصد نیز اظهار داشــته اند كه 
به طور موقت فعالیت خود را متوقف می كنند یا به صورت 
كامل در حال تعطیل شدن هســتند. وقتی استارتاپ ها با 
چنین اوضاع بی سابقه ای روبه رو شــده اند، باید فكری به 
حال خود كنند. بسیاری در اندیشــه برداشتن گام های 
بلند به سمت شناورشــدن و خروج از روند كاری كنونی 
هستند. حدود 54درصد از 250مورد بررسی شده گفته اند 
كه به دنبال فرصت های شغلی جدید هستند و 40درصد 
نیز می خواهند به امور متنوع و گوناگون مانند مراقبت های 

بهداشتی بپیوندند و اینگونه از ركود خارج شوند.

چرایی كمبود پول نقد
بحران نقدینگی به خاطر این رخ داده كه ســرمایه گذاران 
در دومین بازار بزرگ جهان در زمینه نوشــتن چك های 
جدید برای شركت های جوان محتاط شــده اند. در نامه 
سرگشاده  اي كه ماه گذشته منتشر شد، چندین صندوق 
برجسته VC به استارتاپ ها هشدار دادند كه ممكن است 
افزایش ســرمایه جدید در چند  ماه آینده چالش برانگیز 
باشــد. برای برخی از اســتارتاپ ها، عوامــل دیگری نیز 
در این بازی غم انگیــز وجود دارد. بیــش از 69درصد از 
اســتارتاپ های B2B )بنگاه به بنگاه(، به ویژه آنهایی كه 
در رده های خرده فروشی فعالیت می كنند، گفته اند كه با 
تأخیر در پرداخت از طرف مشتریان خود مواجه هستند. 
این وضعیت بیش از نیمی از چنین استارتاپ هایی است 
كه به اعمال كاهش حقوق، كاهش هزینه های بازاریابی و 
صرفه جویی یك چهارمی در هزینه فروشنده روی آورده اند.

درخواست استارتاپ های سفر
استارتاپ هایی كه در بخش حمل ونقل و مسافرت فعالیت 
می كنند نیز به شــدت تحت تأثیر قرار گرفته اند؛ به طوری 
كه 78درصد از بررسی شــدگان گفته اند كه آنها در حال 
بازنگری در مدل هــای تجاری خود هســتند و مطابق با 
سناریوی فعلی، محصوالت و خدمات خود را تغییر داده اند. 
هفته گذشته مدیران استارتاپ اویو به خبرنگاران گفتند 
كه از اقدامات جدیــد بودجه ای خود بــرای اطمینان از 
ایمنی برای كاركنان و مشتریان پرده برداری كرده ا ند. آنها 
همچنین امیدوارند كه دهلی نو و دولت های ایالتی اجازه 
دهند تا تعداد بیشــتری از مردم برنامه مسافرت داشته 

باشند و بیشتر در هتل ها اقامت كنند.

نیاز به حمایت دولت
بیش از دوسوم استارتاپ ها همچنین گفته اند كه به دنبال 
سیاســتی هســتند كه باعث كاهش مقــررات و ترغیب 
خریدهای دولتی شود. همچنین بسیاری از آنها خواستار 
كاهش مالیات برای چند ســال شــده اند. از سال2017، 
اكوسیستم استارتاپی هندوســتان به طور مداوم در حال 
رشد بوده است. سال گذشته اســتارتاپ ها در این كشور، 
ركــورد 14.5میلیــارد دالر افزایش ســرمایه را به خود 
اختصاص دادند. در اوایل این ماه، دولت هندوستان بسته  
كمك 266میلیارد دالری برای احیای اقتصاد كشــور را 
تصویب كرد. گفته شده اســتارتاپ ها می توانند بخشی از 

این كمك را دریافت كنند.

حمله كرونا به استارتاپ های هند
بحران همه گیری بیماری كووید-19، گریبان 

استارتاپ های هندی را گرفته و آنها برای بقا به 
تكاپو افتاده اند

جهان استارتاپی

 بازی غم انگیز
در نامه 

سرگشاده اي 
كه  ماه گذشته 

منتشر شد، 
چندین صندوق 

 VC برجسته
به استارتاپ ها 
هشدار دادند 

كه ممكن است 
افزایش سرمایه 

جدید در چند 
 ماه آینده 

چالش برانگیز 
باشد. برای برخی 

از استارتاپ ها، 
عوامل دیگری 

نیز در این بازی 
غم انگیز وجود 

دارد

درحالی كه آخرین روز از  ماه مي سال2020را سپری می كنیم، شاید دنیا فراموش كرده باشد كه 40سال پیش در 
این ماه بزرگ ترین زمین لرزه ثبت شده در تاریخ جهان در شیلی به وقوع پیوست. ژرفای این زلزله ۳۵كیلومتر و 
مقیاس آن 9/۵درجه ریشتر بود. البته خردادماه سال1۳69یعنی ۳0سال پیش نیز یكی از مهیب ترین و بزرگ ترین 
زلزله های جهان و ایران به بزرگی 7/4درجه ریشتر، در عمق 19كیلومتری زمین، خسارات و تلفات بسیاری را 
در شهرهای شمالی ازجمله رودبار، منجیل و چندین شهر در استان گیالن و شهرهایی از استان زنجان به همراه 

داشت و روزهای تلخی را رقم زد.
چند هفته قبل تغییرات گسل مشا باعث لرزیدن تهران و برخی شهرهای اطرافش شد و خیلی ها را ساعت ها به 

خیابان ها كشاند. اما زمین لرزه ها چطور سال ها باعث ترس و وحشت ساكنان زمین شده اند؟

آناتومی زلزلـه
شاید خیلی از پایتخت نشینان خاطره لرزیدن اخیر تهران و اطرافش را فراموش 
كرده اند. زمین لرزه ها با فرمول های خاصی در اعماق زمین شكل می گیرند و 
انسان باید آن را به عنوان پدیده ای طبیعی بشناسد

ساسان شادمان منفرد
روزنامه نگار

ساختار 
زمین لرزه

چگونه زلزله ها به وجود می آیند و زمین 
زیر پای ما را به لرزه درمی آورند؟

زمین لرزه، لرزش و جنبش زمین اســت كه به علت آزاد شدن انرژی 
ناشی از گسیختگی سریع در گسل های پوسته زمین در مدتی كوتاه رخ 
می دهد. زمانی كه زمین ساخت ها به یكدیگر برخورد می كنند، انرژی 
بســیار زیادی آزاد و امواج لرزه ای را به سطح زمین ارسال می كنند. 
محّلی كه منشأ اصلی زمین لرزه محسوب می شود، معموال كیلومترها در 
عمق زمین است كه به آن »هایپوسنتر« گفته می شود. نقطه باالی كانون 
در سطح زمین را نیز مركز سطحی زمین لرزه می گویند كه بیشترین 
آسیب را به خاطر لرزش می بیند. زمین لرزه ها انواع و اقسام متنوعی 

دارند و بسته به نوع خط گسل، با یكدیگر متفاوت هستند.

زلزله های زیــر آب بعضی مواقــع موج های 
عظیم و ویرانگری را به وجود می آورند که به 

آن سونامی گفته می شود

سونامی ها
چگونه زمین لرزه های زیر آب مثل یك ماشه عظیم 

عمل می كند و موج های ویرانگر می سازد

خط گسل
چگونه پوسته زمین در 

صفحه های مختلف 
حركت می كند؟

جابه جایی آب
زمانی كه 2 صفحه اقیانوسی 
از روی هم رد شده و زلزله 
ایجاد می كنند، مقدار زیادی 
از آب باالی سر آن جابه جا 

می شود.

شروع های كوچك
امواج گرداب گونه كوچك از 
كانون زلزله با سرعتی بالغ بر 
80۵كیلومتر در ساعت به 
سمت اطراف محل به حركت 

درمی آیند.

تبدیل به سونامی
طول امواج كوتاه و بلند سونامی 
معموال بیشتر از یك متر نیست. 
این بدان معناســت كه موج ها 
شباهت زیادی به امواج اقیانوس 

دارند.

تركیب كوه ها
وقتی 2 صفحه قاره ای در خط گسل 
مخالف با یكدیگر برخورد می كنند، 
پوسته زمین با ضربه صخره ها را به 

جلو رانده و كوه به وجود می آورد.

رشته كوه های هیمالیا در 
جنوب غربی آسیا ماحصل 

برخورد صفحه های هندوستان 
و اوراسیا با یكدیگر است.

مناطق فرورانش
گســل های رانش بین صفحه های 
قاره ای و اقیانوسی باعث فرورانش 
می شوند كه منجر به تراكم بیشتر 
صفحه اقیانوسی شده تا زیر صفحه 

قاره ای غرق شود.

دره ریفت در شرق آفریقا، از 
تقسیم تدریجی صفحه آفریقا به 
2صفحه نوبیان و سومالی شكل 

گرفته است.
دره های ریفت

یك گسل معمولی، 
زمانی تشكیل می شود 

كه 2 صفحه كنار هم 
حركت كنند. در اقلیم ها 

بخشی از پوسته به 
سمت پایین می لغزد تا 

یك دره ریفت )شكاف( 
شكل بگیرد.

زلزله چگونه به وجود می آید؟
ایجاد فشاری كه باعث حركت و لرزه زمین می شود

اصطكاك، فشار می سازد
زمانی كه صفحه های 

زمین ساخت  به یكدیگر یا روی 
هم فشرده می شوند، اصطكاك 
مانع از حركت آنها شده و فشار 

بسیار عظیمی را می سازد.

انرژی آزاد می شود
زمانی كه فشار نهایتا بر 
اصطكاك غلبه می كند، 

صفحه ها ناگهان دچار 
شكستگی شده و از یكدیگر 

عبور می كنند كه این كار باعث 
آزادسازی انرژی خواهد شد و 

امواج لرزه ای ایجاد می كند.

 فرايند دوباره
شروع می شود

زمانی كه انرژی آزاد شد، 
صفحه ها در موقعیتی دیگر قرار 
می گیرند و مرحله قبلی دوباره 

تكرار می شود.

مقیاس ریشتر
اندازه گیری بزرگی زلزله با 

استفاده از سیستم لرزه نگار 
مشهور جهان؛ ریچارد اف 

ریشتر

0 –2/9
بیش از یك میلیون 
میكرو زمین لرزه در 
سال رخ می دهد كه 
مردم آن را متوجه 

نمی شوند.

5/0 –5/9
زمین لرزه های متوسط 

می توانند خسارت هایی 
را در پی داشته باشند. 
ساالنه حدود یك هزار 

مورد از این زلزله ها در دنیا 
به ثبت می رسد.

4/0 –4/9
زمین لرزه های سبك كه تقریبا 

همه متوجه آن می شوند. 
ساالنه حدود 1۵هزار مورد 

از این زلزله ها شكل می گیرد 
و پس لرزه های جزئی را نیز 

به دنبال خود دارد.

3/0 –3/9
زمین لرزه های مینور یا جزئی 
كه مردم متوجه آن می شوند 
اما هیچ خسارتی را به همراه 
ندارد. بیش از 100هزار مورد 

از این زمین لرزه ها در سال به 
وقوع می پیوندد.

Earthquake
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نگاه دیگر

آمار پایین 
مرگ در عرض 
جغرافيايی شمال
كشورهاي عرض 
جغرافيايي شمال 
نظير نروژ، فنالند 
و سوئد با وجود 
كمتر قرار گرفتن 
در معرض نور 
خورشيد و اشعه 
ماوراء بنفش، 
ميزان ويتامين 
D باالتري دارند، 
زيرا استفاده از 
مكمل ويتامين 
D و همچنين 
غني سازي  مواد 
غذايي با اين 
ويتامين حياتي، 
در آن كشورها 
رايج تر است. اين 
كشورها طبق آمار 
سازمان بهداشت 
جهاني ميزان 
ابتال و مرگ ومير 
كمتري ناشي 
از كوويد-19 
داشتند

مقاله پزشكی جدیدی حاصل مطالعات دكتر ایمون لیر 
و پروفسور رز آن كنی استاد دانشكده پزشكی ایرلندی با 
همكاری استاد جان رودس از دانشگاه لیورپول در ارتباط 
بین میزان ویتامین D و مرگ ومیر ناشــی از كووید-19 

منتشر شده است.
نویسندگان این مقاله كه به تازگی در مجله پزشكی ایرلند 
منتشر شــده اســت، تمام مطالعات مربوط به جمعیت 
بزرگساالن اروپایی را كه از ســال1999 به پایان رسیده 
است، تجزیه و تحلیل كرده اند كه ویتامین D را اندازه گیری 
كرده و میزان ویتامین D و میزان مرگ ومیر از كووید-19 

را مقایسه كرده است.
ویتامین D با قرار گرفتن در معرض نور خورشید در پوست 
ایجاد می شود. سپس به كبد و بعد كلیه منتقل شده و در 
آنجا به یك هورمون فعال تبدیل می شود كه باعث افزایش 
انتقال كلســیم از مواد غذایی در روده می شــود. جذب 
كلسیم در روده ها، ضامن سالمت و استحكام استخوان ها 

و جلوگیری از پوكی استخوان است.
اما ویتامیــن D همچنین می تواند از طریــق تعدادی از 
 SARS-COV-2 مســیرهای ایمنی درگیر در مبارزه با
از سیستم ایمنی بدن حمایت كند. بسیاری از مطالعات 
اخیر نقش محوری ویتامین D در عفونت های ویروسی را 

تأیید می كنند.
برخالف این شواهد، در این مطالعه نشان داده شد جمعیت 
كشــورهای با عرض جغرافیایی پایین تر و به طور معمول 
كشــورهای آفتابی، مانند اســپانیا و ایتالیای شمالی، از 
 D و میزان باالی كمبود ویتامین D دریافت كم ویتامین
رنج می برند. این كشورها همچنین باالترین میزان موارد 
ابتال و مرگ در اروپا در اثر كووید-19را تجربه كردند. اما 
كشورهای عرض جغرافیایی شــمال نظیر نروژ، فنالند و 
ســوئد با وجود كمتر قرار گرفتن در معرض نور خورشید 
و اشــعه ماوراء بنفش، میزان ویتامین D باالتری دارند، 
زیرا استفاده از مكمل ویتامین D و همچنین غنی سازی  
مواد غذایی با این ویتامین حیاتی، در آن كشورها رایج تر 
است. این كشورهای نوردیك همچنین طبق آمار سازمان 
بهداشت جهانی میزان ابتال و مرگ ومیر كمتری ناشي از 
كووید-19 داشــتند. هماهنگی بین سطح كم ویتامین 
D و مرگ ناشــی از كووید-19 از نظر آمــاری معنی دار 
به نظر می رسد. نویســندگان این مقاله معتقدند اگرچه 
بهینه سازی  سطح ویتامین D مطمئنا  سالمتی استخوان 
و ماهیچه ها را به همراه خواهد داشت، اما داده ها حاكی از 
احتمال كاهش عوارض جدی كووید-19 در پی مصرف 

كافی این ویتامین است.
این ممكن اســت به این دلیل باشــد كه ویتامین D در 
تنظیم و ســركوب پاسخ التهابی ســیتوكین كه موجب 
درگیری شدید با كووید-19 و ســندروم حاد تنفسی و 

در نهایت مرگ ومیر می شود، نقش مؤثری داشته باشد.
پروفســور رز آن كنی می گوید: در انگلیس، اسكاتلند و 
ولز، نهادهای بهداشت عمومی از زمان شیوع كووید-19 
توصیه ها را اصالح كرده اند. هم اكنون توصیه ها بیانگر این 
اســت كه همه بزرگســاالن باید به صورت روزانه حداقل 

400IU ویتامین D مصرف كنند.
هرچند هنوز شواهد كافی  از كارآزمایی های كنترل شده 
تصادفی برای به اثبات رساندن تأثیر ویتامین D بر نتایج 
كووید-19 وجود ندارد، اما شــواهد موقعیتی محكمی از 
ارتباط بین ویتامین D و شدت پاسخ های ایمنی بدن به 
كووید-19 و ویروس كرونا وجود دارد، ازجمله عوارضی 

مانند مرگ ومیر ناشی از این ویروس.
این مطالعه جدید از سوی استادان پزشكی ایرلندی نیز 
این ارتباط را تأیید می كند. آنهــا می گویند: ما از دولت 
ایرلند می خواهیم دستورالعمل ها را سریع به روز و همه 
بزرگســاالن را به مصرف مكمل های ویتامین D در طول 
بحران كووید-19 ترغیب كند؛ كمبــود این ویتامین در 

ایرلند كامال مشهود است.
كمبود این ویتامین در ســنین باال، افراد چاق، مردان و 
اقلیت های قومی بیشــتر دیده می شــود و بنابراین باید 
نسبت به مصرف مكمل ها به خصوص در افرادی كه دیابت 
و فشار خون باال دارند، وسواس بیشتری به خرج داده شود.

دكتر ایمــون لیر می گوید: مــا در اینجا شــاهد ارتباط 
ویتامین D با میزان مرگ ومیر هســتیم. بهینه ســازی  
ویتامین D در دستورالعمل های بهداشت عمومی بی تردید 
مزایایی برای ســالمت عمومی و عملكرد سیستم ایمنی 

بدن افراد خواهد داشت.
تحقیقات ما در این زمینه هنوز اكتشــافی اســت و برای 
نتیجه گیری بهتر به آزمایش های بعــدی احتیاج داریم 
تا شواهدی راجع به ارتباط ســطح ویتامین D كه برای 
عملكرد بهینه سیســتم ایمنی مورد نیاز اســت به دست 

بیاوریم.
با این حال، مطالعاتی از این دست همچنان به ما یادآوری 
می كنند كه میزان دریافت ویتامین D افراد جامعه به حد 
قابل توجهی كم است )حتی در كشــورهای آفتابی( این 
هشداری است برای تغییر سیاست برای اجبار به مصرف 
ویتامین D. اگر كشورهای نوردیك مجاز به انجام این كار 
باشند، هیچ دلیلی وجود ندارد كه ایرلند، انگلیس یا بقیه 

اروپا نتوانند چنین قوانینی وضع كنند.

ویتامین D علیه كووید-19
محققان كالج ترینیتی دوبلین به این نتیجه 

رسیده اند كه مصرف ویتامین D تأثیر شگرفی در 
كاهش مرگ ومیر ناشی از كووید-19 دارد

بزرگ تریــن زمین لــرزه ثبت شــده در جهــان روز 22 مــاه مي 9/5
سال1960در جنوب شیلی رخ داد. این زلزله به خاطر فرورانش 

صفحه ناسكا زیر صفحه آمریكای جنوبی به وقوع پیوست.

آیا می دانستید؟ امواج سونامی و جزر و مد چیزهای متفاوتی هستند كه دومی بر اثر فعالیت جاذبه به وجود می آید نه زمین لرزه.

موج های زلزله
چگونه امواج لرزه ای در پوسته سفر می كنند؟

شروع به آهسته شدن
زمانی كه اين امواج به قسمت های 
كم عمق آب ســاحل می رسند، 
افزايش ارتفاع كف دريا با ايجاد 
اصطكاك، ســرعت موج ها را 

كاهش می دهد.

موج ها رشد می یابند
زمانی كه سرعت شان كم می شود، 
طول امواج كاهــش و ارتفاع آن 
به شــدت افزايش پيدا می كند و 
سونامی با امواجی به ارتفاع 30متر 

شكل می گيرد.

هشدار اولیه
سونامی معموال از طريق زير تاج 
موج به ســاحل می رسد و در اين 
ميان، خأليی را ايجاد كرده و آب 

ساحلی را مكش می كند.

ضربه سونامی
چند دقيقه بعد، تاج سونامی با قدرت 
به ساحل برخورد می كند و پشت سر 
آن امواج ديگر كه به آنها، قطار موج 

می گويند به ساحل می خورند.

خط الراس اقیانوس
زمانی كه يك گسل معمولی 
بيــن 2 صفحه اقيانوســی 
پديدار مي شــود، يك دره 
جديد برای پر كردن شكاف 
به وجود می آيد و خط الراس 

اقيانوس را می سازد.
گسل های اعتصابی

وقتــی 2 صفحــه از روی 
يكديگر به صــورت افقی و 
با حالت ُســرخوردن عبور 
كنند به آن گســل اعتصابی 

يا دگرگون می گويند.

گسل سن آندرياس توسط حركت 
صفحه های پاسفيك و آمريكای شمالی 
در يك جهت اما با سرعت های متفاوت 

به وجود آمده است.

 750
كیلومتر
فاصله عميق ترين 
زلزله از سطح زمين

اندازه گیری زمین لرزه
برای اندازه گيری شدت زمين لرزه، دستگاه های مختلفی در طول تاريخ ساخته 
شده است كه به آن سيسموگراف گفته می شــود. اين دستگاه لرزش ها در 
پوسته زمين را به تصوير می كشد. تكان خوردن خط ها در دستگاه زلزله نگار، 
می تواند به شــما درباره نوع امواج اطالعات بدهد. امواج كوچك اما سريع 
P )اوليه( ابتدا ظاهر می شوند كه در ادامه امواج S )ثانويه( و امواج سطحی 
كه كندتر اما قوی تر هستند ديده خواهند شــد. فاصله زمانی بين پديدار 
شدن امواج P و S نشــان می دهد كه زمين لرزه از چه عمقی آمده است و به 
دانشمندان و متخصصان اين اجازه را می دهد كه كانون اصلی زلزله را تشخيص 

دهند. اندازه امواج در اندازه گيری مقياس و بزرگی زمين لرزه كمك می كند.

مسير حركت صخره

مسير سفر امواج

موج اولیه
امواج اوليه )P( به جلو و عقب پوسته زمين سفر می كنند و زمين 

را در يك خط مستقيم حركت می دهند. آنها سريع ترين امواج 
حركتی هستند كه با سرعت 6تا 11كيلومتر بر ثانيه حركت 

می كنند. بنابراين معموال با يك ضربه اوليه وارد می شود.

وزنه و فنر
يك وزنه سنگين از يك فنر يا رشته آويزان شده كه تمام 
حركات زمين را جذب كرده و باعث می شود كه ثابت بماند.

قلم و كاغذ
تفاوت در موقعيت بين كاغذی كه تكان می خورد، وزنه ای كه 
بی حركت است و قلم، باعث شكل  گرفتن خطوط مواج می شود.

پایه
پايه دستگاه زلزله نگار روی زمين قرار می گيرد و با زمين لرزه تكان می خورد. كاغذ از اين تكان 
متاثر شده و لرزش كاغذ منجر به آن می شود كه قلم، شدت امواج را روی آن ثبت كند.

امواج  ثانویه
امواج ثانويه )S( به باال و پايين حركت می كنند؛ درست عمود 
بر موج اوليه و اين كار باعث ايجاد حركت چرخشی در پوسته 

زمين می شود. آنها آهسته تر از امواج اوليه هستند و با سرعت 
3/4تا 7/2كيلومتر بر ثانيه حركت می كنند و فقط می توانند از 

مواد جامد عبور كنند نه مايع.

امواج الو
برخالف امواج اوليه و ثانويه، امواج سطحی فقط در سطح زمين 

حركت می كنند و اين حركت بسيار آهسته تر است. اما امواج الو 
كه نام شان برگرفته از اسم AEH Love لرزه شناس بريتانيايی 

است، سريع تر از 2 مدل موج ديگر هستند و زمين را به اين 
طرف و آن طرف تكان می دهند؛ عمود بر مسير حركت موج.

امواج ریلیگ
اسم اين امواج نيز برگرفته از نام لرد ريليگ، فيزيك دان 

بريتانيايی است. حركت آنها در سطح بوده و زمين را به شكل 
بيضوی به لرزش درمی آورند. اين امواج معموال در پايان 

زمين لرزه می آيند و بيشترين خسارت را نيز به خاطر شدت 
حركت شان وارد می آورند.

15تن
وزن بزرگ ترين 

لرزه نگار پاندولی  
فنری است.

 یك لرزه نگار
چگونه كار می كند؟

دستگاه باهوشی كه فعالیت زلزله را 
هنگام وقوع ضبط می كند.

6/0 –6/9
بيش از 100زلزله قوی 

در سال رخ می دهد كه 
خسارت ها و تلفاتی را 
در مناطق پرجمعيت 

وارد می آورد.

7/0 –7/9
زمين لرزه های عظيم، 

خسارت ها و تلفات 
سنگينی را در مناطق 

پرجمعيت به همراه دارند. 
معموال حدود 10نوع از اين 
زلزله در سال رخ می دهد.

