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لذت تماشاي تئاتر در صحنه و نشستن
روي صندليهــاي تماشــاخانه براي
كســاني كه عالقهمند تئاتر هستند،
چيزي است كه نميتوان جاي خالياش
را پر كرد .مقايسه تئاترهاي روي صحنه
با فيلم -تئاترها اصوال اشــتباه اســت
چراكه هركدام هنر مســتقلي بوده و
ويژگيهاي خود را دارد .در يك ســال
اخير و با تعطيلي مقطعي سالنها شايد
فيلم-تئاترها توانسته باشند تا حدی
خأل تئاترهاي صحنــهاي را پر کنند
اما بهزعم خيلي از عالقهمندان تئاتر،
تماشاي فيلم -تئاتر صرفا به اين دليل
است كه بتوان آثار خوب نمايشي را بارها
و بارها ديد و در آرشــيو نگه داشت .در
سالهاي اخير كيفيت فيلم-تئاترهاي
ضبطشده بسيار متفاوت از قبل شده
و آثار نمايشــي بهصورت حرفهاي و با
حضور چند دوربين و از زواياي مختلفي
ضبط ميشــوند كه همين مســئله
نشاندهنده اهميت توليد فيلم -تئاتر
براي گروههاي تئاتري است .صفحه22
را بخوانيد.
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هوشمندسازي جمعآوري زباله
در3مرحله

در سفر تاريخي نخستوزير كرهجنوبي به تهران
آزادسازي داراييهاي ارزي ايران ،فروش نفت و فعاليت دوباره
توگوهاست
شركتهاي كرهاي ،محور اصلي گف 
صفحه4

چرخه تفكيك ،جمعآوري ،پردازش و بازيافت زباله
در تهران با مصوبه شوراي شهر تهران متحول مي شود

واکنش سریع به شیب تند مرگ

کارگران در
صفبیمهبیکاری

مرگ روزانه ،رئیسکمیتهکشوری اپیدمیولوژی کووید 19-ميگويد
با ثبت
مديريت كرونا نياز به واكنشهاي سريعتري دارد
همشهري آسيبهاي موج چهارم كرونا به روستاها ،ابتالي جمعي
و حداكثري روستاييان را بررسي ميكند

گزارش ميداني از وضعيت كارگراني
كه بهدنبال دريافت بيمهبيكاري،
در روزهاي سياه تهران راهي ادارات
كار و تامين اجتماعي ميشوند

چرا كرايهها افزايش يافت

پرداختنشدن يارانه بليت از سوي دولت و باالرفتن هزينه تجهيزات ،نگهداشت و نوسازي
از داليل افزايش نرخ كرايه حملونقلعمومي از اول ارديبهشتماه است
صفحه3

يادداشت

عبدالرضاگلپايگاني؛معاونشهرسازيومعماريشهرداريتهران

تعيين مسيرالزامات
طرحهاي معماري
تهران ،شــهري در كوهپايههاي
شــميران ،اين روزها كالنشهري
است كه نهايت خواسته مالكان
و ساختمانسازهاي آن ،ساخت
ســاختمانهايي بلندتر اســت.
ساختما نهايي كه نهتنها ديد و
منظر طبيعي شهر را از شهروندانش ربودهاند ،بلكه گاهي خود
نيز زمينهســاز آلودگي بصري شهرشــدهاند .صاحبان زمين
هريك تنها دلواپسي ساخت بيشــينه پالك خويش را دارند
و به شــهر مانند يك كل يكپارچه نمينگرند .شهروندان نيز
حقوق شــهروندي معماري و شهرسازي خويش را نميدانند
و آن را درخواست نميكنند .در اين ميان ،براي بازيابي شهر
تهران ،نياز به تخصص و تجربه معماران و شهرسازاني است كه
گزارههاي در پيوند با شهرسازي ،طراحي شهري ،و معماري
همواره برايشان مهم بوده اســت .از همين رو ،طي اين دوره
تالش شــده اســت تا با درنظرگيري پيچيدگيهاي فراوان
شهر تهران ،عناصر سودبر و مؤثر شــهر و سازوكار شهرداري

از آموزهها و نظرهاي اين متخصصها بهره گرفته شــود و تا
اندازه توان در شهر دگرگوني ايجاد شــود .هدف از برگزاري
نشست صميمانه شــهرداري تهران با استادان و مفاخر حوزه
معماري و شهرسازي نيز دستيابي به همين مهم بوده است .اين
جلسه در پي سلسله جلســات گفتوگوهاي آقاي حناچي ،با
بخشهاي متفاوت اجتماعي و تخصصي در تاريخ 11اسفندماه
 1399برگزار شد .در اين گفتوگو ،پيشــنهادها ،انتقادها ،و
ديدگاههاي هريــك از متخصصها بيان شــد كه چكيده آن
به شرح زير است:
ضوابط به عنوان كمينههاي بايســته اما نابسنده ،نيازمند
بررسي پيوسته
عوارض شــهرداري و نياز به ويرايش سازوكار روش برآورد
اندازه آن
درخواســت پشــتيباني و واگذاري برابرانه كارها به همه
مهندسان مشاور
زبان حقوقي سندهاي شــهري و نياز به ايجاد يك فضاي
ميان حوزهاي
حق شهروندي و نابودي آن با ســاخت و سازهاي نادرست
و بيوقفه
كيفيت و نقش حكمراني ،كارشناســي ،و سليقه همگاني
بر بهبود آن
ادارات درون و بيــرون ســازمان
ادامه در
صفحه7
شهرداري تهران و نقد بر كاركرد آنها
مشكالت كالنشهر تهران و شباهت آنها با ساير كالنشهرهاي
دنيا
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نگاه

حسين مرعشي؛ نماينده ادوار مجلس شوراي اسالمي

نتيجه معكوس
جنجالآفرينيهاي بيثمر
در بحــث ابالغ قوانيــن مصوب
مجلس از ســوي قوه مجريه در
قانون اساســي پيشبينيهاي
الزم صورت گرفته اســت .تصور
ميكنم در زمان رياستجمهوري
بنيصــدر بــود كــه بهدليــل
بيتوجهي او در مقام رئيس قوه مجريــه به مصوبات مجلس
وقت در بازنگــري قانون اساســي اين اختيار بــه اختيارات
رئيس قوه مقننه اضافه شــد كــه اگر دولت طــي  10روز از
اجراي قانون مجلس ســر باز زد يا به هر دليلي ابالغ آن را به
تعويق انداخت ،رئيس مجلس رأســاً ميتوانــد وارد ميدان
شــود و خود قانون را از طريق اعالم در روزنامه رسمي ابالغ
كند؛ ابالغي كــه دولت را ملــزم به اجــراي آن خواهد كرد.
همانطور كه از اختيارات مجلس و در راس آن رئيس مجلس
در قانون اساســي بر ميآيد ،مجلس در دفــاع از مصوباتش
نيازي به جنجالآفريني يا ماجراجويي ندارد .قانون روشــن
اســت و اختيارات آن عيــان .اما اينكه مجلــس يازدهميها

در اقدامــي مثــل رويكــرد ديروزشــان بحث شــكايت از
رئيسجمهور بــه قوه قضاييــه را مطــرح ميكنند حكايت
از آن دارد كــه جمعي در تالشــند تــا از هــر فرصتي براي
رودررويي و كشــمكش سياسي و جناحي اســتفاده كنند.
متأسفانه در شرايطي كه اولويتهاي اساسي كشور پرداختن
به امور و دغدغههاي مردم اســت و مشــكالت معيشــتي و
اقتصادي بر دوش مردم سنگيني ميكند و نيازمند همراهي،
هماهنگي و همدلي قوا با هم براي چارهجويي از اين مشكالت
اســت جمعي در خانه ملت و بــه نام مردم بهگونــهاي رفتار
ميكنند كــه ماحصلش جــز افزايش هزينههــاي جناحي
نيست .اين جمع متأســفانه در آســتانه انتخابات بهگونهاي
گام بر ميدارنــد و رفتار ميكننــد كه گويــي ميخواهند
رقيــب را تمــام و كمال بــه گوشــه رينگ هدايــت كنند.
البتــه ايــن رونــد يعنــي بــه راه انداختــن بازيهــاي
بچگانه بــراي حاشيهســازيهاي مكــرر و جنجالآفريني
بيثمــر از ســوي مجلــس اگرچه با هــدف جلــب توجه
افــكار عمومــي و تخريــب رقيــب انتخاباتــي صــورت
ميگيــرد امــا ميتواند نتيجــه معكوس داشــته باشــد.
به اين معنا كه مــردم در البهالي اين رفتارهــاي هيجاني و
جناحي حاشيه ســازان متوجه شــوند نتيجه عدممشاركت
جديشان در انتخابات اسفند 98به تصاحب اكثريت مجلس از
سوي تفكر و افرادي منجر شده است كه به جاي گرهگشايي از
مسائل مردم و كشور مدام بازيهاي بچگانه طراحي ميكنند
و به همين دليل عزمشان را جزم ميكنند كه با مشاركت در
انتخابات سطح افراد انتخابي را باالتر ببرند.

عكس :همشهري /عليرضا طهماسبي

فروردین ،همچنان پرمرگ ،در هفته چهارمش قرار گرفت .با پایان تعطیالت نوروز ،هر روز فوتیهای بیشتری درپی ابتال
به كوویدـ 19در فهرست قربانیان كرونا ثبت میشــوند؛ فوتیهایی كه تعدادشان با سرعت زیادی در حال افزایش است.
اول فروردین73 ،نفر در یك روز جانشان را از دست دادند و در بیستودومین روز258 ،نفر .صفحههاي  6و  12را بخوانيد.

فروردين است ،هنوز كمر بهار تا نشده
اما تا دلت بخواهد آفتاب زبانه ميكشد و
هول و والي گرماي تموز به جان آدمها
افتاده است .هنوز مانده تا صالت ظهر،
اما خورشيد جا گرفته وسط آسمان و
آدمها بيحوصله و گرمازده ،پوشه به
دست ،ماسك بهصورت ،پلهها را باال و
پايين ميكنند .اينجا ،اداره تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي اســتان تهران است.
شــعبه جنوب غرب ،نبــش خيابان
ي تير؛ همان
ســرهنگ سخايي و ســ 
خيابان «هميشه بيدار» با درختهاي
باال بلندش .صفحه10را بخوانيد.
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مجلس باز هم از روحاني شكايت كرد

قضایی

روند تقابل بهارستان با پاستور در آستانه انتخابات رياستجمهوري شدت بيشتري گرفته است
داستان تقابل مجلس يازدهم
مجلس با دولت حســن روحاني ،به
ســريالي پر فراز و فرود بدل
شده اســت كه حاال در اوج خود ،جايگاه
رئيسجمهور و شخص حسن روحاني را
نشانه گرفته است.
فرقي نميكند كه بحث شرايط اقتصادي
كشور و گرانيها باشد يا شــيوه مقابله با
كرونا در ستاد ويژه آن به فرماندهي حسن
روحاني يا بحث اجراي مصوبه هســتهاي
مجلس يا هر موضوع ديگری كه بحث داغ
روز است ،منتقدان روحاني در بهارستان در
كمترين زمان ممكن پشت هم صفآرايي
ميكننــد و در لــواي طرح اســتيضاح
رئيسجمهور يا شكايت از رئيسجمهور
به قوه قضاييه امضا جمع ميكنند و كارزار
تقابل با او را راه مياندازند.
به جريان انداختن  2طرح استيضاح حسن
روحاني ،شكايت از او به رئيس قوه قضاييه
به خاطر ناديــده گرفتن قانون مجلس در
توافق جديد با ســازمان بينالمللي انرژی
اتمي در اســفندماه گذشته ،همچنین به
شــکایت از او به دلیل قرمز شدن شرايط
سالمت اكثر شهرهاي كشور به اتهام ضعف
مديريت پاندمي كرونا و حاال شــكايت از
او به خاطر عدمابــاغ 13قانون ،مواردي
است كه در10ماه گذشته از سوي مجلس
يازدهم عليه شــخص روحانــي صورت
گرفته است.
روندي كه بهنظر ميرسد هرچه به زمان
انتخابات نزديك ميشويم شيب تندتري
مييابد و مجلس اصولگراي يازدهم را در
مصاف همه جانبه با دولت اعتدالي حسن
روحاني قرار ميدهــد .فرقي نميكند كه
بحث مورد مناقشه ميان دو قوه چيست.

منتقدان دولت در بهارستان چنان پُرحجم
و كوبنده وارد ميدان ميشوند كه بيشتر از
آنكه فرياد انتقاد و اعتراضشــان در مورد
عملكرد دولت به گوش برســد ،تهديد و
تضعيف دولت و در راس آن رئيسجمهور
نمايان ميشود.
در جديدتريــن اقــدام مجلــس بــراي
رودررويي با پاســتور ،ديروز نمايندگان
شــكايت نامهاي جديد عليــه روحاني را
راهي قوه قضاييه كردند .اين شكايت نامه
در لواي تأييد گزارش كميسيون قضايي از
عدمابالغ قوانين مصوب مجلس توســط
رئيسجمهور صورت گرفت .طبق قانون
اساسي مصوبات مجلس شوراي اسالمي به
رئيسجمهور ابالغ ميشود و رئيسجمهور
موظف اســت ظرف  ۵روز آن را امضا و به
دولت ابالغ كرده و دولت هم موظف است
ظرف  ۴۸ساعت آن را منتشر كند.
به زعم منتقدان ،حسن روحاني از صدور
دستور براي اجراي  ۱۳فقره قانون مصوب
مجلس خودداري كرده و بــه اين خاطر
مجلس اكنون از او به قوه قضاييه شكايت
كرده است .اين در خواست در جلسه ديروز
مجلس با  ۱۹۰رأي موافق ۹ ،رأي مخالف
و  ۹رأي ممتنع از مجموع  ۲۳۵نماينده به
قوه قضاييه ارجاع شد.
روحاني كدام قوانيــن را ابالغ نكرده
است؟

۱۳فقره قانوني كه مجلســيان ميگويند
دولت حسن روحاني از امضا ،صدور دستور
انتشار و ابالغ آنها اســتنكاف (سرپيچي)
كرده اســت عبارتند از «:قانون حمايت از
آمران به معروف و ناهيــان از منكر ،قانون
پيشــگيري از وقوع جرم ،قانون رسيدگي

به دارايي مقامات مسئوالن و كارگزاران،
قانون اصالح ســنجش و پذيرش دانشجو
در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور،
قانون احكام دائمي برنامه توســعه كشور،
قانون برنامه 5ساله ششم توسعه اقتصادي،
اجتماعــي و فرهنگي ،قانــون الحاقي به
آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي،
دائمي شــدن قانون مجازات اســامي،
قانون الحــاق يك ماده بــه قانون تعيين
تكليف استخدامي معلمان حقالتدريسي
و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت
آموزش و پرورش ،قانون الحاق يك تبصره
به ماده  ۱۸۲قانون آييننامه داخلي مجلس
شوراي اسالمي ،قانون موافقتنامه خدمات
هوايي دوجانبــه بين دولــت جمهوري
اســامي ايران و دولت كويت ،قانون الزام
دولت به پرداخت يارانههاي اساسي ،قانون

ناكامي مجلس در اصالح قانون انتخابات
طــرح اصــاح قانون
انتخابات انتخابات مجلس يازدهم
به بنبســت رســيد.
سخنگوي شوراي نگهبان اعالم كرد كه
اين طرح با ايراد هيأت نظارت مجمع
تشخيص مصلحت نظام مغاير با قانون
اساسي تشخيص داده شده است .آنهم
درست بعد از نشست خبري سخنگوي
هيأت رئيسه مجلس كه در آن گفته بود
نظر مجمع براي اين طرح تامين شده
است.محمدحسينفرهنگيحتياعالم
كرد كه مجلس اميدوار است اين طرح به
سيزدهمين انتخابات رياستجمهوري
برسد؛ چراكه نمايندگان طرح اصالح
قانون رياستجمهوري را بهعنوان يكي
از نخستين اقدامات خود ارائه دادند .از
طرف ديگر گفته شد كه شوراي نگهبان
نيز در جريان تدوين اين طرح بوده است
و بسياري نيز مواد اين طرح را در راستاي
گستردهتر شدن سايه شوراي نگهبان بر
انتخابات دانســتند .با اين همه بهنظر
ميرســد طــرح مجلس يكدســت
اصولگراي مجلس يازدهم هم نتوانسته
نظر شوراي نگهبان را جلب كند.
طرح مجلس با كدام اصل مغاير بود؟

به گزارش همشــهری طــرح مجلس

بهدليل مغايرت با بنــد دوم اصل110
قانون اساسي رد شده است .براساس اين
بند نظارت بر حسن اجراي سياستهاي
كلي نظام از اختيارات و وظايف رهبري
اســت .هيأتي هم كه به همين نام در
مجمعتشخيصتشكيلشدهازسال96
اين وظيفه را بهعهده دارد .حاال مجلس
ميتواند بر مصوبه خود اصرار كند .اما
دراينصورتمصوبهبهمجمعتشخيص
ميرود و اين نهاد بايــد بين نظر خود
و مجلس داوري كنــد .اين اتفاق البته
بيسابقه هم نيست و مجمع تشخيص
امروز در حالي اليحه پالرمو (مبارزه با
جرايم سازمانيافته فرملي) را بررسي
ميكند كه مجلس پس از ايرادهاي اين
نهاد بر مصوبهخود پافشاري كرد .به اين
ترتيب مجلس يازدهم نيز تا اينجا شبيه
مجلس دهم و ادوار پيشين در اصالح
قانون انتخابات ناكام مانده است.
تالشهاي ناكام مجلس دهم

تالش بــراي اصالح قانــون انتخابات
از نخســتين اقداماتي بود كه مجلس
يازدهم را به تحــرك انتخاباتي متهم
كرد .پيش ازآن مجلس دهم چند طرح
براي اصالح قانون انتخابات مجلس و
رياســتجمهوري ارائه داد كه همگي

روی خط انتخابات
تأييد و ترديدها درباره ۳نامزد اصالحطلبان

جليلي و قاضيزاده نامزد ما نيستند

يك عضو جبهه پايداري درباره فعاليتهاي انتخاباتي
اين جريان سياســي و احتمال حمايت از اميرحسين
قاضيزادههاشــمي ،نايبرئيس مجلس در انتخابات

رياستجمهوري گفت :قاضيزاده هاشمي عضو جبهه
پايداري نيست؛ مدت كمي ســخنگو بوده و بعدها از
اين سمت برداشــته شده اســت هيچ حمايتي هم از
پايداري نخواهد داشت .غالمحسين رضواني همچنين
تصريح كرد :آقاي جليلي جزو جبهه پايداري نيســت
و كانديداي جبهه هم نيســت .او با بيان اينكه تا امروز
در هيچ جلسهاي از شــوراي وحدت و ائتالف شركت
نداشــتيم ،اضافه كرد :تا امروز بهصورت غيررسمي از
دهها نفر در جبهه پايداري براي انتخابات صحبت شده
است /.برنا

۸ساعت و نيم امتحان اجتهاد براي خبرگان

آزمون اجتهاد از داوطلبان دومين انتخابات مياندورهاي
پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري صبح ديروز در
مصالي قدس قم برگزار شد .اين امتحان از  ۷و نيم صبح
تا ساعت  ۱۶ادامه داشت .در مهلت ثبتنام از داوطلبان
دومين انتخابات ميانــدورهاي پنجمين دوره مجلس
خبرگان رهبري كه از تاريخ  ۱۳فروردينماه سالجاري
بهمدت يك هفته (تا  ۱۹فروردين) ادامه داشت ۸۸ ،نفر
براي  ۴حوزه انتخابيه استانهاي تهران ،قم ،مازندران و
خراسان رضوي كه شامل  ۶كرسي نمايندگي خبرگان
اســت ،ثبتنام كردند .بر پايه اين گــزارش  ۲۶نفر از
داوطلبان طبق تبصره ( )۲ماده ( )۱۱آييننامه اجرايي
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبــري و يا با توجه
به دارا بودن سابقه نمايندگي مجلس خبرگان نياز به
شركت در اين آزمون را نداشتند /.پايگاه اطالعرساني
شوراي نگهبان

داستان تكراري استنكاف از ابالغ قانون
و حق مجلس

بحث بر ســر اســتنكاف دولت از قوانين
مجلس ،موضوع جديدي نيست و همواره
و در ادوار مجلس بهويژه زماني كه اكثريت
مجلس در اختيار تفكر سياسي متفاوت با
بدنه دولت است ،مسبوق به سابقه است.
موضوعي كه ريشه و قدمت آن به نخستين
رئيسجمهوري ايران پس از انقالب يعني
ابوالحسن بني صدر بر ميگردد كه قانون را
بر آن داشت تا در بازنگري قانون اساسي،

اقدام علیه نطنز

صالحی :حادثه دیروز نطنز تروریسم هستهای است،حق اقدام ایران علیه آمران محفوظ است
يك روز پــس از رونمايي از
هستهای دستاوردهاي صنعت هستهاي،
نام نطنز دوباره به صدر اخبار
بازگشــت .اين بار امــا خبر حادثــهاي در
تاسيسات غنيسازي مجتمع شهيد احمدي
روشن منتشر شد .سخنگوي سازمان انرژي
اتمي با تأييد خبر گفت كه در حادثه بامداد
نطنز ،كسي صدمه نديده است و آلودگي هم
اتفاق نيفتاده ،اما هيچيك از مقامات سازمان
انرژي دربــاره علت حادثــه و چگونگي آن
توضيحي نداده .حتي هنوز مشخص نيست
كه در پي اين حادثه تجهيزات هستهاي چقدر
آسيب ديده اســت .البته بهروز كمالوندي
تأكيد كرد كه اين موضوع در دست بررسي
است .بهگفته سخنگوي سازمان انرژي اتمي،
حادثه در بخشي از شبكه توزيع برق تاسيسات
غنيسازي نظنز رخ داده اســت ،اما پس از
بازتاب خبر حادثه جزئيات بيشتري درباره آن
منتشر شد و رســانههاي خارجي ادعاهايي
درباره جزئيات آن منتشــر كردند .در حالي
نمايندگان مجلس از مشكوك بودن ماجرا
مينوشتند که رسانههای اسرائیلی نقش اين
رژیم در حادثه را تأييد كرد .اين رسانهها اعالم
كردند كه حادثه نظنز بهدليل حمله سايبري
رژيم اســرائيل اتفاق افتاده است؛ اتفاقي كه
نخستينحادثهتاسيساتنطنزدرسالجديد
است و البته بيسابقه نيست .در واكنشي ديگر
علي اكبر صالحي ،رئیس سازمان انرژی اتمی
نيز ضمن محکوم کردن این حرکت مذبوحانه
بر ضرورت بر خورد جامعه بین المللی و آژانس
بین المللی انــرژی اتمی با این تروریســم
هستهای تاکید كرد.او همچنين این اقدام را
نشان دهنده ناکامی مخالفان مذاکرات ایران
برای رفع تحریمهای ظالمانه دانست .او تأکید
کرد که جمهوری اسالمی حق خود را برای
اقدام علیه آمران محفوظ می داند.
ادعاي رسانههاي اسرائيلي درباره حادثه

مالك شريعتي ،نخســتين نماينده مجلس
يازدهم بود كه از بررســي ابعاد حادثه نطنز
در مجلــس خبر داد .شــريعتي در توييتي
نوشــت« :اين اتفاق در ســالگرد روز ملي

فناوري هستهاي و در خالل تالش ايران براي
وادار كردن غربيها به لغو تحريمها بســيار
مشكوك به خرابكاري و نفوذ است ».همزمان
با اعالم اين حادثه در ايران روزنامه اسرائيلي
جروزالمپســت هم از حمله ســايبري به
تاسيسات نظنز نوشت و ادعا كرد كه احتماال
اسرائيل در اين حمله نقش داشته است .بنابر
ادعاي اين روزنامــه ،اتفاقي كه در نطنز رخ
داده خسارت زيادي هم دارد .البته اين ادعاها
از سوي مقامهاي ايران و اسرائيل تأييد نشده
است .وزارت خارجه و مقامهاي دولتي نيز تا
لحظه تنظيم اين گزارش واكنشي نسبت به
حادثه نطنز نداشتند.
وقتي نطنز لرزيد

سال  99انفجار در تاسيسات نطنز خبرساز
شــد .هر چند هنوز هم جزئياتي از علت و
چگونگي اين حادثه منتشر نشده ،اما رئيس
ســازمان انرژي اتمي  2روز قبل ،آن را كار
«دشمن» دانست.
بهگفته علي اكبر صالحي «ســالن مونتاژ
ســانتريفيوژ ما را دشــمن چندماه پيش
منفجر كرد ،ولي باز نايســتاديم و سالني را
كه جبرانكننده سالن از دست رفته است،

منابع داخلي ادعاي رسانههاي خارجي را رد كردند

مكث

دبيركل حزب مجمع ايثارگران درباره نظر اصالحطلبان
نسبت به ۳نامزد احتمالي اين جريان گفت :سيدحسن
خميني يكي از كانديداهاي حداكثري اصالحات است
كه در جبهه در مورد او صحبتهاي زيادي ميشود و
احزاب و شخصيتها بهدنبال اين بودند كه او را متقاعد
كنند ،ولي تا امروز نپذيرفته است .اگر بپذيرند يكي از
كانديداهاي مورد اجماع جبهه خواهند بود .جمعبندي
مجمع ايثارگران هم اين بوده كه ما بايد در انتخابات،
كانديداي حداكثري داشته باشــيم .جواد امام با اشاره
به ديگر كانديداي اصالحطلبان افــزود :جهانگيري از
ظرفيتهاي جريان اصالحطلبي اســت ولي تاكنون
اراده و تصميمي از خود نشان نداده است .ايشان از افراد
با تجربه و صاحب صالحيت است كه متأسفانه برخي
ناكاميها به پاي ايشان هم نوشته شده است .او در رابطه
با حواشــي كانديداتوري الريجاني از سوي اصالحات
گفت :كانديدا بــودن الريجانــي در جبهه اصالحات
فضاسازي جريان اصولگراســت كه بهدنبال تحريك
جامعه عليــه اصالحطلبان هســتند وگرنه الريجاني
كانديداي جريان اصالحطلب نبوده و نيست /.برنا

در شوراي نگهبان رد شد .با وجود اينكه
نمايندگان نزديك به يكســالونيم
زمان صرف طــرح اصالح مــوادي از
قانون انتخابات مجلس كــرده بودند
و كارشناسان شــوراي نگهبان نيز در
جريان همه مواد آن قرار داشــتند ،اما
شوراي نگهبان نهتنها اين قانون را رد
كرد بلكه دبير شــورا گفت كه مجلس
دهم به مطالبه شــوراي نگهبان براي
اصالح قانون انتخابات توجه نكرده است.
وقتي هم كه مجلسيها سعي كردند
در آخرين روزها نظارت اســتصوابي
شوراي نگهبان را در چارچوب مشخصي
محدود كنند ،از ســوي شورا متهم به
اقدام «هيجاني» شدند .احمد جنتي
گفته بود كه طــرح مجلس «با هدف
بيخاصيتكــردن احــراز صالحيت
داوطلبان طراحي و تصويب» شده است.
به اين ترتيب همه تالشهاي مجلس
دهم براي اصالح قوانين انتخابات ناكام
ماند .شــوراي نگهبان مدتهاست در
شرايطيخواهاناصالحقوانينانتخابات
است كه با تمام طرحهای قبلی در اين
زمينه مخالفت كرده .آيا اصالح قانون
انتخابات با مجلس همسوي يازدهم هم
به نتيجه نميرسد؟ بايد منتظر ماند و
واكنش مجلس را ديد.