بیشتر از 8/0
معموال كمتر از 3زلزله 

فوق العاده عظيم در سال در 
دنيا رخ می دهد. اما خسارت ها 

و تلفات برجای مانده از اين 
نوع زلزله ها، به شدت دردناك و 

وحشتناك است.
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این شمارهدرنگ

توطئههای
کرونایی

اخبارجعلی
شبکههایجتماعی
تئوري توطئه 
راجع به ارتباط 
تكنولوژي 5G و 
تلفن هاي همراه با 
ويروس كرونا، در 
هفته هاي اخير از 
طريق فيس بوك و 
يوتيوب گسترش 
يافته است

سوءاستفاده
ازنامدکتر

عالوه بر ايميل 
منتشر شده از 

سوي شاگرد 
استاد، دانشگاه 

كيوتو نيز در 
تاريخ 27 آوريل 

توضيح داد كه 
از نام پروفسو 

تاسوكو هونجو 
دانشگاه براي 

انتشار اتهامات 
دروغين و 

اطالعات نادرست 
سوءاستفاده شده 

است

ردادعای
بیاساس

به گزارش 
بي بي سي 
انگليسي، 

اين ادعاها كه 
فناوري وايرلس 
و اينترنت 5G به 

گسترش ويروس 
كرونا منجر 

شده، توسط 
دانشمندان 

محكوم و رد شده 
است

مغایرت
گزارشکشورها
روزنامه ها مطالبي 
را منتشر كردند كه 
به منابع اطالعاتي 
ناشناس از 4 عضو 
غيرآمريكايي 
گروه پنج چشم، 
استناد مي كرد. در 
اين مطالب گفته 
شد كه گزارش هاي 
4 عضو گروه 
پنج چشم با 
گزارش هاي 
آمريكا مبني بر 
توطئه دولت چين 
در شيوع ويروس 
كرونا مغايرت دارد

»دكتر آمريكا« در برابر كاخ سفيد 
آنتوني فائوچي دانشمند آمريكايي مي گويد منشأ ويروس كرونا طبيعي است اما كاخ سفيد او را مدتی از مصاحبه با رسانه ها منع كرد

شبنم سيدمجيدي 
خبرنگار

شــايد آن ويدئو وايرال شــده را ديده باشــيد، كه ترامپ 
رئيس جمهور آمريكا در يك نشست خبري مي گويد، خيلي 
زود ويروس از بين مي رود و اين احتمال وجود دارد كه اصاًل 
ديگر هرگز بازنگردد. در همان جلسه آنتوني فائوچي يكي 
از برجسته ترين متخصصان بيماري هاي عفوني در آمريكا، 
پشــت ميكروفون مي آيد و برخــالف صحبت هاي ترامپ 
مي گويد: قطعاً موج ديگري از شــيوع ويــروس را در پاييز 

خواهيم داشت.
 او بدون واهمه مخالفــت مي كند، اما مي گويــد با توجه به 
شــواهد اميدوار اســت كه آمريكا تا آن زمان آماده تر باشد. 
او كه به دكتر آمريكا معروف شــده، در گفت وگوهايي ديگر 
نيز با اظهارات ترامــپ درباره اينكه ويروس كرونا ســاخته 
دست چيني هاست و به عمد منتشر شــده، مخالفت كرده 
اســت. آنتوني فائوچي، مشاور ارشــد دونالد ترامپ در امور 
 پزشــكي كه تبديل به چهره علمي آمريكا در مورد ويروس
 كوويد-19شده است، مي گويد: همه شواهد نشان مي دهد 
ويروســي كه همه گير شد، ساخته آزمايشــگاهي در چين 
نيست. فائوچي مدير مؤسسه ملي بيماري هاي عفوني و آلرژي 
آمريكا با نشان مي دهد اين گفته خود به همه بحث هاي ميان 
سياستمداران و انديشمندان تقريباً پايان داد. او از اصطالح 
چرخه جروبحث در مصاحبه با نشنال جئوگرافيك در اين باره 
اســتفاده كرد؛ »اگر به تكامل ويــروس در خفاش ها و آنچه 
هم اكنون وجود دارد، نگاه كنيد، شواهد علمي بسيار محكمي 
وجود دارد كه نشان می دهد اين امر نمي تواند ساخته دست 
انسان، مصنوعي يا عمدي بوده باشــد«. فائوچي مي گويد: 
همه  چيز درباره تكامل در طول زمان نشان مي دهد كه ويروس 

در طبيعت تكامل يافته و بعد وارد گونه هاي ديگر شده است.
 او همچنين براساس شواهد علمي، هيچ نظريه جايگزيني 
را محتمل نمي داند. نظريه هايي مثل اينكه كســي ويروس 
كرونا را در طبيعت يافت، آن را به آزمايشگاه آورد و سپس 
ويروس به طور اتفاقي فرار كرد. بعد از اين صحبت ها بود كه 
مقامات كاخ ســفيد مانع حضور آنتوني فائوچي متخصص 
برجسته بيماري هاي عفوني كاخ سفيد در جلسه نمايندگان 
با موضوع بررسي واكنش هاي آمريكا به ويروس كرونا شدند. 
 VOX سخنگوي كميته تخصيص بودجه مجلس به مجله

در اين باره گفت كه اين كميته به دنبال شهادت فائوچي در 
جلسه دادرســي 6 مي  درباره كم كاري دولت براي مقابله با 
ويروس بود، كه كاخ سفيد از اين اتفاق جلوگيري كرد. كاخ 
سفيد در بيانيه اي در اين زمينه اعالم كرد: اينكه از فائوچي 
خواسته شود براي شهادت عليه دولت حاضر شود، آن هم 
در زماني كه دولت وســط جنگ با ويروس كرونا قرار دارد، 

اقدامي حمايتي نيست.
 اين احتمال وجود دارد كه كاخ ســفيد تصميم خود را در 
مورد شــهادت فائوچي عوض كند. بنابر گزارش ها فائوچي 
و ســاير كارشناسان ارشد بهداشــت عمومي از مصاحبه با 
شــبكه CNN براي مدتي منع شــدند. كنگره اين روزها 
نظارت خود را در مورد دولت ترامــپ و واكنش هاي آن به 
ويروس كرونا افزايش داده است. بنابراين  يك احتمال وجود 
دارد كه جزئيات بيشــتري در مورد  اجازه صحبت ندادن به 
فائوچي برمال شود. اخيراً نيز ترامپ در توييتر خود هشتگي 
را ريتوييت كرد با عنوان »اخــراج فائوچي«. اما فائوچي در 
واكنش به اين هشــتگ گفت: من هر روز با رئيس جمهور 
مالقات مي كنم. اصــال امكان ندارد چنيــن اتفاقي بيفتد. 
ترامپ قصد چنيــن كاري را ندارد. كار من هميشــه ارائه 
مشاوره براساس شــواهد علمي و دانش بوده و به انجام آن 
ادامه خواهم داد. دكتر فائوچي چندی پيش به رســانه ها 
اعالم كرد كه به دليل ارتباطي هر چنــد كم خطر با يكي از 
كاركنان كاخ سفيد كه تست كروناي او مثبت شده، به شكل 
خودخواســته خود را قرنطينه كرده است. كم خطر به اين 
معني كه با فردي كه آزمايش او مثبت بوده، ارتباط نزديكي 
نداشته است. او مانند دكتر استفان هان رئيس سازمان غذا 

و دارو، در قرنطينه كامل نيست.
  اين قرنطينه فائوچي درست همزمان شد با زماني كه ترامپ 
مي خواست قرنطينه در كشور را كاهش دهد و از ايالت هاي 
آمريكا خواست مجدداً شهرها را بازگشايي كنند.تا اين زمان 
فائوچي يكي از مخالفان پايان قرنطينه بود.البته او باالخره 
چند روز پيش با دو مصاحبه كليدی و تغيير اساسی در لحن، 
از منع رسانه ای خود بازگشت. او حتی اظهار كرد كه ماندن 
در خانه و قرنطينه راه درستی نيست و به آمريكا ضربه های 
اساســی وارد می كند. اين تغيير در لحــن فائوچی تعجب 
زيادی را برانگيخته است. چيزی كه مشخص است ماهيت 
ويروس و شواهد علمی درباره آن تغييرنكرده پس اين تغيير 

رويكرد داليل ديگری در پشت پرده دارد. 

فيك نيوز عليه پروفسور ژاپني
 يك بيانيه از سوي تاسوكو هونجو منتشر شد كه مي گفت 

 او هرگز روی كرونا كار نكرده است

چندي پيش توييتي در شبكه هاي اجتماعي جهان و همچنين كانال هاي تلگرامي ايراني دست 
به دست شد همراه با عكسي از پروفسور تاسوكو هونجو برنده جايزه نوبل كه ادعا مي كرد ويروس 
كرونا طبيعي نيست. پروفسور در اين پيام مي گفت: »اگر منشا ويروس طبيعت بود نمي توانست 
روي كل جهان تأثير منفي بگذارد. طبق طبيعت، دما در كشــورهاي مختلف متفاوت است. 
اگر منشــأ ويروس طبيعي بود، فقط بايد در كشورهايي كه دمايي مشــابه چين دارند، تأثير 
مي گذاشت. اما امروز شيوع آن را هم در سوئيس مي بينيم، هم در مناطق بياباني. من 40سال 
روي حيوانات و ويروس ها تحقيق كرده ام. منشأ اين ويروس طبيعي نيست. ساخت دست بشر 
و به طور كل مصنوعي است. 4سال در آزمايشگاه ووهان در چين كار كرده ام. با همه كاركنان 
آن آشنا هستم. بعد از حادثه كرونا، با همه آنها تماس گرفته ام اما موبايل هايشان 3 ماه خاموش 
است. احتماالً همه اين تكنسين هاي آزمايشــگاه مرده اند. براساس همه دانش و اطالعاتم تا 
امروز مي توانم بگويم كه ويروس كرونا 100درصد غيرطبيعي است. از خفاش ها نيامده و چين 
آن را توليد كرده است. اگر ثابت شود چيزي كه مي گويم اشتباه است، چه حاال چه بعد از مرگم، 
دولت مي تواند جايزه نوبل مرا پس بگيرد. اما چين دروغ مي گويد و حقيقت يك روز بر همگان 
روشن مي شود«. اما رسانه هاي جريان اصلي سريعاٌ ثابت كردند كه ادعاهاي فوق تقلبي هستند. 
پروفسور تاسوكو هونجو استاد برنده جايزه نوبل از دانشگاه كيوتو ژاپن است. او در سال 2018 
به همراه جيمز آليسون به خاطر كشفي جديد در زمينه درمان سرطان، جايزه نوبل پزشكي را 
به دست آورد. وقتي با او تماس گرفته شد، همه اين ادعاها را رد كرد. آلوك كومار، دانشجوي 
دكترايي كه زيرنظر پروفسور كار مي كند، در ايميلي به نمايندگي از او، اعالم كرد كه »پروفسور 
هونجو هرگز چنين حرفي نزده است. تك تك جمالت اين توييت ها كاماًل نادرست است و هيچ 
ارتباطي با واقعيت ندارد. پروفسور هونجو هرگز در آزمايشگاه ووهان كار نكرده است. او هرگز 
به آنجا زنگ نزده و روي منشأ ويروس و ساير موارد مرتبط با آن كار نكرده است. تمام محتواي 

اين توييت جعلي است.«
حتي مراجعه به بيوگرافي پروفسور هونجو نيز نشان مي دهد كه او از سال 1984تا 2005 به 
شكل تمام وقت در دانشگاه كيوتو ژاپن مشــغول تدريس بوده است. هم اكنون او استاد گروه 
ايمونولوژي و ژنوميك دانشگاه كيوتو است. عالوه بر ايميل منتشر شده از سوي شاگرد استاد، 
دانشــگاه كيوتو نيز در تاريخ 27 آوريل توضيح داد كه از نام پروفسو تاسوكو هونجو دانشگاه 
براي انتشار اتهامات دروغين و اطالعات نادرست سوءاستفاده شده است. بر اين اساس  استاد 
مصاحبه اي هم با يك پورتال خبري مستقر در ژاپن با عنوان نيكي ايژين ريويو انجام داده كه 
تاريخ آن به 10آوريل 2020 برمي گردد. استاد در اين مصاحبه مي گويد: »اين بيماري از چين 
سرچشمه گرفته است، اما اين كشور نخستين كشوري خواهد بود كه از شر ويروس خالص 
مي شود. نمي توانم بگويم كه آيا اين امر باعث افزايش و قدرت نفوذ چين خواهد شد يا اينكه 
جهان چين را تحريم خواهد كرد، اما اين احتمال وجود دارد كه نظم جهاني پس از شيوع اين 
ويروس تغيير كند«. او در مورد اينكه ويروس كوويد-19دســت ساز بشر است چيزي نگفته 
است.  پس از همه اينها يك بيانيه نيز از سوي پروفسور منتشر شد كه مي گفت حساب توييتري 
كه به نام او ساخته شده و منشا توليد و ارائه محتواي دروغين است، متعلق به استاد نيست و 

توسط شخصي با مقاصد مخرب ساخته شده است. لطفا اين اخبار فيك را تمام كنيد.

»پنج چشم« سرگردان
گروه امنيتي پنج چشم،  ادعاهاي آمريكا را درباره اينكه ويروس 

كرونا در آزمايشگاه ساخته شده، تأييد نكرده اند
دنيا مي خواهد بداند كه ويروس از كجا 
نشــات گرفته و چگونه همه كشورها 
را درگير كرده اســت و چه كشورهايي 
در اين زمينه مرتكب اشــتباه يا تخلف 
شــده اند. اما وقتــي ترامــپ و ديگر 
آمريكايي ها اطمينان مي دهند كه چين 
در اين زمينه جنايتكار است، احتماالً 

هيچ تحقيق جهاني درستي در اين باره انجام نخواهد شد. با اين حال بررسي برخي گزارش ها 
نشان مي دهد كه رئيس جمهور آمريكا حتي نتوانسته نزديك ترين متحدان خود را متقاعد كند 

كه منشأ ويروس كرونا از آزمايشگاه ووهان در چين بوده است.
گروه امنيتي پنج چشم كه متشكل از كشورهاي استراليا، كانادا، نيوزيلند، انگلستان و آمريكاست، 
در مورد منشأ ويروس كرونا به اتفاق نظر نرسيدند. از يك طرف آمريكا ادعا مي كند كه چين شيوع 
ويروس را در ابتدا پنهان كرد و مايك پمپئو وزير خارجه اياالت متحده مي گويد كه ويروس از انستيتو 
ويروس شناسي ووهان منتشر شده است. اما 4 كشور ديگر از ابتدا درباره صحت اين ادعاها به شدت 
محتاطانه عمل كردند و برخالف فشارهاي شديدي كه از سوي آمريكا روي آنها قرار داشت، به چنين 
نتيجه گيري اي اذعان نكردند. در روزهاي ابتداي  ماه مي، شبكه سي ان ان و روزنامه گاردين هر دو 
مطالبي را منتشر كردند كه به منابع اطالعاتي ناشــناس از 4 عضو غيرآمريكايي گروه پنج چشم، 
استناد مي كرد. در اين مطالب گفته شــد كه گزارش هاي 4 عضو گروه پنج چشم با گزارش هاي 
آمريكا مبني بر توطئه دولت چين در شيوع ويروس كرونا مغايرت دارد. مقاله اول مي گويد: »منابع 
اطالعاتي ميان متحدان آمريكا نشان مي دهد كه شيوع ويروس به احتمال زياد از آزمايشگاه چيني 
نبوده است«و و عنوان مقاله دوم مي گويد: »اطالعات گروه پنج چشم با اين تئوري كه كوويد-19 
از آزمايشگاه بيرون آمده است، مغايرت دارد«. اين گزارش ها سؤاالت ناراحت كننده اي را در مورد 
اتهامات جنجالي وزير امور خارجه آمريكا به وجود مي آورد. آيا آمريكا شواهدي در دست دارد كه 
نشان مي دهد ويروس از آزمايشگاه ووهان بيرون آمده است؟ همچنين گزارشي در همين زمينه 
توسط روزنامه ديلي تلگرام استراليا منتشر شده است كه ادعا مي كند يك سند مخفي 15صفحه اي 
از سوي دولت هاي غربي )احتماالً همان پنج چشم( تهيه شده كه دولت چين را مقصر شيوع مي داند. 
حاال در مورد اين مقاله و صحت ادعاهاي آن نيز ترديد وجود دارد. البته دولت استراليا بالفاصله بعد 
از انتشار اين مقاله واكنش نشان داد و ادعاهاي آمريكا در مورد اينكه ويروس كرونا در آزمايشگاه 
ووهان ساخته شده را مورد تأييد قرار نداد و اعالم كرد كه اين تئوري براساس اسناد اطالعاتي گروه 
پنج چشم نيست. گروه پنج چشم مستقيماً در مورد ادعاهاي آمريكا مخالفت نمي كند. همچنين 
اداره اطالعات امنيت داخلي آمريكا هفته گذشته بيانيه اي منتشر كرد كه در آن مي گفت با 
اجماع علمي بين المللي درباره اينكه ويروس كوويد-19 ساخته دست انسان نيست، موافق 
است. هفته گذشته نيويورك تايمز هم گزارش داد كه مقامات دولت ترامپ بعضي رسانه ها را 
براي پيوند دادن ويروس به آزمايشگاه هاي ووهان، تحت فشار قرار مي دهند. البته اين نكته 
نمي تواند به كل ماجرا كمكي كند، اما به هر حال براي هر ناظر بي طرفي يادآور ادعاهاي آمريكا 
درباره سالح هاي كشتار جمعي در عراق است كه در سال2003 منجر به حمله آمريكا به عراق 
شد. بعدها معلوم شد كه ادعاهاي دولت بوش كاماًل نادرست بود و حاال به نظر مي رسد بخش 

امنيتي و اطالعاتي آمريكا دوباره در حال اجراي همان ترفندهاست.
اياالت متحده، رهبر حقيقي گروه »پنج چشم است و به همين دليل عالقه دارد كه متحدان 
خود را تحت فشــار قرار دهد تا به طور علني با اظهارنظرهاي سياســي اين كشور موافقت 
كنند كه به اصطالح تصويري از يك »جبهبه متحد« را به چين نشــان دهد. البته برخالف 
موضوع عراق، امكان حمله آمريكا به چين وجود ندارد، اما بدون شك مي خواهد يك ائتالف 
بين المللي عليه چين ايجاد كند تا فشارهاي بيشتري بر اين كشور وارد آورد. آمريكا نمي تواند 
چنين كاري را به تنهايي انجام دهد و ابزار الزم براي آن را ندارد.با اين حال كشورهاي پنج 
چشم، تا حدودي عقب كشيده اند، چرا كه رهبران اين كشورها )به ويژه مقامات اطالعاتي و 
امنيتي( به اين نتيجه رسيده اند كه اين همان مسيري است كه بوش انجام مي داد. بنابراين 
احتماال دولت ترامپ فشار خود را بر اين كشورها افزايش مي دهد، هر چند كه ممكن است 

به راحتي به ضرر خود او شود.

انگشت اتهام اروپايي ها
 به سمت اينترنت پرسرعت

 مردم در اروپا و به خصوص انگلستان به زيرساخت هاي 
فناوري 5G با اين ادعا كه منشأ ويروس كروناست، حمله مي كنند

يك نوع تئوري توطئه در اروپا گسترش 
يافتــه كــه فنــاوري 5G و همزماني 
آن بــا بحــران كرونا نشــان مي دهد 
اين تكنولوژي منشــأ شــيوع ويروس 
بوده اســت. اين تئوري توطئه منجر 
به حمالت گســترده اي به مهندسان 
ارتباطات و اينترنت شــد كــه در  ماه 
آوريل 70 حادثه حمله و سوءاستفاده 

را رقم زد.
شبكه اينترنتي 5G كه در تلفن هاي همراه در اختيار كاربران قرار گرفته است، باعث ترس هاي 
بي دليل در استفاده از اين فناوري ميان مردم شده و منجر به هجوم مردم عصباني به مهندسان 
شركت هاي زيرساخت شده است. تا به حال چندين برج سلولي اين تكنولوژي در اروپا آتش 
زده شده است. مهاجمان مي گويند اين تكنولوژي ايمني بدن را به خطر مي اندازد و همچنين 

باعث شيوع ويروس است.
البته به گزارش بي بي سي انگليسي، اين ادعاها كه فناوري وايرلس و اينترنت 5G به گسترش 

ويروس كرونا منجر شده، توسط دانشمندان محكوم و رد شده است.
يكي از مهندسان زيرســاخت به نام هارون اشــتون در گفت وگو با گاردين مي گويد: هنگام 
رانندگي براي كمك به مشترياني كه با اين تكنولوژي به مشكل خورده اند، يك خودرو جلوي 
من را گرفت و روي ترمز زد. راننده خودرو بيرون آمد و به ســمت من حمله كرد و ســخنان 
وحشتناكي گفت. او مي گفت شما با فناوري 5G ويروس را منتشر كرده ايد و آدم ها را مي كشيد.

آنها مي گويند دكل هاي اينترنت 5G، هم باعث بروز ويروس كرونا و هم ســرطان هســتند. 
كاترين كولومس، مدير امور شــركت اپن ريچ مي گويد كه در هفته هاي گذشته حمالت در 
اروپا افزايش پيدا كرده است. وي ادامه مي دهد: مهندساني كه براي خطوط باند پهن اينترنت 
كار مي كنند، براي نصب زيرساخت هاي 5G به ايجاد سرطان و ويروس كرونا متهم شده اند. او 
مي گويد: بسياري از موارد آزار و اذيت آنها، كالمي بوده است. اما تعدادي آتش سوزي هم رخ 
داده. مهندسان ما ســعي مي كنند كار خود را انجام دهند تا شبكه اينترنت كشورها را به هم 
وصل كنند. اين قبيل رفتارهاي مردم واقعاً  ناراحت كننده اســت. او مي گويد: روي تجهيزات 
خياباني اينترنت، پوســترهايي ضد  اين تجهيزات نصب شده كه پشت آنها تيغ و سوزن هايي 
چسبانده اند. خوشبختانه هيچ يك از مهندسان هنوز با اين موارد خطرناك آسيب نديده اند و 

راهنمايي هاي الزم براي مواجهه با چنين موقعيتي به آنها شده است.
اين تئوري توطئــه راجع به ارتباط تكنولــوژي 5G و تلفن هاي همراه بــا ويروس كرونا، در 
هفته هاي اخير از طريق فيس بوك و يوتيوب گسترش يافته است. اين امر زماني برجسته تر 
شد كه شماري از افراد مشهور ازجمله ستاره تلويزيوني آماندا هولدن، وودي هارلسون بازيگر 
هاليوود و اميرخان بوكسور مشهور، در شبكه هاي اجتماعي خود آن را به اشتراك گذاشتند. 
برخالف اينكه شبكه هاي اجتماعي متعهد شده اند با انتشار اخبار جعلي درباره ويروس كرونا 

مقابله كنند، اين نظريه توطئه درباره 5G به سرعت گسترش يافت.
پخش آنالين اين نظريه عواقب خطرناكي را در دنياي واقعي به همراه داشــته اســت. حتي 
مهندساني كه هيچ كدام در نصب زيرساخت هاي 5G دخيل نبوده اند در معرض خطر و حمله 
قرار گرفته اند. در يك حادثه به يك مهندس گفته شد اگر معلوم شود آنها دكل هاي 5G نصب 
مي كنند، خودروي او را منهدم خواهند كرد. در جايي ديگر يــك زن فرياد مي زد كه 5G از 

كوويد-19 خطرناك تر است.
فقط در طول 7روز اخير بيش از 54هزار پست در فيس بوك به 5G و ارتباط آن با كرونا اشاره 
كرده اســت كه بيش از 2ميليون بار اشتراك گذاري شــده اند. محبوب ترين پست ها آنهايي 
بوده اند كه تصويري از بيل گيتس با شاخ شيطان را نشان مي دادند. تئوري توطئه درباره فناوري 

5G و انتشار ويروس كرونا همچنان هر روز ده ها هزار بازديد اينترنتي دارد.
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این شمارهدرنگ

توطئههای
کرونایی

جهشژنتیکی
درویروس
بيشتر 
دانشمنداني كه 
روي موضوع 
كرونا و همه گيري 
آن تحقيق 
كرده اند، معتقدند 
ويروس كرونا 
در خفاش ها 
وجود داشته و به 
شكلي طبيعي و 
با كمك گرفتن 
از جهش هاي 
ژنتيك مسير 
خود را به بدن 
انسان باز كرده 
است

ردمنشاءانسانی
دانشمندان 
به صورت مداوم 
دست داشتن 
انسان در ساخت 
ويروس كرونا 
و مهم تر از آن 
ساخت ويروس 
به عنوان سالح 
بيولوژيكي را رد 
كرده اند و تأكيد 
دارند نتايج 
پژوهش هاي آنها 
نشان از منشا 
حيواني ويروس 
دارد

رویدادهای
عجیب

از چندين هفته پيش 
از قتل ليو، مقامات 
و رسانه هاي چيني 

ادعاهايي بدون مدرك 
را درباره آمريكايي 
بودن منشأ ويروس 
كرونا مطرح كردند 

كه بعضي از كاربران 
شبكه هاي اجتماعي 

در چين همزماني اين 
دو رويداد را بسيار 

عجيب مي دانند

اتهامزنیبهایران
رويترز در راستاي 

انتشار خبر حمالت 
هكرها ادعا كرد كه 
هكرهايي مرتبط با 

ايران در تالش براي 
دستيابي به اطالعات 

سازمان جهاني 
بهداشت بوده اند؛ 

ادعايي كه از سوي 
دولت ايران رد شد

همزمان با باالرفتن آمار ابتال و مرگ ومير ناشــي 
از همه گيري كرونا در جهان، تحليل هاي امنيتي 
شركت كسپرسكي از استفاده از نام ويروس كرونا 
براي انجام حمالت ســايبري خبر داده است. به 
گفته اين شركت، هكرها از نام ويروس كرونا براي 
ترتيب دادن حمالت سايبري، مانند باج خواهي 
ســايبري و ديگر انواع تهديد ســايبري استفاده 
مي كنند. تحليل گران كسپرسكي مي گويند كه 
درحال حاضر بدافزارهايي با نام ويروس كروناي 

ووهان در جهان ديجيتال در گردش هستند.
اما اين چالشــي نيست كه در ســايه همه گيري 
كرونــا، دولت ها را با دردســرهايي جديد مواجه 
ســاخته اســت. چالش اصلي حمالت هكرها به 
شركت ها، دانشگاه ها و مؤسسه هاي پژوهشي است 
كه در حال پژوهش درباره ويروس كرونا و واكسن 
مهار كننده آن هستند. حمالت سايبري در راستاي 
مختل سازي پژوهش هاي علمي يا به سرقت بردن 
داده هايي كه محققان درباره كرونا كشف كرده اند، 
از  ماه آوريل 2020 آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد.
اوايل  ماه آوريل شــركت اينترنتــي چيهو 360 
در چين، از حمله بزرگ يك گــروه هكري به نام 
دارك هتل به سرورهاي رايانه اي نهادهاي دولتي 
اين كشــور خبر داد. به گفته اين شركت، هكرها 
عالوه بر چين، عليه نهادهاي ديپلماتيك از جمله 
نمايندگي هاي سياســي در ايتاليا، انگلســتان، 
تايلند، كره شمالي و سازمان بهداشت جهاني نيز 
حمالتي انجام داده اند. رويترز در راستاي انتشار 
خبر اين حمالت ادعا كرد كه هكرهايي مرتبط با 
ايران در تالش براي دستيابي به اطالعات سازمان 

جهاني بهداشت بوده اند؛ ادعايي كه از سوي دولت 
ايران رد شد.

اواسط  ماه آوريل نيز يكي از مقامات ارشد امنيت 
سايبري اف بي آي اعالم كرد هكرهاي وابسته به 
دولت هاي خارجي به شــركت هايي كه در حال 
تحقيق روي شيوه هاي درمان كوويد-19بوده اند 
حمله كرده انــد. به گفته تونيــا اوگورتز، پليس 
فدرال آمريكا شاهد حمالت سايبري هكرهاي 
دولت هاي خارجي به مؤسســات تحقيقاتي و 
بهداشت و ســالمت بوده اســت. چند روز پس 
از اين رويداد، بيــش از 25هــزار آدرس و رمز 
عبور ايميل هاي اشــخاص حقيقي و حقوقي در 
مؤسسات درماني، سازمان بهداشت جهاني، بنياد 
بيل گيتس و چند سازمان ديگر مرتبط با مبارزه 
با ويروس كرونا به سرقت رفت و در فضاي مجازي 
منتشر شد. خبر اين سرقت را گروه SITE كه بر 
فعاليت هاي تروريســتي و افراطي گري نظارت 
دارد منتشر كرد. به گفته اين گروه بالفاصله پس 
از انتشــار ايميل و رمزهاي ورود توسط هكرها، 
بسياري از گروه هاي تندرو و افراطي تالش كردند 
از اين اطالعات براي ورود به ايميل  سازمان ها و 

افراد استفاده كنند.
اما حمالت اخير به دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي 
انگليسي و آمريكايي كه در حال پژوهش و تحقيق 
درباره درمان كرونا هســتند، بحث برانگيزترين 
اتهامي است كه 2كشور به هكرهاي دولتي وابسته 
به كشورهاي مختلف وارد كرده اند. براساس گزارش 
گاردين، روز چهارم مي 2020 مركز امنيت سايبري 
ملي بريتانيا هشــدار داد كه مراكــز تحقيقاتي و 

دانشگاه هاي اين كشور در معرض موجي وسيع از 
تالش هكرها براي نفوذ به پژوهش هاي مرتبط با 
كشف درمان كرونا قرار گرفته اند. به گفته اين مركز 
حمالت هدفمند هكرهــاي مرتبط با دولت هاي 
متخاصم رو به افزايش گذاشــته  است. بريتانيا يا 
دست كم رسانه هاي بريتانيايي ادعا مي كنند كه 
دولت هاي روسيه، ايران و چين در پس پرده اين 

حمالت سايبري قرار دارند.
به گفته ســخنگوي آژانس ملي امنيت سايبري 
بريتانيا، هر حمله عليه تالش ها بــراي مبارزه با 
بحران همه گيري كرونا به شــدت قابل سرزنش 
است. بر اساس اعالم اين آژانس، حمالت سايبري 
مرتبط با ويروس كرونا در ماه هاي اخير افزايشي 
قابل توجه يافته  اســت و متخصصان بريتانيايي 
بيست وچهارساعته درتالشند تا به سازمان هاي 
قرباني كمك كنند. دانشــگاه آكســفورد كه در 
زمينه ساخت واكسن كرونا در جهان پيشگام به 
شمار مي رود، به تازگي از همكاري خود با آژانس 
ملي امنيت ســايبري بريتانيا براي محافظت از 

پژوهش هايش خبر داده است.
جديد ترين ادعا عليه دولت ايران حمله هكرهاي 
وابســته به ايران به شركت داروســازي گيلياد 
است كه در گزارشــي ديگر توسط رويترز مطرح 
شــده  اســت. رويترز در گزارش روز هشتم مي 
 خود- براساس آرشيو وب هاي در دسترس عموم 
اظهارنظــر 3محقق امنيت ســايبري- ادعا كرد 
كه هكرهاي وابســته به جمهوري اسالمي تالش 
كرده اند اطالعات شــركت داروسازي آمريكايي 
گيلياد را به سرقت ببرند. شــركت گيلياد يكي از 
معتبرترين شركت هاي داروسازي جهان است كه 
در حال تحقيق گسترده روي ويروس كرونا است 
و داروي رمدسيوير توليدي اين شركت به تازگي از 
سوي بيمارستاني در شيكاگو به عنوان عاملي براي 
سرعت يافتن بهبود بيماران مبتال به كوويد-19 
معرفي شده است. نماينده ايران در سازمان ملل 
متحد با اعــالم اينكه دولت ايــران درگير جنگ 
سايبري نيست و فعاليت هاي سايبري ايران كامال 
دفاعي و براي محافظت در برابر حمالت بيشتر به 
زيرساخت هاي ايران است، هرگونه دخالت در اين 

حمالت را تكذيب كرده است.
به گفته متخصصــان امنيت ســايبري، افزايش 
حمالت ســايبري به شــركت ها و مؤسســات 
داروســازي و پژوهشــي نشــان از آن دارد كه 
سازمان هاي اطالعاتي كشورهاي مختلف تا چه 
اندازه تالش هاي خود را بــراي مطلع باقي ماندن 
از وضعيت همه گيري و دسترســي به اطالعات 
جديد از شــيوه هاي درماني همه گيــري كرونا 

افزايش داده اند.

روز شــنبه دوم  ماه مي 2020، جسد مردي 
چيني در خانه اش واقع در منطقه راس كشف 
شد. بدن بي جان بينگ ليوي سي وهفت ساله، 
اســتاديار دانشــگاه پيتزبورگ كه به تازگي 
پژوهش خود درباره كوويد-19 را در دانشگاه 
پيتسبورگ آغاز كرده بود، ظهر روز شنبه با 
چندين گلوله در بدنش در خانه اش كشــف 
شد. بينگ ليوي چيني االصل، پيش از ورود 
به آمريكا براي تحصيل در دانشگاه هاي معتبر 
اين كشور، مدرك كارشناسي و دكتري علوم 
رايانه اي خود را از دانشگاه سنگاپور دريافت 

كرده  بود.
به گفته ايــوت بهار، رئيس بخــش بيولوژي 
رايانشي دانشكده پزشكي دانشگاه پيتزبورگ، 
ليو فردي نابغه، سختكوش و باهوش بود  كه در 
چندين پروژه علمي مشاركت داشت. دانشگاه 
پيتزبورگ نيز در بيانيه اي اعالم كرد: ليو در 
آستانه كشــفي بســيار مهم در زمينه درك 
مكانيسم سلولي زمينه ســاز ابتال به ويروس 
كروناي جديد و همچنين اســاس ســلولي 
عوارض ابتــال به اين ويروس بوده اســت. ما 
تمام تالش خود را خواهيم كرد آنچه بينگ 
آغاز كرده را به سرانجام برسانيم تا به او اداي 

احترام كنيم.
پليــس منطقــه راس معتقد اســت مردي 
چهل وشش ســاله به نام هائو گــو، مهندس 
نرم افزار كه بعد ها داخــل خودروي خود كه 
در فاصلــه چندمتري از خانــه بينگ پارك 
شده بود خودكشــي كرد، به ليو تيراندازي 
كرده  است. پليس تنها به گفتن اين موضوع 
كه هيچ سرقت  يا ورود اجباري اي رخ نداده 
كفايت كــرد و درباره انگيــزه احتمالي قاتل 
اظهار نظري نكرد. گزارش هاي كالبد شكافي 
نشان داده كه قاتل چندين بار به سر، گردن 
و سينه آقاي ليو شــليك كرده  است. پليس 
همچنين اعالم كرد كه اين 2مرد يكديگر را 
مي شــناختند و هيچ مظنون ديگري در اين 

پرونده وجود ندارد.
به گفته ايوت بهار، ليو به تازگي تحقيق درباره 
كروناي جديد را آغاز كرده  بود و تا دستيابي 

به نتايجي جالب توجه فاصله چنداني نداشت. 
همين موضوع و اصليت چيني او اســت كه 
به خرمن نظريه هاي توطئــه در جهان آتش 
انداخته  است. اگرچه كارآگاهاني كه پرونده 
قتل ليو را در دست دارند اعالم كرده اند قتل او 
ظاهرا ارتباطي با تحقيقاتش ندارد و احتماال 
نتيجه يك ماجراي مثلث عشــقي است، اما 
شــايعات فراواني مبني بر ارتباط تحقيقات 
ليو با مرگش ايجاد شده  است. به گفته پليس، 
تحقيقات تا به امروز نشان داده اند قتل احتماال 
نتيجه درگيري طوالني مدت بر سر ماجر ايي 
عاطفي بوده  است و هيچ نوع مدركي مبني بر 
ارتباط قتل با استخدام در دانشگاه پيتزبورگ 
و  يا پژوهش هاي علمي درباره ويروس كرونا 
يا وضعيت ناشي از همه گيري كرونا در اياالت 
متحده و ديگر نقاط جهان نداشــته  است. با 
اين همه، شــايعات درباره دليل مرگ ليو در 
شــبكه هاي اجتماعي چين دســت به دست 
مي شــوند. بســياري از كاربران در شــبكه 
چيني Weibo  درباره مشكوك بودن مرگ 
او اظهارنظر كرده انــد و آن را اپيزودي جديد 
از مجموعــه فيلم هاي ماموريــت غيرممكن 
توصيف كرده اند. كاربر ديگري در صفحه خود 

نوشت: »شــايد او فهميده بود كه ويروس از 
آزمايشگاهي در آمريكا منتشر شده  است«. 
مشاور سياســي ديويد اوربن در توييتر خود 
نوشــت: »آيا فرد ديگري هم فكر مي كند كه 

اين اتفاق خيلي مشكوك است؟«.
شــيوا آيادوراي، دانشــمند و مخترع، نيز 
در توييتر خود نوشــت: »مرگ بينگ ليو- 
بيولوژيست سامانه هاي رايانشي- تخصصي 
مشــابه تخصص من كه در حــال مطالعه 
روي مكانيســم ويروس كرونــا بود، كاري 
كه من در حال انجام آن هســتم، بســيار 
غم انگيز و ناراحت كننده است و پرسش هاي 
بسياري ايجاد كرده  اســت. او چطور و چرا 
مرد؟ آيا ايــن يك پيام بود؟ آيــا بايد براي 
خود محافظ استخدام كنم؟«. نظريه هاي 
توطئه و مطرح شــدن ادعاهاي بي اساس 
از سوي سياستمداران و رســانه ها درباره 
همه گيري كرونا و منشــأ آن روزبه روز به 
شــايعات بيشــتري درباره نقش داشتن 
دولت هاي چين يا آمريكا در اين همه گيري 
دامن مي زند. از چندين هفته پيش از قتل 
ليو، مقامات و رســانه هاي چيني ادعاهايي 
بدون مدرك را درباره آمريكايي بودن منشأ 
ويروس كرونا مطرح كردنــد كه بعضي از 
كاربران شــبكه هاي اجتماعــي در چين 
همزماني اين دو رويداد را بســيار عجيب 
مي دانند. از ســوي ديگر ايــن حقيقت كه 
پزشــكان و خبرنگاران چيني كه به واسطه 
تالش براي هشــدار به جامعه درباره شيوع 
كرونا مــورد آزار و اذيت قــرار گرفته اند، 
بدبيني ها را نسبت به چين افزايش مي دهد.
شايعات ديگر بر اين اساس هستند كه ويروس 
در اصل در آمريكا شايع شــده  است و دولت 
آمريكا در تالش است تا اين واقعيت را پنهان 
نگه دارد. بسياري از كاربران، نژاد چيني ليو 
را عامل به خطــر افتادن جــان او مي دانند. 
همچنين گلوبال تايمز، رسانه مرتبط با دولت 
چين، مقاله اي مفصل درباره گمانه زني هاي 
موجود از داليل قتل ليو منتشــر كرده  است. 
شايعاتي ديگر نيز در شبكه هاي مجازي دست 
به دست مي شــوند كه دولت چين را در اين 

قتل مقصر مي دانند.

واشنگتن پست در گزارشــي كه در ماه آوريل 
2020منتشر شــد، از نگراني ديپلمات هاي 
آمريكايي از ايمني آزمايشگاه ويروس شناسي 
ووهان در ســال2018 خبر داد. اين گزارش 
كه براساس اسناد دولتي ردوبدل شده ميان 
كارمندان ســفارت آمريكا در ســال2018 
منتشر شده، نشان مي دهد  كه ديپلمات هاي 
آمريكايي طي تعامل با دانشــمندان البراتوار 
ويروس شناســي ووهــان، متوجه شــده اند 
آزمايشــگاه با كمبود شــديد تكنسين هاي 
آموزش ديده و متخصص و محققاني با توانايي 
مديريــت ايمن مواجه اســت. ديپلمات هاي 
آمريكايــي اصرار داشــته اند بــراي كاهش 
نگراني هاي آمريكا از اين آزمايشگاه، پشتيباني 
بيشــتري انجام دهند، اما اين درخواست با 
كاهش بودجــه مركز كنترل و پيشــگيري 
بيماري ها توسط دولت ترامپ همزمان شد و 

هرگز به آن توجهي نشد.
سناريوي نشــت از آزمايشــگاه، فرضيه اي 
كه دونالد ترامپ به صورت خســتگي ناپذير 
و بدون ارائــه هيچ مدرك مشــخصي بر آن 
تأكيــد دارد، نســبت به فرضيه دست ســاز 
بــودن ويــروس و اســتفاده از آن به عنوان 
ســالح بيولوژيكي، پذيرفته تر است. سناتور 
تام كاتن، يكي از افرادي اســت كه در ژانويه 
سال2020 به شــايعات درباره نشت ويروس 
كرونا از آزمايشــگاه ويروس شناسي ووهان و 
دست داشتن انســان در آغاز همه گيري آن با 
اين توييت دامن زد: هنوز نمي دانيم منشــا 

ويروس كرونا چيست. ممكن است يك بازار، 
يك مزرعه، يا يك شركت فرآوري مواد غذايي 
باشــد. بايد اشــاره كنم كه ووهان خانه تنها 
آزمايشــگاه ويروس شناســي چين با سطح 
امنيتي چهار است كه در آن روي مرگبارترين 
بيماري زاهاي جهــان، ازجمله ويروس كرونا 
كار مي شــود. ادعاهايي از اين دســت بارها 
و بارها توســط مقامات آمريكايــي مطرح و 
توسط مقاماتي ديگر تكذيب شده است؛ مثال 
رئيس ســازمان اطالعات لي آمريــكا در روز 
30آوريل 2020 در بيانيــه اي احتمال آغاز 
شــيوع بيماري به واســطه تماس مستقيم با 
حيوان آلوده يا به واســطه نشت غيرعمدي از 
آزمايشگاه ويروس شناسي ووهان را احتماالتي 
قوي تر و منطقي تر از فرضيه سالح بيولوژيكي 
دانســت. همچنين نشريه نشــنال اينترست 
وابســته به مركز منافع ملي آمريكا، براساس 
پژوهش هاي علمي موجود در گزارشــي در 
17آوريل 2020هرنوع احتمال درباره سالح 

بيولوژيكي بودن ويروس كرونا را رد كرد.
نظريه سالح بيولوژيكي بودن ويروس كرونا از  
ماه ژانويه سال2020 قوت گرفت. براساس اين 
نظريه، ويروس كرونا توسط انسان و به عنوان 
يك ســالح بيولوژيكي در آزمايشگاه ساخته 
شده اســت. اگرچه توانايي انسان در ساخت 
ويروس قابل انكار نيســت، اما دانشــمندان 
به صورت مداوم دست داشتن انسان در ساخت 
اين ويــروس و مهم تر از آن ســاخت ويروس 
به عنوان ســالح بيولوژيكــي را رد كرده اند و 

تأكيد دارنــد نتايج پژوهش هاي آنها نشــان 
از منشــا حيواني ويروس دارد. براي مثال در 
پژوهشي مشترك ميان دانشمندان آمريكايي، 
انگليسي و استراليايي كه نتيجه آن در نشريه 
نيچر منتشر شد، محققان نه تنها دليل انتقال 
ويروس از حيوان به انســان را طبيعي اعالم 
كردند بلكه احتمال درســت بودن سناريوي 
نشــت ويروس از آزمايشــگاه ها را نيز تقريبا 
غيرممكن دانستند زيرا به گفته آنها هيچ يك 
از جهش هاي ژنتيك موجود در ويروس عامل 
همه گيري، شــباهتي به جهش هاي ژنتيك 
كه در آزمايشگاه ها روي ويروس اعمال شده، 

ندارند.
در راستاي ادعاها و شايعاتي كه درباره نشت 
ويروس از آزمايشگاه ووهان در جهان پخش 
مي شد، نشريه پزشكي نيوانگلند در 26فوريه 
2020 در مقالــه اي به قلم 2تــن از محققان 
مؤسسه ملي ســالمت آمريكا اعالم كرد كه 
ويروس كرونا از جايي به بيرون نشــت نكرده 
 RNA است. براساس اين مقاله، توالي نگاري
ويروس پخش شــده در جهان شباهت بسيار 
بااليي با نسخه اي از ويروس دارد كه در ميان 
جمعيت خفاش ها در گردش است و اطالعات 
اپيدميولوژيكي نشــان مي دهد كه ويروس از 
ســوي يك خفاش به جانور ديگري- احتماال 
پانگولين- كه در بازار ووهان به فروش رسيده، 
منتقل شده است. اين اطالعات بعد ها توسط 
مقاله نشريه نيچر كه در باال به آن اشاره شد، 
به تأييد رسيد زيرا در آن پژوهش نيز محققان 
دريافتند پروتئين هاي ســطح ويروس كه در 
هدف گيري سلول هاي انســاني نقش دارند، 
به اندازه اي دقيق عمل مي كنند كه ســاخت 
آنها به دست انسان با استفاده از فناوري هاي 
كنوني، غيرممكن است. به گفته اين محققان، 
ساختار ويروس كروناي جديد كامال متفاوت از 
ساختار ويروسي است كه انسان آن را ساخته 
باشــد زيرا اگر انســان قصد ساخت سالحي 
ويروسي داشته باشد، به سراغ ساختار ويروسي 
خواهد رفت كه از قبل با توانايي بيماري زايي 
آن آشــنايي داشته باشــد، نه ويروسي كه از 
احتمال انتقال يافتن آن به انســان بي اطالع 

باشد.
عالوه بر اين، عملكرد كنونــي ويروس كرونا 
هيچ شــباهتي به ســالح بيولوژيكي ندارد. 
براســاس گزارش فوربس، ويژگي قابل توجه 
هر سالح بيولوژيكي آمار باالي مرگ ومير آن 
است كه اين اصل، با نرخ ابتالي يك درصدي 

ويروس كرونا در تعارض است.

يكي از مقامات ارشد پنتاگون اواسط ماه آوريل 
اعالم كرد كه بررســي هاي نيروهاي اطالعاتي 
آمريكا نشــان از طبيعي بودن منشــا ويروس 
كروناي جديد دارد. ژنرال مارك مايلي، رئيس 
ستاد مشترك ارتش اياالت متحده آمريكا حين 
ارائه توضيحات درباره مداركي متعلق به سال 
2018كه واشنگتن پست در قالب گزارشي در 
آوريل سال 2020درباره نگراني ديپلمات هاي 
آمريكايي از امنيت مؤسســه ويروس شناسي 
ووهان منتشر كرده است، به طبيعي بودن منشأ 
ويروس كرونا اشــاره كرد. بــه گفته او مدارك 
بسياري به دست آمده  است كه به احتمال بالقوه  
بر طبيعي بودن منشــأ ويروس تأكيد دارند اما 

هيچ قطعيتي درباره اين نتايج وجود ندارد.
ســناريوي چيني منشأ آغاز شــيوع ويروس 
انتقال آن از حيوان زنده به انسان در بازار فروش 
حيوانات زنده ووهان است؛ اگرچه از ابتداي آغاز 
ماجرا، تعدادي از مقامات چيني به نظريه هاي 
توطئه دست داشــتن آمريكا در ســاخت اين 
ويروس و انتقال آن به چين از طريق ســربازان 
آمريكايي دامن زده اند. گزارش واشنگتن پست 
درست زماني منتشر شــد كه دولت ترامپ در 
تالش بود دولت چين و سازمان جهاني بهداشت 

را به خاطر آغاز همه گيري متهم سازد.
مايلي در توضيح محتواي مدارك منتشرشده 
توســط واشنگتن پســت گفت: شــايعات و 
گمانه زني هــاي بســياري ميان رســانه ها و 
شبكه هاي اجتماعي دســت به دست مي شود. 
ما مدارك و اطالعات زيادي درباره آن گردآوري 
كرده ايم و در اين لحظه مي توانم بگويم اگرچه 
بيشتر مدارك به طبيعي بودن منشأ همه گيري 
اشــاره دارند، اما نتيجه تحقيقات هنوز قطعي 

نيست و ما از اين موضوع اطمينان نداريم.
بيشــتر دانشــمنداني كه روي موضوع كرونا و 
همه گيري آن تحقيق كرده اند، معتقدند ويروس 
كرونا در خفاش ها وجود داشــته و به شــكلي 
طبيعي و با كمك گرفتن از جهش هاي ژنتيك 
مسير خود را به بدن انسان باز كرده است. هيچ 
مدركي مبني بر وقوع اين انتقال در بازار ووهان 
وجود ندارد. مطالعات انجام شده روي 41مورد 
اوليــه ابتال بــه كوويد-19نشــان مي دهد كه 
27مورد از آنها در بازار حيوانات زنده ووهان در 
معرض تماس مستقيم با ناقالن احتمالي ويروس 
قرار داشته اند اما همين پژوهش نشان مي دهد 
نخســتين مورد ابتال در چين هيچ تماســي با 

ناقالن احتمالي نداشته است.
اظهارات مايلي درباره بعيدبودن دست داشتن 
انسان در انتشــار ويروس درحالي بيان شد كه 
دونالد ترامــپ رئيس جمهور آمريــكا و مايك 
پمپئو، وزير امــور خارجه دولــت او به صورت 
مداوم ادعاي خود مبني بر دست داشتن چين 
در شــيوع ويروس را تكرار مي كننــد. درواقع 
مايلي اين سخنان را تنها يك روز پس از سخنان 
ترامپ درباره عمدي بودن شيوع ويروس بيان 
كرد. ترامپ در ســخنراني خــود در 13آوريل 
2020 اعــالم كرد كه مداركي كه به دســت او 
رسيده بسيار معتبر اســت اما او اجازه صحبت 
درباره مدارك را ندارد. ترامــپ همچنين روز 
چهارم مي 2020 در نشست خبري خود اعالم 
كرد كه اطمينــان زيادي دارد كــه ويروس از 
آزمايشــگاه ويروس شناسي ووهان نشت كرده  
و در ادامه ســازمان جهاني بهداشت را به خاطر 
تبديل شــدن به آژانس روابــط عمومي دولت 
چين، به باد انتقاد گرفت. با اين همه ترامپ در 

هيچ يك از سخنراني ها و نشست هاي خود هيچ 
مدركي براي اثبات ســخنانش ارائه نمي كند 
و همين موضوع باعث تمســخر ادعاهاي او از 
سوي پژوهشــگران شده اســت. اين سخنان 
بي مدرك و اســاس ترامپ كه به صورت مداوم 
درحال تكرارشدن است، عالوه بر متناقض بودن 
با سخنان رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا، 
با يافته هاي ســازمان جهاني بهداشت نيز در 
تعارض است. اين سازمان روز دوم مي 2020در 
گزارشــي اعالم كرد  كه كوويد-19منشــأيي 
طبيعي دارد. مايكل رايان، مدير اجرايي سازمان 
جهاني بهداشت در نشستي خبري اعالم كرد 
با توجه به سخنان تعداد زيادي از دانشمندان 
كه در ماه هاي اخير روي ويروس كرونا، توالي 
ژنتيك آن و همه گيري مطالعــه كرده اند و با 
درك سطح اشتراك انسان-حيوان و چگونگي 
نفوذ ويروس به مرز گونه هاي انساني-حيواني، 
به اين نتيجه قطعي رسيده ايم كه ويروس كرونا 

منشأيي طبيعي دارد.
لس آنجلس تايمز نيز به تازگي در گزارشي به 
رد ادعاي ترامپ پرداخته است. اين گزارش كه 
روز 9مي 2020منتشر شده  است، با استناد بر 
مقاله اي علمي كه توسط گروهي از محققان از 
دانشگاه ها و مؤسساتي مانند مؤسسه پژوهشي 
اسكريپز در كاليفرنيا، دانشــگاه ادينبرگ در 
بريتانيا، دانشــگاه كلمبيا در آمريكا و دانشگاه 
سيدني در استراليا در نشريه نيچر منتشر شده 
مي گويد ويــروس Sars-CoV-2 ويروســي 
دست ساز بشــر نيست، ويروســي است كه از 
گذشته در بدن خفاش ها وجود داشته و اكنون 
جهش هاي ژنتيك متعدد باعث شده تا ويروس، 

ميزبان خود را از حيوان به انسان تغيير دهد.