اقدام راهبردي براي لغو تحريمها و صيانت
از منافع ملت ايران» شــمار زيــاد موارد
قانوني فوق مصوب مجلس دهمي اســت
و مجلس يازدهم در تدوين و تصويب آن
نقشي نداشته است.

حق ابــاغ قانون را بــراي رئيس مجلس
درصــورت بيتوجهــي رئيسجمهور با
ضوابط و شرايط مشــخصي محفوظ نگه
دارد .اگرچه چنين بحثــی در به جريان
انداختن شكايت از رئيسجمهور امر نادر
در تعامالت دو قوه بوده  ،اما در روند تعاملي
مجلس اصولگراي يازدهم و دولت اعتدالي
دوازدهم روندي پُر تكرار است كه ديروز با
اعالم شكايت از روحاني به قوه قضاييه به
اوج خود رسيد .پيش از اين نيز در آذرماه
گذشــته و به دنبال تصويب قانون اقدام
راهبردي لغو تحريمها از سوي مجلس كه
دولت را ملزم به خــروج مرحله به مرحله
از پروتكل الحاقي مي كرد ،روحاني تا 10
روز از ابالغ اين قانون خودداري كرده و به
دنبال اين استنكاف روحانی ،قاليباف خود
به ميدان آمد و با درج در روزنامه رســمي

نسبت به ابالغ شدن آن گام برداشت؛ گامي
كه سبب شد تا دولت در كمتر از 72ساعت
ملزم به تدوين آييننامه اجرايي آن شود و
اجراي آن را در دستور كار دولت قرار دهد.
آنطور كه بهروز نعمتي ،سخنگوي مجلس
دهم به همشهري خبر داده است؛ استفاده
از ظرفيــت قانوني اصــل 234آييننامه
داخلي مجلس اين ظرفيــت را در اختيار
مجلس و نمايندگان قرار ميدهد و منافاتي
با اصل ابالغ قوانين از سوي رئيس مجلس
ندارد .اگرچــه كه اين روند شــايد از ديد
بيروني بــه روند تقابلي تبيين و تفســير
ميشــود ،اما در دليل مســتتر آنكه گويا
مجلس هم عزمي براي شــرحش ندارد،
اين است كه قوانين فوق ،نيازمند تدوين
آييننامه هستند و مجلس خود ميخواهد
اين امر را پيش ببــرد .او ميگويد :بحث
اســتنكاف دولت هــا در اجــراي برخي
مصوبــات ،موضوع جديدي نيســت كه
بخواهد ميان دو قوه چالش زا شــود .اين
اختالف نظرها همگي در قانون اساســي
پيشبيني شدهاند و نيازي به جنجالسازي
و رودررويي ندارند.
آخرين باري كه بحث بر سر اجراي قوانين
ميان مجلس شــوراي اســامي و دولت
مستقر چالشساز شد ،به سال 87و روابط
پر حاشيه سال آخر مجلس هفتم و دولت
نهم بر ميگردد .در آن ايام اگرچه مجلس
هفتم رويه ديــروز مجلس يازدهمي را در
پيش نگرفت و غالمعلي حــداد عادل در
راس مجلس از اختيارات خود براي ابالغ
قانون استفاده كرد ،اما محمود احمدينژاد،
رئيس دولت نهم اين روند را برنتابيد و در
نامهاي تند و سرگشاده به اين اقدام او خرده
گرفت و بر تقابل ميان دو قوه دميد.

سرپرست گروه فني بررسي حادثه در مجتمع غنيسازي نطنز گفت« :اخباري كه از
سوي برخي رسانههاي خارجي درخصوص علت حادثه در مجتمع غنيسازي نطنز
منتشر شده صرفا فضاسازي رسانهاي است و پايه و اساس واقعي ندارد ».او همچنين
گفت كه گروه فني بررسي ســانحه از ابتداي وقوع حادثه در مجتمع نطنز در محل
حاضر شده و در حال بررسي علت رخداد هستند .اين فرد افزود« :هماكنون مجموعه
احتماالت ممكن درخصوص بروز اين حادثه به دقت در حال بررسي است و به محض
مشخص شدن علت قطعي حادثه ،اطالعرساني الزم انجام خواهد شد ».نورنيوز

بهصورت موقت برپا كرديم ».ســخنگوي
سازمان انرژي اتمي هم درباره انفجار تيرماه
نطنز گفته بود« :خوشــبختانه اين حادثه
تلفات جاني نداشته ،اما خسارتهاي مالي
ي عالي امنيت ملي
قابل توجه بود ».شــورا 
هم درباره علت انفجار تير ماه تاسيســات
غنيســازي نطنز اطالعاتي منتشر نكرد.
اين شــورا در اطالعيهاي تأكيد كرده بود
كه علت را «دقيق» مشــخص كــرده ،اما
بهدليــل «مالحظات امنيتــي» در «زمان
مناســب» در ايــن زمينه اطالعرســاني
ميكنــد؛ اتفاقــي كــه تاكنــون رخ
نداده است.
بــا ايــن همــه همزمــان بــا روز ملــي
فناوري هســتهاي ايران بار ديگر ســالن
ســانتريفيوژهاي پيشــرفته را راهاندازي
كرد .راهاندازي خط توليد سانتريفيوژهاي
جديد « »IR-9اين امكان را به ايران ميدهد
كه غنيســازي اورانيوم را تســريع كند.
همچنين علياكبر صالحــي هنگام افتتاح
اين خط توليد گفت که سازمان انرژي اتمي
شــبانهروزي در تالش اســت تا تجهيزات
حســاس را به دل كوه ببرد .اما بايد ديد كه
حادثه نطنز چه واكنشهايي را در پي خواهد
داشــت و بر مذاكرات وين دربــاره احياي
برجام تأثيرگذار است يا نه.
در روزهای اخیر و همزمان با پیشــرفت در
مذاکرات احیای برجــام تحرکات مخالفان
برجام در منطقه افزایش یافته است .مقامات
رژیم صهیونیستی در اظهار نظرات خود به
صورت علنی از این مذاکــرات ابراز نگرانی
کرده اند و همزمان دست به تحرکاتی علیه
ایران زدهاند .ادعای رســانههای این رژیم
درباره دست داشتن در حادثه دیروز نطنز
در همین مسیر صورت میگیرد.

برگزاري نخستين جلسه رسيدگي
به اتهامات حسن رعيت
نخستین جلسه رســيدگي به اتهامات حســن ميركاظمي معروف به
حسن رعيت ،دیروز به رياست قاضي بابايي برگزار شد .به گزارش ميزان،
جعفرزاده ،نماينده دادستان گفت :در اين پرونده با يك شبكه فساد مواجه
هستيم؛ شبكه فسادي كه مجموعهاي از جرايم را رقم زدند از اخالل كالن
در نظام پولي و ارزي كشور تا ضربه به محيطزيست.نماينده دادستان تأكيد
كرد :در برههاي كه يك فرد عادي براي گرفتن وام بايد مدتها در نوبت
باشد و ضامن و وثايق معرفي كند ،شبكه فساد ميركاظمي با محوريت
شخص او اقدام به اخذ تسهيالت بانكيكرده است .نماينده دادستان افزود:
اخذ تسهيالت از ۳۰سالگي تا ۴۰سالگي دريافت شده بود ،حال چطور
ميشود يك جوان  ۳۰ساله بتواند چنين تسهيالتي دريافت كند جز با
ارتباط ويژه با برخي مسئوالن و مفسدان اقتصادي مثل اكبر طبري ،قاضي
منصوري و بابك زنجاني كه اتفاقا در همين دادگاه محاكمه شدند .وي با
بيان اينكه كيفرخواست اين پرونده حدود  ۴۰۰صفحه است ،در تشریح
بخشی از آن گفت :نخستين كارخانهاي كه توسط متهم تأسيس شد،
كارخانه دنياي فلز تهران بود .تسهيالتي كه در اين كارخانه گرفته شد ،در
چند مرحله بوده است؛ در مرحله اول ۲۴۸ميليون دالر براي واردات ورق
از بانك كشاورزي تسهيالت اخذ شد كه رفع تعهد شده و ما نيز به آن ورود
نكردهايم .نماينده دادستان افزود۶۴ :ميليون يورو از بانك صادرات بابت
واردات ورق با جعل و تقلب اخذ شد كه ۲۵ميليون يوروي آن را پرداخت
كردهاند ،اما رفع تعهد نشده و بارنامه بهصورت جعلي تنظيم شده است كه
متعلق به شركتي در دوبي مربوط به برادر ميركاظمي بوده است.

مجمع
اميد دولت به تصميم كارشناسيتر
مجمع درFATF
با وجود تأخير دوباره مجمع تشخيص مصلحت نظام در بررسي لوايح
 FATFدر سال ،۱۴۰۰دولت همچنان نسبت به تعيين تكليف آنها در
سالجديداميدواراست.لعياجنيدي،معاونحقوقيرئيسجمهوركه
اخيرا در واكنش به اظهارات برخي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت
نظام ،وابسته ساختن تصويب لوايح به برداشتن تحريمها در موضوع
برجام را امري اشتباه خوانده بود ،به ايرنا گفته «هرچند درباره تأييد
يا عدمتأييد لوايح مرتبط با FATFدر مجمع تشخيص مصلحت نظام
نميتوان نظر قاطعانه داد ،اما با توجه به كارشناسانهتر شدن فضاي
بررسي  ،FATFاين اميدواري براي تأييد اين لوايح ،وجود دارد .تأييد
يا عدمتأييد اين لوايح واقعا قابلپيشبيني نيست و نميتوان قاطعانه
نظر داد اما فضا در مقايسه با فضاي تند اوليه تعديل شده و بيشتر به
فضاي بحث كارشناسي تبديل شده است .نمايندگان دولت و اعضاي
مجمع در اين نشستها داليل و نظرات خود را بيان ميكنند و هرچه
نظرات كارشناسانهتر ميشود ،اميدواري بيشتر ميشود.
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در اسفندماه به
خبرنگاران گفته بود «بعضي از آقايان (اعضاي مجمع) گفتند شما
تاريخي مشخص كنيد كه تحريمها را كي برميدارند .اگر فروردينماه
است،به محض اينكه تحريمها را بردارند ما بحث ميكنيم و نظر موافق
ميدهيم ولي خود اين هم ابهام دارد يعني هيچكس به اعضاي مجمع
نميگويد كه تحريمها كي برداشته ميشود و اين گام بعدي چيست.
ما منتظر پاسخ مستند و مكتوب دولتيها هستيم تا در جلسه بعدي
مجمع كه احتماالً به فروردينماه ميافتد آن را بررسي كنيم».
جنيدي با اشاره به همين موضوع و عدمتعيين تكليف لوايح در مجمع
در مدت يك سال گفت :بيشــترين دغدغه اعضاي مجمع مسئله
تحريمها بود و اين نگراني وجود داشت كه با الحاق به اين معاهدات
ممكن است كه برخي از اطالعات مربوط به اقدامات ما براي كاهش آثار
تحريم افشا شود و همين امر مانع از تصميمگيري درباره اين معاهدات
بود .او با بيان اينكه اين لوايح مبناي توفيق ما در فعاليتهاي تجاري
و اقتصادي است ،يادآورشد :تعيين تكليف اين لوايح صادرات ما را
تسهيل كرده و عوايد ناشي از صادرات ما را بهدليل كاهش هزينه انتقال
وجوه ،افزايش ميدهد .در واقع اين لوايح براي تحقق جهش توليد،
پشتيباني از توليد و مانعزداييها كه شعارهاي سال گذشته و امسال ما
هستند ،ضرورت دارد .او اخيرا هم با تأكيد بر اينكه با پذيرش مشروط
 FATFو مرتبط كردن آن به لغو و برداشــته شدن تحريمها موافق
نيستيم و آنرا منطقي نميدانيم گفته بود :تحريمها يك روز ممكن
است وضع شوند و يك روز برداشــته ،ما نبايد سرنوشت کشور را به
سياستها و رفتارهاي رئيسجمهور يك كشور يا ابرقدرت گره بزنيم.

كوتاه از ديپلماسي
واعظي :دنبال آزادي زندانيان ايراني در آمريكا هستيم

رئيس دفتر رئيسجمهور در پاسخ به سؤالي درباره تبادل زندانيان
بين ايران و آمريكا گفت :اين موضوع هميشه مطرح بوده است و ما
هيچگاه مخالفت نكردهايم و هميشه بين ما و ديگران مطرح است.
محمود واعظي افزود :سرنوشت اتباع ما در آمريكا و يا ساير كشورها
كه زنداني هستند مهم است و بهدنبال آزادي آنها هستيم و اگر ببينيم
گشايشي در اين زمينه وجود دارد حتماً در اين جهت تالش خواهيم
توگوهايي
كرد .او گفت :براي اين موضوع از طريق واســطهها گف 
صورت ميگيرد /.تسنيم

عراقچي:در مسير درستي حركت ميكنيم

معاون وزير خارجه ايران به شبكه  NHKژاپن گفت :بزرگترين مانع
احياي برجام اين اســت كه اياالت متحده تمايلي به متوقفكردن
تحريمهاي اعمال شده توسط دولت ترامپ ندارد .موضع ما اين است
كه اگر اياالت متحده بخواهد به توافق هســتهاي برگردد ،عالوه بر
تحريمهاي مرتبط با برجام ،بايد كليه تحريمهاي اعمال شده توسط
دولت قبلي را لغو كند .عباس عراقچي تأكيد كرد :ما در مسير درستي
حركت ميكنيم و فضاي گفتوگوها سازنده و مثبت است.

شمخاني ميزبان مشاور امنیت ملی عراق

قاسم محمد جالل االعرجی ،مشاور امنیت ملی عراق به دعوت رسمی
دریابان علی شمخانی  ،نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای
عالی امنیت ملی در صدر هیاتی فردا به تهران سفر می کند .در این
سفر مشاور امنیت ملی عراق با همتای ایرانی خود دیدار و پیرامون
موضوعات دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی با وی گفتوگو خواهد
کرد/ .ايسنا

شهر
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چرا كرايهها افزايش يافت

كارشناسان در گفتوگو با همشهري ميگويند ،پرداختنشدن يارانه بليت از سوي دولت و باال رفتن هزينه تجهيزات،
نگهداشت و نوسازي از داليل افزايش نرخ كرايه حملونقل عمومي از اول ارديبهشتماه است
زهرا كريمي

خبرنگار

قيمت عادالنه براي تداوم عملكرد

در هميــن ارتبــاط ميرفاضــل نيكــزاد،
كارشناس حوزه اقتصاد شهري و حملونقل

20درصد تخفيف در افزايش 25درصدي قيمت بليت مترو
فرنوش نوبخت ،مديرعامل شركت بهرهبرداري متروي تهران

يكي از مدهاي حملونقل عمومي شبكه مترو است كه اين مد از
حملونقل با توجه به توسعه خطوط و ايستگاه بيشترين استقبال
را از سوي شهروندان دارد .بنابراين با توجه به گستردگي آن در
تهران 4نوع بليت بر اساس شرايط خطوط در نظر گرفته شده كه
قيمت هر كدام از آنها متفاوت است .بليت درون شهري با قيمت دو
هزار تومان ،بليت خطوط حومه با قيمت 2هزارو ،300خط فرودگاه
امام خميني (ره)10هزار تومان و خط هشتگرد6هزار تومان است و
ميانگين چهار نوع بليت متروي تهران و حومه ۲۵درصد افزايش داشته است .خطوط درونشهري
ناحيهبندي دارد و در اين نواحي بر حســب كيلومترها تا سقف 20درصد هم تخفيف ميدهيم.
براي اين شرايط 2ايده كلي داريم و اينكه شبكه حملونقل همه درآمدش را از مردم نميگيرد و
بايد از حمايتهاي دولتي برخوردار باشيم و دولت پشتوانه ما باشد و از طرفي بر اساس مصوبه
مشخص و براي سرپا نگهداشتن شبكه حملونقل عمومي بخش اندكي از آن را از مردم دريافت
و اجرا ميكنيم .نبايد فراموش كرد كه طي يكســال اخير بيماري كرونا به سيستم حملونقل
عمومي خسارتهايي را وارد كرد ولي با اين همه با توجه به وظايفي كه بهعهده داريم اميدواريم با
نبود كمكهاي اعتباري از سوي دولت با ميزان سهمي كه از مردم دريافت ميشود و سهم بخش
شهرداري بتوانيم بهترين خدماترساني را در شهر به آنها ارائه و رضايتشان را جلب كنيم.

عكس :همشهري /محمد عباس نژاد

از ابتداي ارديبهشــت يعني
حمل و نقل چهارشــنبه هفته آينده نرخ
كرايههاي حملونقل عمومي
در تهران افزايش مييابد؛ افزايشي حداقلي
نســبت به تورم ،گــران شــدن قطعات و
تجهيزات نــاوگان حملونقــل عمومي و
آســيبهاي فراواني كه كرونا بر پيكره اين
ناوگان وارد كرده ،افزايشي كه تنها ميتواند
التيامي بر جبران خساراتها باشد .همين
حاال هم اگــر پــاي درددل تاكســيرانان
بنشينيم ،بهطور حتم آنها از روزگار سخت
معيشت خود ميگويند و اينكه چقدر قيمت
قطعات ،سرويسهاي دورهاي و تعميرات باال
رفته است .بيترديد اين مسئله براي مترو و
اتوبوس هم صدق ميكند .تنها درنظر بگيريد
كه بهصورت ميانگين در سال گذشته هرماه
كرونا درآمدهاي مترو را 70ميليارد تومان
كاهش داده و پيشبيني ميشــود اين رقم
امســال ماهانه 100ميليارد تومان باشــد.

اتوبوسراني هم كه وضعيتش مشخص است؛
صورتش را با سيلي سرخ نگه داشته و با تمام
ظرفيت خدمترســاني ميكند .در چنين
اوضاعي سؤال اينجاست كه آيا با تورمي كه
روبهرو هستيم ،افزايش 25تا35درصدی نرخ
كرايهها ميتواند خســارات را جبران كند و
درآمدهاي شــهري و بخشهــاي مختلف
حملونقل همگاني پايتخت را بهبود دهد؟
براي پاسخ به ســؤال ،با كارشناسان و چند
مدير شهري گفتوگو كردهايم .مرور وضعيت
و تنگناهاي موجود بهتر ميتواند مسئله را
روشن كند و به اين سوال پاسخ دهد كه چرا
كرايهها گران شــد؟ بههرترتيــب هزينه
نگهداشــت ،تامين قطعات و تامين ناوگان
بيش از ميزان افزايش قيمت بليت اســت و
تاكنون در اينبــاره نماينــدگان مردم در
شوراي شهر براي حمايت از جيب مسافران
مانع از افزايش كرايههاي مقرر قبلي شدهاند.

به همشهري ميگويد« :شــهرداري تهران
در شرايط بســيار حاد اقتصادي بهگونهاي
كنترل شــهر را بهعهده گرفته است كه كم
از معجزه ندارد .همانطور كه شاهد هستيد
اين ســازمان بدون كمكهــاي دولتي و با
ابتكار عمل و جذب بخش ســرمايهگذاري
خصوصي توانسته به خوبي مديريت شهري
را بهعهده بگيرد.
نمونــه اخيرش كلنگزني خــط 10مترو،
بهرهبرداري از ايســتگاههاي جديد مترو يا
رونمايي از قطار ملي مترو در شرايط اقتصادي
كنوني است كه اتفاق بزرگي نه در پايتخت
بلكه در كشور بهشــمار ميآيد ».بخشي از
صحبتهــاي نيكزاد بــه عدمحمايتهاي
دولتي برميگردد؛ يعني پرداختنشــدن
يارانه بليت مترو و اتوبوس و اينكه دولتهاي
مختلف هيچگاه سهم خود از يارانه بليت را
نپرداختهاند .طبق قانون ،يكســوم هزينه
بليت ،بهعهــده دولت ،يكســوم بهعهده
شهرداريو يكسوم ديگر بهعهده مسافران
اســت .اما با پرداخت نشــدن سهم دولتي،
شهرداري هميشه تالش كرده تا اين هزينه
را به دوش بكشد.
ميرفاضل نيكزاد درباره هزينههاي حملونقل
عمومي و اقداماتي كه براي توسعه مترو انجام
شده ميگويد« :شــهرداري ميتواند براي
اســتفاده از پولي كه مردم هزينه ميكنند
براي بهرهبرداري از زيرساختهاي شهري
يكســري مطالعات تطبيقي درباره شــيوه
كنترل شهرهاي بزرگ در كشورهاي ضعيف
و قوي انجام بدهد و از آنها الگوبرداري كند.
بنده براي اين موضوع يكســري مطالعات
درباره قيمــت بليت حملونقــل عمومي
در كشــورهاي مختلف دنيا انجام دادهام و
گرانترين نرخ بليت متــرو و اتوبوس براي

هر سفر بهطور متوسط براي كشور لندن و
ارزانترين قيمت بليت براي شهر قاهره در
كشور مصر است .اســتانبول ،دوبي ،صوفيه
بلغارســتان و مســكو حدود يك دالر براي
هر سفر شهري ميپردازند كه با پول كشور
ما معادل 25هــزار تومان اســت .اما نكته
قابلتامل اينجاست كه درآمد متوسط آنها با
درآمد متوسط مردم ايران فرق دارد .متوسط
درآمد ساعتي در آمريكا حدود 5دالر است و
براي تهران هم با توجه به نسبت درآمدهاي
متوســط بايد قيمت بليت هر تردد 15هزار
تومان باشد .اگرچه نبايد فراموش كرد كه ما
یارانه پرداخت ميكنيم ».او اضافه ميكند:
«نكته مهم ديگر در مهندسي حملونقل دنيا
اين است كه بخش اعظم و حياتي براي تداوم
عملكرد سيستم حملونقل عمومي فروش

میزان قیمتهای بلیت مترو
نوع بلیت
بلیت تکسفره داخل شهری
تکسفره حومه
تکسفره فرودگاه امام خمینی(ره)
تکسفره هشتگرد

از اول ارديبهشــت ميگويــد« :با توجه به
اتفاقهاي يكي،دو ســال اخيــر در اقتصاد
كشور مانند تحريمها ،افزايش نرخ ارز و تورم،
همچنين كاهش مسافر بهدليل شرايط كرونا،
اقتصــاد حملونقــل عمومــي بهويژه در
بخشخصوصــي متزلزل شــده و در حال
زمينگير شدن اســت .حتي اگر يكروز به
نرخهاي قبلي ،از ابتداي ارديبهشت اضافه
نشــود ،به قشــر راننــدگان اتوبــوس در
بخشخصوصــي كــه اكثرا ً قشــر ضعيف
جامعهاند آسيب وارد خواهد شد ».محمود
ترفع همچنين ميگويد« :نرخ تعيين شده بر
اساس مصوبه شــوراي شــهر كه به تأييد
فرمانداري رسيده و به اتوبوسراني ابالغ شده
است با سقف افزايش كرايهها 35و متوسط
افزايش 25درصد اســت ،البته اين افزايش
نرخ عوايــدي بــراي شــهرداري تهران و
اتوبوسراني ندارد؛ چراكه 90درصد خطوط
اتوبوسراني توسط بخشخصوصي مديريت
ميشود».
نكتهاي كه درباره نرخ بليت اتوبوس وجود
دارد اين اســت كه پرداخت از طريق كارت
بليت كمتر از وجه نقد است و ميزان دقيق
كرايه خطوط از هفته آينده در پرتال شركت
واحد قرارميگيرد .همچنين تخفيفهاي
مربوط به كارت بليت بــهزودي به تصويب
هيأت مديره شــركت اتوبوسراني ميرسد.
ميزان نرخ كرايههــاي اتوبوس نيز بهزودي
روي همه اتوبوسها برچسبگذاري ميشود
و كرايهها در هر خط مشــخص خواهد شد.
اين در حالي است كه افزايش ۲۵درصدي
قيمت بليت مترو هم بر اساس نرخ تمامشده
بليت مترو اعمال خواهد شد.
محمد عليخاني،
رئــــيـــــس
كمـيـسيـــون
عـــمــــران و
حمل و نقــل
شــوراي شهر
تهران در ايــن رابطه ميگويــد « :قيمت
تمامشــده بليت مترو براي ســال ۱۴۰۰
بهطور متوسط حدود ۱۹هزارو  500تومان
براي هر سفر اســت و بهصورت حداقلي با
تقبل بخش زيادي از ســهم يكســومي
شــهروندان از قيمت تمامشــده بليت و با
درنظر گرفتن كاهش فشــار اقتصادي به
شهروندان در استفاده از حملونقل همگاني
تعيين شده است».