سميرا مصطفي نژاد 
خبرنگار

بينگ ليو، قرباني چين يا آمريكا؟
نظريه هاي توطئه درباره قتل محقق مكانيسم كرونا

جاسوس هاي سايبري به دنبال سرقت  آزمايش هاي درمان كرونا
حمله هكرها به سامانه هاي تحقيقاتي كرونا در انگليس و آمريكا افزايش يافته است

خفاش، مقصر احتمالي
رد احتمال نشت ويروس كرونا از آزمايشگاه ويروس شناسي چين

كرونا، پنتاگون و نظريه هاي متناقض
درباره ادعاهاي مطرح شده درباره طبيعي يا غيرطبيعي بودن ويروس كوويد- 19
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فیلم

بهنودآوند اميني
روزنامه نگار

احمد جوان )2019(
آخرين ساخته برادران داردن، آنجا از  ديگر آثارشان متمايز مي شود كه در عين شباهت هاي تماتيك و دنبال كردن 
پيرنگ جبران*  -كه كمي جلوتر درمي يابيد از موتيف هاي مضموني سينماي داردن ها است- منشأ تغيير و تحوالت 
كاراكتر اصلي خود، احمد، را در »برداشت های شخصی از دين« مي جويد. احمد پسربچه نوجواني است كه تحت تأثير 
آموزه هاي عموما تحريف شده  يك پيشوای مذهبی، با خانواده و معلم مدرسه اش درگير مي شود و اين تعارضات تا 

حدي پيش مي رود كه او در اقدامی خودخواسته )آنطور كه خودش ياد مي كند( به معلم مدرسه سوءقصدي نا فرجام 
مي كند و پس از آن روانه يك مركز بازپروري مي شود. 

فيلم ريشه اين تعارضات و گرايش احمد به اين رفتارهاي خشونت آميز را مستقيما مطرح نمي كند اما با كمي دقت 
مي توان آن را در غيبت پدر در خانواده و بازسازي رابطه پدر/ پسري  با آن پيشوای مذهبی جست؛موقعيتي مشابه به 
تنگناي روحي رواني اي كه نوجوان فيلم »پسري با يك دوچرخه«)2011( پس از طرد شدن توسط پدرش، در آن 
قرار مي گيرد و در واكنش به اين تروماي احساسي، پدر و پسر ديگري را )البته او هم قرباني خواسته هاي يك كاراكتر 

منفي ديگر است( مورد تهاجم قرار مي دهد.

دختری ناشناس)2016( 
جني، پزشــك جواني اســت كه خود را به خاطر مرگ 
فيليس، گناهكار مي  دانــد؛ فيليس دختري بدكاره، كه 
شبي پس از اتمام ساعت كاري جني، به مطب او مراجعه 
مي كند اما پس از مواجهه با درهاي بسته و امتناع جني 
از گشــودن در، آواره خيابان مي شود و به شكل مرموزي 
به قتل مي  رسد. تالش جني براي يافتن هويت فيليس و 
علت مرگش، شناخت تازه  اي از خويشتن خويش را موجب 
مي شود و مضامين مورد عالقه برادران داردن )در اينجا، 
خودشناسي، تغيير،تحول و...( با رگه هايي از ژانر معمايي/ 

جنايي آميخته مي شود كه در آثار اين دو، تازگي دارد. البته اين رويكرد داردن  ها از آنجا كه اليه معماگون و مرموز 
فيلم، رمق چنداني ندارد و نمي تواند پا به پاي تحوالت اساسي جني، پيش بيايد و تعليق ايجاد كند، چندان كارآمد 

ظاهر نمي شود.
عالوه بر آن، برخالف قصه هاي خلوت آثار پيشــين كه تمركز بار دراماتيك فيلم روي يك يا دو كاراكتر محوري 
بود، در اينجا با مجموعه اي از كاراكترهايي طرف هستيم )از جني تا دستيار كارورزش و پسربچه اي كه فيليس را 
ديده است و...( كه هر كدام در عين نقش مهم  شان در پيشبرد قصه و تبيين مضامين، پردازشي كمرنگ و در نتيجه 

حضوري گذرا و شايد كم تأثير دارند.

وز   و  يك شب )2014( دو   ر
حضــور ماريون كوتيار به عنوان نقش 
اصلي اين فيلم، ســنت بــرادران داردن 
در اســتفاده از بازيگــران ناشــناخته و 
كم  تجربه را زير ســؤال مي  برد اما كوتيار 
در قالب كاراكتر ساندرا آنقدر باورپذير و 
تأثيرگذار ظاهر مي شود كه حتي مقاومت 
آكادمي اســكار را در توجه به آثار »آرت 
هاوســي« داردن  ها در  هم مي  شــكند و 
كوتيار را نامزد بهترين بازيگر نقش اصلي 
زن مي كند. ســاندرا، يكي از كامل  ترين 
كاراكترهاي در  هم شكسته دنياي دو برادر 

است. مادري كه با بيماري افسردگي دست و پنجه نرم مي كند و ناگهان خود را در آستانه از دست دادن شغلش 
مي  يابد. پس تنها راه برون  رفت از موقعيت مايوس   و منهدم كننده اي كه دارد، مجاب كردن همكارانش است تا در 

راي  گيري  اي كه »دو روز و يك شب«  ديگر در مورد ابقا يا اخراج او انجام مي شود، حامي او باشند. 
داليل اهميت اين فيلــم در كارنامه ســازندگانش، به بازي عميــق و چنداليه كوتيار و چشــمان رنجور او كه 
آسيب  پذيري كاراكترهاي جهان داردني را صريح  تر از هميشه منعكس مي كند، محدود نمي شود. درماندگي ساندرا 
و تالش او براي مجاب كردن همكارانش در مالقات  هاي حضوري، استتيك فيلم را شكل مي  دهد و از اين منظر، 
در سير رشد فرمي آثار داردن  ها، شايسته تامل است. دوربين هميشه روي دست داردن  ها )كه به پهپاد داردني 
نيز شهرت دارد(، ساندرا را در رويارويي با همكارانش تعقيب مي كند و با هر مكالمه و بحث او به جهاني تازه سرك 
مي  كشد. اين رويكرد فرمي، باعث مي شــود تا عالوه بر همراهي با ساندرا و پيگيري مشكالت و قصه او، لحظاتي 
با هر كدام از همكاراني كه او به مالقاتشان مي رود و سعي در قانع كردنشــان- براي رأي دادن به ابقاي او- دارد، 
همراه شويم: خانواده  اي كه با ورود ساندرا، پايه هاي لرزانش خودنمايي مي كند، آشنايي با مشقت  هاي يك مهاجر 
رنگين پوست در سرزميني غريب و از اين دست خرده قصه هايي كه هر كدام شايد مي توانند جداگانه، دستمايه 

فيلمنامه هاي برادران داردن قرار گيرند.

ژان پي  ير و لوك داردن، به 
فاصله 3  سال از يكديگر 
)ژان پي  يــر 1951و لوك 
1954( در يكي از استان هاي فرانسوي  زبان بلژيك 
به نام ليژ )محل وقوع بسياري از قصه هايشان( به دنيا 
آمدند. ژان پي  ير در رشته ادبيات نمايشي تحصيل 
كرد و لوك، فلسفه خواند.پيش از ورود به سينماي 
قصه  گو، نزديك به 20سال در عرصه مستند سازي  
تجربه  اندوزي كردند. حاصل اين ساليان، كارگرداني 
6فيلم مستند و تاسيس يك كمپاني فيلمسازي به نام 
»Derive« بود كه در توليد بيش از 60فيلم مستند 
ديگر، نقش داشت.مســتند  هايي با درونمايه هايي 
مشــابه آنچه بعد  ها در ســينماي داســتاني و 
شخصي  شان نمود پيدا كرد؛مثل مهاجرت، جنگ، از 
خودبيگانگي و معضالت طبقه كارگر. پس از اين دوره 
كاري نامشان فقط به عنوان تهيه  كننده در سينماي 
مستند مطرح شد. 2فيلم داســتاني ابتدايي شان 
)فالش)1987( و به تو مي انديشــم )1992(( كه در 
دسترس نيستند در آن دوران نيز چندان مورد توجه 
قرار نگرفتند اما نخستين فيلمي كه چشم  ها را به 
سوي اين دو برادر بلژيكي چرخاند، »قول« )1996(

بود؛ اثري كه نخستين حضور جدي اوليويه گورمه 
و ژرمي رنيه - 2 بازيگر مــورد عالقه اين دو برادر 
كه به دفعات در ســاير آثار آنان ظاهر شدند- را در 
سينما رقم زد.3 سال بعد و با »رزتا« عالوه بر آنكه 
شهرتي جهاني پيدا كردند، خرس طاليي جشنواره 

كن را نيز به خانه بردند تا نخســتين بلژيكي هايي 
باشــند كه به اين جايزه پر  ارزش رسيده  اند. از آن 
سال به بعد، تمام فيلم  هايشــان در بخش مسابقه 
جشــنواره كن به نمايش در آمده است و برايشان 
نخل طالي بهترين فيلم )دو بار براي فيلم هاي رزتا 
و »پسر«(، بهترين كارگرداني )احمد جوان(، بهترين 
فيلمنامه )ســكوت لورنا( و جايزه ويژه هيأت داوري 
)پسري با يك دوچرخه( و... را به همراه داشته است. 
به اين فهرســت انبوهي از جوايز ريز و درشت ديگر 
را از جشنواره هاي سراسر دنيا )سزار تا فجر!( اضافه 
كنيد. هرچند كه سهم داردن ها در معتبرترين جايزه 
بين المللي سينمايي يعني اسكار، به يك مرتبه نامزدي 
ماريون كوتيار بــراي نقش  آفريني در »دو روز و يك 
شب« )2014(، خالصه مي شــود.  سينماي داردن  ها 
با رويكردي شبه نئورئاليســتي به مضامين انساني 
مانند بخشــش، انتقام و وجدان شناخته مي شود و 
عمدتا كاراكتر  هايي براي تبلــور اين مايه ها، درنظر 
گرفته مي  شوند كه از ميان انسان هاي معمولي و فاقد 
ويژگي هاي خاص و استثنايي برگزيده شده  اند و با توجه 
به افكار چپ  گرايانه برادران، اغلب به طبقه كارگر تعلق 
دارند؛ كاراكتر  هايي كم  حرف و درون  گرا كه در بزنگاهي 
خاص، عقايد خويش را در ورطه شك و ترديد مي  يابند.
به بهانه مــرور كارنامه اين دو برادر از ســال2000 
تا كنون، دمي در جهان اين كاراكترها خواهيم گذراند 
و از منظر دقيق  تري با ويژگي هاي سينمايشان َآشنا 

خواهيم   شد.

كودكی با يك دوچرخه )2011(
در اينجا، با يكي از كامل  تريــن و پيچيده  ترين آثار دو برادر 
مواجه هستيم.ساختمان دراماتيك فيلم آنچنان با ظرافت و 
حوصله طراحي شده  است كه حتي برخي منتقدان كه كندي 
روايت در سينماي دوبرادر را مالل  آور توصيف كرده  بودند، لب 
به ستايش از اين فيلم گشودند.   سيريل پسربچه  اي است كه 
در جست وجوي پدري برمي آيد كه او را به يك مركز بازپروري 
سپرده است و بعد از فروختن اموال شخصي و البته دوچرخه 
سيريل، ناپديد شده   است؛ دوچرخه  اي كه طي جست  و  جو 

و ماجراجويي سيريل، كيفيتي نمادين مي  يابد تا در نيمه انتهايي فيلم و يكي از چشم  نواز  ترين نماهاي داردني، 
آن را كنار گذارد و دوچرخه بزرگ تر و مجهز  تري را براند. اما قصه سيريل، در جست  و  جويش براي بازيابي مفهوم 
پدر و خانواده كه يكي از موتيف  هاي آشناي سينماي داردن هاست، خالصه نمي شود. در واقع در ميانه فيلم، اين 
جست  وجو، با پيدا كردن پدر )با بازي اوليويه گورمه( و طرد كردن سيريل، پايان مي  يابد و پس از آن، تبعات جدايي 

پسر از پدر و كشيده شدن سيريل به سوي بزهكاري و جنايت، به پيشبرد روايت كمك   مي كند.

سكوت لورنا )2008(
»ســكوت لورنا« يكي از معمولي  ترين تجربه هاي برادران 
داردن است. پالت فيلم، در عين حال كه از سادگي مالوف آثار 
داردن  ها به دور است، گنگ و ديرياب به نظر مي  رسد. حوادث 
داستان، مناسبات بين كاراكتر  ها و تصميمات آنها، در لفافي 
از بي  نظمي و ناپايداري پيچيده شده اســت كه نتيجه آن 
سردرگمي بيننده در دنبال كردن حوادث قصه است. ژرمي 
رنيه، به خوبي از پس ايفاي نقش دشوار و متفاوت يك معتاد به 
هروئين، برمي آيد اما نقش  آفريني آرتا دوبروشي )لورنا(، فاقد 

تأثيرگذاري الزم براي باوراندن تغييرات بنياديني است كه اين كاراكتر در طول فيلم متحمل مي شود. مشكالتي از 
اين دست باعث مي شود تا مولفه هاي هميشگي روايت داردني مانند لحن سرد و كند، سكوت  هاي فراوان و قاب  هاي 

خالي، نتوانند تأثير هميشگي  شان را در شكل  گيري جهان مدنظر فيلمسازان، داشته   باشد.

كودك)2005(

نام كودك، عنواني كنايه آميز براي فيلم است؛ از آنجا كه كودك فيلم در واقع شيرخواري چندروزه است 
و نقش روايي چنداني براي او نمي توان متصور شد. اما »كودك« هنگامي معنايي درست و درخور 
مي  يابد كه با ورودش به جهانبرونو و ســونيا، تلنگري به مهره هاي دومينوي زندگي آنان  می زند و 
سلسله اتفاقاتي را پي  ريزي مي كند كه به پوست  اندازي كاراكتر برونو منتهي مي شود. برونو )با بازي 
ژرمي رنيه(، بازخواني آشنايي از شمايل »پدر« در سينماي داردن  هاست كه از وظايف پدرانه  اش 
شانه خالي مي كند و در اين مسير قهقرايي آنقدر پيش مي رود كه حتي كودكش را بدون اطالع 
سونيا و در ازاي مبلغ قابل توجهي، مي  فروشد.اما واكنش احساسي سونيا به اين اتفاق و تماشاي 
مهر مادري پرسوز  و  گداز او، برونو را با وجدان خود روبه رو مي  سازد و افكار و عقايد تازه  اي، ذهن 
تاريك و بي  خيالش را روشنايي مي  بخشد. در نيمه آغازين فيلم، ارزش هاي انساني براي او بي  معني 
و پوچ جلوه مي  كند و تنها چيزي كه در جهان و مناسبات او، اهميت مي  يابد، »پول« است؛پولي 
كه براي به دست آوردن آن از هيچ تالش و فعاليت غيرقانوني  اي فروگذاري نمي كند؛ از گدايي 
در مقابل رهگذران تا فروش وسايل دست دوم و حتي اغفال نوجواني براي كيف  قاپي. اما با شروع 
روند خودآگاهي   دروني، مفاهيمي چون فداكاري و صداقت )چه در برخورد با نوجوان فوق الذكر 
و چه در رابطه  اش با سونيا و كودك(، تعاريف تازه  اي براي او پيدا مي  كنند تا در پايان فيلم و با 
شكستن بغض برونو، شاهد بازنمايي يكي ديگر از موتيف  هاي سينمايي داردن  ها يعني تحول 

و تكامل شخصيت  ها باشيم.

پسر )2002(
»پسر« را شــايد بتوان، مهم ترين ساخته 
برادران داردن دانســت. داليل اين گزاره 
را مي تــوان از چند جهت بررســي كرد. 
نخست آنكه، پســر در كارنامه داردن  ها، 
به نوعي تثبيت  كننده جايگاه آنان به عنوان 
فيلمسازاني صاحب سبك و مولف است 
و نشان داد كه موفقيت  ها و ستايش  هاي 
فراواني كه پس از رزتا نثار دو برادر شــد، 
به هيچ وجه اتفاقي و گذرا نبوده اســت. از 

سوي ديگر، پسر در ميان 10فيلمي كه برادران داردن كارگرداني، نويسندگي و تهيه آن را به عهده 
داشــتند، عالي  ترين نمونه از منظر پيوند ارگانيك ميان »فرم و محتوا« است. امري كمياب در 
سينماي روز كه حتي در فيلم  هاي پسين دو برادر )به جز دو روز و يك شب( نيز ديگر به كيفيتي 

كه در اين فيلم يافت مي شود، نزديك هم نمي شود.
اوليويه گورمه، در اينجا نقش مردي )به نام اوليويه(را ايفا مي كند كه پسرش را در سانحه  اي از دست 
داده و همسر سابقش را نيز در آستانه ازدواج مجدد مي  بيند. تنها چيزي كه ميل به حيات و ادامه 
زندگاني را در او زنده نگه مي  دارد اهتمام به كارش يعني نجاري و ساخت سازه هاي چوبي است. تا 
اينكه متوجه مي  شويم پسري كه به تازگي تحت نظارت او به يادگيري اصول كار با چوب مشغول شده 

است، كسي نيست جز قاتل فرزند از دست رفته  اش.
آگاهي از اين راز، موجب شــكل  گيري تعليقي فزاينده در طول فيلم   مي شود. در تك تك لحظاتي كه 
اوليويه پسرك را با بدبيني مي  نگرد، به او نزديك مي شود يا به بهانه  اي او را به مكاني متروك مي  كشاند، 
در پس افكارمان )و افكار اوليويه( مي گذرد كه نتيجه نبرد ذهني او ميان اميال انتقام جويانه اش نسبت به 

پسر و نداي دروني كه او را به بخشش مي  خواند، چه خواهد شد.
فرازي از يادداشت* * ايرج كريمي فقيد درباره اين فيلم و رابطه ميان فرم و محتوا در آن، بهترين بهانه است هم 
براي پايان اين مبحث و هم براي مرور لحظاتي از كشمكش پاياني فيلم پسر؛»و باالخره هم فرانسيس را نمي  كشد، 
او را رها مي كند و وارد نخستين النگ  شات نظر  گير و ساختاري فيلم مي شود كه برخالف ديگر النگ  شات  هاي كم  شمار 
فيلم كاركردي نيست. اين النگ  شات دورنماي بيشه پردرختي است كه اوليويه، در چشم اندازش دور مي شود؛ سرچشمه 
چوب و حيات. تنها در اينجا، دور از جامعه و فشارش، رها بودن براي او ممكن مي شود.ماگالي از شوهر تازه  اش باردار است 
ولي اوليويه است كه نسبت به اين زندگي رو به تكوين احساس نشان مي  دهد و حتي در مورد احساس شوهر ماگالي 
نسبت به بچه، كنجكاوي مي كند. البته ماگالي خواهان كشتن فرانسيس نيست ولي به نظر نمي  رسد اهل بخشش هم 
باشد. و بدين سان پسر از نظر فرم حكايت، مردي است كه در پوسته دفاعي كلوزآپ خزيده تا لطافت احساسي را كه 

شايد از طراوت چوب كسب كرده و به او نيروي درك و بخشيدن را داده از دنياي كين  توزي و انتقام مصون نگه دارد«.  
* پيرنگ جبران، در كتاب »داستان: ساختار، سبك و اصول فيلمنامه نويسي« نوشته »رابرت مك كي« اينگونه تعريف 

شده است: در فيلم هاي اين ژانر، قهرمان دچار تحول اخالقي از بد به خوب مي شود.
* *  اين يادداشت در شماره 457 مجله فيلم، با عنوان »به روايت فرم« چاپ شده  است و كمي پيش نيز در كتاب »آن 

تماشاگر: مجموعه يادداشت  ها و نقد  هاي ايرج كريمي« )نشر پنجره( انتشار يافته بود.

فيلم  ها و برادران-2
»... در مورد پيشوند »برادران« كه پيش از نامتان به كار برده  ايد چطور؟ حتما در اين باره هم ادعاي مالكيت 
داريد؟! بي  شك مي توانيد از عنوان »ماركس« استفاده كنيد اما در مورد »برادران«... بايد به شما بگوييم كه 

ما مدت  ها پيش از شما، »برادر« بوده  ايم!...«.
 هنگامي كه برادران ماركس مشغول ساخت فيلمي به نام»شبي در كازابالنكا« بودند، شكايت نامه اي از سوي برادران 
وارنر دريافت كردند كه آنها را به خاطر شباهت عنوان فيلم در حال ساخت شان، به اثري كه وارنرها، 5سال پيش از 
آن)1942( تهيه كرده بودند، تهديد به شكايت و پيگيري قانوني كرده بود. جمالتي كه پيش تر خوانديد، بخشي از 

پاسخ طنازانه »گروچو ماركس« به اين ادعاست.
نوشته اي كه پيش رويتان است، قرار است ادامه  دهنده مســيري باشد كه پيش تر و با مطلب نسبتا مفصلي درباره 
»برادران سفدي« آغاز شد. مجموعه يادداشتي درباره »برادران فيلمساز در تاريخ سينما« كه از قضا كم  تعداد هم 
نيستند: از برادران لومير كه شروع  كننده اين رؤياي نقره  فام بودند تا برادران ماركس، كوئن  ها، واچوفسكي  ها )كه 
البته االن بيشتر با نام خواهران »واچوفسكي« شناخته مي  شوند!(، تاوياني، فارلي، دافر، داردن ها و الخ.با اين بهانه 
هر دو هفته- اگر اجل و كرونا فرصت دهند!- به سراغ يكي از اين برادران وفادار، مي  رويم و در ميان آثارشان گشتي 

مي  زنيم تا دريابيم »كدامشان پيش از بقيه، برادر بودند؟!«

سينمایبرادرانداردندرقرنبيستويكم 

چپ هاي كم حرف 
فيلمساز مي شوند
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كوتاه از حادثه

 سقوط مرگبار 2کودک
 از بالکن 

در 2حادثه جداگانه 2كودک از بالكن به پايين 
سقوط كرده و جانشــان را از دست دادند. به 
گزارش همشــهری، نخســتين حادثه صبح 
جمعه گذشته به قاضی رحيم دشتبان، كشيک 
جنايی تهران گزارش شد. بررسی ها حكايت از 
اين داشت كه پسربچه 2ساله ای از بالكن خانه 
به پايين سقوط كرده و جانش را از دست داده 
است. مادر كودک كه به شدت بی تابی می كرد 
به ماموران گفت: از زمانی كه كرونا شيوع پيدا 
كرده كمتر از خانه بيرون مــی روم. از طرفي 
جرات نمی كنم پســرم را با خود ببرم. امروز 
هم برای خريد از خانــه بيرون رفتم اما زمانی 
كه برگشتم با جمعيت زيادی مقابل خانه مان 
روبه رو و متوجه شدم زمانی كه من خانه نبودم 
پسرم خودش را به بالكن رســانده و به پايين 

پرتاب شده است.
اين تنها حادثه تلخی نبود كه به قاضی دشتبان 
گزارش شد. به گفته قاضی جنايی تهران ، چند 
روز قبل نيز حادثه مشابه ديگری به تيم جنايی 
اعالم شــده بود. در اين حادثه نيز كودكي به 
دليل ســقوط از بالكن خانه جانش را از دست 
داده بود. قاضی جنايی با هشــدار به والدين 
گفت: اين روزها كه هــوا رو به گرمی می رود 
اكثر خانواده ها درهــای بالكن را باز می كنند. 
در اين ميان خانواده هايی كه كودک خردسال 
دارند بايد خيلی بيشتر از روزهای قبل مراقب 
فرزندان خردسالشــان باشــند. كودكان زير 
2سال حتی با وجود نرده و حفاظ هم می توانند 
به راحتی از ميان نرده ها عبور كرده و به پايين 
سقوط كنند. به همين دليل توصيه می كنم اين 
روزها خانواده هايی كه فرزندان خردسال دارند 
به هيچ عنوان در بالكن را حتی برای چند دقيقه 
باز نگذارند. در حادثه نخست والدين كودک 
درحالی كه در بالكن باز بوده ، كودک 2ساله 
خود را در خانه تنها رها كرده بودند كه همين 

مساله باعث بروز چنين حادثه دردناكي شد. 

کاله گشاد دستفروشان 
شياد بر سر مسافران مترو

2فروشــنده مترو كه با ترفندي خاص بعد از 
فروش جنس به مشتريان مترو 2مرتبه از آنها 

پول مي گرفتند دستگير شدند.
به گزارش همشــهري، چندي قبل مأموران 
پليس مترو به اطالعاتي دســت يافتند كه از 
كالهبرداري گســترده 2 نفر از دستفروشان 
متــرو از مســافران حكايــت داشــت. اين 
2 دستفروش بعد از فروش جنس درحالي كه 
از مشتريان مي خواستند پول را با دستگاه پوز 
پرداخت كنند با اجراي نقشه اي دقيق 2مرتبه 
از مشتريان پول مي گرفتند. سرهنگ سعيد 
عطاءاللهي، رئيس پليس متــرو پايتخت در 
اين باره گفت: 2متهم كه در ظاهر دستفروش 
بودند شــهروندان را ترغيب بــه خريد از آنها 
مي كردنــد. آنها بعــد از فــروش جنس به 
مشتريان شــان مي گفتند كه بايــد پول را از 
طريق كارتخوان سيار پرداخت كنند، اما بعد 
از استفاده از عابربانک مي گفتند دستگاه خراب 
اســت و از كارتخوان دستفروش دوم استفاده 
مي كردند. وي ادامه داد: بعد از كشيدن كارت 
دستفروش اول وانمود مي كرد كه كارتخوان 
درست شــده و دوباره كارت مي كشيد و رمز 
بانكي مشتري را مي پرسيد و در اين شرايط در 
ازاي خريد يک كاال 2 مرتبه از حساب مشتري، 
پول برداشت مي شد. اولين مرتبه به اندازه پول 
كاال و دومين مرتبه به انــدازه دلخواه. رئيس 
پليس مترو پايتخت گفــت: با آغاز تحقيقات 
در اين باره روز جمعه مأمــوران، 2متهم كه با 
اين شيوه كالهبرداري مي كردند را در ايستگاه 
متروي امام خميني شناسايي و دستگير كردند 
و متهماني كه با اين ترفند از آنها كالهبرداري 
شده مي توانند براي شناسايي متهمان به دفتر 
آگاهي پليس مترو در ايســتگاه امام خميني 
مراجعــه كنند. ســرهنگ عطاءاللهي با بيان 
اينكه به دليل شيوع كرونا، طرح فاصله گذاري 
اجتماعي درحال اجرا اســت، به شهروندان 
توصيه كــرد اگر خريــد ضــروري ندارند از 
دستفروش هاي دوره گرد در مترو خريد نكنند 
و درصورتي كه مجبور به خريد هســتند همه 
مراحل تراكنش بانكي را خودشان انجام دهند.

دعواي 2پسر 17ساله به خاطر يک 
دختر پايــان خونيني داشــت و داخلي

اين2رقيب وقتي براي دوئل در باغ 
متروكه قرار گذاشتند، ماجرا به قتل يكي از آنها 

منجر شد.
به گزارش همشهري، بامداد چهارشنبه گذشته 
رهگذراني كــه از كنار باغــي متروكه حوالي پل 
مديريت عبور مي كردند چشمشان به پيكر خونين 
پسري نوجوان افتاد. آنها خود را به پسر نوجوان 
رساندند و ديدند خون زيادي از او رفته اما با اين 
حال هنوز زنده اســت و نفس مي كشــد. در اين 
شرايط ماجرا به اورژانس گزارش شد و زماني كه 
امدادگران در راه رســيدن به محل حادثه بودند، 
زني در البه الي جمعيت حاضر شد و فرياد زد كه 
نوجوان مجروح پسرش است. زن مي گفت پسرش 
با فردي قرار داشت و آخرين بار با عصبانيت از خانه 
خارج شــده بود. خانه آنها در همان حوالي بود و 
به همين دليل مادر كه هرچه به موبايل پسرش 
زنگ زده و پاســخي دريافت نكرده بود، نگران از 
خانه بيرون زده و با ديدن جمعيتي كه مقابل باغ 
متروكه جمع شده بود، متوجه حادثه اي شد كه 

براي پسرش رخ داده بود.

گزارش قتل 
پسر زخمي به بيمارســتان انتقال يافت و تحت 
درمان قرار گرفت. آنطور كه مشخص بود 3ضربه 
چاقو به بدن او اصابت كرده بود و شدت جراحاتش 
به حدي بود كه ساعتي بعد به كام مرگ رفت. در 

اين شرايط گزارش اين جنايت به قاضي شفيعي، 
بازپرس جنايي تهران اعالم شد و او به همراه تيم 
تجسس پليس آگاهي تهران در بيمارستان حاضر 
شــدند. مادر مقتول كه به شــدت گريه مي كرد 
ســرنخي در اختيار تيم تحقيق قرار داد و گفت: 
پســر من از چند وقت قبل با فردي به نام سامان 
كه حوالي اتوبان باكري زندگي مي كرد اختالف 
داشت. شــب حادثه هم تلفني با او صحبت كرد 
و متوجه شدم با سامان قرار گذاشته است. پسرم 
امروز درحالي كه به شــدت عصباني بود از خانه 
خارج شــد و مي  دانم اين ماجرا بــه اختالفش با 
سامان ربط دارد. پسر من عاشق دختري بود و بر 

سر همين مسئله با سامان اختالف داشت.

بازداشت قاتل 
با سرنخي كه مادر مقتول در اختيار تيم تحقيق 
قرار داد قاضي جنايي دستور بازداشت سامان را 
صادر كرد و او ساعتي بعد از جنايت در خانه اش 
كه حوالي اتوبان باكري بود دســتگير شد. او در 
بازجويي ها به قتل اقرار كــرد و گفت دعواي آنها 
به خاطر يک دختر بوده و او رقيبش را در درگيري 
به قتل رسانده است. قاضي جنايي پس از تحقيق 
از متهم، پرونده را به دليل اينكه ســن متهم زير 
18سال بود به دادسراي اطفال فرستاد. از سوي 
ديگر متهم براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار 
مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت 
تا پس از تكميل تحقيقات به كانون اصالح و تربيت 

منتقل شود.

دوئل مرگبار در باغ متروكه
درگيري 2نوجوان 17ساله بر سر يک دختر جنايت آفريد

امدادگران هالل احمر در جريان عملياتي طاقت فرسا 
در ارتفاعات ســوادكوه كه به آلپ ايران معروف است 
توانستند 2پســر جوان را نجات دهند. هرچند در اين 
حادثه پدر اين 2 پسر جان خود را از دست داده بود اما 

امدادگران موفق شدند جان اين 2 پسر را نجات دهند.
به گزارش همشــهري، عصــر جمعه بــه امدادگران 
هالل احمر در پايگاه ســوادكوه خبر رســيد كه 3نفر 
از بوميان منطقه هنگام صعود به قلــه خرونرو به دره 
سقوط كرده اند و شرايط وخيمي دارند. اين قله به دليل 
ســخت گذر بودن به آلپ ايران معروف است و كمتر 
كوهنوردي به آنجا صعود مي كند. آنطور كه اطالعات 
اوليه نشان مي داد 3حادثه ديده پدري 64ساله و 2 پسر 
جوانش بودند كه هنگام بازگشــت از قله دچار حادثه 
شده بودند. در اين شرايط امدادگران هالل احمر همراه با 
گروهي از امدادگران اورژانس راهي محل حادثه شدند. 
با اينكه محدوده وقوع حادثه مشخص بود اما پيدا كردن 
محل دقيقي كه اين 3نفر در آنجا ســقوط كرده بودند 
دشــوار بود و باعث طوالني شدن عمليات جست وجو 
شد. اعضاي تيم جست وجو تا جايي كه امكان داشت 
با ماشين به ســوي محل حادثه حركت كردند اما در 
ادامه مجبور شدند با رها كردن خودرو با پاي پياده به 
سوي محل حادثه بروند. سرانجام پس از حدود 8ساعت 
جســت وجو، در شــرايطي كه تاريكي هوا عمليات را 

ســخت تر كرده بود امدادگران حدود ساعت 2بامداد 
توانستند 3حادثه ديده را در يكي از دره ها پيدا كنند.

محمدرضا شهمير، يكي از امدادگران پايگاه هالل احمر 
ســوادكوه كه در اين عمليات حضور داشت در اين باره 
به همشهري مي گويد:» آنطور كه متوجه شديم پدر و 
پسرانش بعد از صعود به قله در راه بازگشت دچار حادثه 
شده بودند. ابتدا پدر به دره  اي به عمق حدود 150متر 
سقوط كرده بود و در ادامه 2پسر 40 و 42ساله اش كه 
تالش كرده بودند به او برسند، خود نيز سقوط كرده و 
دچار مصدوميت شده بودند.« وي ادامه مي دهد: »وقتي 
به محل حادثه رسيديم پدر به دليل آسيب وارد شده به 
سر و ستون فقرات جان خود را از دست داده بود و 2مرد 
ديگر هم دچار شكستگي شده بودند. آنها بعد از سقوط 
پدرشان با تمام وجود، حتي با اينكه به شدت مصدوم 
شده بودند خود را به پدرشــان رسانده و براي نجاتش 
تالش كرده بودند. آنها با مصدوميتي كه داشــتند در 
آخرين لحظات به زحمت توانسته بودند با امداد تماس 
بگيرند. اگر اين تماس برقرار نمي شد اين 2برادر هم با 

سرنوشت نامعلومي روبه رو مي شدند.«
در اين شــرايط بود كــه امدادگران درخواســت تيم 
پشتيباني كردند و در همانجا اقدامات اوليه درخصوص 
كمک به مصدومان را انجام دادند. اين امدادگر درباره 
ادامه عمليات مي گويد: »ساعتي بعد 2تيم پشتيباني 

به ما ملحق شــدند و در شــرايطي كه چندين ساعت 
از آغاز عمليات مي گذشــت، فرد فوت شده را در سبد 
مخصوص قرار داديم و 2مصدوم را نيز در شرايطي ويژه 
به پايين دســت منتقل كرديم و سرانجام اين عمليات 

پس از 13ساعت در ساعت 6صبح به پايان رسيد.«

مامور پليس كالنتري وقتي هنگام گشــت زني كيفي 
كه داخلش مبلغي دالر بود را پيدا كرد، همه تالش اش 
را انجام داد تا صاحب آن را پيدا كند، اما هنوز صاحب 

دالرها پيدا نشده است.
به گزارش همشهري، اين مأمور پاک دست كه سرگرد 
رضا تراز نام دارد و در كالنتري 126تهرانپارس خدمت 
مي كند چند شــب قبل هنگامي كه همراه چند نفر 
ديگر از همكارانش مشغول گشت زني در پارک پليس 
بود ناگهان يک كيف پول پيدا كــرد. وقتي او كيف را 
باز كرد ديــد داخلش 5اســكناس 100دالري و يک 
كارت شناسايي اســت. او كيف را برداشت و با خود به 
كالنتري برد تا صاحبش را پيدا كند اما از آن روز تاكنون 
تالش هايش براي پيدا كردن صاحب دالرها به جايي 

نرسيده است.
ســرگرد تزار در اين باره به همشــهري مي گويد: روز 
دوم خرداد ماه بود كه همراه تعدادي از همكارانم براي 
اجراي طرح پاكسازي پارک پليس به آنجا رفته بوديم. 
ساعت حدود 9شــب و همه جا تاريک بود. هر كدام از 
همكارانم در يک بخش از پارک گشت زني مي كردند 
و من هم در بخشي از پارک گشت مي زدم كه ناگهان 
جلوي پايم يک كيف چرمي ديدم. خم شدم و كيف را 
برداشتم. فكر نمي كردم داخلش چيز خاصي باشد، اما 
وقتي آن را باز كردم ديدم داخلش 500دالر پول همراه 

با يک كارت شناسايي است.
او ادامــه مي دهد:» اطالعات زيــادي از صاحب كيف 
وجود نداشت، اما فرداي آن روز از طريق همان كارت 

شناسايي كه داخل كيف بود تالش كردم صاحبش را 
پيدا كنم، اما هيچ اطالعاتي از او وجود نداشت. حتي 
از طريق دوستاني كه در چند بانک دارم تالش كردم 
صاحب كيف را پيدا كنم، اما فقط يک شماره موبايل 
پيدا كردم كه خاموش بود و به جز آن نتوانســتم هيچ 
ردي از صاحب دالرها به دست بياورم. به همين دليل 
كيف را همراه محتويات داخلــش به رئيس كالنتري 
تحويل دادم، اما هنوز به دنبــال پيدا كردن صاحبش 

هستم.« 
اين مأمور وظيفه شناس وقتي كيف محتوي دالرها را 
پيدا كرد تنها بود و هيچ كس متوجه اين ماجرا نشده 
بود، اما از همان زمان تالش هايش را براي پيدا كردن 
صاحب كيف شروع كرد. او مي گويد:» من 50سال دارم 

و حدود 30سال است كه در پليس خدمت مي كنم و 
تا چند ماه ديگر بازنشسته مي شوم. در همه اين سال ها 
تالش كرده ام ســالم زندگي كنــم. چنين پول هايي 
ارزش ندارد كه خودم و زندگــي ام را آلوده كنم. اين 

كيف صاحب دارد و بايد به صاحبش برگردانده شود. 
من هم همه تالشم را انجام مي دهم كه صاحب دالرها 

پيدا شود.« 
او ادامــه مي دهد:»من عالوه بر اينكه پليس هســتم 
تالش مي كنم پدر خوبي هم براي 2 فرزندم باشــم. 
به لطف خدا هر 2 فرزندم دانشــجو هستند و با وجود 
شهريه ســنگين دانشگاه شــان هيچ وقت به بيراهه 
كشيده نشــده ام و از زندگي ســالمي كه دارم راضي 
هستم.« او درباره اينكه در سال هاي خدمتش در نيروي 
انتظامي آيا باز هم دســت به چنين كارهايي زده يا نه 
مي گويد:»طي 30ســالي كه لباس پليس به تن دارم 
وسايل و اموال زيادي متعلق به مردم پيدا كرده ام و همه 
را در كوتاه ترين زمان ممكن به دســت صاحبان شان 
رسانده ام. همين كه مردم از ما راضي باشند و براي مان 
دعا كنند بهترين پاداش است. خوشحال كردن مردم 

شيريني دارد كه با هيچ چيز قابل مقايسه نيست.« 

با گذشت بيشتر از يک هفته از ماجراي قتل 
رومينا اشرفي، دختر 14ساله اي كه به خاطر 
فرار با پسر مورد عالقه اش توسط پدرش به 
قتل رسيد، افكار عمومي همچنان به دنبال 
جزئيات تازه از اين حادثه دردناک است. در 
روزهاي گذشته ماجراي اين جنايت نقل 
هر محفلي بود و در اين ميان جزئياتي كه از 
اين ماجرا منتشر مي شد، كامال متفاوت و 

گاهي متناقض بود. 
گفته هاي بهمن، پســري كــه باعث فرار 
رومينا از خانه شــده بــود، از اين حكايت 
داشــت كه او عاشــق رومينا بوده و حتي 
به خواســتگاري وي رفته اما پدر رومينا 
با ازدواج آنهــا مخالفت كــرده بود. حال 
آنكه بســتگان و اقوام رومينا در گفت وگو 
با رســانه ها اعالم كرده بودنــد كه بهمن 
هرگز از رومينا خواستگاری نكرده و حتي 
او را تشويق به فرار از خانه كرده بود. حاال 
اما يكي از دوســتان رومينا در گفت وگو با 

سايت خبري فراز جزئيات تازه اي از رابطه 
مقتول و پسر مورد عالقه اش فاش كرده كه 
نشان مي دهد رومينا از جانب بهمن تهديد 

مي شده است.
بر اســاس اين گزارش، »مونا محمدي« 
از دوســتان رومينا، كه به گفته مادرش از 
كودكي با آنها رابطه خانوادگي داشــته اند 
درباره ايــن حادثه مي گويــد: »در تاريخ 
5ارديبهشــت با تماس مدير مدرسه براي 
كاري با رومينا به مدرسه رفتيم. در مسير 
بهمن )پســر مورد عالقه رومينا( سوار بر 
موتور جلوي مدرسه پرســه مي زد. وقتي 
از رومينا پرســيدم كه اين پسر اينجا چه 
مي كند، در جــواب گفت چيــزي به تو 

مي گويم، اما به پدرم هرگز نگو!«
او در ادامه مي گويد: »رومينا به من گفت كه 
در اينستاگرام در اليوي شركت كرده و در 
آن زمان بهمن همه آن اليو را ضبط كرده 
و حاال با آن او را تهديد مي كند.« براساس 

اظهارات مونا، رومينا حتي هنگامي كه با 
بهمن صحبت مي كرد از جانب وي تهديد 

مي شده است.
مونا )دوست رومينا( با شنيدن تهديدشدن 
او توســط بهمن از او مي پرســد كه چرا 
ماجرا را به پدرش نمي گويــد و رومينا در 

جواب گفته است: »اگر پدرم بشنود خيلي 
عصباني خواهد شد و من را مي كشد!«

مونا در مورد روابط رومينــا با پدرش نيز 
مي گويد: »رابطه او با پــدرش خوب بود. 
دوستش داشــت، اما رومينا مي گفت كه 
خيلي از پدرش مي ترسد.« در ادامه مادر 
مونا محمدي نيز در حالي  كه مدام مي گويد 
»رومينا را تهديد كردند، رومينا را با تهديد 
بردنــد« حرف هاي دختــرش را تصديق 
مي كند و ادامــه مي دهد: ما از گذشــته 
خانواده رومينا را مي شناختيم. پدر رومينا 
چنين مردي نبود. اصال اينطور خانواده اي 

نبودند. رومينا هم اصــال دختري نبود كه 
عاشق پسري بشود. بر اساس اين گزارش، 
روايت مونا به عنوان دوست رومينا به ابعاد 
عجيب اين ماجرا اضافه مي كند و با سخنان 
بهمن كه مدعي شده بود عاشق رومينا بوده 
و حتي رومينا با او تماس گرفته و خواسته 
كه از خانــه فراري اش بدهــد، در تناقض 
جدي است. شايد به همين دليل است كه 
اواخر هفته گذشته پليس با دستور قضايي 
بهمن را بازداشت كرد تا شايد در تحقيقات 
بيشتر، ابعاد تازه اي از اين ماجراي هولناک 

فاش شود.

پليس امانتدار دالرهاي گمشده را به صاحبش رساند

روايتي متفاوت از ماجراي قتل رومينا

کشف جسدي زير خاک 13ساعت عمليات نفسگير در آلپ ايران
تحقيقات براي رمزگشــايي از مرگ مردي كه 
جسدش زير خاک در منطقه متروكه اي كشف 

شده از سوي تيم جنايي آغاز شده است.
به گزارش همشهري، عصر جمعه گذشته وقتي 
مأموران شهرداري تهران براي آسفالت زمين در 
منطقه متروكه اي حوالــي خاني آباد رفته بودند 
با جسد مردي حدودا 40ســاله روبه رو شدند و 
پليس را خبر كردند. وقتــي مأموران كالنتري 
خاني آباد در محل حاضر شــدند ماجراي مرگ 
اســرارآميز را به قاضي رحيم دشتبان، كشيک 
جنايي تهران گزارش كردند و او دستور تحقيقات 
در اين خصوص را صادر كرد. مقداري خاک روي 
جسد ريخته بود اما دست و پاهايش بيرون بود. 
متخصصان پزشكي قانوني زمان مرگ را حدودا 
4روز قبل اعالم كردند و چون زمــان زيادي از 
مرگ مي گذشت و جسد فساد نعشي گرفته بود، 
علت مرگ مشخص نبود. به همين دليل قاضي 
جنايي دستور داد تا جسد براي مشخص شدن 
علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني منتقل شود. 
در اين شرايط قاضي جنايي دستور تحقيقات از 
اهالي محل و مشخص شدن هويت قرباني را صادر 
كرده است تا حقايق ماجرا درخصوص مرگ وي 

آشكار شود.

دوستي تلگرامي
متهم به قتل 17ساله است که مي گويد اختالفش با مقتول بر سر يك دختر نوجوان بود که به تازگي با او در 
فضاي مجازي آشنا شده بود. وي که پس از اين جنايت به شدت وحشت زده است مدعي است که هرگز 

قصد کشتن مقتول را نداشته و همه  چيز در يك لحظه رخ داده است.

اگر قصد کشتن او را نداشتي چرا با چاقو به او ضربه زدي؟
ما رفته بوديم با هم صحبت كنيم. چون بايد يكي از ما پايش را كنار مي كشيد. دعواي ما به خاطر دختري به نام نسترن 
بود. مقتول هم به او عالقه داشت و وقتي اين ماجرا را فهميدم به او زنگ زدم و گفتم پايش را كنار بكشد اما او گفت كسي 
كه بايد پايش را كنار بكشد تو هستي. من زير بار نرفتم و روز حادثه در باغ متروكه كه در نزديكي خانه مقتول بود قرار 
گذاشتيم. مي خواستيم با هم صحبت كنيم تا موضوع حل شود اما جر و بحثمان شد و درگير شديم. او چاقو همراهش بود 
كه مرا تهديد كرد. در جدال با يكديگر ناگهان چاقو از دستش افتاد و من كه به شدت از توهين هاي او عصباني بودم چاقو 
را از روي زمين برداشتم و 3ضربه به مقتول زدم. اما به هيچ عنوان قصد كشتن او را نداشتم. باور كنيد من هنوزم باورم 

نمي شود كه دست به جنايت زدم و تبديل به آدمكش شده ام.
پس چرا بعد از اينکه به او ضربه زدي، فرار کردي؟

ترسيده بودم. وقتي او خون آلود روي زمين افتاد و من صداي مردم را شــنيدم وحشت كردم و پا به فرار گذاشتم. فكر 
مي كردم ضربات سطحي هستند و مردم او را به بيمارستان مي رسانند. با خودم گفتم خيلي زود مرخص مي شود اما وقتي 

پليس را مقابل خانه ام ديدم تازه فهميدم كه آدم كشته ام.
با نسترن چطور آشنا شدي؟

او هم سن خودم بود. با او در تلگرام آشنا شدم و در نخستين قرار عاشقش شدم. دوستي ما ادامه داشت و من رؤياي ازدواج 
با نسترن را در سر داشتم اما يک دفعه سروكله مقتول پيدا شد و همه نقشه هاي مرا به هم ريخت. از مقتول بارها خواستم 

كه بي خيال اين دختر شود اما قبول نمي كرد.
چرا از خود نسترن نخواستي که بي خيال مقتول شود؟

نمي دانم. تصور مي كردم خودم بايد مقتول را از سر راهم بردارم.