سال ( 99قیمتها به تومان)
1500
1800
9000
5000

سال (1400قیمتها به تومان)
2000
2300
10000
6000

بليت به قيمت عادالنه و كارشناســي شده
اســت .اگر بليت را ارزان بفروشيم سيستم
تنزل پيدا خواهد كرد و اگر گران بفروشيم
مردم استقبال نخواهند كرد ،بنابراين كم و
زياد شدن مبلغ بلیت در انتخاب سفر از طرف
مردم مهم اســت و بايد براي مديريت شهر
بهگونهاي عمل كنيم كه همه سرويسهاي
حملونقلي بتواننــد موفق عمل كنند .بايد
استفاده از مدهاي ترددي را بهطور يكنواخت
در بين جمعيت كالنشهرها تقسيم كرد كه با
توجه به هزينههاي صرف شده هيچ سيستم
حملونقلي در كشور متضرر نشود».
افزايش بليت عوايدي ندارد

مديـــرعامل
شركت واحـد
اتوبوســراني
تهــران نيــز
دربــاره اعالم
افــــــزايش
25درصدي قيمت بليت اتوبوسهاي شهری

اعضاي شوراي شهر تهران ديروز كليات اليحه «طرح جامع مديريت پسماند تهران» را تصويب كردند

هوشمندسازي جمعآوري زباله در 3مرحله
تهران و دغدغه مديريت شهري محسوب ميشود.
البته اين موضوع قدمت 50ساله دارد و از اينرو براي
پاياندادن به اين معضل ،سال 97پس از اينكه پيروز
حناچي سكان مديريت شهري پايتخت را بهدست
گرفت ،انجام مطالعات اوليه براي تدوين طرح جامع
مديريت پســماند تهران را به يك تيم دانشــگاهي
متشكل از مهندسان مشاور ســپرد و پس از 2سال
نتايج مطالعات تكميل شد .سال 99شهردار تهران
اليحه «طرح جامع مديريت پســماند تهران» را با
چشمانداز 20ساله به شوراي شهر تهران ارائه داد كه
يك فوريت آن تصويب و براي بررسي بيشتر و جامعتر

به كميسيون سالمت ،محيطزيست و خدمات شهري
ارجاع داده شــد .با توجه به اينكه زمان اجراي اين
اليحه از سال 1400تا 1420پيشبيني شده است،
پس از احصاي نتايج در كميســيون مربوطه ،اليحه
براي تصويب نهايي در جلســه ديروز شوراي شهر
تهران مطرح و اعضاي پارلمان شهري به كليات آن
رأي مثبت دادند .محسن هاشمي رفسنجاني رئيس
شوراي شهر تهران در اهميت اجراييشدن اين اليحه
گفت كه مديريت پسماند ،موضوع بسيار مهمي است
و از اينرو مطالعات و بررســيهاي عميقي توسط
مهندسان مشاور انجام شدهاست.

جلسه 285پارلمان شهري ،ديروز در
شورا
حالي برگزار شــد كه بررسي اليحه
«طرح جامع مديريت پسماند تهران»
در دستور جلسه قرار داشــت و اعضاي شوراي شهر
پس از بحث و بررسي در نهايت كليات آن را تصويب
كردند .به موجب همين اليحه قرار اســت مشكل
50ساله پسماند تهران با مديريت درست و اصولي
طي 20سال حل شود.
به گزارش همشهري ،مديريت پسماند يعني تفكيك
زبالههاي تَر و خشــك و كاهش انواع زبالهها اعم از
خانگي و ســاختماني و ...كه اين روزها چالش شهر

10گام طرح جامع مديريت پسماند با  3محور اصلي تفكيك ،جمعآوري و پردازش

طرحي كه مشكل 50ساله پسماند را حل ميكند

مصوبهطرحجامعمديريتپسماندشهرتهراندارايگامهايمختلفياستتاسرانجامابتداطي3سالنخستودرادامه
طي سالهاي آينده ،نتايجي براي هوشمندسازي جمعآوري پسماند ،تفكيك ،پردازش ،بازيافت ،كاهش و استحصال
انرژي از طريق پسماند حاصل شود .در اين ميان10 ،گام مهم اجرايي از طرحي كه به اجرا درميآيد ،به شرح زير است:
 1تفكيك كامل زبالههاي خشك ارزشمند در مبدأ از طريق خودروهاي ملودي و راهكارهاي تشويقي و تنبيهي مؤثر
در مديريت پسماند و ارائه بستههاي تشويقي براي افزايش تفكيك پسماند از مبدأ
 2افزايش غرفههاي بازيافت براي جمعآوري پسماندهاي خشك تفكيكشده از400غرفه به1200غرفه در5سال آتي
 3استفاده بهينه و بازيافت پسماندهاي ساختماني كه امروز حدود 95درصد آنها دفن ميشود
ي تَر از درب منازل
 4جمعآوري هوشمند زبالهها 
 5حذف زبالهگردي با استفاده از روشهاي نوين جمعآوري ،سطلهاي جديد و طرح كاهش پسماند
 6ايجاد سايتهاي مخصوص براي پسماندهاي پزشكي ،ساختماني ،عمراني و عادالنهسازي بهاي خدمات مديريت
پسماند ساختماني و عمراني
 7استفاده از اقتصاد پسماند براي خودگرداني مديريت پسماند
 8تعيين بهاي خدمات به ازاي پسماندهاي توليدشده كه زمينه را براي ترغيب شهروندان به استفاده بهينه از وسايل
و توليد پسماند كمتر ،فراهم ميكند
 9اصالح فرايند ورود ،جداسازي و دفن پسماند در آرادكوه تامشكالت زيستمحيطي اين سايت برطرف شود
 10تبديل ايستگاههاي انتقال پسماند به سايتهاي پردازش پسماند و تجميع خدمات از جمعآوري تا پردازش و
واگذاري عمليات آنها به يكپيمانكار در هر يك از 9پهنه شهر تهران

تذكرات
اعضاي شوراي شهر تهران در دويست و هشتاد و پنجمين
جلســه تذكرات و مواردي را مطرح كردنــد كه به طور
خالصه در زير ميخوانيد.
گره كور ناوگان عمومي بايد بهدست دولت باز شود

محسن هاشــمي رفسنجاني:

همزمان با تشديد وضعيت كرونا
در تهــران ،موضــوع نــاوگان
حملونقل عمومي و تأثير آن در
افزايش مبتاليان مطرح ميشود.
با توجه به نقش مؤثر ازدحام در
سيستم حملونقل عمومي در تشــديد بيماري كرونا ،از
دولت ميخواهيم در كنــار توجه تبليغاتي به حملونقل
عمومي تهران ،گره كور شده تأمين اتوبوس و واگن را باز

ديروز پس از اينكه اعضاي شوراي شهر تهران وارد
بررسي دستور جلسه شدند ،زهرا صدراعظم نوري
براي تشريح اليحه طرح جامع مديريت پسماند تهران
پشت تريبون رفت و در ابتداي صحبتهايش گفت:
«اقدامات شوراي پنجم زيرساختي و به دور از جنجال
و هياهو بوده و در اين مدت كارهاي اساســي انجام
شــده كه يكي از آنها طرح جامع مديريت پسماند
اســت ».اين اليحه در 6محور ايجاد يكپارچگي در
اركان كليدي سيســتم مديريت پســماند شهري،
بهينهســازي فرايندهاي موجــود در بهكارگيري
فناوري مديريت پسماند ،پايداري اقتصادي و مالي
ي اثرات
سيستم مديريت پسماند شهري ،كميتهساز 
سوء بهداشتي و محيطزيســتي سيستم مديريت
پســماند ،جلب مشــاركت حداكثري شهروندان و

كند .همچنين ميتوان از طريق تشكيل جلسه با حضور
رئيسجمهور ،ناهماهنگي ميان دســتگاههاي اجرايي و
سيستم بانكي را در راســتاي تأمين اعتبار توليد ناوگان
حملونقل عمومي تهران ،برطرف كرد .همچنين درباره
نخستين قطار ملي مترو كه هفته گذشته رونمايي شد بايد
بگويم كه با توجه به اعالم 80درصدي بوميسازي قطار
ملي ،طبيعي است كه امكان استفاده از اعتبار اسناد ارزي
براي توليد انبوه وجود ندارد .بنابراين بايد دستور شفاهي
رئيسجمهور در مراســم رونمايي بهســرعت اجرايي تا
بودجه توليد قطارهاي ملي تأمين شود.
مزاحمت خودروهاي سنگين

حجت نظري :متأسفانه بهرغم
اينكه هم اعضاي شوراي شهر و
هم ستاد شــهرداري ،به كرات
مسئله محدوديت زماني مربوط
به ساخت و سازها و تردد وسايل

عكس :سعيد گنجي

اليحه طرح جامع مديريت پســماند در
صحن شــوراي اســامي مورد بررسي و
تصويب قرار گرفت و ريلگذاري جديدي را
براي يكي از مهمترين حوزههاي خدماتي مديريت شهري در افق زماني
20ساله آينده ترسيم كرد .براي اينكه درك بهتري از شرايط موجود در
عرصه پسماند داشته باشيم ،ابتدا بايد شِ مايي از وضعيت مديريت پسماند
شهر داشته باشيم:
هماكنون سرانه توليد پسماند در تهران764گرم در روز است كه
492 1گرم بــه بخش خانگي و 272گرم بــه بخش غيرخانگي
اختصاص دارد.
براساس نتايج نمونهگيريهاي انجامشده در مبدأ58 ،درصد
 2پســماندهاي خانگي ،غذايي بوده34 ،درصد پسماند خشك
ارزشمند و8درصد پسماند خشك غيرارزشمند است كه تركيب پسماند
خشك ارزشمند شامل پالستيكها 18درصد ،مقوا و كارتن 10درصد،
فلزات 1.5درصد ،شيشه 2.5درصد و نان 3درصد است.
فركانس جمعآوري پسماند حداقل يكبار در شبانهروز است اما
 3در بسياري از مناطق اين كار بيش از يكبار انجام ميشود .در
10درصد نقاط نيز فركانس جمعآوري پســماند تا 3بار در روز برآورد
ميشــود ،درحاليكه در بسياري از كشــورهاي توسعهيافته فركانس
جمعآوري يكبار در هفته است.
بيش از 80درصد پســماند توليدي به آرادكوه (بين  5000تا
5500 4تن) حمل ميشود .بهطور كلي 60درصد كل پسماند
توليدي تهران دفن ميشود كه درصد دفن اصولي آن ناچيز است .در مورد
پسماند ساختماني62درصد منتقلشده و95درصد آن دفن ميشود.
ميزان وصول هزينههاي خدمات پسماند حدود50درصد است.
لوانتقال ملك يا
 5اكنون پرداخت كامل عوارض فقط در زمان نق 
انحصار وراثت اجباري است و در حالت عادي ،سازوكاري براي دريافت
بهروز اين عوارض وجود ندارد.
گسترش زبالهگردي و شكلگيري يك بخش غيررسمي بزرگ،
 6فعاليت كودكان كار در بخشهاي غيررسمي ،اعتراض به فعاليت
مجتمع آرادكوه ،ميزان پايين مشــاركت اجتماعي در ذخيرهسازي و
تفكيك از مبدأ و سردرگمي شهروندان با اجراي برنامههاي مختلف و
منقطع ،جزو آسيبهاي اجتماعي مهم در حوزه پسماند است.
با تكيه بر موارد يادشــده ،بايــد بپذيريم كه تهران براي زيســتپذير
باقيماندن و مديريت بهينه و متناسب با استانداردهاي محيطزيستي و
بهداشتي چار ه و الزامي جز اصالح در روند مديريت پسماند خود ندارد؛
چراكه ادامه روند موجود ،نهتنها ديگر متناســب با توان اقتصادي شهر
نيســت بلكه لطمات غيرقابل جبراني به محيطزيست تهران و حريم
پيراموني آن وارد ميكند .در پاسخ به اين معضالت ،طرح جامع مديريت
پسماند تهران با چشماندازي 20ســاله و  6هدف يكپارچگي كليدي
سيستممديريتپسماندشهري،بهينهسازيفرايندهايموجودمديريت
پسماند ،پايداري اقتصادي و مالي ،كمينهسازي اثرات سوء بهداشتي و
محيطزيستي ،جلب مشاركت حداكثري و كاهش آسيبها و اثرات سوء
اجتماعي و فرهنگي مورد تدوين قرار گرفت.
تغيير سيستم جمعآوري از فرم فعلي به سيستم تركيبي جمعآوري از
درب منزل و مخازن هوشمند ،يكي از مهمترين خروجيهاي طرح جامع
مديريت پسماند است و دستاورد ملموس آن ،كاهش پديده زبالهگردي
و بهبود منظر شهري است .در اين چارچوب ،تعداد غرف بازيافت بايد به
سهبرابر وضعيت فعلي افزايش يافته و استفاده از خودروهاي ملوديدار
با استفاده از ظرفيتهاي هوشمندسازي ،ارتقاي جدي يابد .همچنين
فركانس جمعآوري در افق طرح به 2بار در هفته خواهد رسيد .در اين
طرح با حذف  2ايســتگاه مياني پرمعضل و احداث 4كارخانه پيشرفته
پردازش ( )MRFدر مجاورت ايســتگاههاي مذكور ،حمل پسماند به
مركز دفن آرادكوه به ميزان 20درصد تا ســال 1404كاهش خواهد
يافت كه از نظر ترافيكي و محيطزيستي اثر مثبت قابل توجهي است.
همچنين تغييرات گستردهاي در ســايت آرادكوه جهت كاهش نرخ
دفن و كاهش انتشــارات محيطزيستي پيشبيني شــده و با انتخاب
سناريوي حداكثرسازي بازيابي منابع از كمپوست و توليد سوخت جامد
بازيافتي( ، )SRFدر افق طرح كاهش دفن به ميزان 45درصد نسبت به
وضعيت كنوني پيشبيني شده است .براي جلوگيري از انتشار بوي بد
نيز ،تا پايان سال 1403كليه ظرفيت توليد كمپوست موجود با تغيير
فرايند هوادهي به سيستم سرپوشيده تبديل ميشود .تغيير در روش
وضع و وصول بهاي خدمات به سيستم پرداخت براساس ميزان دورريز
( )PAYTرهيافت مهم ديگري است كه براساس آن عدالت محيطزيستي
محقق شده و شهروندان براساس وزن زباله توليدي خود بهاي جمعآوري
و دفن آن را پرداخت خواهند كرد و به اين ترتيب اقشــار پرمصرف به
تناسب سهم بيشتري را پرداخته و نيروي محركه مالي براي گسترش
طرح تفكيك از مبدأ فراهم خواهد شد .يكي از كليديترين راهبردها براي
اجراي مؤثر در ريلگذاري جديد مديريت پسماند ،يكپارچگي سازماني
و جلوگيري از جزيرهاي عملكردن فعاليتهاست .در اين چارچوب ،بايد
سازمان مديريت پسماند متولي كليه خدمات جمعآوري پسماند ،دفن،
پردازش و بازيافت آن باشــد .اين در حالي است كه در وضعيت كنوني
شاهد غلبه نگاه منطقهاي در فرايند مديريت پسماند بوده و اين موضوع
تبعات چندي چون عدمشفافيت درآمدهاي پسماند خشك ارزشمند و
ظهور شبكههاي غيررسمي و گاهي بزرگ جمعآوري زباله داشته است.
در اين مسير ،شهر تا سال 1403به 9پهنه تقسيم شده و كليه خدمات
جمعآوريپسماندهايخشك،تَر،مخلوط،حجيموراهبريايستگاههاي
انتقال و خطوط پردازش در هر پهنه به يك پيمانكار واگذار ميشــود.
ت و روب نيز از عمليات جمعآوري تفكيك شــده و توسط
عمليات رف 
مناطق و زيرنظر معاونت خدمات شهري اجرا خواهد شد .نكته مهم اينكه
مسئله جديدي نيست و

هرچند موضوع مديريت پسماند شهر تهران،
از 114سال پيش كه بلديه تهران تاسيس شد تا به امروز ،مسئله رفت
و روب و نظافت معابر شهري بهويژه در 6دهه اخير ازجمله دغدغههاي
مقاطع مختلف مديريت شهري بوده ،اما آنچه مشهود است ،اين است
كه روند كار حاكم بر فعاليتها عمدتا اقتضايي بوده و اكنون شهر ما با
توجه به چالشها و فرصتهاي پيشرو نياز دارد حركتي برنامهمحور
را در حوزه پسماند در پيش گيرد .قطعا در چنين شرايطي مقاومتهايي
هم در بخشهاي مختلف سازماني ،هم در ميان ذينفعان بهويژه شبكه
غيررسمي جمعآوري پســماند و هم در ميان بخشي از شهروندان رخ
خواهد داد .اين مسئله ضرورت حمايت همهجانبه ،سيستمي و مؤثر اركان
مختلف مديريت شهري از اجراي طرح جامع مديريت پسماند را روشن
ميسازد .بيترديد دستيابي به اين مهم جز با مشاركت و آموزش گسترده
مردم فراهم نميشود .شوراياران و سمنها بهعنوان دو پيشران مديريت
شهري ،در اين عرصه ميتوانند نقش جدي در گفتوگوهاي جمعي ،اقناع
شهروندان ،جلب مشاركتهاي اجتماعي و آموزشهاي مردمي داشته
باشند و در موضوع تفكيك پيشگام باشند.
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خدماتگيرندگان و كاهش آســيبها و اثرات سوء
اجتماعي ،فرهنگي سيستم مديريت پسماند شهري،
تدوين شده است .بهگفته رئيس كميسيون سالمت،
محيطزيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران با
اجراييشدن اين اليحه ،در يك افق 20ساله ميتوان
مشــكالت مربوط به حوزه پســماند پايتخت را كه
قدمت 50ساله دارد ،حل كرد.
بهگفته زهرا صدراعظم نوري ،سال ۹۸روزانه حدود
 ۶هزار تن پســماند خانگي و غيرخانگي و 30هزار
تن پسماندهاي ســاختمان توليد ميشد كهتوليد
اين حجم از زباله در گذر زمان چالشهاي جدي در
پايتخت ايجاد ميكند .اين عضو شوراي شهر با اشاره
به اهداف اليحه طرح جامع مديريت پسماند تهران،
گفت« :شناسايي پسماند مسكوني و غيرمسكوني،
تفكيك از مبدأ ،ذخيرهسازي و جمعآوري ،بهسازي
سايت آرادكوه ،بهينهسازي ايستگاه انتقال ،مديريت
پسماند هنگام ســاخت ،بهسازي ســايت آبعلي،

نقليه ســنگين را مطرح كردهاند ،اما همچنان شــاهد
عمليات عمراني و تردد خودروهاي سنگين در طول روز
هستيم كه سبب سلب آرامش از شهروندان شده است؛
بنابراين به شــهرداريهاي مناطق تذكر ميدهم كه با
جديت اين موضوع را پيگيري كنند.
پايش زيرسطحي درختان كريدور سبز تهران

سيدآرش حسينيميالني :مدتي پيش در خيابان وليعصر
شاهد سقوط درخت چنار 60ساله بر اثر وزش باد خفيف
بوديم كه نگرانيهايي را درباره وضعيت ناپايداري درختان
كهنسال شهر ايجاد كرده است .با وجود تهيه شناسنامه
براي درختان خيابان وليعصر توسط شهرداري ،همچنان
خأل جدي درباره وضعيــت زيرســطحي درختان اين
كريدور سبز احساس ميشود؛ بنابراين الزم است سازمان
بوستانها با همكاري سازمان آتشنشاني گزارش جامعي
از آمار سقوط درختان و ناپايداري مشهود آنها به تفكيك
شريانهاي اصلي شهر تهيه و منتشر كنند.

مديريت پسماندهاي پزشكي بيخطر شده ،مديريت
پسماند حجيم و كاهش از مبدأ و ...ازجمله اهداف و
موضوعات اصلي پيشبينيشده در اين اليحه هستند.
همچنين براســاس اين اليحه عوامل غيررســمي
كه در حوزه پســماند حضور دارند ،بايد ساماندهي
شوند ».در اليحه طرح جامع مديريت پسماند تهران
به موضوعات ديگري چون آموزش ،اطالعرســاني،
جلب مشاركت و ســرمايهگذاري بخش خصوصي،
اصالح ساختار سازماني ،هوشمندسازي و اخذ بهاي
خدمات مديريت پسماند هم توجه شده است .زهرا
صدراعظم نوري در ادامــه صحبتهايش به بهاي
مديريت پسماند هم اشارهاي كرد و گفت كه بهاي
مديريت پسماند واقعي نيست و نظام ناعادالنهاي در
تعرفههاي پســماند وجود دارد كه شهرداري تهران
توان اخذ تعرفهها را ندارد و براساس گزارشها حدود
هزار و  ۶۰۰ميليارد تومان طلب انباشته از فيشهاي
صادره وجود دارد و قادر نيست آنها را وصول كند.
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روابط اقتصادي تهران و سئول در گروي مذاكرات سياسي

محدوديتهاي غيرقانوني ايجادشده براي دسترسي به منابع بانك مركزي در سئول محور اصلي
گفتوگوها خواهد بود .به گزارش همشهري ،هنوز مشخص نيست كه آيا در تيم مذاكرهكننده
همراه نخستوزير كرهجنوبي ،مقامات بانك مركزي كره هم حضور دارند يا نه ،و آيا قرار است
ديداري با رئيسكل بانك مركزي ايران صورت گيرد .بانك مركــزي ايران اصرار دارد در اين
گفتوگوها نهتنها بايد تكليف 7ميليارد دالر داراييهاي ارزي اين بانك روشــن شود ،بلكه
ايران پيگير جريمههاي ديركرد هم خواهد بود .گذشته از مذاكره 7ميليارد دالري نخستوزير
كرهجنوبي در تهران ،اراده مقامات دو كشور براي بازگشت سطح روابط تجاري به قبل از دوران
ترامپ هم تعيينكننده است .تا پيش از تحريمهاي آمريكاي دوران ترامپ ،ايران نفت ،ميعانات
گازي ،محصوالت پتروشيمي و خاويار به كره صادر ميكرد و در مقابل تهران نيز از اين كشور
كاالهايي همچون خودرو ،لوازم خانگي ،محصوالت فوالدي و گوشي تلفن همراه وارد ميكرد تا
جايي كه در دهه 90حجم تجارت بين تهران و سئول به 16ميليارد دالر در سال هم رسيد .ايران
اميدوار است با رفع تحريمهاي آمريكا و برداشتن موانع بر سر روابط بانكي خود با دنيا ،صادرات
نفت خود را به روزي 2.3ميليون در روز برساند و كرهجنوبي كه همواره يكي از خريداران اصلي و
سنتي نفت و بهويژه معيانات گازي بوده ،حاال هم ميتواند در فهرست متقاضيان و خريداران قرار
گيرد .حضور نخستوزير كرهجنوبي پس از 44سال شايد يك گام و نشاندهنده اراده سياسي
بين تهران و سئول براي پايان دادن به فضاي سرد در روابط اقتصادي و تجاري باشد ،از اين منظر
براي روشن شدن نتيجه مذاكرات سهروزه ايران و كرهجنوبي ،دستكم بايد 3روز صبر كرد.