گو
ت و

گف

  مهلت دفاع از پايان نامه ها تمديد شود
اگر مهلت دفاع از پايان نامه ها تمديد نشود، بسياري از دانشجويان كه 
به دليل تعطيلي مراكز مختلف قادر به اتمام پايان نامه خود نشده اند، 
مجبور به پرداخت شهريه يک ترم ديگر يا پرداخت سنوات و جريمه 

مي شوند. لطفا در اين زمينه دستورالعملي صادر شود.
اورنگ از تهران

  رضوانيه کرج در تاريکي مطلق
شــهرک رضوانيه در كرج با وجود قدمتي بيش از 60سال همچنان 
از كمترين امكانات برخوردار است. در زمان طاغوت هم اين شهرک 
تاريک بود، اكنون هم با گذشت 40ســال از انقالب در تاريكي است. 
همين باعث مي شود اتوبوس هاي شركت واحد كرج بعد از ساعت19    

به مسافران خدمات ندهند.
عبدي از کرج 

  دريافت کد احراز هويت در سايت ايران خودرو مشکل دارد
از3 روز پيش براي ثبت نام خودرو وارد سايت ايران خودرو شدم كه نياز 
به كد احراز هويت داشت. اين كد از طريق  موبايل ارسال مي شود. براي 
واردكردن شماره همراه براي دريافت كد احراز هويت با مشكل مواجه 

شدم به گونه اي كه هيچ كد احرازي دريافت نشد.
خواجوي از تهران

   اجاره قليان به مسافران سواحل مازندران 
با وجود ممنوعيت قليان، بســياري از جوانان و ميانســاالن در كنار 
سواحل مازندران ازجمله ساحل فرح آباد ساري در حال قليان كشيدن 
هستند، بدون اينكه با آنها برخوردي شود و بدتر اينكه اين قليان ها را 

اجاره مي كنند.
قرباني از ساري

  سرمايه اجتماعي ايام کرونا حفظ شود
در ايــام كرونا مراقبت هاي بهداشــتي و روابــط اجتماعي جديدي 
ميان انسان ها آغاز شد كه حفظ آن مي تواند براي هميشه و همه جا 
خوب باشد مثل دست ندادن، شستن مكرر دست ها، غذانخوردن با 

دست هاي آلوده و خيلي موارد ديگر.
طالبي از تهران 

  صيد ترال کمر صيادان را شکسته است
جداي آسيب هاي زيســت محيطي صيدترال از زماني كه قايق هاي 
صيدترال در خليج فارس جوالن مي دهند كمرمان را شكسته است، چرا 
كه نه ياراي رقابت با آنها را داريم و نه نحوه صيد آنها چيزي از ماهيان 

براي ما باقي مي گذارد كه روزي زن و بچه مان شود.
سيوشي از بندرعباس

  فاصله گذاري در اتوبوس هاي مملو از جمعيت چگونه ممکن است؟
مايل به اجراي فاصله گذاري در همه جا هستم، اما در اتوبوس يا مترو 
مملو از جمعيت به خصوص در ابتداي صبــح اجراي اين طرح عمال 

منتفي است. تنها راه افزايش تعداد اتوبوس ها و قطارهاي مترو است.
ذاکري از تهران 

   ناظرآباد بجنورد حتي يك راه آسفالت ندارد
منطقه ناظرآباد بجنورد در خراســان شــمالي كه از نقاط حاشيه اي 
شهر اســت از كمترين امكانات زندگي محروم اســت. جداي نبود 
پارک و جدول بندي معابر و نماي زشــت، اين محدوده حتي يک راه 
آسفالت ندارد و مسئوالن مدام وعده مي دهند كه از امروز يا فردا طرح 

آسفالت ريزي را آغاز مي كنيم.
خاکپور از بجنورد

  مجلس با دولت مدارا کند
از مجلس شــوراي اســالمي توقع داريم در طول دوران باقيمانده از 
دولت نهايت همكاري را با دولتمردان داشته باشد. از مجلس انقالبي و 

جهادي چنين توقعي زياد نيست.
رنجبري از تهران

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

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

با مردم

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

قدرداني

سپاسگزاري براي حل بخشي از مشکالت بازارخودروي کيانمهر
از طرف كل كسبه بازار خودروي كيانمهر كرج از روزنامه همشهري كه 
با چاپ مشكالت بازار خودروي كيانمهر زمينه ساز توجه مسئوالن شد ، 
سپاسگزاريم. همچنين از آقاي استاد كاظمي و همراهانش بابت بازديد 

و بررسي مشكالت اين بازار خودرو تشكر مي كنيم.
عمران محمدي از طرف کسبه

زنگ خطر نابودي جنگل هاي کشور
معضالت ناشي از غارت درختان توأم با خسارات  ادامه از 

ناشي از چراي دام، پايداري اين منابع توليدي را صفحه اول
مورد تهديد قرار داده است. در اين وضعيت اتخاذ راه حل اساسي براي 
توســعه ماندگار جنگل ها، ضرورتي حياتي است. اما براي حفاظت از 
جنگل ها چه بايد كرد؟ مهم ترين راهكار ايجاد شــرايط اشــتغال و 
از بين بردن فقر ناشي از بيكاري در جامعه است و تنها راه برون رفت از اين 
معضل نيز صنعتي كردن كشور و فراهم آوردن زمينه اشتغال است. اما 
مهم ترين عامل به خطر افتادن آينده جنگل، حضور دام در عرصه هاي 
جنگلي است. تدابير متعددي كه تاكنون در موضوع خروج دام از جنگل 
اجرا شد، دستاورد چنداني نداشت، بنابراين راه حل برون رفت از اين 
معضل نيز در گرو تصويب قانون »خروج بي قيد و شرط دام از جنگل« 
است. كشورهاي صاحب جنگل جهان از سال هاي دور همين مسير را 
طي كردند و در كمترين زمان توانستند جنگل ها را احيا و به منابع توليد 
پايــدار تبديل كنند. تعلــل در تصويب قانون خــروج دام از جنگل، 
دستاوردي جز برباد رفتن جنگل هاي كشور ندارد و بايد توجه داشت كه 
جلوگيري از فاجعه تخريب تدريجي جنگل ها و تغييرات اقليمي بايد 
در اولويت باشد، چون تعديل و تقليل درجه حرارت هوا، تثبيت خاک، 
جلوگيري از حركت شن هاي روان، تنظيم ميزان بارندگي، ممانعت از 
طغيان رودخانه ها و كم كردن آلودگي هوا در گرو حيات دائمي جنگل 
است. اكنون اما زنگ خطر از دســت رفتن جنگل هاي كشور به صدا 

درآمده و دولت  و جامعه ايران بايد اين هشدار را بشنوند.
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حميدرضابوجاريان
خبرنگار

»وقتي كارمان را شــروع كرديم، براي 
خيلي ها مسخره بود. مي گفتند مگر از گزارش

االغ هم پول درمي آيد.« اين نخستين 
واكنش بود كه خانواده »شــهر كن هــا« كه مزرعه 
كوچك پــرورش االغ در يكي از روســتاهاي اطراف 

تهران به راه انداختند، تجربه اش مي كنند.
اين تجربه را پرورش دهندگان ديگر هم داشته اند. نبود 
سابقه نه چندان طوالني از توليد محصوالت مشتق از 
االغ سبب چنين نگرش هايي بود. اما اكنون، همان ها 
كه پرورش االغ را زير سؤال مي بردند و محصوالتش 
را عجيب مي خواندند، در صف خريد محصوالت اين 
حيوان قرار دارند. توليد محصول و كســب درآمد از 
آن، قيمــت االغ و خر را افزايشــي چندبرابري داده 
اســت. حيواني كه تا 2ســال قبل 500هزار تومان 
قيمت داشــت، حاال هر رأســش در بــازار، كمتر از 
3ميليون تومان فروخته نمي شــود. افزايش قيمتي 
كه سبب شده كشــاورزاني كه تا ديروز چهارپاهاي 
خود را از ترس هزينه باالي خورد و خوراك در بيابان 
رها مي كردند، آنها را حفــظ كنند و به قيمت بااليي 
به پرورش دهندگان بفروشند. برخي هم به اين فكر 
افتاده اند از حيواني كه دارند، محصوالتي تهيه كنند 
كه اين روزها در فضاي عجيب و غيرقابل پيش بيني 

زندگي با كرونا هواداران زيادي پيدا كرده است.

مزرعه خرها
براي رســيدن به مزرعه پرورش االغ »شهركن ها« 
بايد راهي روستاي انجم آباد در حوالي جاده شهريار 
شد. راه رسيدن به روستا جاده نصفه و نيمه آسفالته 
است و روستايي پر اســت از سگ هاي اهلي؛ بپاهاي 
حواس جمع گله  گوسفندها. راه مزرعه اما كمي دورتر 

از بافت اصلي روستا و در كنار جاده اي خاكي است.
كرونا باعث شــده صاحبان جوان مزرعــه نگران از 
جان چهارپاها، همه اقدامات ايمنــي را در پذيرش 
بازديدكننده ها رعايت كنند. غرق كردن كفش ها در 
آهك هاي ورودي ساختمان و پوشيدن  پاپوش هاي 
پالستيكي براي جلوگيري از شيوع بيماري در مزرعه 
ازجمله اقدامات ايمني اســت كه مزرعه دارها براي 
بازديد كننده ها الــزام كرده اند. هنــوز وارد مزرعه 
جمع وجورشان نشده، بوي تيز حيوان به استقبالمان 
مي آيد و نفس كشــيدن را ســخت مي كند. 2برادر 
جوان، يكي دانش آموخته رشته رايانه و ديگري تازه 
ديپلم گرفته به اســتقبالمان مي آيند. مزرعه در واقع 
يك طويله كوچك اســت با 2بخش مجزا؛ يكي براي 
االغ ها )جنس ماده( و ديگري براي خرها )جنس نر( 
دارد. حيوان ها بيشترشان جوانند و يكي دو كره هم 
اخيراً به جمع 20حيوان مزرعه اضافه شــده است. 
سماخانم 9ماهه اســت. »كورخه«، پسر چموش كه 

تا نامش را مي آوريم شــروع به عرعر كردن مي كند 
و »غرغرو« كه قد و قــواره بلندي ندارد هم از خرها و 
االغ هاي مزرعه هستند. مزرعه شهركن ها و االغ هايش 
سري هم به ســينما زده اند و يكي از آنها همين سال 
گذشــته جلوي دوربين فيلم شــهر پرماجرا رفته و 
اسمش را گذاشته اند بازيگر. مزرعه االغ ها ميهمانان 
ديگري هم دارد. از خروس و مــرغ گرفته تا كبك و 
چند پرنده ديگر و البته مجموعه اي از انواع مگس ها. 
حياط روباز هــم فضايي تقريبا 3برابــر طويله دارد 
كه در آن آبشخور مناســبي براي حيوان و راه رفتن 
وجود دارد. در گوشه اي از حياط مزرعه هم كوهي از 
عنبرنسارا جمع است، پهن هاي گلوله اي شكل خرها 

و االغ ها كه رنگي متمايل به آبي دارند.

ريسك براي ساختن آينده
»محمدرضا« و »احمدرضا«، 4سال است كار پرورش 
االغ را براي توليد محصول از حيوان شروع كرده اند. 
احمدرضا برادر كوچك تر اســت كه سرتق تر از برادر 
بزرگ تر به نظر مي رسد. اوست كه ريسك راه انداختن 
مزرعه را قبول كرده است و با كمك مادرش و استفاده 
از پس انداز اندكي كه داشته پايه گذار مزرعه پرورش 
االغ »شــهركن« شده اســت: »خيلي پول نداشتم. 
مادرم كمك كــرد و با كمك هاي مــادرم 3تا االغ و 
خر خريدم. بــرادرم هم كمك حالم بــود. آن موقع 
خيلي بلد نبوديم با حيوان بايــد چطور رفتار كنيم. 
فكر مي كرديم حيوان مي خــورد و مي خوابد و ما هم 
مي توانيم شــيرش را بگيريم. بــا همين بي تجربگي 

وارد كار شــديم و چند ماه نشده هر 3حيوانمان تلف 
شــدند.« مرگ چهارپاها، احمدرضا را شوكه كرد اما 
اين بار تالش كرد با دانش بيشــتري وارد كار شــود. 
شــروع به خواندن كتاب هايي كرد كه درباره االغ ها 
و نحوه پرورش شان نوشته شــده بود. تعداد كتاب ها 
آنقدر كم بود كه حتي برخي ناشران هم نمي دانستند 
چنين كتابي وجود دارد: »خيلي گشتم تا كتاب پيدا 
كنم. فقط دو سه كتاب پيدا كردم. از هركسي كه در 
اين باره ايده اي داشت كمك گرفتم. دوباره چند االغ و 
خر گرفتم و اين بار با روش ديگري با حيوان كار كردم. 
االن شكر خدا، 20رأس االغ و خر در مزرعه خودمان 
داريم. 6االغ شيري، چند كره، چند االغ آبستن و چند 

االغ مولد داريم.« 
االغ ها هر 13 ماه يك بار آبســتن مي شوند. اين يعني 
حيــوان در بلندمــدت ســودآوري دارد و مزرعه دار 
مي تواند روي كره آن حساب باز كند؛ حسابي كه آينده 

سرمايه گذار را تضمين مي كند.

االغ هاي پرخرج
هزينه نگهداري االغ ها خيلي باالســت. هرچه به اين 
حيوان غذا بدهي او مي خورد. سيستم گوارش حيوان 
به شكلي است كه هيچ چيزي را در معده خود نگهداري 
نمي كند و بخشــي از هر چيزي را بخورد مســتقيم 
مصرف و مابقــي آن را دفع مي كند. بــه اين دليل، 
بســياري از كشــاورزان بعد از پايان فصل كشاورزي 
ترجيــح مي دادند االغ هــاي خود را در دشــت رها 
كنند تا هزينه آب وغذاي حيوان دمار از روزگارشان 

درنياورد. اما چندسالي است كه ديگر نمي توان خر و 
االغ رهاشــده در بيابان ها و دشت ها پيدا كرد. بيشتر 
شــدن آگاهي مردم از مزيت ها و محصوالت مشتق 
از االغ باعث شده، بسياري به اين حيوان نه به عنوان 
چهارپايي براي باركشــي بلكه، بــراي درآمدزايي و 
استفاده درماني از آن نگاه كنند. احمدرضا مي گويد: 
»آنهايي كه مي دانســتند االغ چه مزيت هايي دارد، 
به روســتاها مي رفتند و خر و االغ هاي رهاشده را بار 
ماشــين مي كردند و مي بردند. اما االن بايد خر و االغ 
بخرند. ما هم خريد مي كنيم، البته نه هر حيواني بلكه 
حيواني كه قبراق باشد و بدانيم تغذيه اش خوب بوده 
است.« حيواني كه خوب تغذيه شده باشد، محصوالت 

زيادي هم از آن به دست مي آيد.

كرونا و مشتري هاي نگران 
ســاعتي از حضورمان در مزرعه دنــج و جمع وجور 
شهركن ها نگذشته است كه سروكله مشتري ها پيدا 
مي شود. مشتري هايي كه خيلي عالقه اي به حرف زدن 
از چرايي حضورشان و خريد محصوالت چهارپاهاي 
حاضر در مزرعه ندارند. البه الي حرف هايشان می توان 

فهميد بيمار مبتال به كرونا در خانه دارند.
پرورش دهندگان از ويژگي هاي شير االغ مي گويند و 
خريداران را تشنه خريد مي كنند. مريم، زني كه بين 
خريداران سن وسال باالتري دارد از درد بيمارش براي 
فروشنده مي گويد و تالش هاي ناكامي كه براي درمان 
او كرده اســت. از اين حرف مي زند كــه هيچ دارويي 
به بيمارش كارگر نيفتاده و برخي دوستانش توصيه 

كرده اند كه به بيمار شــير االغ بدهد: »خيلي گشتم. 
چندجا رفتم كه شــير االغ بگيرم اما شيري كه نشان 
مي دادند از قبل دوشيده شــده بود. معلوم نبود شير 
االغ است يا گاو. كلي گشتم تا مزرعه اي پيدا كنم كه 
جلوي چشمم شير بدوشد تا خيالم از اصل بودن شير 
راحت شود.«  زن كه تأكيد عجيبي بر خوراندن شير 
به بيمارش دارد خواهان خريد چند كيلو شير است. 
محمدرضا خوراندن شير زياد را به بيمار نهي مي كند 
و مي گويد: »خوردن بي مالحظه شــير االغ مي تواند 
سيســتم ايمني بدن را بيش از اندازه قوي كند و در 
نهايت به ضرر فرد بيمار شود. براي همين بيمار بايد به 
اندازه و در فاصله زماني زياد شير بخورد تا اثر درماني 

آن بر بيمار معلوم شود.« 
زن داســتان بيمارش را ادامه مي دهــد و مي خواهد 
براي خريد شــير تخفيف بگيرد. هرچه زن اصرار به 
تخفيف دارد، محمدرضا از قيمتــش كوتاه نمي آيد. 
وقتي چانه زني راه به جايي نمي برد، سرانجام خريدار 
كارت اعتبــاري اش را از جيب بيــرون مي آورد و آن 
را در كارتخوان مرزعه مي كشــد. زن بــدون اينكه 
چيزي بپرســد، مي رود. فكر مي كند درمان با شــير 
االغ راهكاري اســت براي مواجهه با بيماري وحشي 
و غيرقابل كنتــرل كرونا؛ تصوري كــه اين روزها در 
شبكه هاي اجتماعي دست به دست مي شود و خيلي ها 

به آن باور پيدا كرده اند.

بدون دورريز و پركاربرد
شايد باور اينكه از االغ و خر مي توان چه محصوالتي 
تهيه كرد برايتان عجيب باشد. شير االغ، عنبر نسارا، 
روغن االغ، شامپو شير االغ و صابون االغ تنها بخشي از 
اين محصوالت است. محصوالتي گران كه اين روزها 
حسابي طرفدار پيدا كرده است. محمدرضا مي گويد: 
»مشــتري ها خودشــان مي آيند و مي گويند فالن 
محصول را براي درمان كرونا مي خواهند. من كاري 
به اين ندارم كه آيا اين محصول به درد درمان بيماري 
مي خورد يا نه؛ مي خواهيم محصولمان را سالم و بدون 
فاسدشدن بفروشيم و پولش حالل باشد، بقيه اش به 
ما ربطي ندارد.« او از قيمت هايي كه محصوالت مشتق 
از االغ و خر پيدا كرده است هم برايمان مي گويد: »هر 
االغ روزي نيم كيلو تا 400سي ســي شــير مي دهد. 
االغ هاي شــيرده ما روزي 2 تا 3كيلو شير مي دهند. 
قيمت هر كيلو شير150هزار تومان است كه 50برابر 
قيمت شير گاو اســت. روغن خالص االغ را كيلويي 
700هزار تومان مي فروشيم.« به گفته او شايعه ها در 
فضاي مجازي درباره خاصيت عنبرنسارا باعث شده 
عنبرنسارا هم جزو پرفروش ترين محصوالت مزرعه 
شود؛ »خيلي ها هستند كه دنبال عنبرنسارا مي آيند. 
تا همين چند ماه قبل قيمتي نداشت اما االن هر عدد 

هزار تومان ارزش پيدا كرده است.«

رئيس جمهوري، در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا:

اكنون شرايط سخت تري از اسفند و فروردين داريم
به زودي به شرايط قبل از كرونا برنخواهيم گشت

همشهري از مشكالت بيماران دياليزي، در ماه هاي اخير گزارش مي دهد

كسي ما را نديد
 فهيمه محمدي

خبرنگار

علي براي ســالي كه در راه بود شوق زيادي 
داشت. فقط 6سال دارد. خريد هايي كه امسال سالمت

بــراي آن برنامه ريزي كــرده بــود، با همه 
خريدهاي عمرش فرق داشت. قرار بود كه به پيش دبستاني 
برود اما پايش به آنجا نرسيده، بساط كالس و درس و دوستي ها 

با بچه هاي قد و نيم قد بسته شد.
علي، پسر كوچك مردي است كه در 3 ماه گذشته كرونا زندگي 
روزمره را برايش سخت تر از هميشه كرده است. توضيح اينكه 
ويروسي به كشور آمده كه قابل ديدن نيست و تنها راه مقابله 
با آن خانه نشستن است، براي بچه اي كه 6سال بعد از گذشت 
3ماه، هنوز هم آسان نشده است: »پسرم مي گويد خب تو هم 
ديگه بار نبر. اگه ويروس هســت تو چرا مي ري سركار؟ اين 
طوري مجبور مي شي روزهاي بيشــتري بري براي كليه  ات 
دكتر.« دســت آخر همه اينها را فراموش مي كند و مي رود 
سر مسئله اصلي: »اصال چرا نمي ذاري من برم تو كوچه بازي 
كنم ولي خودت مي ري بيرون؟« اينها را رجبعلي دلخوش به 
همشهري مي گويد؛ مردي است 49ساله كه از حدود 12سال 
پيش يعني وقتي 37سال داشت، متوجه شد كليه اش مشكل 
دارد. همزمان با اين بيماري، مشــكالت اقتصادي هم دامن 
خانواده را گرفت. او بايد گوشت قرمز مصرف مي كرد تا خوني 
كه هنگام دياليز از دســت مي دهد را بتواند جبران كند، اما 
سفره هاي كوچك شده و جيب هاي خالي نمي  گذارد: »بيماران 
دياليزي هميشه مشكالت اقتصادي دارند، با شيوع كرونا فقط 
به مشكالت ما اضافه شده چون حدودا 5ساعت 3 روز در هفته 
دياليز وقت ما را مي گيرد و ديگر وقتي براي كار كردن برايمان 
نمي ماند. بيماران كليوي وقتي وارد پروسه دياليز مي شوند 
كم خون مي شوند و قبل از  دياليز بايد گوشت قرمز زياد مصرف 
كنند تا كمبود خون شان جبران شود. با گوشت كيلويي صد 
هزارتومان، بسياري از ما توان مالي براي خريدن گوشت قرمز 
نداريم و بدن مان بيشــتر به تحليل مي رود و تحمل بيماري 
سخت تر مي شود.« تنها ريه نيست كه وقتي بدن درگير ويروس 
كرونا مي شود آسيب مي بيند، بلكه درصد زيادي از كليه هم 
درگير مي شود. متخصصان بعد از بررسي و مطالعات موردي 
در چين و كره جنوبي دريافته اند كــه عفونت كرونا ويروس 
موجب ورود پروتئيني به ادرار در 30 تا 40 درصد بيماران شده 
و آسيب جدي كليوي را در 15 تا 20 درصد بيماران به دنبال 
خواهد داشت. همچنين آنها عنوان مي كنند كه بيماران مبتال 
به بيماري مزمن كليوي در ابتال به عفونت و آسيب كليوي، 
آسيب پذير هستند. اين شرايط براي افراد داراي پيوند كليه 
هم صدق مي كند.  دياليز در تمام ايران درصورت بيمه بودن يا 
نبودن رايگان است، اما مشكالت اصلي بيماران، تهيه دارو است. 
داروهايي كه قيمت خارجي و ايراني  شان تقريبا 192هزار تومان 
با نمونه هلندي آن تفاوت قيمت دارد. داروهايي كه اگر نمونه 

ايراني آن را تهيه كنند براي بيماران خاصيتي ندارد.

 دردسر راه 
هر مريض دياليزي در ماه تقريبا 600هزار تومان بايد هزينه 

رفت وآمد به مركز دياليز تا خانــه را پرداخت كند. همه اينها 
درصورتي است كه راننده مقصد را بپذيرد. بيشتر مريض  هاي 
دياليزي ناگزير هســتند براي طي مراحل درمان با ماشين 
دربست رفت وآمد كنند. همزمان با همه گيري كرونا، پذيرش 
بيماران مبتال به كرونا در بيمارســتان لبافي نژاد مشكالت 
تازه اي را براي دياليزي ها ايجاد كرده بود. اين بيمارســتان 
بيماران مبتال به كرونا را پذيــرش مي كرد و در نتيجه كمتر 
راننده اي مسافران را به مقصد ســوار مي كرد. مهدي يكي از 
بيماران دياليزي به همشــهري مي گويد روزهاي سختي را 
در ماه هاي گذشته سپري كرده:»وقتي مقصد را بيمارستان 
مي زدم، رانندگان يــا نمي پذيرفتند يا اينكه چند دقيقه بعد 
از پذيرش سفر آن را كنســل مي كردند. عده اي از ما شانس 
مي آورديم و شماره راننده را ســريع بر مي داشتيم و توضيح 
مي دادم كه من كرونا ندارم، فقط روزهاي فرد دياليز مي شوم 
ومجبورم به اين بيمارســتان بروم.« براي حل اين مسئله در 
نهايت يكي از بيمارســتان هايي كه دياليز انجام مي داد را به 
مركز حكيم در خيابان اندرزگو منتقل كردند. علي گودرزي، 
پرستار بخش دياليز يكي از بيمارستان هاي دولتي تهران به 
همشهري گفت: »بيماران دياليزي بايد در هفته 3، 4بار براي 
دياليز به بيمارستان مراجعه كنند و اين هزينه بر است؛ چون 
با وسايل نقليه عمومي نمي توانند رفت وآمد كنند و حتما بايد 
با ماشين شخصي يا تاكسي هاي اينترنتي يا آژانس رفت وآمد 
كنند تعداد زيادي از آنها دير به نوبت خود مي رســند، چون 
وقتي راننده مقصد را مي ديد يا به آژانس مقصد را مي گفتيم 
يا سفر را كنسل مي  كردند، يا مي گفتند كه ما راننده نداريم و 
نگران بودند كه شخص ناقل باشد.« براي تسهيل در رفت وآمد 
بيماران دياليزي، انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي ايران 
سعي كرده به بيماراني كه خانه هايشان در محدوده طرح قرار 
دارد يا مركزي كه بايد به آن مراجعه كنند در طرح است طرح 
ترافيك بدهد. آن طور كه سعيد الموسوي، عضو هيأت مديره 
انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي ايران به همشهري 
مي گويد؛ حمل ونقل مســئله اصلي بيماران دياليزي است 
كه همزمان با كرونا تشديد شده: »چندي پيش درخواست 
سهميه اضافي بنزين كرديم براي بيماري كه ناگزير است براي 
دياليز از سوسنگرد به اهواز برود. او هر هفته 3بار بايد اين مسير 
50كيلومتري را طي كند؛ اما شــركت نفت مساعدتي انجام 
نداده  است.«  تاكنون 80هزار نفر بيمار تحت پوشش حمايتي 
اين انجمن هستند كه به طور مستقيم و غيرمستقيم خدماتي 
دريافت مي  كنند، اما به گفته الموسوي، 36هزار بيمار دياليزي 
در سطح كشور نيازمند حمايت هاي درماني و خدماتي بيشتري 
هستند كه اين انجمن به تنهايي قادر به ارائه آن نيست. او ادامه 
مي دهد:» از كل تعداد بيماران دياليزي در كشــور، 3هزار و 
700نفر در استان تهران قرار دارند. اتفاقا مشكالت ما در تهران 
و شهرهاي بزرگ بيشتر است. در شهرستان ها تعداد بيمار كمتر 
است و خدمات بهتري مي توان به بيمار ان ارائه داد. هر سال  ماه 
رمضان، محرم و سفر و نزديك عيد نوروز بسته هاي معيشتي 
به بيماران دياليزي اهدا مي شود. بعد از شيوع كرونا وقتي كه 
ماسك و دســتكش و مواد ضد عفوني ناياب شده بود انجمن 
سعي كرد اين موارد را براي بيماران تهيه كند، اما در شهرهاي 

بزرگ همچنان به سياست هاي حمايتي بيشتري نياز است.«

مردم انتظار دارند پس از 
ســه ماه خانه نشيني و كرونا

خودقرنطينگي، هر چه 
ســريع تر زندگي به شــرايط عادي 
بازگردد، امــا رئيس جمهوري ديروز 
آب پاكــي را روي دســت همگان 
ريخت، زماني كه گفت: مردم بايد باور 
كنند به زودي نمي توانيم به شرايط 
قبل از كرونا برگرديــم. براي مدت 
طوالني بايد ســبك زندگي را تغيير 

دهيم و محدوديت ها را بپذيريم.
به گزارش همشهري، روحاني ديروز 
در جلسه ستاد مقابله با كرونا با بيان 
اينكه اين بيماري همچنان به عنوان 
مسئله اصلي و مهم در كشور ما ظهور 
و بروز دارد، گفت كــه اين ويروس 
موجب تحــوالت بســيار زيادي در 
مسائل سياسي، اجتماعي، بهداشتي 
و فرهنگي شــده اســت: »پيش از 
اين مرزها كمرنگ شــده بودند، اما 
كرونا موضوع مرزها را پر رنگ كرد. 
مهاجرت و سفر را تغيير داد و امروز ما 

با شرايط جديد مواجه ايم.«
رئيس جمهوري با بيان اينكه در اين 
شرايط زندگي ما محدودتر و بخشي 
از آن مجازي شده است، افزود:»مثل 
گذشــته كه مي توانستيم جمع هاي 
10تا 20نفره كنار هم داشته باشيم 
بايد براي مدتي از آن صرف نظر كنيم 
و اين رفتار را ترك كنيم، اجتماعات 
بايد كوچــك و با فاصلــه اجتماعي 
همراه باشد. اكنون شرايط سخت تري 
از اســفند و فروردين داريم چون در 
آن ماه ها با كساني روبه رو بوديم كه 
عاليم اين بيماري را به وضوح داشتند 
و اصال خودشان مي دانستند كه مبتال 
شده اند، اما االن شكل مسئله عوض 
شده اســت و ممكن اســت عاليم 
ظاهري كرونا را نداشــته باشــند از 
اين رو بايد حتما تست بگيريم و وقتي 
هم تســت مي گيريم افراد باورشان 
نمي شود كه مبتال هستند؛ بنابراين 

االن كار سخت تر شده است.«
او از كادر درماني قدرداني كرد:»هيچ 
وقت در جامعه نبوده كــه چند ماه 
دبســتان، دبيرســتان، دانشگاه ها 

تعطيل باشــند و طبيعي اســت كه 
خانواده ها نگران باشند، اما ناچاريم 
كه بخشي از آموزش را به طور مجازي 
و بخشــي را حضوري برگزار كنيم؛ 
چرا كه شــرايط كامال متفاوت شده 

است.«
رئيس جمهوري در عين حال تأكيد 
كرد كه القــاي تــرس و اضطراب و 
عدم قطعيت نســبت به آينده مفيد 
نيست و افزود:»بايد تصميم بگيريم 
كه با ويــروس كرونا بناســت ماه ها 
زندگــي كنيم امــا زندگي تــوأم با 
احتياط كامل. هم اكنون واكســني 
بــراي درمان اين ويروس نيســت و 
ويروس هم از اين شهر به آن شهر در 

حال چرخش است.«
روحاني گفت:»سامان دادن به زندگي 
و اقتصاد مردم در اين شــرايط مهم 
است. هم اكنون در بخش توليد دچار 
تفاوت فاحش در فعاليت بخش هاي 
مختلف نيستيم، اما در بخش خدمات 
نسبت به شرايط قبلي فاصله داريم. 
طي مواجه با اين ويروس شرايط عيد 
نوروز، ماه رمضان و اكنون تابستان را 

داريم تجربه مي كنيــم كه هر كدام 
شرايط خاص خود را داشته و دارند.«

رئيس جمهوري بــا بيــان اينكه با 
شروع تابســتان ســفرها هم شروع 
شده و اين شــرايط را براي ما سخت 
مي كند، ادامه داد:» من نمي خواهم 
بگويم سفر ممنوع شــود بلكه بايد با 
كرونــا زندگي كرد، ولــي با احتياط 
كامل و مراقبت ها و همچنين رعايت 

پروتكل هاي بهداشتي.«
 به گفته روحاني تعداد مبتاليان نبايد 
براي مردم نگران كننده باشــد؛ زيرا 
تعداد مبتاليان جديد بر مبناي تستي 
است كه انجام مي شود و  ممكن است 
كســي هيچ عاليمي نداشــته باشد 
ولي بــراي اينكه ديگــران را مبتال 
نكند در قرنطينه خانگي قرار بگيرد: 
»معيار ديگر ما  R ZERO است كه 
مخصوص شــدت اپيدمي است در 
اين معيار اگر عدد باالي يك باشــد 
جاي نگراني است كه البته اين عدد 
در كشــور ما زير يك است اما برخي 
استان ها باالي يك رفته بودند. اشغال 
تعداد تخــت بيمارســتان و درصد 

آنتي بــادي جمعيت نيــز از ديگر 
معيارهاست. اگر 40درصد جمعيت 
داراي آنتي بادي باشند، كمي خيال 
ما راحت مي شود اما هنوز به اين نقطه 

نرسيده ايم.«
رئيس جمهوري همچنين گفت:»در 
جلســه امــروز تصميــم گرفتيم 
كــه مســاجد در سراســر كشــور 
بــراي نمازهــاي روزانه بــا رعايت 
دستورالعمل هاي پزشكي باز شود. 
محدوديت فعاليت پاســاژها را كه 
تا ساعت 6بود برداشــتيم البته اين 
بازگشــايي ها به اين معنا نيست كه 
خطــرات كاهش يافته اســت بلكه 
به اين معناســت كه بايد با احتياط 
كارهــاي روزمــره انجام شــود. در 
جلســه امروز همچنين مطرح شد 
كه صحن هاي مطهر كه صبح ها باز 
هســتند، شــب ها هم باز باشند كه 
بنا شد بررســي  ها انجام شود تا در 
جلســه بعد درباره آن تصميم گيري 
شود. درباره ســالن هاي اجتماعات 
بايد با دقت و سرعت كمتر به سمت 

گشايش برويم.«

گزارش »همشهري« از افزايش مشتريان محصوالت مزارع پرورش خر در دوران كرونا

رونق  بازار االغ
عنبرنسارا تا چندماه قبل قيمتي نداشت اما االن هر عدد عنبرنسارا 

هزارتومان به فروش مي رسد

تغيير  فاجعه باري در راه است
 بازگشت مردم به اداره ها و ازسرگرفتن زندگي 
روزمره آنطور كه مســئوالن دولتي انتظار 
داشتند با رعايت پروتكل هاي بهداشتي همراه 
نبوده است؛ بسياري از مردم استفاده از ماسك 
را سهل گيرانه كنار گذاشته اند و حساسيت 
به رعايت فاصله اجتماعــي در حال كاهش 
ا ست. معاون وزير بهداشت با استناد به نتايج 
تحقيق تازه اي هشدار داده كه شرايط كنوني 
و بي توجهي مردم به پروتكل هاي بهداشتي، 
نگران  كننده است و نتايج آن فاجعه بار است. 
»ايرج حريرچي«، معاون كل وزارت بهداشت 
با ابراز نگراني از تغيير باورهاي برخي از مردم 
در مورد ويروس كرونا و عادي انگاشــتن آن، 
بر لزوم استفاده از ماســك هنگام خروج از 
منزل تأكيد كرد. حريرچي بــا بيان اينكه با 
اقدامات صورت گرفته، دستاورد بسيار مهم 
كاهش مرگ ومير ناشي از ويروس كوويد-۱۹ 
به زير ۵۰نفر در روز را داشته ايم، به ايسنا گفته 
است: اخيرا با عادي انگاشتن ويروس توسط 
مردم و برخي مسئوالن و تغيير باورها در مورد 
كروناويروس مشــكالتي ايجاد شده است. 
به طور مثال اعتقاد به فاصله گذاري اجتماعي 
در نظرســنجي ها از ۹۰درصد به ۴۰درصد 
رسيده؛ به اين ترتيب واهمه و ترس از ويروس 
كرونا كه موضوعي سازنده بود از ۷۰درصد به 
۳۴درصد كاهش يافتــه و اعتقاد به لزوم در 
خانه مانــدن از ۸۶درصد به ۳2درصد تقليل 
يافته است. معاون وزير بهداشت اين تغييرات 
آمــاري رخ داده را فاجعه خواند: »نتيجه اين 
مي شود كه مردم اقدام به سفرهاي غيرضروري 
مي كنند. از ديد وزير بهداشت، سفر ضروري، 
سفر كاري است و ســفر غيرضروري براي 
تفريح است؛ به شكلي كه تعداد زيادي سوار 
ماشين شده و شيشه هاي خودرو را باال برده 
و كولر خودرو را روشن مي كنيم و ويروس را 
به چرخش درمي آوريم. يا مثال ديگر اينكه آيا 
ضدعفوني كردن سرويس هاي بهداشتي بين 
راهي براي عدم انتقال ويروس به طور مرتب 
انجام مي شود؟ اين سفرها مثل بمب ساعتي 
عمل مي كنند؛ چراكه سبب جابه جايي ويروس 

مي شوند.«

استفاده از ماسك بايد اجباري شود
حريرچي در مورد استفاده از ماسك هم تأكيد 
كرده است كه هركسي از منزل خارج مي شود 
ماسك بزند. افراد مي توانند از ماسك پارچه اي 
و خانگي نيز اســتفاده كنند. هر فردي كه در 
جمع چندنفره اي شــركت مي كند، ملزم به 
داشتن ماسك است. او گفته: »ما در جلسات 
ستاد ملي كرونا براي ادارات دولتي پيشنهاد 
كرديم اين موضوع براي آنها اجباري باشد.« 
او با تأكيد بر اينكه هنوز واكسن عليه ويروس 
كرونا ساخته نشده اســت، ادامه داد: »هنوز 
ايمني جمعي نيز رخ نداده است. اين باور كه 
ويروس ضعيف شــده، غلط است. برخالف 
تصورات، يكي از تئوري ها براي علت افزايش 
ويروس در اســتان هاي جنوبي استفاده از 
كولر گازي در فصل تابستان در محيط بسته 
است. گرما و سرما تأثيري بر ويروس نخواهد 
گذاشت؛ چراكه آمار 2كشور برزيل و روسيه 
به عنوان نقاط گرمســير و سردســير قابل 

مشاهده است .«

دار
هش

ترديد در سالمت مشتقات االغ و خر 
سازمان دامپزشكي مزارع پرورش االغ و خر را به رسميت نمي شناسد. اين سازمان اعالم كرده است كه تنها مي تواند 
بهداشتي بودن يا نبودن شير توليدي در اين مراكز را بررسي كند. از سوي ديگر، سازمان جهادكشاورزي مجوزهاي 
بهره برداري و تاسيس مزارع پرورش االغ و خر را صادر مي كند؛ مجوزي كه دليلي بر توليد محصوالتي مانند سيگار 
عنبرنسارا يا هر محصول ديگري نيست. با اين حال، برخي مزارع پرورش اين حيوان، دست به توليد محصوالت 
متنوعي از اين حيوان مي زنند. وزارت بهداشت نحوه توليد اين محصوالت را در همه اين مراكز تأييد نمي كند. ازاين 
رو، توليد سيگار عنبرنسارا با فشار مسئوالن در بسياري از مزارع پرورش االغ متوقف شده است. به گفته مسئوالن 
وزارت بهداشت، فرايند توليد محصوالت از االغ مانند شير داراي فرايندها و پيچيدگي هاي خاصي است كه بسياري 
از مزارع پرورش االغ از آن بي بهره اند و از اين رو، نمي توان سالمت شير توليدي را در مزارع پرورش حيوان تأييد كرد.

ث
مك

روي  االغ ها فوكوس كنيد
ويدئو گزارش مزرعه پرورش االغ ها در 
منطقه رباط كريم را با اسكن كد روبه رو 

در تلفن همراهتان ببينيد.
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كيوسك

 اعتراض هاي خشونت بار به قتل يك مرد 
سياهپوست به دست يك افسر پليس در گزارش

مينياپليس، سراسر آمريكا را در بر گرفته 
و معترضان خشمگين در دســت كم 30شهر آمريكا، 
خواســتار اجراي عدالت در اين پرونده شده  و با پليس 

درگير شده اند.
به گزارش بي بي سي، دادستاني مينياپليس درك چاوين، 
افسر سفيدپوستي را كه با گذاشتن زانويش روي گردن 
جورج فلويــد در نهايت باعث مرگ او شــد، به ارتكاب 
قتل درجه 3 متهم كرده اســت. چاوين بازداشت شده 
و قرار است دوشنبه در نخستين جلسه دادگاه شركت 
كند. او به همراه 3افسر ديگر كه در صحنه ارتكاب قتل 
فلويد حاضر بودند، بركنار شده اند. حجم اعتراض ها در 
چهارمين شب ناآرامي در آمريكا به قدري بوده كه دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور آمريكا هم مجبور شد صحبت هاي 
تحريك آميز اوليه خود را اصالح كند. او در نخســتين 
واكنش هــا، عمال معترضــان را با خرابكاران مقايســه 
كرده و گفته بود كه پاســخ آنها تيراندازي خواهد بود. 
بخش بزرگي از مردم آمريكا سال هاست به كشته شدن 
سياهپوستان توسط افسران پليس اعتراض مي كنند و 
قتل بي رحمانه فلويد بار ديگر زخم هاي عميق نابرابري 
نژادي را در اين كشور باز كرده است. فلويد بعد از اريك 
گارنر و مايكل براون جديدترين قرباني رفتار نژادپرستانه 
پليس با رنگين پوستان در آمريكاست. همه اين افراد بعد 
از به راه افتادن جنبش »جان سياهپوستان ارزش دارد« 

در سال 2012، جان خود را از دست داده اند.

آشوب سراسري
با وجود گسترش اعتراض ها به ديگر شهرها و ايالت هاي 
آمريكا، مينياپليس و مينه سوتا، همچنان پرآشوب ترين 
شهر و ايالت آمريكا هستند. مقامات در اين شهر جمعه 
و شنبه از ساعت 8شب تا 6صبح حكومت نظامي اعالم 
كردند، با اين حــال مردم حكومت نظامــي را ناديده 

گرفتند و برخي از مناطق شهر را به آتش كشيدند.
تيم والتس، فرماندار اين ايالت شنبه صبح زود در يك 
نطق تلويزيوني شــرايط را خطرناك و پرآشوب خواند. 
او گفت كه اعزام نيروهــاي گارد ملي در مينه ســوتا 
بي ســابقه بوده اســت. آسوشــيتدپرس هم ديروز به 
نقــل از برخي افراد مطلــع گزارش داد كــه پنتاگون 
در اقدامي نادر به چنــد واحد دژباني دســتور داده تا 
براي اعزام به مينياپليس آماده باشــند. اين دســتور 
بعد از آن صادر شــد كه رئيس جمهور آمريكا از مايك 

اعتراض به قتل يك سياهپوست توسط پليس به درگيري 
خياباني مردم خشمگين با پليس در چندين ايالت منجر شد  گسترش شورش درآمريكا  جهان نما

 گزينه هاي اردن مقابل اسرائيل 
و معامله قرن

براساس معاهده صلح اردن و اسرائيل، 
اعالم جنگ از سوي هر طرف ضد طرف 
ديگر منجر به پايــان معاهده و خاتمه 
صلح خواهد شد. از سوي ديگر براساس همين معاهده مسئله اعالم 
جنگ -با وجود اختالف نظر حول مصاديق جنگ ميان طرفين - 
قابل   تفسير مجدد اســت. براي درك بهتر اين موضوع مي توانيم 
تجربه اي تاريخي را مرور كنيم. اسرائيل انسداد تنگه تيران را توسط 
مصر در سال1967 به مثابه اعالم جنگ از سوي اين كشور تفسير  و 
بر اين اساس، در مذاكره با قدرت هاي غربي اعالم كرد به اين كشور 
عربي براي عقب نشــيني از تصميم خود 2هفته زمان خواهد داد. 
پس از پايان اين مهلت و   عقب نشــيني نكردن دولت عبدالناصر، 
اسرائيل حمله نظامي را به مصر آغاز كرد، درحالي كه اين كشور را 

به دليل انسداد تنگه تيران، آغازگر جنگ مي دانست.
اگرچه استدالل اسرائيل قانوني بود اما در حقيقت اين رژيم از زمان 
رياست اسحاق رابين بر ستاد ارتش در سال1963 براي جنگ آماده 
مي شد و انتشار اسناد نظامي اسرائيل در دهه هاي بعد نشان داد اين 

رژيم تنها به دنبال بهانه اي براي آغاز درگيري نظامي بوده است.

حال به موضوع اصلي يادداشت بازگرديم؛ ماده29 معاهده صلح 
با اســرائيل براي حل چنين اختالفاتي، سازوكارهاي مختلفي را 
درنظر گرفته است كه ازجمله آنها مي توان به »داوري بين المللي« 
اشــاره كرد. در متن اين ماده آمده: منازعــات حاصل از اجراي 
معاهده، تفســير به رأي يا هر نزاعي كه با مذاكره قابل حل نباشد 
بايد به داوري بين المللي ارجاع داده شود. همچنين ماده29 تأكيد 
دارد، هيچ كشوري نبايد به كشور ديگر تجاوز كند و هرگونه عمل 
تهديدكننده از سوي طرفين عليه يكديگر نيز ممنوع است. سؤالي 
كه در اينجا طرح مي شود چنين است: آيا اسرائيل مي تواند بدون 
اعالم جنگ عليه اردن، وادي اردن را بــه خاك خود الحاق كند؟ 
اگر اردن واقعا الحاق اين منطقه از ســوي اســرائيل را تهديدي 
مستقيم عليه امنيت ملي خود مي داند، بنابراين مشروعيت قانوني 

به كارگيري ماده29 معاهده را در اختيار دارد.
با اينكه به طور كامل از امكانات و شرايط اردن، موازنه كنوني قوا و 
البته شكنندگي نظام عربي مطلع هستم، اما قانون در اين پرونده 
به سود اردن است. كافي است بدانيم آمريكا، اين ابرقدرت بزرگ، 
در محكمه داوري بين المللي مقابل پاناماي كوچك شكســت 
خورد. البته اين داوري، فرايندي ســخت و زمانبر است كه نياز 
به اراده و كار دقيق دارد. پس چــه عاملي اردن را از به كارگيري 
ماده29 بازمي دارد؟ آن هــم درحالي كه پادشــاه عبداهلل دوم 
به صراحت گفته است الحاق وادي اردن به اسرائيل ما را ناچار به 

درگيري خواهد كرد.
تمام اينها در حالي است كه مي دانيم اسرائيل هشدارهاي اردن را 
چندان جدي تلقي نمي كند. از ديد تل آويو، مواضع اردن بيشــتر 
براي مصرف داخلي است چرا كه اين كشــور در نهايت به روابط 
خود با آمريكا و اسرائيل نياز دارد و قادر نيست در شرايطي كه دچار 
بحراني استراتژيك شــده، در اين حوزه ريسك كند. خطرناك تر 
از اينها ديدگاه غالب در اســرائيل است كه مي گويد اردن به مرور 
زمان با  الحاق كنار خواهد آمد. برخي حتي از اين هم فراتر رفته 
و معتقدند حضور اسرائيل در مرزهاي غربي اردن به مصلحت اين 
كشور است! اين ايده در گذشته توسط شارون مطرح شده و اكنون 
از حمايت نتانياهو برخوردار است؛ ايده اي كه براساس آن برپايي 

كشور مستقل فلسطين به نفع اردن نيست.
در مقابل، برخي مقامات اردني معتقدند اين كشور جايگاه ويژه اي 
در جهان دارد و با تكيه بر همين جايــگاه و موقعيت، مي توان بر 
اسرائيل فشار آورد و آن را تا حدي عقب نشــاند. به نظر من اين 
مقامات، سياست بين الملل را به خوبي درك نكرده اند. البته اردن 
جايگاه خاص خود را در جهان دارد، اما از ســوي ديگر، اسرائيل 
غير از تمايــالت آمريكا، به عامل ديگري در ســطح جهان براي 
سياست هاي خود اهميتي قائل نيســت. به اين ترتيب معتقدم 
گزينه مطلوب اردن، استفاده از سازوكار حل منازعات با اسرائيل 
است؛ با اين استدالل كه الحاق وادي اردن عملي خصمانه است و 
بيانگر عدم التزام اسرائيل به معاهده صلح، معاهده اي كه براساس 

آن، هيچ يك از طرفين حق تجاوز به ديگري را ندارد.
اما آنچه تا كنون درباره گزينه هاي اردن نســبت به الحاق وادي و 
همچنين شهرك هاي كرانه غربي خوانده و شنيده ايم، بيشتر در 
چارچوب اقدامات واكنشي بوده و به مرحله پيشگيري نمي رسد. 
مي توان گفت اردن تا آنجا كه دايره ظرفيت هايش به اين كشور 
اجازه مي دهد براي اقدام و كنشگري آمادگي دارد و بر اين اساس، 
توپ در زمين نظام عربي است؛ البته چنين نظام عربي كه بتوان 

به آن اتكا كرد وجود ندارد!

معترضان خشمگين در آتالنتا، بعد از به آتش كشيدن خودروي پليس، به ساختمان سي ان ان حمله كردند .

   افسر پليس به قتل متهم شد، 
مينياپليس به آرامش فراخوانده شد

   جمعه سياه 
)اعتراض هاي آمريكا(

   آمريكا در آتش

جواد نصرتی
خبرنگار

اســپر خواســت تا گزينه هاي نظامي بــراي مقابله با 
ناآرامي هــا در مينياپليس را بررســي كند. وضعيت  
در ديگر شــهرهاي بــزرگ آمريكا هم چنــدان بهتر 
نبود و جمعه عصر، معترضان در مقابل كاخ ســفيد در 
واشنگتن تجمع كردند. در تصاويري كه منتشر شده، 
درگيري بين نيروهاي پليس و معترضان مشاهده شده 
است. ســرويس مخفي آمريكا براي مدتي ورودي ها و 
خروجي هاي كاخ سفيد را بســت و عمال مقر استقرار 
رياســت جمهوري آمريكا را قرنطينه كــرد. مقامات 
ايالتي در اورگون، در برخي نواحي آتالنتا هم وضعيت 
اضطراري اعالم كردنــد. برخي معترضــان، به چند 
ســاختمان و چند خودروي پليس در اين شهر حمله 
كردند. تجمع مردم در محله بروكلين نيويورك، به زد 
و خورد با پليس كشيده شد و معترضان به  خودروهاي 
پليس حمله كردند. برخي افسران در اين زد و خوردها 
آسيب ديدند و تعدادي از معترضان بازداشت شدند.  در 
ديترويت در ميشيگان، تيراندازي يك مهاجم ناشناس 
از درون خودرو باعث كشته شــدن يك جوان 19ساله 
شــد. در اوكلند كاليفرنيا هم به 2مأمور امنيتي ايالتي 
تيراندازي شــد كه يك نفر از آنها جان خود را از دست 
داد. در داالس و فونيكس، پليس براي مقابله با معترضان 
گاز اشك آور شــليك كرد و در لس آنجلس و اوكلند، 
معترضان جاده ها را بستند و شيشــه ها را شكستند. 
معترضان روي ديوار، شعارهاي تندي مانند »پليس ها 
را بكشيد« نوشتند. سي ان ان و واشنگتن پست گزارش 
داده اند كه اين اعتراض ها، تنهــا به خاطر قتل جورج 

فلويد نيست و مردم در ابعادي گسترده تر، به مديريت 
كرونا و بيكاري گسترده در اين كشور هم اعتراض دارند.

عقب نشيني ترامپ
همزمان با اوج گيري خشونت ها و اعتراض ها در آمريكا، 
دونالد ترامپ جمعه از دادگســتري آمريكا خواست 
تا درباره مرگ فلويد تحقيق كنــد. او همچنين قتل 
فلويد را يك اتفاق بســيار وحشــتناك خواند و گفت 
كه با خانواده او صحبت كرده است. او همچنين گفت 
كه نبايد اجازه داد كه صــداي اعتراض هاي صلح آميز 
را خاموش كننــد. او پيش تر با لحنــي تحريك آميز، 
آشــوبگران و معترضان را اوباش خوانده و گفته بود: 
»وقتي كه غارت شــروع شــود، تيراندازي هم شروع 
مي شــود.« اين صحبت هاي ترامپ با واكنش بسيار 
تندي مواجه شــد و بســياري او را به دامــن زدن به 

خشونت متهم كردند.