همشهري آثار اقتصادي سفر نخستوزير كرهجنوبي را
در گفتوگو با دبيركل اتاق ايران و كره تحليل ميكند
عكس :ايرنا

گفتوگوي 7ميليارد دالري

تجارت نخســتوزير كرهجنوبي به
تهران آمد و مذاكرات سهروزه
او در ايران نشان خواهد داد كه
آيا يخ روابط اقتصادي و تجاري بين دو كشور
آب خواهد شــد يا نتيجه آن تفاهم سياسي
براي گشايش اقتصادي پس از مشخصشدن
سرانجام مذاكرات هستهاي در وين اتريش
خواهد بود .چانگ ســاي كيون نخســتين
نخستوزير كرهجنوبي اســت كه در طول
44سال گذشته به ايران ميآيد .نخستوزير
كرهجنوبي كــه ديروز با اســتقبال محمد
اسالمي ،وزير راه و شهرسازي قدم به تهران
گذاشــت ،قرار اســت با حســن روحاني،
رئيسجمهوري ،اسحاق جهانگيري ،معاون
اول رئيسجمهوري و محمدجواد ظريف وزير
امور خارجه ،گفتوگو و مذاكره كند .گفته
ميشود قرار است چانگ با محمدباقر قاليباف،
رئيس مجلس و علي الريجاني مشاور رهبر
معظم انقالب هم ديدار كنــد .اما نكته مهم

براي فعــاالن اقتصادي آنكه؛ قرار اســت
نخستوزير كرهجنوبي با مقامات شركتهاي
كرهاي فعال در ايران ازجمله سامســونگ
الكترونيك ،الجي الكترونيكس و شركت اس
كاي نتورك نيز ديدار كند.
پايان گاليهها در دوران سرد

به گزارش همشــهري ،ســفر چانگ ساي
كيون به تهران ميتوانــد به يك دوره روابط
ســرد تجاري بين دو كشــور پايان دهد .با
تشديد تحريمها در دوران رياستجمهوري
دونالد ترامپ ،شــركتهاي كرهاي ازجمله
سامسونگ و الجي رســما به فعاليت خود
در ايران پايان دادند و حاال انتظار دارند موانع
حضور دوبــاره آنها در بازار ايران برداشــته
شود .نخستين سفر نخستوزير كرهجنوبي
در طول 44سال گذشــته درست در زماني
انجام شــده كه روابط دو كشور بهويژه پس
از مســدود كردن داراييهاي ارزي ايران و

توقيف نفتكش كرهجنوبي ســطح تنش در
روابط دو كشــور را به اوج خود رساند .حاال
چانگ ســاي كيون چند روز پــس از آن به
تهران آمده كه نفتكش كرهاي آزاد شده اما
از آزادســازي پولهاي ايران خبري نيست.
همزمان مذاكرات جدي براي احياي برجام
در جريان اســت و اين احتمال مطرح است
كه آزادســازي دســتكم 7ميليارد دالر از
داراييهاي ارزي بلوكهشده ايران ،بخشي از
توافق احتمالي در مذاكرات وين اتريش باشد.
بخش خصوصي در اتاق انتظار

پويا فيروزي ،دبيركل اتاق ايران و كرهجنوبي در
گفتوگو با همشهري تأكيد كرد :نظرات بخش
خصوصي از طريق اتاق ايران و كره در اختيار
اتاق بازرگاني ايران قرار گرفته و از همين مسير
مجموعه ديدگاهها و مطالبات نهادهاي مختلف
براي طرح در مذاكرات ارســال شده است .او
افزود :اولويت بخش خصوصي در اين مذاكرات،

آغاز ريلگذاري
براي پشتيباني و مانعزدايي از توليد
صنعت وزارت صنعت در بخشــنامهاي به همه دستگاهها مهلت داد حداكثر تا آخر
فروردين تمهيدات و اقدامات اجرايي مناسب براي تحقق شعار امسال؛ يعني
توليد ،پشتيبانيها  ،مانعزداييها را انجام دهند ،بخشنامه ستاد تشكيل شده
در وزارت صنعت نشان ميدهد به رفع انحصار در بازارها بهعنوان مانع اصلي توليد توجهي
نشده است .به گزارش همشهري ،در يكص دودوازدهمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع
توليد ،راهكارهاي تحقق شعار امسال بررسي شد .طبق بخشنامه پاياني اين نشست اتاق
بازرگاني ايران موظف شد با همكاري تشكلهاي بخش خصوصي عضو و مرتبط با ستاد ،از
جمله اتاق اصناف ،اتاق تعاون ،خانه صنعت ،معدن و تجارت ،به تهيه و ارائه فهرست قوانين،
مقررات ،تصويبنامهها ،دستورالعملها و بخشنامههاي مزاحم و مانع توليد ،اشتغال و توسعه
تجارت و ســرمايهگذاري اقدام كند و محورهاي مرتبط و پيشــنهادي را حداكثر تا پايان
فروردين به دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد ارسال كند.
اقداماتي كه بايد دستگاهها انجام دهند

17دستگاه و وزارتخانه از اعضاي ستاد تســهيل و رفع موانع توليد به شمار ميآيند .اين
دستگاهها موظف شــدهاند تا پايان فروردين موانع جهش توليد را شناسايي و اعالم كنند.
از جمله اقداماتي كه اين دســتگاهها بايد انجام دهند شناســايي و گــردآوري قوانين و
مقررات مرتبط با فعاليتهاي اقتصادي ،تجارت ،سرمايهگذاري و اشتغال است .هر كدام از
دستگاههاي مرتبط با ستاد رفع موانع توليد همچنين بايد پيشنهادهاي خود را براي اصالح
تصويبنامههاي مزاحم و مانع توليد و اشتغال ارائه كند .قرار است دبير خانه ستاد تسهيل
و رفع موانع توليد هم در هفته نخست ارديبهشتماه پيشنهادها و راهكارهاي ارائهشده را
جمعآوري كند و به راهكار مناسبي در اين زمينه برسد.
موانع شناسايي شده بر سر توليد

طبق بررسيهاي اين ستاد عواملي از جمله نوسانهاي اقتصادي و ارزي ،تورم و نرخ سود
بانكي ،قاچاق كاال ،فضاي كسبوكار و نبود ثبات قوانين و مقررات ،تحريمها و زيرساختهاي
تجارت خارجي ،مسائل بانكي ،مالياتي وگمركي ،تاميناجتماعي و نيروي كار ،محيطزيست
و منابع طبيعي و همينطور زيرساختهاي توليد از جمله موانع موجود بر سر توليد هستند.
با اين حال اين ستاد در جريان بررسيهاي خود از موانع توليد به انحصارهاي موجود بهويژه
انحصارهاي دولتي در بازارهــاي مختلف كه مانع اصلي رقابتپذيري براي شــركتها و
كسبوكار به زعم اقتصاددانان است ،اشارهاي نكرده و صرفا به جمالت كليشهاي و تكراري
بسنده كرده است .اين ستاد همچنين بستهاي را براي حل چالشهاي موجود برسر توليد
و رشد آن تهيه كرده كه شامل 3محور كلي است؛ در اين بسته پيشنهاد شده در كوتاهمدت
اقدامات اجرايي براي حذف برخي مقررات و تعيين مشــوقها انجام شود و در ميانمدت
هم سياســتگذاري و برنامهريزيهاي جامعتري انجام شود و در عين حال مصوبات قبلي
موردپيگيري قرارگيرد.اين ستاد پيشنهاد كرده در كوتاهمدت زيرساختهاي توليد از انجام
برخي راهكارها توسعه پيدا كند .مطابق اين پيشنهاد اين زيرساختها ميتوانند از طريق
تسهيل دسترسي به زمين ،اعمال مشوق شهركهاي دولتي بهخصوصي ،تامين زيرساخت
شهركهاي دولتي و خصوصي ،اجازه مشــاركت با بخشخصوصي در تامين زيرساخت
شهركها و اجازه توسعه شهركهاي صنعتي تقويت شوند.

گسترش روابط تجاري و اقتصادي ايران و كره،
انتقال سرمايه ،دانش و تكنولوژي است .به باور
ما مسير آينده همكاريهاي اقتصادي بين دو
كشور ،بايد بر مبناي الگوي توسعه و توليد باشد
و جلوي واردات كاالهايــي كه از امكان توليد
داخلي برخوردارند ،گرفته شود .او گفت :بايد
منتظر آغاز مذاكرات سياسي بين مقامات دو
كشور بمانيم تا فضاي كلي گفتوگوها روشن
شود تا درباره چشمانداز آينده روابط تجاري و
همكاريهاي اقتصادي تهران-سئول تصوير
بهتري در اختيار داشته باشيم .فعال منتظريم
تا ببينيم نتيجه اين گفتوگوهاي سياسي چه
خواهد شد.
موانع بانكي

دبيركل اتاق ايران و كرهجنوبي در پاســخ به
اين پرسش كه به فرض گشــايش و تفاهم
سياسي براي گشايش در روابط اقتصادي دو
كشور ،بدون برداشتن موانع پيش پاي بانكها

ازجمله مســئله  FATFتا چه اندازه امكان
افزايش سطح همكاريهاي اقتصادي و تجاري
وجــود دارد؟ ميگويــد :درخصوص چالش
اصلي بر ســر روابط بانكي بين ايران با ديگر
كشورها و مسئله  FATFفرقي بين بانكهاي
ايران با بانكهاي كــرهاي با بانكهاي ديگر
كشورها وجود ندارد .فيروزي توضيح داد :اگر
در نبود  FATFامكان مبادالت بانكي و انجام
مراودات آسان تجاري با ديگر كشورها وجود
داشته باشد ،اين مسئله درخصوص بانكهاي
كرهجنوبي هــم صدق ميكنــد .اين فعال
اقتصادي تأكيد كرد :اگر دنبال گشايش در
روابط اقتصادي خود با ديگر كشورها ازجمله
بهبود روابط بانكي با دنيا هســتيم ،بايد گره
 FATFحل شود ،چون مسير همكاريهاي
بانكي دنيا چه بانكهاي كرهاي باشــد ،چه
بانكهاي چيني و يا ســاير كشورها ،همه از
كانال  FATFميگذرد.
احتمال موفقيت سفر

دبيركل اتاق ايران و كرهجنوبي در واكنش به
اين سؤال كه چقدر اميدواريد كه مذاكرات
نخستوزير كرهجنوبي در تهران موفقيتآميز
باشــد؟ ميگويد :ما وقتــي ميتوانيم اين

گفتوگوها را جدي و رو بــه جلو بدانيم كه
كرهجنوبي اقدام عملي انجام دهد و تا زماني
كه پولهاي ايران در بانكهاي كرهجنوبي
آزاد نشود و به چرخه تجارت و اقتصاد ايران
بازنگردد نميتوان زياد اميدوار بود .به هر حال
آزادســازي داراييهاي ارزي ،خود نشانهاي
از بهبود روابط خواهد بــود و بايد ديد طرف
مقابل تعهدات جدي براي دسترســي ايران
به اين داراييهاي بلوكهشده را ميدهد يا نه.
افت سنگين تجارت 2كشور

بهگفته دبيــركل اتاق ايران و كــره در 2ماه
نخست امســال ،حجم تجارت بين دو كشور
به كمترين ميزان ممكــن در يك دهه اخير
رســيده؛ بهنحوي كــه در مدت يادشــده
۳۲ميليــون و ۷۷۰هزار صــادرات ايران به
كرهجنوبي و ۴۷۳ميليون دالر ميزان واردات
از كرهجنوبي بوده كه مجموع آن نيمميليارد
دالر ميشود .فيروزي در عين حال يادآوري
كرد :بايد چارچوبي فراهم شود كه شركتهاي
خارجي ازجمله شــركتهاي كرهاي ديگر
پشت شــركتهاي داخلي را خالي نكنند و
با توجه به مناســبات جهاني نتوانند متاثر از
سياستگذاران بهراحتي عرصه را ترك كنند.

حمله پاندمي به مشاغل زنان

كرونا بازار كار ايران را «مردانهتر» كرد

گزارش همشهري در بررسي آمارهاي 5سال گذشته نشان ميدهد؛ شيوع كرونا ،ضمن كاهش شاغالن و متقاضيان شغل
چهره بازار كار ايران را نيز مردانهتر کرده است
اشتغال بررســي وضعيت بازار كار ايران در 5ســال
منتهي به ســال 1399حاكي از آن است که
روند بهبود اين بازار كه از اواسط دهه 90آغاز
شده بود ،يكباره در دوره كرونا معكوس شده و فقط در يك
سال ،نرخ مشــاركت اقتصادي به ميزان 2.1درصد كاهش
يافته است .آمارها نشان ميدهد پاندمي كرونا مشاغل زنان
را هــدف گرفته و شــيوع كرونا ،ضمن كاهش شــاغالن و
متقاضيان شــغل ،چهره بازار كار ايران را نيز مردانهتر كرده
اســت .به گزارش همشــهري ،در شــرايطي كه سونامي
متقاضيان انباشــته كار در سالهاي 92تا  95اجازه كاهش
نرخ بيكاري را نميداد و عم ً
ال سياســتهاي اشــتغالزايي
دولت را خنثي ميكرد ،از سال 96به بعد شرايطي ايجاد شد
كه برنامههاي توانمندسازي توليد و اشتغالآفريني ،به بهبود
شرايط شغلي جمعيت فعال اقتصادي منجر شود اما كرونا
فقط در ســال 1399توانســت تمام رشــتههاي متوليان
اقتصادي براي بهبود بازار كار را پنبه كند و با اخراج جمعيت
فعال اقتصادي اعم از شاغل و بيكار ،نرخ مشاركت اقتصادي
ايران را بهطور چشمگيري كاهش دهد؛ اين در حالي بود كه
حتي اعمال تحريمهاي ترامپ از اواسط سال 97نيز نتوانسته
بود تغييرات معناداري در بازار كار ايران ايجاد كند.
آفت كرونا

آخرين اطالعات منتشــر شــده از مركز آمار درباره وضع
بــازار كار ايران حاكي اســت :در پايان ســال  ،1399نرخ
مشاركت اقتصادي جمعيت 15ســاله و بيشتر در ايران به
41.3درصد رسيده كه در مقايســه با سال قبل 2.8درصد
كاهش نشان ميدهد .از سوي ديگر ،در طول اين يك سال
كه سرتاسر با بحران شيوع كرونا و دورههاي متوالي اجراي
محدوديتهاي كرونا همراه بوده است ،نرخ اشتغال در ايران
با كاهش 2.1درصدي به 37.3درصد و نرخ بيكاري با كاهش
1.1درصدي به 9.6درصد رســيده كه از خــروج همزمان
شــاغالن و بيكاران از بازار حكايت دارد .اين اتفاق بهمعناي
كاهش چشمگير سهم جمعيت فعال كشور (اعم از شاغالن
و افراد در جستوجوي كار) است كه تضعيف و محدود شدن
حوزه توليد و فعاليتهاي مولد ميتواند ازجمله تبعات اصلي
آن باشد .بررسيهاي معاونت اقتصادي اتاق تهران حاكي از
اين است كه نرخ مشاركت اقتصادي در ايران بعد از آغاز دوره
صعودي در سال 1392كه عمدتاً تحتتأثير تغيير رويكرد
دولت جديد در قبال تعامل بينالملل و خوشبيني جامعه به
ثمرات توافق هستهاي محقق شده بود ،از ميانه سال 1397و
با خروج يكجانبه آمريكا از معاهده برجام و اعمال تحريمهاي
ظالمانه اقتصادي وارد روند نزولي شده؛ اما بخش عمده افول
نرخ مشاركت اقتصادي از ابتداي سال 98و در سايه شيوع
بيماري كوويد 19-در ايران اتفاق افتاده است.
اثرات كرونا بر كار زنان و مردان

بررســي اطالعات رســمي بازار كار حاكي است :تحوالت
آغاز شــده از ميانه ســال 1397در بازار كار با شدت بسيار
باالتري در دوره شيوع ويروس كرونا ادامه پيدا كرده و البته
مشاركت اقتصادي و حضور زنان در بازار كار را بيش از مردان
تحتتأثير قرار داده اســت .آمارها نشــان ميدهد در سال
 ،1399نرخ مشاركت اقتصادي مردان با افت 2.4درصدي
نسبت به سال قبل به 68.7درصد رســيده و همزمان نرخ

حصر نرخ سود براي حمايت از بورس

دستورات تازه روحاني و دژپسند بازارسهام را به كدامسو
هدايت ميكند؟
بورس
در روزي كه بازار سهام يكسره قرمز بود ،رئيسجمهوري
بهطور لفظي از بورس حمايت كرد و خواستار رفع موانع
رشد بازار سرمايه شد؛ وزير اقتصاد هم به بانكها براي
رعايت نرخ ســود بانكي اولتيماتــوم داد ،درســت در همين زمان
سهامداران معترض جلوي ســاختمان بورس در سعادتآباد ،پرچم
بورس تهران را پايين كشيدند .به گزارش همشهري ،افزايش روزهاي
سرخ بازارسهام رفته رفته آستانه خشم سهامداران را كاهش داده است.
از نيمه دوم پارســال بارها تجمعهاي اعتراض آميزي در مورد نزول
بورس در تهران برگزار شده ،ديروز هم دامنه اين اعتراضها به جلوي
ساختمان بورس در سعادتآباد كشيده شد .حتي سهامداران پرچم
بورس را پايين كشيدند .همزمان با اعتراض سهامداران از پاييز پارسال
تاكنون ،مصوبات مختلفي با هدف جلوگيري از نزول بورس ابالغ شده
اما هيچكدام از آنها مانعي در برابر نزول شاخص بورس ايجاد نكرده و
شــاخص كل نزديك به يك ميليون واحد افت كرده است .روز شنبه
ارزش كل معامالت روزانه به پايينترين ســطح خود رسيد .حاال در
اقدامي تازه دولت در سال جديد برنامههاي تازهاي را براي حمايت از
بورس تدارك ديده است .از يك طرف حسن روحاني ،رئيسجمهوري
ديروز اعالم كرد دولت براي مردم محوركردن اقتصاد و شفافسازي
اقتصادي ،از بازار ســرمايه حمايت خواهد كــرد و از طرف ديگردر
رويدادي مهمتر وزير اقتصاد بار ديگر به بانكهاي دولتي درباره رعايت
نكردن نرخهاي سود مصوب اولتيماتوم داد.

رعايت دقيق نرخ سود بانكي

يك روز بعد از نشست محمد علي دهقان دهنوي ،رئيس سازمان بورس
با رئيس شوراي هماهنگي بانكها و دبير كانون بانكهاي خصوصي،
وزير اقتصاد با ارسال نامهاي به بانكهاي دولتي ،بار ديگر بر ضرورت
رعايت نرخهاي مصوب شوراي پول و اعتبار برسپردههاي بانكي تأكيد
و پرداخت هرگونه سود نامتعارف را مشمول ماليات اعالم كرد.
فرهاد دژپسندكه پارسال هم به مديران عامل بانكهاي دولتي گفته
بود بايد نرخ سود 16درصد را رعايت كنند امسال دوباره به بانكها نامه
نوشته و تأكيد كرده كه پرداخت نرخهاي باالتر از نرخ مصوب شوراي
پول و اعتبار جزو هزينههاي مالياتي قابلقبول نبوده و سازمان امور
مالياتي موظف است اگر بانكي نرخ باالتري پرداخت كرد از آن بانك در
قبال پرداخت سود بيشتر ماليات بگيرد .اين نامه همزمان به بانكهاي
ملي ،سپه ،مسكن ،كشــاورزي ،ملت ،تجارت ،صادرات ،رفاه ،توسعه
تعاون ،پست بانك ،صنعت و معدن و بانك توسعه صادرات ايران ابالغ
شده است .اين مصوبه پارسال به بانكها ابالغ شده بود و امسال دوباره
به آنها ياد آوري شده است .ســود مصوب براي سپردههاي يكساله
16درصد و دو ساله 18درصد است ضمن اينكه شوراي پول و اعتبار
سقف سود تسهيالت را 18درصد تعيين كرده است .عباس معمارنژاد
معاون امــور بانكي وزارت اقتصاد گفت:ســال مالــي جديد بانكها
هنوزشروع نشده است از اينرو به سازمان حسابرسي اعالم كردهايم در
حسابرسيها مشخص كنند كه بانكها آيا نرخ مصوب را رعايت كردند
يا خير؟ سازمان حسابرسي بايد ميزان رعايت نكردن نرخ سودها در
بانكها را اعالم كند و براساس آن سازمان مالياتي براي دريافت ماليات
اين اضافه پرداختها اقدام خواهد كرد.
آثار ابالغيه وزارت اقتصاد بر بورس

بيكاري مردان نيز براي دومين ســال متوالي در اين سال
كاهشــي بوده و با افت 0.6درصدي روي رقم 8.4درصدي
ايستاده است .در مقابل اما ،نرخ مشاركت اقتصادي زنان در
سال 1399با 3.1درصد كاهش13.9 ،درصد محاسبه شده
و ســهم جمعيت زنان از اقتصاد ايران بيشاز پيش كاهش
يافته اســت .عالوه بر اين ،با تداوم روند نزولي نرخ بيكاري
زنان 15ساله و بيشتر در سال 1399كه عمدتاً ناشي از خروج
آنها از بازار بوده ،نرخ بيكاري زنان به 15.7درصد رســيده
كه 0.6درصد كمتر از سال 1398اســت .تفسير آمارهاي
بازار كار در ســال  98گوياي اين حقيقت است كه در دوره
شيوع كرونا ،باوجوداينكه همه فعاالن اقتصادي تحتتأثير
قرارگرفتهاند ،بازهم فشــار بر زنان بيشتر بوده و چهره بازار
كار ايران مردانهتر شده است.
نماي بازار كار شهر و روستا

در سال كرونا ،نرخ مشــاركت اقتصادي جمعيت 15ساله و
بيشتر در مناطق شــهري ايران 40.4درصد بوده كه نسبت
به ســال 1398معادل 2.7درصد كاهش نشــان ميدهد.
اين در حالي اســت كه نرخ مشــاركت اقتصادي جمعيت
15ساله و بيشتر در مناطق روستايي ايران در سال 1399به
44.2درصد رســيده كه نسبت بهمدت مشــابه سال قبل
3.1درصد كاهــش را تجربه ميكنــد .در حقيقت ،مناطق
روســتايي در حالي در ســال 1399با افت شــديدتر نرخ
مشاركت اقتصادي مواجه شــدهاند كه خطر همهگيري و
سرايت كرونا در مناطق شهري بيشتر بوده و به همين واسطه
محدوديتهاي كرونا با تأكيد بر كاهش تجمعات انســاني
در مناطق شهري با جديت بيشتري پيگيري شده است .از
سوي ديگر بررسي نرخ بيكاري در مناطق شهري و روستايي
نشان ميدهد در سال 1399و در ســايه شيوع كرونا ،نرخ
بيكاري جمعيت 15ســاله و بيشــتر در مناطق شهري با
1.4درصد كاهش بــه 10.4درصد و در مناطق روســتايي
با افت 0.1درصدي به 7.2درصد رســيده است .نماي كلي
بازار كار سال 1399در جامعه شهري و روستايي نشانگر اين
موضوع است كه در دوره كرونا ،كاهش بيشتر نرخ بيكاري در
جامعه شهري و در مقابل افت بيشتر نرخ مشاركت در جامعه
روستايي اتفاق افتاده است.

وضعيت بيكاري جوانان

در ســال  ،1399نرخ بيكاري جوانان شــرايط مساعدتري
نسبت به سال قبل داشــته اما ازآنجاكه بخشي از تحوالت
اين حوزه ناشي از كاهش نرخ مشاركت اقتصادي جوانان و
خروج آنها از بازار بوده اســت ،لزوماً نميتواند اتفاق مثبتي
قلمداد شــود .آمارها نشــان ميدهد نرخ بيكاري جوانان
15تا 24ساله در ســال 1399معادل 23.7درصد بوده كه
نسبت به ســال قبل 2.3درصد كاهش يافته است .بررسي
مقايسه نرخ بيكاري جوانان با نرخ بيكاري كل كشور و ساير
گروههاي سني حاكي از اين است كه نرخ بيكاري جوانان در
همه سالهاي موردبررســي باالتر از نرخ بيكاري كل كشور
بوده كه اين موضوع براي گروه زنان شديدتر است .در سال
1399درحاليكه نرخ بيكاري جوانان14.1 ،درصد بيشتر از
ميانگين نرخ بيكاري كشور محاسبه شده ،نرخ بيكاري زنان
جوان 20.3درصد و نرخ بيكاري مردان جوان 12.8درصد
باالتر از ميانگين نرخ بيكاري در گروههاي جنسيتي متناظر
بوده است.
در اين ميان وضعيــت بيــكاري فارغالتحصيالن آموزش
عالي نيز حاكي است :در سال 1399نرخ بيكاري اين گروه
با 3.5درصد كاهش نســبت به ســال قبل به 14.2درصد
رسيده؛ يعني در دوره كرونا14.2 ،درصد از فعاالن اقتصادي
كه جوياي كار بودهاند همچنان بيــكار ماندهاند .البته زنان
فارغالتحصيل آموزش عالي كه جوياي كار بودهاند ،در اين
دوره شرايط بدتري را تجربه كرده و 22.8درصد از آنها قادر
به يافتن شغل نشــدهاند .البته اين رقم 3.5درصد كمتر از
سال 1398است .مقايسه جنسيتي بازار كار فارغالتحصيالن
آموزش عالي نيز حاكي از اين اســت كه در سال كرونا ،نرخ
بيكاري مــردان فارغالتحصيل جويــاي كار 10.4درصد و
نرخ بيكاري زنــان فارغالتحصيل 12.4درصد بوده اســت.
بهعبارتديگر در ســال گذشته ،شــكاف بين نرخ بيكاري
فارغالتحصيالن زن با نرخ بيكاري مردان فارغالتحصيل به
2درصد رسيده است كه در مقايسه با شكاف جنسيتي بازار
كار ايران و اختالف 7.3درصد نرخ بيكاري مردان و زنان ،رقم
قابلقبولي محسوب ميشــود و ميتواند كورسوي اميدي
براي كاهش تبعيض جنســيتي در بازار كار ايران و رشــد
چشمگير سهم زنان در اقتصاد ايران باشد.

رعايت نرخ سود ميتواند معامالت بازار سهام را دستخوش تغيير كند.
در ادبيات مالي رابطه مســتقيمي بين نرخ سود بانكي و نوسانهاي
شــاخص بورس وجود دارد هرچه نرخ سود كاهش يابد شاخصهاي
بورس با رشد بيشتري مواجه ميشوند برخي كارشناسان بر اين باورند
كه كاهش نرخ سود در شرايط تورمي به تزريق نقدينگي به بازار سهام
منجر ميشود و همين عامل زمينه رشد شاخصها را فراهم ميكند.
بررسيهاي ميداني نشان ميدهد با وجود آنكه وزارت اقتصاد سال قبل
ابالغيه رعايت نرخ سود را به بانكها ابالغ كرده بود اما برخالف بانكهاي
دولتي ،دست بانكهاي خصوصي براي پرداخت نرخ سود 20درصد باز
بود و همين موضوع رقابتي نا برابــر را در بين بانكها ايجاد كرده و به
جذب نقدينگي از ساير بازارها به سمت بانكها منجر شده بود.
اگرچــه وزير اقتصاد قصــد دارد از طريــق ابزار ماليات ،نرخ ســود
ســپرده بانكي در ســال 1400را كنترل كند اما مشــخص نيست
راهكارهاي عملي وزارت اقتصاد براي اجراي ابالغيه رعايت نرخ سود و
ي نرخها ،چيست .زيرا از يك طرف مشخص نيست تكليف
يكسانساز 
بانكهاي خصوصي براي رعايت دقيق مصوبات شوراي پول و اعتبار
چه ميشود؟ از طرف ديگر مشخص نيست آيا سازمان حسابرسي قادر
است مواردي را كه از قانون تخطي شده شناسايي كند؟
چنانچه فرهاد دژپسند ابزارهاي الزم براي شناسايي بانكهاي متخلف
را در دست داشته باشد ميتوان اميدوار بود كه اثرات آن در سالجاري
روي بازارسهام نمايان شود و با توجه به آنكه بخش زيادي از سپردههاي
مدت دار ،سپردههاي يكساله هســتند ميتوان برآورد كرد با توجه به
چشمانداز تورمي كه در ســالجاري وجود دارد ،بخشي از نقدينگي به
سمت بازار سرمايه هدايت شــود ؛ برآوردها نشان ميدهد نرخ تورم در
سالجاري با توجه به رشد نقدينگي و كسري بودجه شديد دولت ،فراتر
از نرخ هدفگذاري شده بانك مركزي ،در محدوده 22درصد ،باشد بنابر
اين نرخ سود 16درصدي براي ســپردههاي يكساله كه پر تقاضاترين
سپردههاي مدتدار هستند نميتواند چندان نظر سپرده گذاران را تامين
كند .برآورد ميشود تزريق دستكم 50هزار ميليارد تومان نقدينگي به
بازار سهام به رشد شــاخصهاي بورس تا سقفهاي قبلي منجر شود،
موضوعي كه بهنظر ميرسد با تغييرات كوچك در نرخ سود به راحتي
قابل دسترس است .پارسال با تزريق120هزار ميليارد تومان نقدينگي به
بازار سهام ظرف6ماه(اسفند 98تا مرداد  )99شاخص كل بورس تهران تا
20مردادماه يك ميليو ون 600هزار واحد معادل 320درصد رشد كرد و
از محدوده 420هزار واحد به 2ميليون 100هزار واحد رسيد.
افزايش انگيزه صندوقهاي سرمايهگذاري

صرفنظر از اثر مستقيم تغييرات نرخ بهره بانكي ،برخي كارشناسان
بر اين باورند كه تأكيد وزارت اقتصاد براي رعايت نرخ ســود مصوب،
هم انضباط مالي را در بازار پول بيشتر ميكند و هم انگيزه بيشتري
به صندوقهاي سرمايهگذاري با در آمد ثابت براي سرمايهگذاري در
بورس ميدهد .مهدي آسيما كارشناس بازارســرمايه ،با بيان اينكه
ابالغيه وزارت اقتصاد مؤثرترين اقدام براي حمايت از بورس اســت
گفت :با توجه به حجم باالي انتشار اوراق بدهي در انتهاي سال ،۹۹
كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي سبب افزايش قيمت اين اوراق در
بازار خواهد شــد و اين مورد يك خبر مثبت براي بازار سهام خواهد
بود؛ زيرا با افزايش قيمت و كسب بازده اوراق موجود در سبد صندوق،
نگراني اين صندوقها براي پرداخت سود به دارندگان واحدها كاهش و
انگيزه آنها براي خريد سهام در بازار افزايش خواهد يافت .او تأكيد كرد:
عالوه بر آن ،با كاهش نرخ اوراق بدون ريسك ،هم در بازار پول و هم
در بازار سرمايه ،نسبت قيمت به درآمد بازار سهام نيز افزايش خواهد
يافت كه براي تقويت تقاضا در بازار بسيار با اهميت است.
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نقد خبر
عقايد مسكني وزير راه
خبر :محمد اسالمي ،وزير راه و شهرسازي ميگويد«:آمارهاي بانك
مركزي درباره افزايش  ۶درصدي قيمت مسكن (در اسفند  )99را قبول
ندارم؛ چراكه اين آمار مربوط به تنها چند منطقه است و ارائه آن در بازار
التهاب ايجاد ميكند».
نقد :بازار مسكن از بسياري جهات جزو ترينهاي اقتصاد ايران است؛
مبهمترين ،متورمترين ،پرطرفدارتريــن ،گرانترين .وزير متولي اين
حوزه هم فرقي نميكند چهكسي باشد و چه سياستي در پيش بگيرد؛
هر چه كند باالخره آفت مبهم اين بازار از سويي دامنگيرش ميشود و
نيكنامياش را زايل ميكند .اين اتفاق براي همه وزراي مسكن پيشين
رخ داده چراكه پايه خرابي اين بازار ريشه در تحوالت اقتصاد كالن دارد
كه وزير براي حلوفصل آنها نه ذياختيار است و نه توانا .همين چند
سال پيش ،وزارت مسكن و شهرسازي دولت احمدينژاد كه با ادغام در
وزارت راه و ترابري ،به معاونتي در وزارت راه و شهرسازي تبديل شد،
اجراي طرح مسكن مهر را آغاز كرد؛ طرحي كه بنياد آن با اضافه كردن
چند صفر به الزام طرح جامع مســكن براي ساخت مسكن محرومان
شكل گرفته بود و پرونده آن هنوز بسته نشــده است .در ادامه عباس
آخوندي ،وزير مستعفي وزارت راه و شهرسازي و وزيرنظريهپرداز دولت
تدبير و اميد وارد عمل شد كه طرح مسكن اجتماعي را از زمان وزارت
در دولت مرحوم رفسنجاني در ذهن داشت و زير بار هزينههاي مسكن
مهر هرگز نتوانست آن را اجرايي كند .آخوندي ضمن نقد جدي به طرح
مســكن مهر ،معتقد بود گاهي كاري نكردن در حوزه ساخت مسكن
ميتواند بهترين اقدام براي حل مشــكالت اين بازار باشد در نتيجه
توجه خود را به اصالح اصول صنعت ساختمان با برگرداندن سازمان
نظاممهندسي به ريلي اصلي متمركز كرد كه البته مخالفتها امانش
نداد .بعد از آخوندي ،سكان بازار مسكن و صنعت ساختمان بهدست
محمد اسالمي افتاد و بنا شد تا بهجاي همه طرحهاي آيدهآل آخوندي
مانند مسكن اجتماعي و بازآفريني شهري ،طرحي را آغاز كند كه به
يادگار از دولت دوازدهم بماند و به چشم بيايد.
طرح مسكن ملي .طرحي كه ميانگين هزينه تمامشده ساخت آن متري
2.7ميليون تومان اعالم شده بود و باوجود نزديك شدن هزينه واقعي به
5ميليون تومان ،همچنان بر درستي اين رقم پافشاري ميشود و البته
قرار است با ساخت 400يا 500هزار واحد مسكوني در  2سال ،ناجي
بازار مسكن شود .درستي اين ادعا به كنار؛ سؤال اينجاست كه چرا وزارت
راه و شهرسازي بر تداوم وضعيت موجود اصرار دارد و حتي واقعيتهاي
آماري حوزه مسكن را بهواسطه تناقض با ديدگاه خود تخطئه ميكند.
آيا وزير راه و شهرسازي نميداند از آخرين زماني كه توصيه به نخريدن
مسكن بهواســطه غيرواقعي بدون قيمت آن داشت ،بهاي اين كاالي
ضروري دوبرابر شده است؟

نوشابه؛ بيتوقف در مسير گراني

اقتصاد

قاچاق جوجه يكروزه؛ پديده تازه در بازار مرغ
گفتوگو 19فروردينماه كاظم خاوازي ،وزير
جهادكشاورزي در حاشيه جلسه
كميسيون كشاورزي مجلس و در
جمع خبرنگاران از خروج غيرقانوني جوجههاي
يكروزه از مرزهاي غربي كشور (بانه و سقز) و
ضربه بزرگ اين پديده به توليد مرغ و تخممرغ
خبر داد و اعالم كرد :قاچاق جوجههاي يكروزه از
كشور را با نهادهاي مربوط ازجمله اطالعات سپاه
درميان گذاشــتهايم .درباره ابعاد اين موضوع و
تأثير آن بر چشــمانداز بازار مرغ و تخممرغ در
چندماه آينده با حبيب اسداهللنژاد ،نايبرئيس
كانون سراســري مرغداران گوشتي گفتوگو
كردهايم.
وضع فعلي توليد مرغ چگونه است؟

اخيرا بحثهايي درباره قاچاق جوجه
يكروزه مطرح شده ،تأثير كمبود و گراني جوجه
يكروزه بر بازار مرغ چه بوده است؟

تامين جوجه يكروزه با قيمت و كيفيت مناسب يكي
از دغدغههاي اصلي مرغداران است .افزايش قيمت
و تامين جوجه يكروزه بــراي واحدهاي مرغداري
مشكلساز شــده و هرروز واحدهاي مرغداري براي
تامين جوجه با قيمت مصوب يا حتــي نرخ 6هزار
توماني جوجه يكروزه در بازار آزاد با مشكل مواجه
هستند كه اميدواريم دولت از طريق مقابله با قاچاق يا
توزيع خارج از شبكه جوجه يكروزه به اين مشكالت
پايان دهد تا آرامش نسبي كنوني در بازار مرغ تداوم
يابد.
است؟

اگر قاچاق جوجه ادامه يابد چشمانداز
بازار مرغ را چگونه ارزيابي ميكنيد؟

بنابر گفته وزير جهادكشاورزي قاچاق جوجه يكروزه
از كشــور يكي از عوامل كمبود و گراني مرغ در بازار
اســت .با توجه به دوره زماني 45تا 50روزه پرورش
مرغ ،تأثير منفي كمبود و قاچاق جوجه يكروزه بر
بازار مرغ در 2ماه آينده بــا كمبود و گراني اين ماده
پروتئيني مشخص خواهد شد.
بهنظر شما چه ميزان جوجه يكروزه از
كشور قاچاق ميشود؟

هيچ آمار رســمي از ميزان قاچــاق جوجه يكروزه
از ايران وجود ندارد و آنچه در مــورد قاچاق جوجه
يكروزه اعالم شــده به نقل از وزير جهادكشاورزي
است كه موجب شده تا بازار جوجه يكروزه ملتهب
شود .با توجه به ممنوعيت صادرات جوجه يكروزه و
افزايش نرخ ارز ،قاچاق اين محصول به صرفه و موجب
كمبود و گراني جوجه يكروزه مورد نياز مرغداران
در كشور شده است .در مورد كم و كيف توليد جوجه
يكروزه و ميزان قاچاق آن نيز بايد تشكلهاي صنفي
ذيربط اظهارنظــر دقيقتري كننــد .وقتي جوجه
يكروزه قاچاق ميشــود اين امــر موجب كمبود و
افزايش قيمت آن در بازار و فشار به توليدكنندگان
مرغ شده است .با توجه به نقطه ســر به سر توليد و
نياز بازار كشور به جوجه يكروزه بايد از قاچاق اين
محصول جلوگيري و براي تامين نياز مرغداران راهي

چرا قاچاق جوجه يكروزه رونق گرفته

مابهالتفاوت هزار و 800توماني نرخ مصوب و بازار آزاد
هر قطعه جوجه يكروزه ،انگيزه الزم براي صادرات
اين محصول حتي به شيوه قاچاق را فراهم كرده است
و افزايش و نوسان نرخ ارز نيز موجب شده تا قاچاق
جوجه يكروزه به صرفه باشد.
سوپرماركت همزمان با شروع فصل گرما زمزمههاي گرانشدن يكي
از پرمصرفتريــن كاالهــاي اين فصل يعنــي انواع
نوشابههاي گازدار به گوش ميرسد.
مشــاهدات ميداني نشــان ميدهد قيمت انواع نوشــابه خانواده تا
12هزار و 500و انواع ماءالشعير تا 13هزار و 500و در انواع طعم دار تا
15هزار تومان باال رفته است .تغيير قيمت نوشابه البته تنها تابع تغيير
فصل و ميزان تقاضا نيســت ،چنانكه طي يك سال گذشته بهگفته
فروشــندگان بهطور ميانگين هر 40روز يكبار برندهاي مختلف در
انواع محصوالتشــان افزايش قيمتهايي بين 20تا 25درصد اعمال
كردند .بهطور مثال قيمت 4500توماني نوشابههاي خانواده در اسفند
 ،98در شهريور 99به 7.500و در بهمن 99به 10.500تومان رسيد و
امروز هر بطري 1.5ليتري نوشابه 12.500تومان به فروش ميرسد.
نوشابههاي محبوب پپســي ،كوكاكوال در كنار برندهاي زمزم ،فانتا،
سونآپ ،ميراندا وكانادادراي ،بيشتر ســهم بازار را در اختيار دارند و
قيمت محصوالتشان اغلب يكسان است .اسپرايت و هوفنبرگ هم ديگر
نوشابههاي پرطرفدار بازار هستند كه قيمت نوشابههاي هوفنبرگ
باالتر از برندهاي ديگر است .شركت كاله كه توليدات لبني آن معرف
همگان است هم چند سالي است با نوشــابههاي الكيدو در بازار اين
محصول حضور پيدا كرده و قيمت نوشابههايش هم مثل اقالم لبني
اين شركت معموال پيش از ديگر برندها باال ميرود.
البته قيمت اين نوشابهها هنوز 10هزار تومان است اما از آنجايي كه
محصوالت نوشيدني اين شركت كمي در بازار كم شده ،افزايش قيمت
آنها دور از انتظار نيست .از فروردين سال گذشته تا امروز ،قيمت نوشابه
3برابر شده كه بخش عمده اين تغيير قيمت در نيمه اول سال گذشته
رقم خورد .قيمت نوشابه تنها در ششماه اول پارسال 125درصد باال
رفت و اين افزايش قيمت در كنار تعطيليهاي ناشــي از شيوع كرونا
در كشور ،يكي از داليل كاهش 30درصدي تقاضا براي اين محصول
بود .در نيمه دوم پارسال نيز افزايش قيمت با شتاب به نسبت كمتري
ادامه يافت ،بهطوري كــه از مهرماه تا پايان اســفند  ،99قيمت هر
بطري 1.5ليتري پپسي 3هزار تومان ،كوكاكوال 5هزار تومان ،فانتا
4هزار و 500تومان و زمزم 2هزار و 500تومان افزايش يافت .قيمت
نوشــابههاي قوطي 30ميلي ليتري هم از 5هزار تومــان به 6هزار و
500تومان رسيده است.

است؟

اثر قاچاق جوجهها بر قيمت چه بوده

اگر قاچاق جوجه يكروزه را شاهد نباشيم نرخ اين
محصول در بازار براي مرغداران به 4هزار و 200تومان
ميرســد و مرغداران نيز دغدغهاي براي تامين اين
نهاده اصلي توليد با قيمت مصوب نخواهند داشت.
فشار مابهالتفاوت نرخ مصوب و بازار جوجه يكروزه
به توليدكننده داخلي منتقل ميشود.

نايبرئيس كانون سراسري مرغداران
گوشــتي :درصورت قاچــاق جوجه
يكروزه ،بازار مرغ در 2ماه آينده با
كمبود و گراني مواجه خواهد شد

بازار كشور شود.

نياز ساالنه مرغداران گوشتي به جوجه
يكروزه چقدر است؟

سياستگذاري براي توليد ماهانه 120ميليون قطعه
مرغ گوشتي بوده است و تقريبا به همين ميزان نيز
جوجه يكروزه در كشور توليد ميشــود اما اينكه
چقدر از اين ميزان جوجه يــكروزه توليدي صرف
توليد داخل مرغ و چه ميزان قاچاق ميشود را بايد
دستگاههاي ذيربط ديگر پاســخگو باشند .با توجه
به آمار توليــد و جوجهريزي مرغ در كشــور نبايد
علي القاعده براي تامين جوجــه يكروزه مورد نياز
مرغداران مشكل چنداني وجود داشته باشد.

جوجه يكروزه از چه طريق و به چه
كشورهايي قاچاق ميشود؟

بهگفته مســئوالن جوجههاي يكروزه و تخممرغ
نطفهدار از مرزهاي غربي و شــرقي كشــور بيشتر
به عراق و ســپس به افغانســتان قاچاق شده و در
واحدهاي توليدي اين كشــورها مورد استفاده قرار
ميگيرند .همچنين نوســان نرخ ارز موجب شده تا
قاچاق تخممرغ نطفهدار و جوجه يــكروزه به اين
كشورها تشــديد شــود .عالوه بر آن با رشد قاچاق
جوجه يكروزه به اين كشــورها و رشد توليد مرغ و
تخممرغ ،برخي بازارهــاي صادراتي مرغ و تخممرغ
از دســت خواهد رفت .وقتي تخممــرغ نطفهدار و
جوجه يكروزه به خارج از كشــور قاچاق ميشود،
بديهي است كه اين كار به قصد توليد مرغ وتخممرغ
در واحدهاي مرغداري كشــورهاي همسايه صورت
ميگيرد .نميدانيم كه قبال هم قاچاق جوجه يكروزه
داشتهايم يا نه اما يك هفته پيش وزير جهادكشاورزي
از آثار زيانبار قاچاق جوجــه يكروزه بر توليد و بازار
مرغ خبر داد .گرچه اطالعات دقيقي وجود ندارد اما با
توجه به ماندگاري حداكثر  2تا  3روزه جوجه يكروزه
و شرايط سخت نگهداري آن ،بهنظر ميرسد جوجه
يكروزه و تخممرغ نطفه دار با تجهيزات خاص و از
طريق مرزهاي زميني كشور انجام ميشود .در واقع
صرفه اقتصادي قاچاق جوجه يكروزه موجب شده
تا قاچاقچيان سازو كار الزم براي قاچاق آن و كسب
سود بيشتر را فراهم كنند .اين در حالي است كه حتي
خروج غيرقانوني هر محصول بهخصوص محصوالت
كشــاورزي فســادپذير يا جوجه يكروزه از كشور
نيازمند فراهم كردن ابزار و تجهيزات خاصي است.

حقوقيها در نقطه كور سامانه امالك

طبق مصوبه مجلس ،همه سرپرستان خانوار بايد اطالعات ملكي و
اقامتي خود را در سامانه امالك ثبت كنند؛ اما حقوقيها بهعنوان
بزرگترين مالكان خانههاي خالي از اين الزام معاف هستند
مسكن ثبت الزامي اطالعات ملكي و اقامتي
سرپرســتان خانــوار در حالي به
پشتوانه جرائم ماليات بر خانههاي
خالي اجرايي ميشود كه بنا به تشخيص مجلس،
سازمانها ،نهادها و شخصيتهاي حقوقي بهعنوان
بزرگترين مالكان خانههاي خالي مشمول الزام
ثبت اطالعات مالكيتي نشدهاند .حتي شرط ورود
به سامانه ملي امالك و اسكان ،وارد كردن كد ملي
و شماره همراه به نام شخص است كه علناً مشمول
حقوقيها نميشود.
به گزارش همشــهري ،طرح پيوند كد ملي و كد
پستي افراد در ايران چند سالي است كه در دستور
كار قرار گرفته و حاال به لطف الزام قانون مصوب
شــده در مجلس ،ثبت اطالعات ملكي و اقامتي
همه سرپرســتان خانوار ،در حال اجرايي شدن
است .با نهايي شــدن اين پيوند ،براي خانوارهاي
ايراني كد يكتا صادر خواهد شد كه كاركردي شبيه
كد ملي دارد و با در بر گرفتن مشــخصات رسمي
محل اقامت افراد ،جايگزين آدرس پســتي براي
ارائه خدمات دولتي خواهد بود .سؤال اينجاست
كه چرا از ابزار محروميت و جريمه فقط براي ثبت
اطالعات امالك حقيقي استفاده شده و فشاري به
اشخاص حقوقي كه گاهي چندين هزار خانه خالي
به نام آنهاست وارد نميشود؟
ثبتنام اجباري براي كد مشكلگشا

ثبت اطالعات ســكونتي سرپرســتان خانوار در
سامانه ملي امالك و اســكان آغاز شده و براساس
ماده  ۵۴مكرر قانون مالياتهاي مســتقيم ،همه
سرپرســتان خانوار بايد از تاريــخ 19فروردين تا
19خرداد  ،1400اطالعــات ملكي و اقامتي خود
را در ســامانه ملي امالك و اســكان ثبت كنند.
وزارت راه و شهرســازي براســاس قانون مصوب
مجلس ،مجري اين سياست اســت و فع ً
ال طبق
جدول زمانبندي ارائه شــده ،از روز  ۱۹فروردين
تا  ۹ارديبهشــت افرادي كه آخرين رقم كد ملي
آنها بهترتيب  ۱ ،۲ ،۳ ،۴ ،۵ ،۶ ،۷ ،۸ ،۹و صفر است
بهترتيب هركدام  2روز فرصت نامنويســي دارند؛
اما از 10ارديبهشــت به بعد ،دسترســي سامانه
ملي امالك و اســكان عمومي خواهد بود و همه
افراد ميتوانند اطالعات ملكي خود را ثبت كنند.
البته اين زمانبندي و الزام فقط براي مردم تعيين
شده و مشمول بزرگترين گروه دارنده خانههاي
خالي نيست.
نكته قابلتوجه اين اســت كه بهزودي ارائه همه
خدمات دولتي مشــروط به ثبت اين اطالعات و

دريافت كد يكتا خواهد بــود و ضمن اينكه براي
اجراي طرحهاي حمايت اجتماعي نظير ســبد
معيشت و يارانه نقدي از مســتندات اين سامانه
اســتفاده خواهد شــد ،كارهايي نظيــر دريافت
گواهينامه ،پالك و مدارك خودرو ،بهرهمندي از
يارانه برق ،آب و گاز ،انجام امور بانكي نظير افتتاح
حساب و دريافت دستهچك و بسياري امور ديگر
به ارائه كد يكتا منوط خواهد شد .از سوي ديگر،
امالكي كه اطالعات آنها در اين سامانه ثبت نشود،
حتي در شــهرهاي زير 100هزار نفــر و مناطق
روستايي نيز مشمول قانون سختگيرانه ماليات
بر خانههاي خالي در مناطق شهري خواهند شد
و جريمههاي ســنگيني به مالــكان آنها تحميل
ميشود .در اين شرايط ،عقل سليم حكم ميكند
براي فرار از جريمههاي سنگين ،اطالعات ملكي و
اقامتي خانوارهاي معمولي با دقت در سامانه ملي
امالك و اسكان ثبت شــود؛ اما چرا چنين الزامي
براي دستگاهها ،نهادها ،بانكها و اشخاص حقوقي
كه برخي مالك چندين هزار مسكن خالي هستند،
وجود ندارد؟ آنها از جريمه و ماليات هراسي ندارند
يا به الزام قانون كرنش نميكنند؟
پيگيريهاي همشهري از وزارت راه و شهرسازي
حاكي است :ثبت اطالعات در سامانه ملي امالك
و اسكان براســاس اصالحيه ماده  ۵۴مكرر قانون
مالياتهاي مستقيم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹
مجلس انجام ميشود و اين وزارتخانه فقط مجري
اين الزام قانوني است؛ درنتيجه نوع ثبتنام ،جرائم
و محدوديتهاي درنظر گرفته شــده و همچنين
منوط كردن ارائه خدمات دولتي به ثبتنام در اين
سامانه نيز مصوبه قانونگذار بوده و از اختيار وزارت
راه و شهرسازي خارج است.
هزينه  -فايده ثبتنام كمدرآمدها

با توجه به الــزام قانوني ثبت اطالعــات مردم در
ســامانه امالك و تبعات بيتوجهي به اين اقدام،
بهنظر ميرســد سرپرســتان خانوار ،بهخصوص
اقشار ضعيف و متوسط با اطمينان خاطر از اينكه
مشــمول مجازات مالياتي صاحبــان خانههاي
خالي نميشوند ،بهتر است ثبت دقيق اطالعات
اقامتي در اين ســامانه را جدي بگيرند زيرا ثبت
نشدن اطالعات آنها را مشــمول جريمه خواهد
كرد .البته ثبت ايــن اطالعات ميتواند بر تركيب
فهرســت مشــموالن يارانه نقدي اثرگذار باشد.
بهعبارتديگر ،اگر اطالعــات مالكيتي و اقامتي،
وضعيــت يارانهبگيران را بهبود بخشــد ،طبيعتاً
احتمال حذف از فهرست ياران ه دولتي وجود دارد.

راهنماي ثبت اطالعات در سامانه امالك

در سامانه امالك و اسكان به نشــاني  /https://amlak.mrud.irهمه نكات مهم در مورد ثبت اطالعات قيد
شده و در حد امكان ،پاسخ سؤاالت رايج مراجعهكنندگان در مورد نحوه ورود به سايت ،ثبتنام ،ورود اطالعات و
تناقض احتمالي اطالعات در اختيار مردم قرار گرفته است .از نكات قابلتوجه اين است كه اطالعات نهايي شده
قابلويرايش نخواهد بود پس اطالعات را با دقت و آرامش وارد كنيد .نكته ديگر اينكه فع ً
ال وارد كردن كد رهگيري
براي ثبت امالك اجاري و معامله شده الزامي نيست و همه افراد ميتوانند كار ثبت را انجام دهند .مسئله ديگر
در مورد خانههاي فاقد سند رسمي است كه بايد با انتخاب گزينه عادي براي نوع سند ،كار ثبت آن انجام شود.
همچنين در مورد خانههاي روستايي كه اغلب آنها فاقد سند و حتي قولنامه هستند ،مالكان بايد با وارد كردن
اطالعات الزامي كه با عالمت ستاره مشخص شده ،به ثبت محل اقامت اقدام كنند.