فشار دوگانه به رسانه ها 
رسانه ها در آمريكا، در اعتراض هاي سراسري مردم 
خشمگين، هم از سوي دولت و هم از سوي معترضان 
تحت فشار زيادي قرار دارند. پليس در آمريكا، در 
يك مورد خبرنگار سي ان ان را هنگام اجراي زنده در 
مينياپليس دستگير كرد و در يك مورد ديگر، پليس 
در كنتاكي به يك خبرنگار گلوله پالستيكي شليك 
كرد. اقدامات ضدرسانه اي آمريكا، با واكنش هاي 
گسترده اي همراه شــد و فرماندار مينه سوتا از 
دستگيري خبرنگار ســي ان ان معذرت خواهي 
كرد. آنتونيو گوترش، دبير كل سازمان ملل هم در 
توييتر، بدون اشاره مســتقيم به آمريكا، از حمله 
به خبرنگاران انتقاد كرد. وزارت خارجه انگليس 
هم به اين رويداد واكنش نشان داد و بر آزادي عمل 
خبرنگاران تأكيد كرد. عالوه بر دولت،  معترضان نيز 
رويكردي متخاصمانه با رسانه ها دارند؛ در آتالنتا 
معترضان خشمگين به دفتر سي ان ان حمله كرده 

و ساختمان آن را تخريب كردند.
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   نقشه پراكندگي اعتراض ها در شهرهاي بزرگ آمريكا 

سياتل

حسن البراري
استاد علوم سياسي دانشگاه اردن

اعتراض هاي آمريكا و شانس ترامپ در انتخابات
ريزش آراي باراك اوباما در ميان سياهپوستان و رنگين پوستان در دور دوم 
رياست جمهوري، در واقع نتيجه وقايع فرگوسن و اعتراض هاي گسترده در 
قالب جنبش يادشده بود. اكنون قابل پيش بيني است كه اين بلوك مهم از رأي دهندگان آمريكايي، 
رأي خود را به نفع ترامپ به صندوق ها نريزند. فراموش نكنيم كــه اعتراض هاي اخير در زماني 
اتفاق مي افتد كه جامعه سياهپوســتان آمريكايي بيشترين آسيب را از موج بيكاري ها و تعطيلي 
كسب وكارها در ميانه بحران كرونا متحمل شده اند. حتي تعداد مرگ ومير در ميان سياهپوستان 
بيشتر از ديگران بوده است. سياهپوســتان آمريكايي دولت دونالد ترامپ را مسئول اين وضعيت 
مي دانند و اعتراض هاي اخير بهانه اي براي بروز اين نارضايي ها هم به شمار مي رود. اينكه ترامپ 
بتواند طي 6ماهي كه تا انتخابات باقي مانده، براي ترميم چهره خود اقداماتي انجام دهد، بسيار 
بعيد به نظر مي رسد. تك تك  آرا در انتخابات آمريكا اهميت دارد و جابه جايي چند صد رأي مي تواند 
سرنوشت انتخابات را تغيير دهد. به همين دليل است كه هر دو حزب دمكرات و جمهوريخواه روي 
آراي رنگين پوستان نيز حساب ويژه باز مي كنند. در انتخابات سال2000، حدود 200ميليون نفر 
در انتخابات شركت كردند اما تنها 500برگ رأي بود كه سرنوشت انتخابات را تغيير داد و باعث 
شكست ال گور دمكرات و پيروزي جورج بوش جمهوريخواه شد. براي حزب جمهوريخواه، آراي 
ايالت هاي جنوبي كه عموما جمهوريخواه و سياهپوست هستند اهميت بااليي دارد. از ميان 50 
ايالت آمريكا، حدود 10 تا 12 ايالت صحنه اصلي رقابت انتخابات رياست جمهوري است و برنده 
اين ايالت ها، درنهايت برنده انتخابات خواهد بود. يكي از مهم ترين اين ايالت ها، ايالت كاروليناي 
شمالي است كه شمار سياهپوستان و رنگين پوستان در آن بسيار زياد است. دونالد ترامپ بعد از 
مرگ جورج فلويد، براي جلب آراي اين سياهپوستان، حتي آنهايي كه طرفدار حزب جمهوريخواه 
هستند، كار بسيار سختي در پيش خواهد داشت. احتمال ريزش آراي جمهوريخواهان در تمام 
ايالت هايي كه جمعيت سياهپوست و رنگين پوست بااليي دارند، اكنون به هيچ وجه دور از ذهن 
نيست. حزب جمهوريخواه ممكن اســت نه تنها در انتخابات رياست جمهوري، بلكه در انتخابات 

كنگره نيز رقابت را به رأي منفي رنگين پوستان ببازد.

ادامه از 
صفحه اول

آغاز به كار شوراي مصالحه ملي در افغانستان

عبداهلل عبداهلل، رئيس شورای عالی مصالحه 
ملــي افغانســتان، از آغاز كار اين شــورا و 
همچنين تعيين تركيب هيات مذاكره كننده 
دولت براي حضور در مذاكرات بين االفغاني 
خبر داد. بــه گــزارش تلويزيــون طلوع 

افغانستان، عبداهلل كه براي نخستين بار بعد 
از امضاي توافق با اشرف غني بر سر تقسيم 
قدرت در مقابل خبرنگاران حاضر مي شد، 
ابراز اميدواري كرد گفت وگوهاي صلح طي 
2 هفته آينده آغاز شــود. او اعالم آتش بس 
و كاهش خشــونت در روزهای گذشــته و 
تسريع روند آزادی زندانيان طالبان و دولت را 
»عالمتي خوب« براي روند صلح دانست. در 
پی تنش پنج ماهه بعد از برگزاری انتخابات 
رياست جمهوری افغانستان، عبداهلل عبداهلل 
و اشرف غنی، رئيس جمهور، يك توافقنامه 
سياسی امضا كردند كه بر اساس آن رياست 
شورای عالی مصالحه ملی به عبداهلل واگذار 
شد. به گفته عبداهلل، تركيب مجمع عمومی 
و كميته رهبری اين شورا طي روزهاي آينده 

نهايي و اعالم خواهد شد.

جنبش »جان سياهپوســتان ارزش دارد«، بار ديگر در سراسر آمريكا 
زنده شده است. اين جنبش در اعتراض به خشونت مرگبار پليس عليه 

سياهپوستان به راه افتاده است.
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افزايشجمعيت60ميليونفقرا
نيويورك: آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل هشدار 
داد كه  »چنانچه اكنون وارد عمل نشويم، همه گيري 
ويروس كرونا باعث ويرانــي و رنج غيرقابل تصوري در 
سراسر جهان خواهد شد.« به گزارش يورونيوز، به گفته 
وي »يك گرسنگي و قحطي تاريخي روي خواهد داد و 
60 ميليون نفر ديگر نيز به جمعيت شديدا فقير جهان 
اضافه خواهند شد كه نيمي از آنها را نيروي كار جهاني 

تشكيل مي دهند.« 

ميمونهانمونهخونمبتاليانرادزديدند
ميروت:  گروهــي از ميمون ها در هند با حمله به يك 
تكنيسين بخش آزمايشگاه، چند نمونه خوني را كه او 
در حال حملشان  به آزمايشگاه بود، ربودند. دكتر گارج 
گفته اســت كه ميمون ها به نمونه خون چهار بيمار 
مبتال به كوويد-19 چنگ زده اند و با آنها گريخته اند. به 
گزارش يورونيوز، اكنون مقامات نگرانند اين ميمون ها 
ويروس كرونا را در منطقه محل سكونت شــان انتشار 

دهند.

آزادیكبوترجاسوس
بمبئي: كبوتري كه در هندوستان به اتهام جاسوسي 
براي پاكســتان توقيف شــده بود، دوباره آزاد شد. به 
گزارش آديتي سنترال، اين كبوتر متعلق به يك ماهيگير 
پاكســتاني بود كه وارد هند شده بود. شايلندرا ميشرا، 
يك مقام ارشــد پليس هندوســتان در كشمير تحت 
كنترل هند گفت: »پس از اينكه چيز مشكوكي همراه 
كبوتر پيدا نشــد، دوبــاره آزادش كرديم تــا به خانه 

بازگردد«.

بازگشاييتدريجيمسجدالنبي
رياض: دولت عربســتان با طرح بازگشــايي تدريجي 
مسجدالنبي از روز يكشنبه هفته جاري موافقت كرد. 
به گزارش بي بي سي، رياســت امور حرمين شريفين 
)مســجدالحرام و مســجدالنبي( در بيانيــه اي اعالم 
كرد اين طرح فقط شــامل بازگشــايي اماكن جديد و 
گسترش يافته مسجد مي شود و محوطه قديمي را شامل 
نمي شود. عالوه بر اين ورود به روضه شريفه همچنان 

ممنوع است. 
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عمريبيوقفهصرفنوشتن
زندگانــي مــردان نــادر و برجســته و 
معارف ســتا، همواره از بعدي عبرت آموز 
و از بعــدي ديگر حسرت زاســت. ابراهيم 

يونسي بانه اي، مترجم و دانش پژوه 
و نويســنده فرهيخته و برجســته 
در زمــره چنيــن مردانــي قرار 

مي گيــرد. يونســي در 12خرداد 
1305در بانه به دنيــا آمد و 19بهمن مــاه 1390در 
تهران درگذشــت. آنچه در مورد يونســي عبرت آموز 
به نظر مي رســد تعدد آثار او در زندگاني اش اســت، 
چرا كه بالغ بر 76اثر از خود به جا گذاشــت و اين عدد 
شگفت انگيز و عبرت آموز است. عبرت آموز از اين رو كه 
روشنفكران بســيار پر مدعا و خويشتن ستاي ما حتي 
 در زندگاني 70ســاله خود هم 7 اثر برجاي ننهاده اند. 
حسرت زا به اين دليل كه يونسي و امثال چنين مرداني 
دانش ستا، معارف ستا و معني ستا در طول زندگاني خود 
از حداقل امكانات رفاهي نيز بهــره نبردند و به عبارت 
ديگر بايد بگويم او همواره در جست و جوي فراغ بال و 

آسان سايي ها نبود.
 ابراهيم يونســي در آثار گرانقدر خــود اعم از ترجمه 
و تاليف و تدويــن و مخصوصــا در كتــاب گرانمايه 
هنــر داســتان نويســي، چهــره مالك الرقاب ها را 
به خود نگرفــت و نمي گرفت و با فروتنــي و احتراز از 
كج نگري ها وكج ســيري ها به نظر من بــه جاي احول 
 بودن دســت كم ســعي كــرد و مي كرد اعور باشــد. 
به نظر من ارزش واالي او در عرصــه ادب و هنر امروز 
ســرمدي و پاينده خواهد بود. مي توان به جرأت گفت 
نزديك به 85ســال زندگــي ابراهيم يونســي به طور 
مستدام و بي وقفه صرف نوشتن و ترجمه و فرهنگسازي  

شد.
آثار بســيار قابل تامل و ارزنــده او مخصوصا در زمينه 
ترجمه و تســلط او به زبان مقصد در خــور قدرداني و 
ستايش ادهم است. به كتاب خانه قانون زده، اثر ديكنز 
يا تاريخ ادبيات آفريقا ، ســيري در نقد ادبيات روس و 
دســت تكيده نگاه كنيد؛ اين ترجمه ها واقعا همانند 
فرهيخته بزرگ و شــريف محمود اعتمــاد زاده )م.آ. 
به آذين( گاهي شــگفت انگيز مي نمايند. مي دانيد چه 
پوستي از انســان از ترجمه اين آثار كنده مي شود. اگر 
ترجمه هاي آقاي به آذين و يونسي را صفحه به صفحه 
كنار هم قرار بدهيم،  طول آنها از استان البرز هم فراتر 
خواهد رفت. آيا در دوره اي كه ما زندگي مي كنيم، يك 
هزارم و يكصدم اين افراد اعم از شــاعر و مترجم يافت 
مي شود؟ حتي به داستان هاي آقاي يونسي توجه كنيد، 
به نوشته هاي خودش، گورستان غريبان، دلداده ها را 
با هم بخوانيم كه تاليف اوست، و آثار قلمي ديگر او را. 
او نه تنها از مفاخر مسلم قوم بزرگ و شريف كرد است، 
بلكه يكي از بزرگ ترين مفاخر ايران به شــمار مي رود. 
آيا مي توان بيش از 76اثر را اگر دقايق و ســاعات عمر 
را به شــمار بياوريم منهاي بيماري ها ، گرفتگي ها و... 

به وجود آورد؟ خير.
يونسي و امثال او، همانگونه كه از آقاي به آذين گفتم، 
با خاك باشي و بدون هياهو و ادعاي مالك الرقاب بودن، 
گشاده نامه خود را به خويشتن خويش ارسال مي كنند، 
نه به ما اكنونيــان كه در خواب آســان يابي ها و لذات 

جاري و كاذبيم و همواره دنبال عزيزالوصول هستيم.
در اين يادداشــت كوتاه، حتي نمي توان به يك هزارم 
تحليل و ارزش آثار او اشــاره كرد، چرا كه بحث درباره 

شخصيت و آثار او به چندين مقاله مبسوط نياز دارد.

اصغرضرابيياد
منتقد و روزنامه نگار پيشكسوت

عليمالئكهپزشك همشهرييادداشت
 روزنامه نگار و پزشك

محمودبرآبادي
ويتريننويسنده كودكان

ايمنيعينكولنزتماسيدردورانكرونا
شــيوع كرونا مســائلي را از لحاظ ايمني لنزهاي تماسي و 
عينك مطرح كرده است، چراكه اين ويروس از راه چشم 

هم ممكن است منتقل شود.
بررسي ها نشان داده اند كه گيرنده هاي ACE2كه راه ورود 

ويروس كرونا به سلول ها هستند، در سلول هاي سطح 
چشــم هم وجود دارند. بنابراين اگــر قطرك هاي 
تنفسي ناشــي از حرف زدن، عطســه يا سرفه يك 
فرد آلوده روي سطح چشم بنشيند، امكان سرايت 

ويروس وجود دارد. بنابراين بايد مراقب چشم هايتان و ابزارهايي كه مانند 
عينك و لنز تماسي روي چشم هايتان مي گذاريد، باشيد. گرچه شواهدي 
در دست نيست كه به چشــم زدن لنزهاي تماســي خطر ابتال به كرونا را 
افزايش مي دهد، اما در دوران شيوع كرونا بايد در به كار بردن اين لنزها بيشتر 
احتياط كنيد. پيش از گذاشتن و برداشتن لنزهاي تماسي دست هايتان را 
بشوييد، تميز كردن لنزها را به شيوه درست انجام دهيد و مراقب باشيد در 
طول روز به چشم هايتان دست نزنيد. اگر دچار عالئمي شبيه سرماخوردگي 
يا آنفلوآنزا شديد بهتر است استفاده از لنزهاي تماسي را كنار بگذاريد و از 
عينك استفاده كنيد. حفاظت از چشم ها با عينك، نقاب پالستيكي محافظ 

يا عينك هاي ايمني مي تواند به پيشگيري كمك كند.
عينك معمولي چشــم ها را از جلو محافظت مي كند، اما قطرك هاي آلوده 
تنفســي از باال، پايين و طرفين قاب عينك مي توانند به چشــم ها آسيب 
برســانند. اگر محافظت كامل تري بــراي چشــم  هايتان بخواهيد، بايد از 
عينك هاي ايمني استفاده كنيد. عينك تان را روزانه با آب و صابون بشوييد 
و با يك پارچه ميكروفايبر خشــك كنيد. از دســتمال كاغذي يا تكه هاي 
پارچه ديگر براي پاك كردن عينك استفاده نكنيد چراكه ممكن است باعث 
خراشيدگي عدسي شوند. پارچه ميكروفايبر را به طور منظم با آب و صابون 
بشوييد و خشك كنيد. عينك يا لنز تماســي را روي سطحي كه مطمئن 
نيستيد پاك است نگذاريد و عينك تان را به دست ديگران ندهيد. عينك تان 
را هنگامي كه استفاده نمي كنيد در يك جلد پاك نگه داريد. عينك تان را از 
گردنتان آويزان نكنيد، چراكه احتمال آلودگي سطح دروني آن كه جلوي 

چشم قرار مي گيرد، بيشتر مي شود.

دلمبرايپدرميسوزد!
 داســتان رومينا آنقدر تلخ و 
تكان دهنــده و ابعــادش 
آنچنان گســترده و تودرتو 
اســت كه پرداختن به آن 

كاري  اســت بس دشوار. 
مي تــوان فقــط با يك 
آن كلمه »فاجعه« است.كلمه آن را توصيف كرد و 

 در ايــن چنــد روز رســانه هاي داخــل و خارج و 
شــبكه هاي اجتماعي زياد به آن پرداخته اند. همه 
آن را محكوم كرده اند و همه تأسف خورده اند و همه 
گفته اند كه اين نه نخســتين و نه آخرين حوادث از 
اين دست است. فيلم هايي هم با دستاويز قراردادن 
چنين سوژه هايي ساخته شده است كه 2 تا از بهترين 
آنها يعني خانه پدري به كارگرداني كمال تبريزي و 
آخرين بار كي سحر را ديدي؟ ساخته فرزاد موتمن 

است.
 من به عنوان نويســنده كودك چه مي توانم بگويم 
كه روزنامه نــگاران، حقوقدانان، جامعه شناســان، 

روانشناسان، معلمان اخالق و... نگفته باشند؟
 به پيمان نامه حقوق كودك اشاره كنم كه زندگي و 
حق حيات را حق طبيعي كودكان مي داند؟ به قانون 
خشونت عليه زنان توجه دهم كه در نوبت تصويب 
در مجلس شوراي اسالمي است؟ يا مانند مشاوران 
خانواده بخواهم كه دولت پناهگاهي براي افرادي كه 
مورد خشونت خانوادگي قرار مي گيرند، تهيه كند؟ 
اينها را كه همه خيلي بهتر از من گفته اند و همچنان 

هم دارند مي گويند.
من نويسنده ام و نويسنده كارش بازسازي واقعيت 
است. من اگر بخواهم اين داستان را از زاويه ديد پدر 
روايت كنم، چگونه روايتــي خواهد بود؟ من وقتي 
خود را جاي پدر رومينا مي گذارم مي بينم كه او هم 
قرباني است. هرچند كه جنايت كرده است. قرباني 
فشار اجتماعي كه در چنين شرايطي بر فردي چون 
او وارد مي شــود؛ از نزديكان گرفته تا همسايه ها، تا 

همشهري ها، تا همه.
 سرنوشت او كم دردناك تر از دخترش نيست. او بايد 
يك عمر داغ فرزندكشــي را تحمل كند. هزاران بار 
دست و پا زدن هاي دختركي را ببيند كه زير ضربات 
داس، او را بابا صدا مي زند. تا هميشه در گوش هايش 
اين فرياد خواهد بود كه » بابا منــو نكش. من كار 

بدي نكردم.«
 آيا مرگ براي چنين پدري رهايي از بي نهايت عذاب 

وجدان نيست؟

مادِرپسر
 رمان »مادِر پســر« نوشته 
فرانســوا مورياك با ترجمه 
كاوه ميرعباســي از سوي 
نشر خزه منتشر شد. فرانسوا 
مورياك، رمان نويس نامدار 
فرانسوي و برنده  نوبل ادبي 
1952، در »مادرِ پسر« يكي 
از تكان دهنده ترين تصاوير 

را از فضاي بسته و خفقان آوِر 
زندگي طبقه  بورژواي شهرستاني در نيمه  نخست سده  
بيستم ترسيم مي كند. با اين همه، »مادرِ پسر«، مانند 
هر رمان بزرگ ديگري، به زمان و مكان خاصي محدود 
نمي شود و احساسات عميق بشري را نشانه مي گيرد؛ 
احساســاتي چون رنج و اندوه و البتــه بارقه هايي از 
خوشي و شــادي  كه گاه در زندگي سوسو مي زند. به 
همين خاطر اســت كه حتي گذشِت نزديك به 100 
سال از انتشار نســخه  اصلي »مادِر پسر« )1923( از 
طراوت و زيبايي آن نكاسته است و همچنان خواندني 
و  تر و تازه جلوه مي كند. مورياك در اين رمان، داستان 
محبت بيمارگونه مادري نسبت به پسرش را تعريف 
مي كند كه نهايتاً به مرگ عروسش منجر مي شود. اما 
اين، پايان ماجرا نيســت و زمان مكافات مادر هم فرا 
مي رسد. »مادِر پسر« چهارمين رماني است كه نشر 
خزه در قالب مجموعه  »كالسيك هاي مدرن« منتشر 
مي كند. پيش تر در قالب ايــن مجموعه، رمان هاي 
»گرنــدل« )جــان گاردنر/مرتضي زارعــي(، »زائر 
سينما«)واكر پرســي/ آزاده اتحاد( و »تو را در بازي 
كشتند« )آلن راسكين/ آيدا پورنگ فر( منتشر شده 
است. »مادِر پســر« در 104 صفحه با بهاي15 هزار 

تومان منتشر شده است.

كرسيدانشگاهآمريكاييبهناممحموددرويش
دانشــگاه ايالت آيواي آمريكا نخستين 
كرســي مطالعات فلســطين را به نام 
محمود درويش، شاعر فقيد فلسطيني 
تاسيس كرده است. دانشگاه براون آيلند 
اعالم كرد كه اين كرسي به نام محمود 
درويش ثبت شــده و قرار است دروس 
مربوط به ادبيات فلسطين و مطالعات 

خاورميانه را ارائه كند. به گزارش ميدل ايست مانيتور، در بيانيه رسمي دانشگاه 
آمده است كه درويش، چهره برجسته و محبوب ادبيات فلسطين و عرب، بر مبناي 
ارزش هاي انسان دوستانه بوده است. اين نخستين بار است كه يك كرسي مطالعات 

فلسطين در آمريكا تاسيس مي شود.
اين شاعر فلسطيني كه سال2008 درگذشــت، به عنوان سمبل آرمان خواهي و 
مبارزه مردم فلسطين عليه اشغالگري صهيونيســت ها و آوارگي مردم كشورش 
محسوب مي شود. درويش با نگارش بيش از 30كتاب شعر و 8 كتاب داستان يكي 
از شخصيت هاي ادبي برجسته در دنياي عرب است. درويش سرودن را از زماني كه 
دانش آموز بود شروع كرد. سال1960 نخستين مجموعه آثار او در زماني منتشر 
شد كه تنها 19 سال داشت. با دومين مجموعه اش به نام برگ هاي زيتون )اوراق 
الزيتون( در سال 1964، به عنوان يكي از شاعران پيشرو شعر مقاومت شناخته شد.

 بسياري از شــعرهاي محمود درويش به شكل ســرودهاي عمومي و آوازهاي 
محبوب درآمده اند. اغلب آثارش در مورد سرنوشــت وطنش است. او از مفردات 
ساده و تصاوير واضح استفاده مي كند. پروفســور بشارا دوماني، چهره آكادميك 
شناخته شده مطالعات خاورميانه نخستين صاحب اين كرسي اعالم شده است. 
مسئوالن دانشگاه مي گويند نخستين درس هاي اين كرسي در  ماه جوالي امسال 
ارائه خواهد شد. در بيانيه دانشگاه ايجاد اين كرسي فرصتي براي مطالعه آكادميك 

زندگي و فرهنگ مردم فلسطين قلمداد شده است.

دريچه

ابزارجديدفاصلهگذارياجتماعيگوگل
گوگل يك ابزار جديد در اختيار دارد كــه به كاربر ها كمك مي كند خارج از خانه 

قوانين فاصله گذاري اجتماعي را رعايت كنند.
به گزارش اسپوتنيك، اين پروژه آزمايشي Sodar نام دارد كه در حساب كاربري 
Expriments with Google در توئيتر ارائه شده است. در اين پروژه حلقه اي با 

شعاع 3متر اطراف موبايل كاربر درنظر گرفته مي شود.
Sodar يك اپليكيشن مجزا محسوب نمی شود و نيازي نيست كاربر براي استفاده 
آن را نصب كند. براي اين منظور كافي اســت فرد به وب سايت Sodar مراجعه 
كند. البته اين قابليت فقط با اســتفاده از مرورگر كروم و در دستگاه هاي اندرويد 

قابل استفاده است.

دانستني ها

مدلجديدپيشبينياوجكرونا
يــك فيزيكــدان آمريكايي 
مدلــي بــراي پيش بينــي 
همه گيــري  كوويــد- 19 و 
ارائه آمار مورد نياز ابداع كرده 

است.
به گزارش ســاينس ديلي،  
كوويد- 19 اواخر ماه جاري، 
جان بيــش از 325 هزار نفر 
را در جهــان گرفته اســت. 
اگرچه به نظر مي رسد بدترين 
وضعيت در كشورهايي مانند 
چين و كره جنوبي پايان يافته 
امــا متخصصان بهداشــت 
عمومي هشدار مي دهند كه 
موارد ابتال و تلفات در بسياري 

از قسمت هاي جهان ادامه خواهد يافت. درك نحوه تكامل  كوويد- 19 مي تواند به 
اين كشورها كمك كند تا براي روبه رو شدن با افزايش ابتال آماده شوند. پژوهشگران 
در مقاله اين پژوهش، همه داده هاي در دسترس در مورد مبتالها و مرگ وميرها 
را بررسي كردند و به پيش بيني دوران اوج پيش رو پرداختند. ابزاري كه آنها به كار 
گرفتند، نوعي آزمايش آماري را به كار مي برد. تســاليس و تيرناكلي در پژوهش 
جديد خود براي تنظيم پارامترهاي مورد نياز، از داده هاي به دست آمده از چين 
استفاده كردند زيرا باور داشتند كه اوج همه گيری كرونا در اين كشور بيشتر بوده 
است. سپس، مدل خود را در كشورهاي ديگري ازجمله فرانسه، برزيل و انگلستان 
به كار بردند و دريافتند كه اين مدل مي تواند به مرور زمان خود را با ميزان ابتال و 

مرگ و مير وفق دهد.

سالمت

20 سال پيش 

همشهري 11خرداد 1379
كروبيرئيسمجلس،انصاريوسرحديزادهنوابرئيس

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ديروز در دومين جلسه رسمي 
خود رئيس و ساير اعضاي هيأت رئيسه موقت مجلس را انتخاب 
كردند. به گزارش خبرنگار همشــهري، از مجموع 251نماينده 
حاضر در مجلس، 186تن به رياست حجت االسالم والمسلمين 
مهدي كروبي رأي دادند. براســاس اين گزارش حجت االسالم 

والمســلمين مجيد انصاري و ابوالقاسم ســرحدي زاده با 146و 
85راي به عنوان نــواب اول و دوم موقت برگزيده شــدند. براي 
انتخاب نواب مجلس ميرمحمدي، جميلــه كديور، محمدرضا 
خاتمي، بهزاد نبوي و سيدحسين مرعشي نيز در ابتدا نامزد بودند 

كه قبل از راي گيري 3 نفر آخر انصراف خود را اعالم كردند.

ابراهيميونسی
تولد: 12خرداد 

1305در بانه 
وفات: 19بهمن ماه 

1390در تهران
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