رقابت تنگاتنگ شويندههاي ايراني و خارجي در قيمت

درحاليكه بعضي از شويندهها در 3ماه زمستان  2بار افزايش قيمت داشتهاند ،انجمن صنايع
شوينده ،بهداشتي و آرايشي همچنان افزايش قيمت خارج از برنامه را تكذيب ميكند
فرخنده رفائي

خبرنگار

سال كرونا ،براي همه كاالها و
بازار
بازارها ركود به همراه داشت،
جــز بازار مــواد شــوينده و
ضدعفوني كننده .هجوم مردم براي خريد
ضدعفوني كنندهها از اسفند 98و آغاز كرونا
در ايران ،توليد را به سرعت افزايش داد و در
ادامه تا امروز صنعت توليد مواد شــوينده و
پاككننده بيش از يكسال پررونق را پشت
سر گذاشته اســت .اما اين رونق كم نظير،
باعث نشد توليدات اين حوزه از قافله افزايش
قيمت عقب بماننــد .تحريم و كمبود منابع
ارزي ،واردات مواداوليــه را گــران كــرد،
پتروشــيميها هم توليداتشــان را گرانتر
كردند و توليدكنندههاي مواد بهداشــتي و
شــوينده اعالم كردند چارهاي جز افزايش
قيمت ندارند.
 2نوبت افزايش قيمت رســمي شويندهها
در تابســتان و پاييــز با تصويب ســازمان
حمايت و مجوز ستاد تنظيم بازار در حالي

بود كه مواردي از گراني غيررســمي برخي
محصوالت نيز گزارش ميشد .گزارشهايي
كه همواره متولي رســمي اين صنف ،يعني
انجمن صنايع شوينده ،بهداشتي و آرايشي،
آن را تكذيب ميكرد.
افزايش قيمت ،قانوني يا غيرقانوني؟

افزايش قيمت بهويژه در نيمه دوم پارسال در
تمام محصوالت بازار با درصدهاي متفاوت
ديده شد؛ مشــاهدات خبرنگار همشهري
نشــان ميدهد بعضي از انــواع محصوالت
شــوينده بهداشــتي و آرايشــي بهطــور
ميانگين هرماه 3تا 5هــزار تومان افزايش
قيمت داشــتهاند .اين رشــد قيمت بهويژه
در برندهاي نامدار و معــروف و آنهايي كه
تحت ليســانس برندهاي خارجي در داخل
كشور توليد ميشوند بيشــتر از ديگر رقبا
بوده اســت .بهعنوان مثال قيمت شامپوي
ســان ســيلك از 50هزار تومان در آذرماه
 99به 65هزار تومان در بهمنماه رســيد.
نكتــه مهم اين اســت كــه افزايش قيمت
شــويندهها در اين بازه زماني ممنوع بود و

كاالي ايراني با برچسب تركيه در كانادا

مكث

قيمت بعضي انواع نوشابه در سوپرماركتهاي تهران
قيمت  -تومان
نام كاال
12.500
1.5ليتري
كوكاكوال
12.500
1.5ليتري -ليمويي
اسپرايت
12.000
1.5ليتري -پرتقالي
فانتا
11.900
1.5ليتري
پپسي
12.000
1.5ليتري -بدون قند
كوكاكوال
12.500
1.5ليتري -اليت
كوكاكوال
10.900
1.5ليتري -طعم كوال
كانادادراي
10.000
1.5ليتري -پرتقالي
الكيدو(كاله)
11.000
1.5ليتري -پرتقالي
ميراندا
11.000
1.5ليتري
سون آپ
11.400
يك ليتري -با طعم بلوبري
هوفنبرگ
6.700
قوطي 330ميلي ليتري
سون آپ
7.100
قوطي 330ميلي ليتري
فانتا
7.100
قوطي 330ميلي ليتري
كوكاكوال
4.000
قوطي 330ميلي ليتري
ميراندا
6.500
قوطي 330ميلي ليتري -كوال زيرو
كوكاكوال
5.500
قوطي 330ميلي ليتري
اسپرايت
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در گفتوگوي همشهري با نايبرئيس كانون سراسري مرغداران گوشتي بررسي شد

خوشــبختانه در ايران زيرســاختهاي الزم براي
توليد يك ميليون تن مرغ مازاد بــر نياز بازار وجود
دارد و اگر بستر و شرايط الزم براي توليد مرغ وجود
داشــته باشــد كه عمدهترين آن تامين نهادههاي
توليد و بازار مصرف داخلي و صادراتي است ميتوان
از رقم توليد ســاالنه 3ميليون و 200تا 3ميليون و
300هزار تن مرغ نيز عبور كرد اما متأسفانه بهدليل
ممنوعيت و تعطيلي بازارهــاي صادراتي و تالطم و
شرايط خاص قيمتگذاري و عرضه در بازار داخلي،
معموال سياستگذاريها به شكلي صورت ميگيرد كه
فقط نياز بازار داخلي به مرغ تامين شود .بر اين اساس
اكنون نيز برنامهريزي براي توليد ماهانه 120ميليون
قطعه مرغ گوشــتي صورت گرفته و مرغداران نيز
آمادگي دارند تا نياز بازار را بهطور كامل تامين كنند.
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بيش از 200شركت توليدي در داخل كشور در زمينه توليد محصوالت بهداشتي و
آرايشي فعاليت دارند كه گفته ميشود دستكم در زمينه محصوالت بهداشتي و
شوينده نهتنها كل نياز كشور را تامين ميكنند بلكه ظرفيتهاي صادراتي بااليي
نيز دارند .بهگفته رئيس انجمن صنايع شوينده ،بهداشتي و آرايشي ايران ،بسياري
از محصوالت توليد ايران در بازار كشورهاي اروپايي و كانادا جايگاه خوبي دارند
ولي بهدليل مشكالت تحريم ،تمام اين كاالها با برچسب تركيهاي در بازارهاي
خارجي عرضه ميشوند.

مجوز افزايش 30تا 40درصدي شويندهها
در آبــان 99آخرين مجوزي بــود كه براي
تغيير قيمت اين محصوالت صادر شد .مثال
ديگر جرمگيرهاي برند جيف و دامستوس
است كه از 13هزار و 500تومان شهريورماه
به 18هزار تومان در بهمن و 22هزار تومان
در اسفندماه رسيدند كه اگر افزايش 5هزار
توماني قيمت تا بهمنمــاه را هم با توجه به
مجوز آبانماه طبيعي بدانيم ،بعد از بهمنماه
رشد قيمت با هيچ مجوزي هماهنگ نبوده
است.
اســپريهاي اين برندها نيــز از 23هزار و
500تومان در شهريور به 38هزار تومان در
اسفند رسيدند كه بسيار بيشتر از 30درصد
مجاز بوده اســت .قيمت اين محصوالت در
برخي برندها مثل اتــك ،هنوز در محدوده
20تا 25هزار تومان باقي مانده اســت .وجه
مشترك محصوالت نام برده از سانسيلك
تا جيف و دامســتوس ،توليدات شــركت
معروف بينالمللي يونيليور هستند كه تحت
ليسانس اين شركت در ايران توليد ميشوند.
از ميان شــويندهها برندهاي اكس ،كليير،
كلوزآپ ،داو ،ســيگنال ،ســان ســيلك و
ركسونا تحت ليسانس اين شركت در داخل
كشور توليد ميشوند و از ميان محصوالت
پاككننده زيرمجموعــه يونيليور ميتوان
عالوه بر جيف و دامســتوس به كامفورت و
امو اشــاره كرد .البته در بازار مواد شوينده و
بهداشتي قيمتهاي بسيار باالتر هم مشاهده
ميشــود كه مربوط به محصــوالت داراي
واردات غيررســمي اســت .واردات رسمي
كاالهاي شوينده ،بهداشــتي و آرايشي به
كشــور بهدليل حمايت از توليــد داخلي از

سال 98ممنوع شــده اما كاالهاي خارجي
هنوز در فروشگاهها ديده ميشود .با اين حال
آنچه از مقايسه قيمت خارجيها با توليدات
داخلي برميآيد اين اســت كه اختالف به
حداقل رسيده و شرايط بهگونهاي است كه
در برخي محصوالت ،خريد كاالي خارجي
از داخلي بــه صرفهتر اســت .بهطورمثال
شــامپوهاي برند لورآل را ميتوان با قيمت
75هزار تومان خريداري كرد.
فروشندگان محصوالت آرايشي بهداشتي كه
روند تغييرات قيمت كاالها را از نزديك رصد
ميكنند معتقدند افزايش قيمت محصوالت
داخلي حتي با درنظر گرفتن رشد هزينههاي
توليد ،منطقي نيست و اگر رقباي خارجي
فرصت حضور در بازار ايران را بهدست آورند،
توليدكنندههاي داخلي ناچارند براي حفظ
بازار بــا همين هزينهها قيمت هايشــان را
بشــكنند وگرنه مشــتري نخواهند داشت
و سهمشــان از بازار 21هزار و 500ميليارد
توماني كاالهاي بهداشتي و آرايشي كاهش
مييابد.
انجمن بر قيمتها نظارت دارد

ديماه پارسال بعد از انتشار شايعه افزايش
قيمت شويندهها براي ســومين بار ،رئيس
هيأت مديره انجمن صنايع شــوينده ايران

آن را تكذيــب كرد و تغييــر قيمت برخي
كاالها را مربوط به محصوالتي دانســت كه
در پاييز از فرصت افزايــش قيمت مصوب
اســتفاده نكرده بودند .بختيار علمبيگي در
گفت گو با همشهري ،اين ادعا را تكرار كرد و
گفت :تمام شركتهاي زيرمجموعه انجمن
براساس مصوبات ستاد تنظيم بازار تغييرات
قيمتي خــود را اعمال كردهانــد اما پس از
اينكه از اول آبانماه سالجاري قيمت مواد
شــوينده براي دومين بار در سال گذشته
افزايش يافت برخي اقالم با قيمت قديم در
انبار فروشگاههاي بزرگ وجود داشت كه با
همان قيمت قديم به مشتريان عرضه شد،
اين شــركتها تغييرات قيمتي خود را در
زمستان اعمال كردند و اين افزايش قيمت
تخلف محسوب نميشــود .او با اين حال از
نظارت انجمن براي كنتــرل و جلوگيري از
تخلف نيزگفت و افزود :انجمن با استخدام
افرادي براي نظارت بر قيمتهاي درج شده
بر محصوالت عرضه شده در فروشگاههاي
بزرگ ،قيمت محصــوالت را رصد و با موارد
تخلف برخورد ميكند .رئيس هيأتمديره
انجمــن صنايــع شــوينده ،بهداشــتي و
آرايشي ضمن تأييد تلويحي قيمتگذاري
غيرمنطقي در برخي توليدات گفت :برخي
شركتها بهويژه توليدكنندگان محصوالت

آرايشي پس از سالها واردكننده صرف بودن،
حاال به توليد روي آوردهاند و انجمن ســعي
دارد اين فرصــت را در اختيار آنها قرار دهد
كه بازار خود را گسترش دهند ،اما افزايش
تعداد توليدكننــدگان در اين عرصه رقابت
را افزايش داده و بهزودي اين شركتها نيز
ناچار به شكستن قيمتهاي خود ميشوند.
كمكازمجلسبرايمقابلهباپتروشيميها

بهگفته رئيس هيــأت مديره انجمن صنايع
شوينده ،آرايشي و بهداشتي ،عمده افزايش
هزينه توليــد در اين بخش ،نــه مربوط به
مواداوليه وارداتي ،بلكه مربوط به مواداوليه
پتروشيمي است؛ كارخانههايي كه از دولت
براي افزايش «هرروزه» نرخ هايشان با توجه
به قيمتهاي منطقه ،مجوز دارند .علم بيگي
از تصميــم انجمن براي رايزنــي با مجلس
درخصوص اين شــركتها خبر داد و اضافه
كرد :مشكل اصلي ما شــيوه قيمتگذاري،
سود باالي اين شركتها و نوع سهميه بندي
كاالهاي پتروشيمي است كه باعث ميشود
بسياري از شــركتها در تهيه مواداوليه با
مشكل مواجه شوند .اين موضوع نهتنها در
داخل كشور قيمتها را باال ميبرد بلكه در
استفاده از ظرفيتهاي صادراتي شركتها
نيز اختالل ايجاد ميكند.
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ايرانشهر
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چرخه فعال ويروس در روستاهاي كرونازده
همشهري آسيبهاي جدي موج چهارم كرونا به روستاها ،ابتالي جمعي و حداكثري روستاييان را بررسي ميكند

مريم سرخوش

خبرنگار

شيوع بيســابقه كرونا در برخي
گزارش روستاها رقم خورده و آمار قرنطينه
در آنها رو به افزايش است .در همان
روستاهايي كه تصور ميشــد از كرونا در امان
باشند ،ويروس با تأخير آمد ،اما جاخوش كرد؛ زيرا
ميزان رعايت پروتكلها در مناطق روســتايي
پايين و رفت و آمدها باالســت؛ بنابراين ميزان
سرايت و انتشــار ويروس نسبت به محيطهاي
شهري شدت بيشتري دارد؛ روستاهايي كه بخش
كوچكي از مردمانشان اعتقادي به كرونا ندارند و
بخش ديگر هم با وجود باور به كرونا و خطرات آن،
معيشتشان در اولويت قرار گرفته و براي ماندن
در قرنطينه مقاومت ميكنند .از ســوي ديگر،
جمعيت روستايي و وضعيت ابتال و مرگوميرشان
بهصورت مجزا محاسبه نميشود كه اين مسئله
ميتواند وضعيتي مبهم را براي آنها رقم بزند.
قرنطينه روستاهاي سرابغضنفر و چغادون در
لرســتان بهدليل ابتالي قابل توجه روستاييان،
قرنطينه همزمان چند روستا در اهر و بستانآباد،
ابتالي 50درصدي مردم روستاي گوار و افزايش
آمار ابتال به كروناي انگليســي در 3روســتاي
چاراويماق و روســتاهاي خاروانا در آذربايجان
شرقي ،شيوع بيســابقه كرونا در روستاهاي
بخشهاي كهــك ،مركزي و ســلفچگان قم،
افزايش ابتالي خانوادگي روستاييان در بوشهر
و ...حكايت تلخ اين روزهاي روستاهاي كرونازده
است .طي 10روز آينده و بازه زماني مورد نياز براي
گذار از بحران فعلي كرونا و قطع زنجيره انتقال،
آغازماه رمضان هم نگرانيهايي را از ايجاد خلل
در اين روند با اجراي آيين و رسوم و دورهميهاي
انبوه رقم زده است .روستاييان در غفلت دهياران
و مسئوالن همچنان مراسم عزا و عروسي برپا
ميكنند و طي روزهاي پيشرو هم مايل به انجام
آيين مذهبي هستند تا همچنان آسيب جدي
موج چهارم كرونا و ابتالي جمعي و حداكثري آنها
را تهديد كند و با آلودهشدن اكثر مناطق روستايي
به ويروس جهشيافته ،افزايش قرنطينه روستاها
و آمار تلفات محتمل باشد.
برگزاري مراس 
م در غفلت دهيار
دهيار يكي از روســتاهاي لرســتان از تصميم برخي
شهرنشــينان براي اقامت در روســتاها از زمان شيوع
كرونا ميگويد و توضيح ميدهد« :حتي برخي هم در
زمان بيماري براي گذراندن دوران قرنطينه به روســتا
ميآمدند ،اما بهتدريج مردم از پيامدهاي اين ســفرها
مطلع شدند و از ورود افراد غيربومي جلوگيري كردند.
البته در دوران تعطيالت نتوانستيم اين شرايط را كنترل
كنيم و ترددها موجب ابتالي گسترده و قرنطينه روستا
شد».
اين دهيار بدون ذكر نامش به نكته جالبي هم اشــاره
ميكند و اينكه در برخي روستاها ،يك دهيار مديريت

مدیریت یک دهیار بر چند روســتا
باعث میشود که آنها نتوانند زمان
مناســبی برای تعامل با روستاییان
داشته باشند ،در حالی که روستاییان
عادات خاص خودشــان را دارند و
تعاملهای صمیمانه موجب میشود
بیشــتر بــه رعایــت پروتکلهای
بهداشتی ترغیب شوند

چند روستا را همزمان برعهده دارد و اين مسئله موجب
ميشود ارتباط خوبي با مردم ايجاد نشود.
بهگفته او ،روستاييان عادات خاص خودشان را دارند و
تعاملهاي صميمانه موجب ميشود بيشتر به رعايت
پروتكلهاي بهداشــتي ترغيب شــوند ،اما اين قبيل
ارتباطات وقتگير است و دهياران شايد نتوانند چنين
زماني را صرف كنند؛ همين مسئله هم موجب ميشود
روستاييان كمتر از شرايط كرونا و شكل رعايت پروتكلها
آگاه شوند .ناآگاهيها هم شيوع گسترده را رقم ميزند
و تأســفبارتر اينكه در غفلت دهياران مردم همچنان
مراسم عزا و عروســي را برگزار و ابتالي جمعي را رقم
ميزنند.
برخي روستاييان به كرونا اعتقاد ندارند
رئيس شبكه بهداشت و درمان مركز بهداشت بستانآباد
اما مشكل را فقط حاد شدن وضعيت ناشي از سفرهاي
نوروزي نميداند و ميگويد« :در آســتانهماه مبارك
رمضان اين بحران با برگزاري مراســم در مســاجد و
دورهميهاي مراسم افطار 
ي دوچندان خواهد شد».
رامك زواركعبــه با بيان اينكه هماكنــون به يك دوره
مراقبتي 10روزه براي عبور از بحران فعلي نياز اســت،
ميافزايد« :اين شرايط روستا و شهر ندارد و مردم بايد
محدوديتها را رعايت كنند تا دوره ســرايتكنندگي،
بيماريزايي و مثبت شدنهاي متوالي رفع شود».
اين متخصص پزشــكي خانواده به مشــكالت كنترل
كرونا در روســتاها با توجه به جمعيت ســالمند اشاره
کرده و میگوید« :نبايد تصور كرد پيشگيري از كرونا در
روستاها آسانتر از شهرهاست .ما مشكالت قابل توجهي
در اين حوزه داريم .بهعنوان مثال حدود 5تا 10درصد
ت روستايي اصال به كرونا اعتقادي ندارند و به هيچ
جمعي 
عنوان ماسك استفاده نميكنند .از سوي ديگر مشاغل
روستايي با شهري هم متفاوت است و ماهيت آن خروج
از خانه و تردد در روستاســت .نميتوانيم به زور مانع
خروج روستاييان از خانههايشان حتي درصورت ابتال
به كرونا شــويم ».زواركعبه توضيح ميدهد« :چندي
پيش در شرايطي مشابه يكي از افراد مبتال به كروناي
انگليســي در يكي از روستاهاي بســتانآباد حاضر به
قرنطينه نبود و چالشهاي زيادي براي راضي كردن او
حداقل براي رعايت فاصله اجتماعي داشتيم .از سوي
ديگر معيشت روســتاييان عمدتا از فروش محصوالت
توليدي دامهايشان تامين ميشود براي فروش آنها بايد
به شهر مراجعه كنند .اين هم يكي از مشكالت است كه
نميتوانيم آنها را از زندگي و كار روزانه منع كنيم .در اين
ميان نكته تأسفبار همين ترددهايي است كه ميتواند
منجر به انتقال ويروس از شهر به روستا و بالعكس باشد».
اين متخصص مديريت خدمات بهداشتي تأكيد ميكند
كه در دورههاي گذشته ابتال به كرونا از نوع خفيف بوده
و متأســفانه مردم باور كردهاند با ابتال به كرونا مشكلي
برايشان ايجاد نميشود؛ درحاليكه ويروس جهشيافته
قابل مقايسه با نوع قبلي نيست.
بحران كرونا در پايبندي به رسوم فرهنگي

عضو هيأت علمي مؤسســه عالي آموزش زند شــيراز
هم با تأكيد بر اصالح برخي رســم و رسوم و جلوگيري
از دورهميهــاي خطرناك ،میگوید« :برخي رســوم
فرهنگي حاكم بر روستاها چنين وضع بحراني را رقم زده
است؛ براي مثال ،گردهمايي های متعددي در روستاها
برگزار ميشــود كه موجب ابتالي جمعي است ».علي
كامكار ميافزايد« :جالب اينجاســت كه در مراس م عزا
و عروسي ،ساكنان مناطق شهري هم دعوت ميشوند
و چرخه انتقال ويروس بهشــدت فعال اســت؛ آن هم
درحاليكه خانههاي بهداشت ظرفيتهاي كامل براي
مقابله با بيماري كرونا را ندارند و درصورت ابتالی جمع
قابلتوجهي از مردم روســتا به كرونــا بهويژه ويروس
جهشيافته ممكن است آمار مرگومير و شرايط سخت
بيماري را شاهد باشيم ».اين عضو سابق هيأت علمي
دانشگاه علومپزشكي كهگيلويه و بويراحمد ايجاد بستر
فرهنگي -بهداشتي در روستاها را مهمترين اقدام براي

شهري
تردد بين شهري از هشدار تا اجبار

اين روزها مسافران بينشهري از پربودن اتوبوسها ناراضياند
و رانندگان از كاهش مسافر زيان ميبينند
حميده پازوكي
تا پيــش از فراگيرشــدن كوويد19 -
خبرنگار
اســتفاده از وســايل نقليه بينشهري
امكاني بود مثل همه راههاي ديگر براي سفر .گاهي حق انتخاب بود و گاهي
بهخاطر گرانبودن بليت هواپيما اجبار ،اما با شيوع كرونا و ممنوعيت سفر
با خودروي شخصي بسياري مجبور شدند اين وسايل را براي سفر انتخاب
كنند .ارائه راهكار افزايش كرايه و كمكردن تعداد مسافران براي رعايت
فاصلهگذاري اجتماعي هم بسياري را مطمئن كرد كه ميشود باخيالي
آسودهتر از اتوبوسها و سواريهاي بين شهري براي جابهجايي استفاده
كرد .كمكم مردم به كرونا عادت كردند و ســفرها افزايش يافت .بسياري
از اتوبوسها و سواريهاي بينشــهري حاال با ظرفيت تكميلشده سفر
ميكنند و در اين ميان مسافران ماندهاند با ترس از كرونا و افزايش كرايهها.

كرايه سواريها از عهده مردم خارج است

ی به نقاط شهری و معاشرتهای جمعی موجب شده کرونا شرایط سختی برای این مناطق رقم بزند عكس :ایسنا
نگاه ویژه روستاییان به حفظ آداب و رسوم ،وابستگ 

كنترل كرونا در شرايط كنوني ميداند و عنوان ميكند:
«اين مسئله برعهده كارشناســان آموزش و بهداشت
است و بايد با تعامل سازنده و مؤثر با دهياري ،شوراياري
روستاها و معتمدان محل صورت بگيرد .بهترين اتفاق
افزايش سطح فرهنگ بهداشتي ميان روستاييان است
و بايد از انجام دورهميهاي خطرناك جلوگيري شود.
در روستاها دانش كافي درباره مسائل بهداشتي و نحوه
انتقال اين ويروس و باال بردن سطح ايمني افراد وجود
ندارد و اين وظيفه كارشناسان بهداشت و درمان است
كه آگاهي روستاييان را در اين زمينه باال ببرند ».بهگفته
كامكار ،تدبير مديريتي در روســتا بايد متفاوت باشد و
با توجه به تعامل زيادي كه در اين مناطق وجود دارد،
اصالح رسم و رسومهاي غلط مهمترين اتفاقي است كه
بايد رقم بخورد.
شيوع باال

سخنگوي دانشگاه علومپزشكي شــهيدصدوقي يزد
با تأكيد بر اينكه ميزان ســرايت و انتشــار ويروس در
روستاها به نســبت محيطهاي شهري شدت بيشتري
دارد ،میگوید« :ورود ويروس به روستاها ممكن است
با تأخير صورت بگيرد ،اما ميــزان رعايت پروتكلها و
سواد سالمت در مناطق روســتايي پايين است و اگر با
ورود ويروس در اين مناطق مواجه شويم ،سرعت انتشار
آن قابل توجهتر از شــهر خواهد بود ».ابراهيم سلماني
به ابتالي دستهجمعي افراد در 2روستاي استان اشاره
ميكند و ميافزايد« :روســتاها بهدليل ظرفيتهاي
گردشگري همواره با ورود مســافر مواجه هستند و در
تعطيالت اخير هم مراجعه گردشــگران به روستاهاي
اســتان افزايش داشــت؛ به همين دليل ما در يكي از
روستاها با افزايش موارد ابتال به كرونا مواجه شديم که
دليل اصلي آن مسافراني بود كه از شهرها و استانهاي
ديگر به اين منطقه وارد شــده بودند و وضعيت را قرمز
كردند ».اين متخصص سالمت در حوادث و باليا درباره
تفاوتهاي مديريت كرونا در مناطق شهري و روستايي
میگوید« :ما وضعيت قرمز ،نارنجي و زرد را بهصورت
شهرستاني درنظر ميگيريم و شرايط و جمعيت روستاها
در اين وضعيت مدنظر نيست .چندي پيش در هیچ يك
از شهرستانها رنگبندي قرمز و نارنجي نداشتيم؛ زيرا
وضعيت بهصورت كلي بد نبود ،اما يكي از روســتاهاي
همين شهرستان در همین بازه زماني در وضعيت قرمز
قرار داشت .اين نگاه كلي بدون درنظر گرفتن وضعيت
شهرستانها ميتواند تصور غلط از مساعد بودن وضعيت

در مراســم عزا و عروسی روستاها
ساکنان مناطق شــهری هم دعوت
میشوند و چرخه انتقال ویروس به
شدت فعال است .خانههای بهداشت
هم اگر با ابتالی جمع قابل توجهی
از مردم روســتا مواجه شوند برای
کنترل بیماری با مشکالتی روبه رو
خواهند شد
يك منطقه روســتايي را رقم بزند و موجب حاد شدن
شرايط يك روستا شود».
وي تأكيد ميكند که در شــرايط كنوني بهتر اســت
جمعيت روستاها بهصورت جداگانه بررسي و ديده شوند
و به مجموع جمعيت يك شهرستان افزوده نشوند؛ اين
موضوع ميتواند بهخود استانها واگذار شود كه موجب
راستيآزمايي و بيان شفاف وضعيت مناطق روستايي
در تعيين رنگبنديها باشــد و معيارهاي آنها تغيير
كند .سلماني بر افزايش سطح سواد مردم در روستاها
هم تأكيد دوباره دارد و ميگويد« :در مناطق روستايي
نيازمند برنامه بلندمدت براي افزايش ســطح سالمت
روستاييان هستيم .ميانگين ســني افراد در روستاها
باالتر است .درنتيجه سطح سواد سالمت و حساسيت
مردم كاهش پيدا ميكند و اين مســائل را نميتوان با
اقدامات زودبازده به نتيجه رساند ،اما در وضعيت كنوني
ما نيازمند اقدامات كوتاهمدت ضربتي هم هســتيم و
مهمترين اتفاق در اين مناطق همكاري مردم اســت.
در يكي از مناطق روستايي يزد خود روستاييان پايش
و مراقبتهــاي الزم را داشــتند و رفتوآمد ،ورودي
و خروجي مــردم را كنترل ميكردند ».اين مســئول
ادامه ميدهد« :هر كدام از روستاها مسائل و مشكالت
منطقهاي خودشان را دارند و ظرفيتهايشان هم مختص
به همان منطقه است .در اينباره مديريت منطقهاي و
روستا اگر با مشاركت مردم باشد ،بهترين مداخله براي
پيشگيري و كنترل كروناست».
سخنگوي دانشگاه علوم پزشــكي شهيد صدوقي يزد
درباره دسترسي كمتر روستاييان به اينترنت و فضاي
مجازي براي آگاهي از اطالعات كرونا هم عنوان ميكند:

كولهبري ،اين بار در مرز شرقي

سيده زهرا عباسي
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بعــد از اعالم ميرجــاوه بهعنوان مرز رســمي
پيگيري سيستانوبلوچستان با پاكســتان حاال معاون
هماهنگي امور اقتصادي استاندار از بازگشايي
معبر كولهبري و شناسايي كولهبران در اين منطقه خبر ميدهد.
ماندانا زنگنه با بيان اينكه با توجه به مصوبه اخير هيأت وزيران با
ايجاد معبر اختصاصــي كولهبران در منطقــه ويژه اقتصادي

ميرجاوه موافقت شــده است به همشــهري ميگويد« :طبق
توافقهاي چندماه گذشــته با كشــور پاكســتان ،برگزاري
جلسههاي متعدد با مسئوالن اين كشور و نزديك كردن نگاهها
درباره تجارت دو سويه مرز ،خوشبختانه به نتايج خوبي رسيديم
كه موجب شده تا عالوه بر ايجاد بازارچه خردهفروشي ،بازارچه
كولهبري هم بازگشايي شود ».ماندانا زنگن ه با بيان اينكه بازارچه
كولهبري با هدف تامين معيشت مرزنشينان ايجاد شده است،
ميافزايد« :قبال كولهبران را شناسايي كرده بوديم ،اما چون به
تازگي توافق با پاكستان صورت گرفته و مرز رسمي شده است با

«مدتهاست اقدامات خوبي براي افزايش نفوذ اينترنت
روستايي در حال انجام اســت؛ هر چند كه عقيده دارم
لزوما دسترسي به اينترنت نميتواند سطح سواد سالمت
مردم را افزايش دهد و در برخي موارد اطالعات خالف
واقع هم در فضاي مجازي منتشر ميشود».
نقش دهياران در روزهاي بحراني كرونا
دينهكوه از روســتاهايي اســت كه با وجود وضعيت قرمز
قزوين هنوز مردمش كرونــا را تجربه نكردهاند .دهيار اين
روستا دليل اين اتفاق را مشاركت روستاييان عنوان ميكند
و ميگويد« :با اينكه رعايت پروتكلها از سوي روستاييان
صورت میگیرد ،اما همــواره با ورود مســافراني مواجه
ميشويم كه حتي به تذكرها هم توجهي ندارند».
بهگفته فاطمه پيكاني كنترل كرونا در روســتاها بســيار
راحتتر از مناطق شهري است؛ زيرا مردم بهراحتي اعتماد
ميكننــد و همراهي حداكثري دارنــد .او تأكيد ميكند:
«دهياران ايــن روزها مهمترين نقــش مديريتي را براي
پيشگيري از شيوع كرونا دارند؛ آن هم درحاليكه در مناطق
روستايي كار خاصي نميشود براي پيرمردان و پيرزنها
انجام داد ،اما اگر اعتمادشان جلب و آگاهي الزم از طريق
صحبت كردن رودررو به آنها داده شود ،بهترين اتفاق براي
پيشگيري است .اين مسئله شايد در این شرايط وقتگير
باشد ،اما در دينهكوه تجربه كرديم و موفق هم بوديم».
كرونا را در بيش از يكسال گذشته تاكنون در شهرها
ديدهايم .فارغ از آن امروز وضعيت روســتاها حادتر از
شهرهاســت .مردمي كه در غفلت از انتقال ويروس به
روستاها دست از سفرهاي خود به اين مناطق برنداشتند
و در ايام نوروز تلخترين وضعيت را براي روستاييان رقم
زدند .در كنار آن ،كرونا و مديريتش در روستاها را بايد
متفاوت از شهرها ببينيم .نگاه ويژه روستاييان به حفظ
آداب و رسوم ،وابستگيهايشــان به نقاط شهري براي
عرضه توليد ،معاشــرتهاي جمعي و اعتقاد كمتر به
درمان كلينيكي و ...موجب شده كرونا شرايط سختي
براي اين مناطق رقم بزند .همانهايي كه تا پيش از اين
كرونا را به اندازه يك سرماخوردگي ساده ميپنداشتند،
با مرگهاي خانوادگي مواجه شدهاند و در اين ميان بيش
از همه بايد فرهنگ و آداب روســتاييان حداقل در بازه
زماني فعلي تغيير كند تا حصار قرنطينه براي مردمي
كه آزادي جزو خصایل جدانشدني زندگيشان به شمار
ميرود ،كاهش یابد.

هماهنگي فرمانداري مجدد به شناسايي افراد بومي و مرزنشين
فعال در مرز اقدام ميكنيم ».او اين توافق را نتيجه پيگيريها
براي داشتن شــرايط كولهبري در سيستانوبلوچستان مانند
استانهاي غربي ميداند كه فعال براي مرز ميرجاوه محقق شده
اســت .معــاون هماهنگــي امــور اقتصــادي اســتاندار
سيستانوبلوچستان با بيان اينكه با شناسايي كولهبران و صدور
كارت مرزنشيني فعاليت مرزنشينان رسمي و قانوني ميشود،
توضيح ميدهد« :قصد داريم اجــازه ورود برخي اقالم مجاز از
سوي كولهبران را دريافت كنيم تا به اين ترتيب هم معيشت آنها
تامين شود و هم واردات اقالم مورد نياز كشور صورت گيرد».
زنگنه همچنين به بازگشــايي مرز ريمدان پيش از نوروز هم
اشاره ميكند و ميگويد« :در گذشته در طول 930كيلومتر مرز
استان با پاكستان فقط ميرجاوه مرز رسمي بود ،اما هماكنون با
بازگشايي مرز ريمدان ،اين بازارچهها به 2مورد افزايش يافته.
مرز پيشــين هم با توجه به توافقهاي صورت گرفته بهزودي
بازگشــايي ميشــود .همچنين رايزني براي رسمي شدن و
بازگشايي مرز كوهك در سراوان در حال انجام است ».زنگنه روز
يكشنبه (22فروردين) در نشست بررسي ظرفيتهاي اقتصادي
منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه نيز گفته بود كه نگاه كشــور
پاكستان به ظرفيتهاي مرزي با سيستان و بلوچستان تغيير
كرده و امروز بهدنبال بهرهبردن از ظرفيتهاي مرزي با ايران
است ،به همين دليل فعال شدن اين منطقه ويژه اقتصادي نقش
اساسي در افزايش مبادالت مرزي ايفا ميكند .بهگفته او ،فعال
براي فعاليت قانوني كولهبــران كاالهايــي ازجمله لپتاپ،
تلفنهمراه و الستيك خودروهاي سبك تعريف شده كه ورود
اين دسته اقالم فقط از سوي كولهبران مجاز است و شركتهاي
فعال در زمينه واردات كاال ،اجازه وارد كردن آنها را ندارند.

«فاطمه مظفري» اهل بهشهر است و براي كار بايد به گرگان رفتوآمد
كند .او درباره مشــكالتي كه در اين رفتوآمدها به آن برخورده است به
همشــهري ميگويد« :در سالهاي گذشــته مردم روستاها و شهرهاي
كوچك براي سفر از مينيبوس بهعنوان وسيلهاي ارزان و فراوان استفاده
ميكردند .اين مينيبوسها از چرخه حملونقل كنار گذاشــته شدند و
سواريهاي بينشهري جاي آنها را گرفت .سواريها بسيار گران هستند
و مردم توان استفاده از آنها را ندارند».
او ادامه ميدهد« :در دوران كرونا يك نفر از ظرفيت سواريها كم شد و
كرايه را هم گرا ن كردند .واقعيت اين است كه حاال براي مردم سخت است
از اين سواريهاي گران استفاده كنند و با اين شرايط اقتصادي براي راننده
هم صرف نميكند كه با 3مســافر تردد كند .البته من در مسير بهشهر-
ساري و بهشــهر-گرگان اين موضوع را نديدهام ،اما ميدانم رانندهها در
مســيرهايي مثل گرگان-گنبد يا گرگان-كالله همين كرايه گران را از
4نفر دريافت ميكنند».
همه صندليها پر است

«افسانه جوشقاني» ساكن اصفهان است و در سال گذشته با اتوبوسهاي
بين شــهري به تهران و تنكابن ســفر كرده .او معتقد است خلوتبودن
اتوبوسها بيشتر بهدليل ترس مردم از ســفر بوده تا كمتر فروختهشدن
بليت و ميگويد :ممكن است يك يا  2صندلي خالي مانده باشد ،اما بيشتر
اتوبوسهايي كه من سوار آنها شدم با ظرفيت کامل حركت كردند.
او ادامه ميدهد« :قيمت بليت هم در بعضي مســيرها خيلي گران شده
اســت .از تهران تا تنكابن با 35هزار تومان ميشد رفت ،اما آخرين باري
كه من از اين مسير تردد كردم ،قيمت بليت 80هزار تومان بود كه نسبت
به مثال بليت 70هزار توماني مسير تهران تا اصفهان خيلي زياد است».
اتالف وقت براي پيداكردن مسافر

«نگين بروجني» ساكن تهران اســت .او كه معموال با اتوبوسهاي بين
شهري ســفر ميكند درباره وضعيت اين وســايل نقليه ميگويد« :در
سال گذشته مســير تهران تا بروجن كه از اصفهان ميگذرد را چندبار با
اتوبوسهاي بين شهري طي كردم .با اينكه بليت اتوبوس از 100هزارتومان
به 120هزارتومان افزايش پيدا كرد ،ولــي در صندلي دونفره فقط يك
نفر سوار ميشود و در اين مســير تا امروز با مشكلي در اين زمينه مواجه
نشدهام .اما چون مسافر كم اســت ،اتوبوس در شهرهاي سرراهش مدت
طوالني ميايســتد تا همان ظرفيت مجازش را هم بتواند پر كند و وقت
مسافران تلف ميشود».
مسافران كف اتوبوس مينشينند

«سميرا نظري» چند باري تا كرمانشــاه با اتوبوسهاي بين شهري رفته
است .او با اشاره به اينكه فقط اوايل شيوع كرونا اتوبوسها با ظرفيت كمتر
مسافر سوار ميكردند ،ميگويد« :اتوبوسها با ظرفيت کامل از كرمانشاه
به تهران ميآيند .حتي آخرين بار راننده يك نفر را سوار كرد و چون جايي
براي نشستن نبود او را كف اتوبوس نشــاند .رانندهها اصال برايشان مهم
نيست مسافر پروتكلها را رعايت ميكند يا خير».

خودمان هم ماندهايم

«محسن پاكبين» راننده اتوبوس بين شهري رشت-الهيجان ،لنگرود-
رودسر است .او در پاسخ به مسائل مطرح شده از سوي مسافران ميگويد:
«رعايت پروتكلهاي بهداشتي به نفع همه مردم است .از طرف ديگر بايد
ما را هم درك كنند ،اگر قرار باشد اتوبوس از يك سمت با 15مسافر برود
و از سمت ديگر بهدليل كمبودن مسافر ،خالي برگردد اصال صرف ندارد.
ميدانم نميشود همه حق را فقط به رانندهها داد ولي در چنين شرايطی
زندگي ما هم نميگذرد .واقعا خودمان هم ماندهايم كه راهحل چيست».
اتوبوسها كنترل ميشوند

«آخوندزاده» مديرعامل تعاوني شــماره7كه معتقد است اين اتفاق در
اوج شلوغي مسافر ممكن است اتفاق بيفتد و هميشگي نيست ،ميگويد:
«ترمينالها بيشتر از ظرفيت اعالمشده بليت نميفروشند و اتوبوسها را
هم كنترل ميكنند .شايد يك راننده متخلف باشد ولي هميشه اينگونه
نيست .قيمت بليت هم آنقدر زياد نشده كه مشكلساز باشد ».او درباره
لزوم كنترل مســافران براي رعايت پروتكلها ميافزايد« :وقتي در يك
رديف يك مسافر كمتر سوار ميشود فاصله اجتماعي خودبهخود رعايت
ميشود ولي درباره ماسك خود مسافران بايد به هم تذكر بدهند».
بهنظر ميرسد حملونقل بينشهري در دوران كرونا به كالفي سردرگم
تبديل شده است؛ مســافران چارهاي جز اســتفاده از اين وسايل ندارند
و قيمتها برايشــان گران اســت .درحاليكه «مهــران قرباني» معاون
حملونقل سازمان راهداري كشور چندي قبل گفته بود اتوبوسهايي با
بيش از 50درصد ظرفيت متخلف هستند ،اما رانندگان همچنان از اين
تغييرات زيان ميبينند و افزايش قيمت بليت هم خسارتشان را جبران
نميكند .بهنظر ميرسد سازمان راهداري كشور بايد بهدنبال راه سومي
باشد تا هر دو سوي ماجرا به سالمت سفر كنند.
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ديوارهاي بتني گالري نقاشي شدند

نگاه
لزوم بازطراحی محیط شهری

ولي سال پيش در فرصتهاي بهدســت آمده برخي
برنامهها را در آن اجرا كرديم و سپس اتفاقات خوبي رقم
خورد؛ مثال ورزش صبحگاهي در آنجا انجام ميشود؛
زيرا فضاي كافي وجود دارد».

با اجراي طرحهاي رنگآميزي و هنري در مسيرهاي كندروی بلوار استاد معين ،اين معبر به خيابان اجتماعي تبديل شده است

پگاه جعفریحقیقتپور

وقتي روي آسفالت هم نقاشي ميشود

استاد عمران راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت

عكس :زهره فرهودي

شهريور ماه 1399

هم اكنون

خبرنگار

سالهاســت كه خودروها شــهر را از
گزارش انسانها گرفتهاند و حاال زمان آن است
كه ساكنان شهر بهدنبال پس گرفتن آن
از ماشينها باشند؛ نكته اينكه در اين نبرد ،شهرداري
پشتيبان شهروندان است ،نه خودروها.
از چند ســال پيش مشخص شــد كه عريض كردن

خيابانهاي قديمــي و ســاخت بزرگراههاي جديد
نميتواند مشــكل ترافيك را حل كند؛ زيرا هميشــه
خودروهاي بيشــتري توليد و به آنها اضافه ميشوند.
معموال براي اينكه بتوان يك خيابان را از خودرو خالي
كرد و به شــهروندان داد بايد مراحلي سخت و پرتنش
طي شــود .رانندگاني كه خودروهايشان را در معبري
پارك ميكنند يا هر روز از آن ميگذرند در مقابل اين
كار مقاومت ميكنند و نميخواهند آن را ترك كنند؛
بنابراين مدتي طول ميكشد تا بتوان بخشي از خيابان

خيابان اجتماعي ،ظرفيت تبديل شدن به يك نگارخانه هنري شهري را دارد
  محمدجواد حقشناس ،رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران

با ارتقای رويكرد زيباسازي و زيباشناختي در زندگي شهري ميتوانيم فضاي مناسبي براي آسايش ،آرامش
و لذت بردن شهروندان تهران از محل زندگي خود ،ايجاد كنيم .ايده و اراده مديريت شهري منطقه 9فرصت
مناسبي در اختيار هنرمندان قرار داده است تا ضمن ارتقای زيباسازي محيط
شهر ،نشاط شــهروندي را نیز افزايش دهد .مديريت شهري با رويكرد
فرهنگي و اجتماعي تالش دارد ،شهري زيستپذير براي انسانها بسازد؛
به همين دليل خيابان اجتماعي بلوار استاد معين ظرفيت تبديل شدن به
يك نگارخانه هنري شهري را دارد.
پالزاي هاشمي نيز مكاني براي رويدادهاي اجتماعي جمعي است
و فضايي مناسبی را براي گفتوگوي شــهروندان منطقه فراهم
ميكند .همينطور با ابتكار شــهرداري و با رنگآميزي فضاي
كوچه قدياني ،اين مكان به يكي از مقاصد گردشگري شهري
تبديل شده است.

تداوم اجراي پروژههاي توسعه محلهاي در محالت ارامنهنشين
در ديدار نماينده ارامنه تهران و شهردار
محله
منطقــه ،8توجــه ويــژه بــه محالت
ارامنهنشين در دســتور كار شهرداري
منطقه ثامن كه ميزبان بيش از 50درصد از مسيحيان
تهران اســت ،قرار گرفت .به گزارش همشــهري ،آرا
شاورديان ،نماينده مســيحيان ارمني تهران و شمال
كشور در مجلس و عضو كميســيون عمران مجلس
شــوراي اســامي ،به همراه مديران باشــگاههاي
فرهنگي -ورزشــي ارامنه با شهردار منطقه  8ديدار و
گفتوگو كردند.
ل توجهي به اجراي طرحهاي توسعه محلهاي
بودجه قاب 
در محالت زركــش ،مجيديه و وحيديــه اختصاص
يافته است كه اين پروژهها با رويكرد محلهمحوري در
دستور كار مديريت شهري قرار دارد .يكي از مصاديق
عملكردي منطقه احداث بوستاني به مساحت ۳هزار

تعيين مسير بايدها و نبايدهاي طرحهاي معماري
  زيست طبيعي شهر و نياز به نگهداري درختان و گونههاي
ادامه از
صفحه اول پرندگان
برايند ديدگاههاي گسترده و متفاوت مطرحشده در اين نشست را ميتوان اهميت
نگاه كيفي و نياز به گسترش كيفيت در شهر بيان كرد .ضوابط شهرداري سندهايي
حقوقي هستند كه كمينههاي بايسته را براي طراحي و ساخت مشخص ميکنند،
اما براي رســيدن به كيفيت در فضاهاي معماري و شــهري كافي نيستند .در اين
راستا ،دستهبندي ضوابط شــهرداري به راهنماي طراحي براي مهندس معمار و
ي مقررات
روش كار براي كارشناس شــهرداري ميتواند گامي براي كاربرديساز 
جهت دستيابي به كيفيت باشد .معمار و كارشناس شــهرداري هريك تخصص،
وظيفه ،و نقش متفاوتي داشته و زبان حرفهاي مناسب خويش را نياز دارند .وجود
توصيههاي كيفي افزون بر بايدها و نبايدهاي كمي در قالب يك راهنماي طراحي
ميتواند به بهبود كيفيت معماري شهر كمك كند .از اينرو ميتوان تهيه راهنماهاي
طراحي را در شرح خدمات مهندسان مشاور معمار و شهرساز قرار داد .اين راهنماها
ميتوانند شامل اهداف ،ضوابط ،توصيهها و روش كار باشند .از آنجايي كه همواره نياز
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هم اكنون

محمد سرابي

مترمربع به نام «باغ ترنج ايراني» در محله ارامنهنشين
زركش است كه اين اقدامات رضايتمندي شهروندان
را بهدنبال داشته است.
در اين ديدار آرا شاورديان ،كه پيشتر عضو شوراياري
محله مجيديه بوده اســت ،گفت« :اين روزها شاهد
فعاليتهاي چشمگير مديريت شهري در محلههاي
ارامنهنشين هســتيم كه اين خود نشان از توجه ويژه
شهردار منطقه به توسعه و پيشــرفت هر چه بيشتر
محلههاي منطقه دارد».
بهگفته شــهردار منطقه نيز باشــگاههاي فرهنگي-
ورزشي ارامنه پتانسيلي ارزشمند براي توسعه هر چه
بيشتر ورزش در بعد همگاني و قهرماني است« :ورزش،
ميتواند همه افكار و ساليق را كنار هم قرار دهد و به
ايجاد انسجام و اتحاد ملي بيانجامد .اين قابليت عظيم،
مســئوليت مديران را دوچندان ميكند چراكه از اين

عكس :محمد دلكش

شهرها بیشتر ســاکنان جهان را در خود
جای داده و مراکز رشد اقتصادی و نوآوری
هســتند .با این وجود ،تمرکز باالی افراد و
فعالیتها در شهرها آنها را در مقابل عوامل
استرسزای مختلف مانند بالیای طبیعی و
مصنوعی آسیبپذیر میکند .با درک این
موضوع ،طی چند دهه گذشته ،تحقیقات گستردهای در مورد تأثیرات
طیف گستردهای از بالیا بر شهرها و اقدامات الزم برنامهریزی ،بازیابی
و ســازگاری که برای مقابله با این بالیا باید انجام شــود ،منتشر شده
اســت .از همان روزهای ابتدایی بحران کوویدـ 19جامعه علمی دائماً
در تالش است تا موضوعات مختلفی مانند مکانیسمهای پیشگیری از
انتشار ویروس ،تأثیرات زیستمحیطی ،اقتصادی  -اجتماعی ،برنامهها
و سیاســتهای الزم برای بهبود و سازگاری با شــرایط را روشن کند.
مفهوم لزوم بازطراحی محیط شــهری از آنجا نشــأت میگیرد که در
همین همهگیری جهانی شاهد معضالت متعدد فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی بودیم که تمامی این موارد ناشی از 2عامل مهم عدمساخت
فضای شهری براساس معیارهای فنی -مهندسی و عدم آموزش الزم و
صحیح به شهروندان است .اکنون بشر به دوران تاریکی بازگشته و درباره
ویروس کرونا اطالعات کاملی ندارد ،دیگر همه کشورها چه غنی و چه
فقیر ،چه توسعهیافته و نیافته4 ،اصل ماسک زدن ،شستوشوی مداوم
دستها ،فاصلهگذاری اجتماعی و رفتار دقیق در ارتباطات اجتماعی
را در نظر میگیرند ،اما در برخی کشورها و جوامع شهری مانند ایران و
شهر تهران ،شهروندان حتی به توصیههایی مانند ماسک زدن یا نزدن
شک دارند و این امر نشان میدهد که متاســفانه برخی از شهروندان
ابتداییترین اطالعات را نیز درباره این بیماری ندارند که این امر ناشی از
کمبودهای اساسی و ریشهای در زمینه آموزشهای الزم و صحیح برای
مواقع بحرانی است و یک مشکل فرهنگی و اجتماعی به شمار میآید .در
این راستا ضروری است در درجه اول اقدامات عملی در جهت بازطراحی
محیط شهری قرار گیرد؛ زیرا تا آگاهی نسبت به مسئلهای درست نباشد،
سیستم بهخوبی عمل نخواهد کرد؛ مسئلهای که حتی با بهرهگیری از
ایدههای خالقانه هنری به افزایش نشاط اجتماعی نیز منجر میشود.
با لزوم فاصلهگذاری فیزیکی ،در حال حاضر در بســیاری از شهرهای
دنیا طراحی فضای شــهری به سمت توســعه فضاهای باز و نیمهباز و
عریضتر شدن پیادهروها پیش میرود تا امکان حضور افراد با رعایت
فاصله فیزیکی فراهم شود .بافتهای شهری ایران بهخصوص بافتهای
جدیدتر ،بیشتر تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است؛ به طور مثال
در محالت غربی تهران (ســعادتآباد ،پونک ،محالت منطقه  ۲۲و،)...
پیادهروهای اســتاندارد با عرض مناســب بهندرت مشاهده میشود؛
درحالیکه در بسیاری از شهرهای دنیا ،تالش بر این است که بیش از
پیش بخشی از معبر سواره نیز در اختیار معبر پیاده قرار گیرد تا حضور
افراد در سطح شهر با رعایت موارد الزم میسر شود .برای حل این مشکل
میتوان به زمینههای مهندسی روی آورد .یکی از شاخصهای اساسی
که امروزه در دنیا حل شده و در کشور ایران در ابتدای راه قرار دارد بحث
خیابان کامل اســت .از تعریف خیابان کامل بهخوبی میتوان به نقش
پررنگ و اساســی آن در بحران همهگیری کرونا پی برد؛ زیرا هم باعث
دسترسی راحت و در کمترین زمان شهروندان به نیازهای خود در دوران
قرنطینه میشود و هم به جهت ایجاد راهها و پیادهروهایی با طول و عرض
مناسب سبب رعایت فاصلهگذاری اجتماعی شده که یکی از اصلهای
اساسی پیشگیری از کروناست .در حوزهای دیگر میتوان اشاره داشت
که یکی دیگر از مهمترین مسائلی که باید در دوران پساکرونا پیگیری
کرد ،ایجاد شهرهای تابآور است که به اعتقاد جمعی از صاحبنظران
اقتصادی و اجتماعی اکنون نباید به زندگی متراکم فعلی برگشت؛ زیرا
شهرهای بزرگ در برابر انواع ویروس و حادثهها آسیبپذیرترند .مثال
بارز آن شهرهای بزرگی مانند ریودوژانیرو ،لندن و تهران است که این
ویروس به دلیل بافت شهری متراکم و پرجمعیت این شهرها به سرعت
منتشر شــده و تعداد زیادی را مبتال کرده است .به سبب بحران کرونا
پایه و اساس زندگی نوین دچار تزلزل شده و امکان دارد در آینده جوامع
انسانی به سمت زندگی شهری با تراکم کمتر سوق پیدا کند؛ از همین
رو نیاز به بازطراحی فضای شهری پس از بحران کرونا یک اصل اساسی
و مهم تلقی میشود.

گذر ميتوان به تربيت جامعه و ســامت جسم و روح
ورزشكاران پرداخت».
مسعود رنجبريان پيرامون همكاريهاي دوجانبه ميان
شهرداري منطقه و شوراي خليفهگري ارامنه تهران
در زمينه توســعه همهجانبه روابط و بهصورت خاص
ورزش تأكيد كرد و گفت« :ســامت و ترويج فرهنگ
ورزش بهصورت سيستماتيك و اصولي از موضوعات
مورد توجه مديريت شــهري اين منطقه است ضمن
اينكه شــهرداري نيز بهعنوان يكي از وجوه تأثيرگذار
طي سالهاي اخير توانسته در زمينه ارتقاي سالمت
شهروندان و گســترش ورزش همگاني گامهاي قابل
توجه و ارزشمندي با ســاخت و احداث مجموعههاي
ورزشــي و زمينهاي چمن مصنوعي بردارد .انتظار
مديريت شهري نيز تداوم همكاري و ارتباط دوسويه
براي پيشبرد فعاليتهاي فرهنگي منطقه 8است».

به بررسي پيامد مقررات بر كار و ويرايش آن در صورت نياز وجود دارد ،بيان اهداف
در راهنماهاي تهيهشده سبب آسانتر شدن بررسي كارآمدي توصيهها ميشود .از
سوي ديگر ،كارشناسان شهرداري نيز نياز به فهرستي از بايدها و نبايدها دارند كه
طرحهاي معماري و شهري را بر اساس آن پايش كنند .همزمان با تالش براي ايجاد
زيرساختهاي بهبود كيفي شهر ،نياز به جلوگيري از پايمال شدن حقوق شهروندان
با ساختوســازهاي غيرقانوني نيز بيش از پيش وجود دارد .افزون بر نياز به ايجاد
بستر كيفيت در شهر ،نياز به دوام آن نيز وجود دارد .مسير پايداري كيفيت فضاهاي
شهري ،مسيري فرهنگي است و جلوگيري از بازگشتن شهر به روش پيشين ،نيازمند
درخواست همگاني است .بخشي از اين مهم باتجربهكردن كيفيت توسط شهروندان
ب ه خودي خود بهوجود ميآيد و بخش ديگر آن نيز نيازمند آموزش حقوق شهروندي
به مردم و حساس نمودن آيندگان نسبت به كالبد شهر خود است.
در پايان همانگونه كه شهردار محترم تهران ،جناب آقاي دكتر حناچي اشاره کردند،
هدف از اين گفتوگوي دوطرفه ميان شــهرداري تهران و معماران و شهرســازان
پيشكسوت ،رسيدن به ديدگاهي همسو براي چگونگي مديريت شهر بود؛ روشي كه
شهر را در مدار درست پيشرفت بدون امكان بازگشت به روش پيشين قرار دهد ،به اين
شيوه كه پس از پايان اين دوره نيز اين مسير توسط شهرداران آينده ادامهدار شود.

را از خودروها خالي كرد.
خيابان اجتماعي در محور بلوار اســتاد معين جنوبي
شرايط متفاوتي دارد .اين خيابان قبل از اينكه توسط
خودروها تســخير شــود به عابران و اهالــي منطقه
اختصــاص پيدا كرد .شــهردار منطقــه 9در اينباره
ميگويد« :پيش از اينكه بلوار روي خودروها باز شود از
طرف شهرداري منطقه از شهردار تهران اجازه گرفتيم
كه 2الين كندرو از 4الين اين بلوار از همان روز افتتاح
روي خودروها بسته باشد و شــهروندان از آن استفاده

كنند .معاونت حملونقل و ترافيك هم در همان زمان
افتتاح بلوار با اين كار موافقت كرد».
سيدمصطفي موسوي با اشاره به بافت مسكوني اطراف
بلوار ميافزايد« :در اطراف بلوار ،محلههاي دستغيب و
امامزاده عبداهلل را داريم كه شامل خانههاي كوچك و
فشرده است .بعضي خانهها فقط 50متر مساحت دارند
و كوچهها هم باريك هستند .به همين دليل ساكنان
اطراف از طرح خيابــان اجتماعي اســتقبال كردند.
متأسفانه با محدوديتهای بيماري كرونا روبهرو هستيم،

بازگرداندن شهر به مردم

  محمدرضا جوادييگانه ،معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري

رويكرد شهرداري تهران ،رويكرد اجتماعي است؛ بدين معنا كه قصد بازگرداندن مردم به شهر و بازگرداندن شهر
به مردم را داريم .خيابان اجتماعي در جنوب غرب تهران ،فضاي اجتماعي متفاوتي ايجاد كرده است؛ حال و هواي
اين خيابان با هنر هنرمندان و مشــاركت كودكان در خلق آثار هنري تجربهای دلپذير و زيباست .تركيب هنر و
زندگي اجتماعي در ديوارنگارهها ،روحي زيبا به اين محيط داده اســت كه در نوع
خود در كالنشهر تهران بيسابقه و بديع اســت .ميدانگاه هاشمي ،مجالي براي
حضور شهروندان در فضاي عمومي فراهم ميكند تا آنها از خانه به قصد گفتوگو
و ديدار خارج شــوند .ايدههاي كوچه رنگي و كوچه دوســتي ميتواند موجب
افزايش احساس تعلق مردم به محله و محيط زندگي شود؛ ضمن آنكه جايي براي
خاطرهسازي و تجربه متفاوت زندگي در شهر است تا در نهايت احساس زندگي
بهتر را به مردم القا كند .شهر ،متعلق به مردم است و با آنها معنا پيدا ميكند.
شهر زيستپذير شهري اســت كه مردم در آن حضور پيدا كنند ،كه
بهنظر ميرسد ،مديريت شهري در تحقق اين هدف موفق بوده است.

پروژههاي شهرداري براي اصالح معابر و بافت فرسوده
معموال در ميانه بافت مسكوني يا تجاري اجرا ميشود.
صرفنظر از دشــواري عمليات عمراني در شــلوغي
محلهها ،پاكســازي و زيباســازي خيابان هم در اين
شرايط مشكل است؛ زيرا نماي هر يك از ساختمانها
شكل و جنس متفاوتي دارد .در بلوار استاد معين شرايط
متفاوت است .دوطرف اين بلوار ديوارهاي بتني و پشت
آن اراضي نظامي اســت كه قرار است بعد از بررسي در
كمیسيون ماده 5شــامل كاربريهاي متفاوت شود،
اما هماكنون خيابان طوالني و خالي اســت و مغازه يا
پنجرههايی ديده نميشــود .موســوي ميگويد« :در
دوطرف بلوار هيچ كاربري شــكل نگرفته و ديوارهاي
بتني بخش زيادي را پوشــانده است و اين فضا خيلي
سرد و خشك بهنظر ميآید .ما از هنرمندان خواستيم
كه پيشنهادهاي خود براي تبديل اين ديوارهاي بتني
به گالري را ارائه كنند .براي فاز اول 300اثر بهدست ما
رســيد كه داوران 40اثر را از ميان آن انتخاب كردند و
اجرا شد .در 2يا 3فاز بعدي تقريبا تمام ديوارهاي بتني
كه قابليت نقاشي دارند پوشش داده ميشوند و ظرفيت
حدود 200نقاشي هنري را داريم .البته سطح بعضي از
ديوارهاي بتني صاف نيستند ،اما بهدنبال طرحي براي
آنها هم هستيم ».با اين كار ديوارها رنگآميزي شدند
و فضاي مفرحي براي حضور شهروندان فراهم شد ،اما
يك مشــكل ديگر باقي مانده بود؛ اینکه كف اين معبر
ي معمول پيادهروها متفاوت است.
آسفالت و با كفساز 
موسوي ميگويد« :ســنگفرش كردن هزينه زيادي
داشــت و وقت زيادي هم براي كندن آسفالت و ايجاد
پوشــش جديد صرف ميشــد .اينجا هم شهروندان
و هنرمندان روي آســفالت نقاشي كشــيدند .حدود
20نمونه از اين نقاشيها كشــيده شده و فضاي معبر
را عوض كرده است .درنهايت با قدم زدن در 2كيلومتر
خيابان اجتماعي آثار هنري فراواني ديده ميشود».
پس از فازهاي مختلف نقاشــي و رنگآميزي در اين
محور ،نمونههايي از ونداليســم مانند تخريب مبلمان
شهري مشاهده شــد ،اما تاكنون آســيب يا مشكل
خاصي در اين محدوده مشاهده نشــده است كه آثار
طرحهاي اجتماعي را تحتتأثير قــرار دهد .حمايت
شهرداري باعث شــد كه برخي طرحهاي ديگر مانند
اجراي موسيقي ،عرضه مواد غذايي ،پوشاندن خيابان
با برگهاي پاييزي و طراحي سايه يك درخت قديمي
روي زمين هم در خيابان اجتماعي منطقه اجرا شود.
اما آيا بستن 2الين خيابان باعث كند شدن رفتوآمد
در اين محور نشده است .شهرداري منطقه 9ميگويد:
«از نظر مطالعات ترافيكي مشكلي براي تردد خودروها
ايجاد نشــد؛ زيرا عرض خيابان با نگاه به آينده خيلي
زياد انتخاب شــده بود و با حجم فعلي ترافيك بستن
2الين كندرو هيچ مانعي ايجــاد نميكند .در مواردي
كه برنامههاي بزرگ اجرا ميشــد ما 3الين از 4الين
موجود را هم روي خودروها بســتيم و باز هم مشكل
خاصي بروز نكرد».
برنامههاي هنري اين محــدوده با عنوان «جور ديگر»
اجرا شد و ديدگاه شهروندان و شهرداري براساس نبردي
بود كه براي پس گرفتن شهر از خودروها انجام ميشد.
با پايان يافتن بحران كرونا ميتوان انتظار داشت كه اين
خيابان بهصورت معبري پررفتوآمد براي شهروندان،
بازي بچهها و تفريحات گروهي باشد.
در خيابان ميردامــاد و آزادي هم اين الينهاي كندرو
ديده ميشــود كه اكنون پر از خودرو هستند ،اما در
منطقه 9قبل از اينكه خودروها بتوانند اين بخش را به
انحصار خود دربياورند ،شهروندان صاحب شهر شدند.
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دريچه
فلسفه رياضيات ابنسينا

هشــتمين نشست
از مجـــــــموعه
در سگفتارهايــي
درباره بوعليسينا،
چهــــــــارشنبه
۲۵فــــــروردين
ســاعت ۱۱صبح
بــه «فلســفه
رياضيات ابنسينا» با ســخنراني محمدصالح
زارعپور(پژوهشگر پســادكتري در دانشكده
فلسفه دانشــگاه بيرمنگام) اختصاص دارد كه
بهصورت مجازي پخش خواهد شــد .در اين
درسگفتار فلسفه رياضيات معرفي شده و نشان
داده ميشود كه اگرچه هيچيك از آثار ابنسينا
دربردارنده همه وجوه اين فلســفه رياضيات
نيست ،اما نســبت دادن آن به ابنسينا موجه
اســت .عالقهمندان ميتوانند اين درسگفتار
را از اينســتاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به
نشاني  ،ketabofarhangتلگرام اين مركز
به نشاني  bookcityccو صفحه اين مركز در
سايت آپارات پيگيري كنند.

معرفي نامزدهاي نهايي گنكور

آكادمــي گنكور اســامي نامزدهــاي نهايي
مهمترين جايزه ادبي فرانســه را در 3بخش
بيوگرافي ،رماناولي و داستان كوتاه از طريق
ويدئوكنفرانس آنالين معرفي كرد .به گزارش
ليورابدو« ،ثروتمند همچون يك شــاهزاده»
نوشته ابگيل آسور از انتشارات گاليمار« ،زيتا»
نوشته اليويه هرسند از انتشارات آلبن ميشل،
«رود دجله ناله ســر ميدهد» نوشته اميلين
مالفاتو از انتشــارات اليزاد و «شــيطان تپه
گرگها» نوشــته ديميتري روشون-بوري از
انتشارات لو تريپود ،اسامي 4رمان راهيافته به
مرحله نهايي جايزه گنكور در بخش نخستين
رمان هســتند .برنده اين جايــزه 4ماه مي،
همزمان با اعالم برنده جايزه گنكور در بخش
داستان كوتاه و شعر معرفي خواهد شد.
4رمان «سزار و تو» نوشــته ماريان آلفانت از
انتشارات پي.او.ال« ،هلمت و ژون ،پرترههاي
متقاطع» نوشته خوزه الوارز از انتشارات گراسه،
«لوئي ژوه» نوشــته اليويه موني از انتشارات
فوليو اينــدي و «ادمون روســتان ،رنگهاي
متنوع» نوشته توماس سرتيالنژ از انتشارات
آتالنتيكا اســامي نامزدهاي نهايي راه يافته
به جايزه امســال گنكور در بخش بيوگرافي
هستند كه برنده آن درماه ژوئن معرفي خواهد
شــد .كتابهاي «و جنگ تمام شد» نوشته
شموئيل تي .ميير از انتشارات متروپوليس،
«توفانها» نوشته سيلون پرودوم از انتشارات
گاليمار« ،روزهاي آخر» نوشته سيريل روژه
الكان از انتشارات گراسه و «تنها در محاصره
ســگهايي كه گاز ميگيرند» نوشته ديويد
توماس از انتشارات اليويه اسامي 4نامزد نهايي
جايزه گنكور در بخش داستان كوتاه هستند.

كتاب

23023643

تازههاي نشر

ديدار با يك گروه دانشجويي كه دغدغه كتاب و كتابخواني دارند

«كتابيسم»
ترويج فرهنگ مطالعه

دفترهاي سرافينو گوبيو فيلمبردار سينما

رمــان «دفترهــاي ســرافينو گوبيو
فيلمبــردار ســينما» ،اثر نويســنده
ايتاليايــي لوييجي پيراندللــو ،نقدي
بر صنعتي و ماشــيني شــدن جامعه و
صنعت سينماســت .پيراندللو در اين
رمان تقابل تكنولوژي و انسان ،سينما و
تئاتر ،هنر در عصر تكثير مكانيكي آن و
وحدت تكرارناپذير اثر هنري را به تصوير
ميكشــد .دفترهاي اين اثــر تحليلي
انتقادي از واقعيت مــدرن و گواهي بر
تقليل انسان به شيء (كاال) در عصر سرمايهداري
است .پيراندللو در رمانش به ياري مؤلفههاي روانشناختي و فلسفي به
ابهامات و تناقضات سينما و تحليل رابطه انسان با ماشين ميپردازد.
لوييجي پيراندللو در رمانش با رويكردي انتقادي و تيزبيني و نبوغي
پيشگويانه زندگي انسان در عصر سرمايهداري و نابودي هنر راستين و
ارزشهاي انساني را توصيف و به بحران انحطاط هنر و نابودي فضائل
بشري اشاره ميكند .اين كتاب 287صفحهاي را که اثمار موسوي نيا
به فارسي برگردانده چند روز پيش از سوي نشر نو با شمارگان هزار و
100نسخه به بهاي 58هزار تومان منتشر شده است.

همهچيز از خردادماه  ۱۳۹۷شروع شد .اسم گروه آنها «كتابيسم» است و فعاليت آنها به
سعيده مرادي
محله ،منطقه و حتي شهر خاصي محدود نميشود و به وسعت تمام ايران اجرا ميشود .در
خبرنگار
اين طرح و ابتكار جالب ،كتابها به افرادي كه هويت آنها مشخص نيست ،اهدا ميشود.
در واقع كتابها به كسي تعلق ميگيرد كه عالقه و عطش خواندن دارد .در «كتابيسم» اين كتاب است كه صاحبش
را انتخاب ميكند! البد حاال با خودتان ميگوييد اصال اين «كتابيسم» چيست؟

اهداي كتاب به خواننده ناشناس

مليكا مصلحي ،بهعنوان طراح اصلي «كتابيسم»
از ايدهاي ميگويد كه جرقهاش با ديدن يك فيلم
شروع شد .طرحي كه در ابتدا هيچكس موفقيت
آن را باور نداشت و كاري بيهوده بهنظر ميرسيد:
«3سال پيش يك برنامه ويدئويي ديدم كه در آن
خانمي داخل ايستگاههاي مترو انگلستان در حال
توزيع كتاب بين مردم بود .ديدن اين صحنه خيلي
برايم جذابيت داشت و روي من اثرگذار بود .درباره
اين فيلم تحقيقات بسياري انجام دادم و متوجه
شــدم كه اين خانم ،كتابهاي مورد عالقهاش را
به مردم هديه ميدهد .چنين كاري برايم جالب
بود و اين فكر به ذهنم رسيد كه چرا در ايران نبايد
چنين فعاليتهايي انجام شود؟ در اينجا بود كه
ايده «كتابيسم»در ذهن من شكل گرفت .در ابتدا
اين ايده بسيار خام بود و اغلب آن را كاري بيهوده
ميدانســتند .اما من به موفقيت و تأثيرگذاري
اين كار ايمان داشــتم و با اعتقاد كامل وارد اين
مسير شدم».
تيم كامال دانشجويي

آنها وقتي كارشــان را شــروع كردنــد ،فقط ۲
نفر بودند و امــروز گروه «كتابيســم» ۱۱عضو
ثابــت و فعــال دارد .مصلحي دربــاره اين گروه
ميگويد«:تمام اعضاي «كتابيســم» دانشــجو
هستند و ترويج مطالعه كتاب و كتابخواني دغدغه
مشترك همه ماســت .از طريق كانال تلگرامي با
عالقهمنداني كه ميخواهند عضو گروه شوند و با
ما همكاري كنند ،در ارتباط هستيم و عضوگيري
ميكنيم .هدف ما ترويج فرهنگ كتابخواني است
تا افرادي كه عالقهمندند اما نميتوانند براي تهيه
كتاب هزينه كنند ،امكان مطالعه برايشان فراهم
شود .روش كار ما اينگونه است كه كتابهايي را
تهيه ميكنيم و پس از زدن مهر اهدايي و لوگوي
خودمان آن را در نقاط و محلههاي مختلف شهر

قرار ميدهيم تا فردي كــه كتاب را پيدا ميكند
و به مطالعه عالقــه دارد ،آن را بردارد و بخواند».
مليكا مصلحي خاطره جالبــي هم از اين فعاليت
فرهنگي دارد« :ما يك صفحه اينستاگرامي داريم
كه در آنجا نوشتهايم هركسي كتابها را برداشت
براي ما پيغامي بگذارد .يك روز يك مرد آلماني كه
توريست بود براي ما پيغامي ارسال كرد .اوكتابها
را پيدا كرده بود و از اينكه كاري فرهنگي به اين
شكل در كشور ما انجام ميشــود هيجان زده و
خوشحال بود و از ما تشكر كرد».
شروع همهچيز از «آن رسيد لعنتي»

فائــزه حبابــي ،يكي ديگــر از اعضــاي گروه و
نويسندهاي اســت كه مليكا مصلحي با كمك او
توانست طرح كتابيسم را شــكل دهد .او با بيان
اينكه كارشــان با كتاب «آن رســيد لعنتي» اثر
«داريوش مهرجويي» و از مقابل دانشگاه «تهران»
شروع شــد ،ميگويد«:كتابهايي كه براي اين
طرح انتخاب ميكنيم ،بيشتر مربوط به ادبيات
ايران و جهان اســت و البته رمــان و كتابهاي
علمي را هم شامل ميشــود .بوستانها ،موزهها،
مراكز تفريحي و تجاري و ميدانها ازجمله «كاخ
سعدآباد» ،درياچه «چيتگر»« ،پارك دانشجو»،
«موزه پست» و ميدان «امام خميني»(ره) ازجمله
جاهايي است كه تاكنون كتابها را در آنجا قرار
دادهايم .ما به عمد اين مكانها را انتخاب كردهايم.
چون اطمينــان داريم كه همه قشــري در اين
مكانها تردد دارند .كتابيسم به محله يا منطقه
خاصي محدود نيست و همه شهر تهران از جنوب
تا شمال و از شرق تا غرب شهر را در بر ميگيرد.
حتي در شهرهايي مانند كرمان ،گرگان و مشهد
هم اين طرح اجرا شده است .نخستين كار ما هم
با كتاب « آن رسيد لعنتي» داريوش مهرجويي
شروع شد كه مقابل دانشگاه تهران قرار داديم و
بعد از آن همانطور كه توضيح دادم به نقاط ديگر

شهر گسترش پيدا كرد».
حبابي ميگويد نميدانند كتابها بهدســت چه
كســاني ميرســد و چه افرادي كتابها را براي
مطالعه برميدارند ،اما تنها اميدشــان اين است
كه كتابها بين افراد اهل مطالعه دست بهدست
بچرخد و خوانده شود« :تعداد كتابهايي كه در
هر نوبت اهدا ميشود ،متفاوت است و به جايي كه
كتابها را قرار ميدهيم بســتگي دارد .اگر جاي
شلوغ و پر رفتوآمدي باشد ،تعداد كتابها بيشتر
است ،اما اگر جايي باشد كه رفتوآمد در آن كمتر
است ،تعداد كتابهايي كه ميگذاريم نيز كمتر
خواهد بود».
اين نويســنده جوان درباره اينكــه تاكنون چند
كتاب به اين شكل اهدا شــده و هزينههاي اين
كار و كتابها چگونه تأمين ميشــود ميگويد:
«تا امروز بيــش از هــزار جلد كتــاب را به اين
شــكل اهدا كردهايم .بودجه كار را هم خود اعضا
تأميــن ميكننــد .صندوقي هم بــراي اين كار
داريم .دوســتان و عالقهمنداني هم هستند كه
چه با اهــداي كتاب و چه كمكهــاي نقدي كه
از  ۵هزار تومان آغاز ميشــود ،مــا را در اين كار
فرهنگي كمك و حمايت ميكنند .در اين طرح
كتابهاي دست دوم ســالم را كه در حد نو باشد
قبول ميكنيم .برخي از نويسندهها نيز تعدادي
از كتابهاي خودشــان را براي اين منظور اهدا
كردهاند .خودم يكبار  ۳۵جلد از كتابم را با عنوان
«به نام عشق» به «كتابيسم» هديه كردم .برخي
ناشران مانند نشر «آواي مهديس» چه در قالب
اهداي كتاب و چه ارائه كتاب با تخفيف ،بسيار به
ما كمك ميكنند».
در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست

براي كار خير نبايد زمان را از دست داد .حال اگر
اين كار خير فعاليت فرهنگي مثل كتابيسم باشد.
حميد زينال پور ،يكي از مديران «انتشارات آواي

گرگ دريا

مهديــس» در اينبــاره ميگويد«:خانم حبابي
نويسنده ما هســتند و ما از طريق ايشان با طرح
«كتابيسم» آشنا شــديم .اين طرح يك كارخير
فرهنگي است كه بايد توسعه پيدا كند .بنابراين
هرچــه اين طرح گســترش پيدا كنــد و كتاب
بهعنوان منشأ علم و آگاهي بيشتر در اختيار مردم
قرار بگيرد ،از بار مشكالت آنها و به تبع آن جامعه
كاسته خواهد شــد .در اين راه انتشارات ما هم از
هيچ كمكي دريغ نكرده و تا آنجا كه بتوانيم با ارائه
تخفيف يا اهداي كتاب بهصورت رايگان اين گروه
جوان و فعال را كه دغدغــه فرهنگي دارند براي
هدف بزرگي كه دارند ياري ميدهيم».
زينال پور معتقد اســت كه دسترســي آسان به
كتاب موجب ترويج فرهنگ كتابخواني ميشود:
«بسياري از افراد مطالعه نميكنند چون كه كتاب
جلو چشم شان نيســت يا اوضاع اقتصاديشان
بهگونهاي است كه توان خريداري كتاب را ندارند.
وقتي كتاب در دســترس و رايگان باشــد ،افراد
بيشــتري به ســمت كتاب و كتابخواني جذب
ميشوند .بنابراين ميطلبد از چنين طرحهايي
حمايت شود و افراد بيشتري در اين زمينه ورود
پيدا كنند».

«گرگ دريا» رماني جذاب و خواندني از
جك لندن است كه تاكنون مترجمان
متعددي آن را به فارسي برگرداندهاند.
در رمان گرگ دريا ،دغدغه اصلي جك
لندن افشاي ستم و بهرهكشي ناعادالنه
از انسانهاســت .لندن صحنههايي را
كه تصوير كرده با چشــم خود ديده و
قهرمانهــاي داســتانهاي او معموال
كساني هستند كه با آنها معاشرت داشته
است .آثار جك لندن و ازجمله رمان گرگ دريا ،گاهي
رنگ شديد ناتوراليستي بهخود ميگيرند و غالبا تجزيه و تحليلهاي
بسيار دقيق اجتماعي هســتند .او در اين اثر ميگويد« :زورمندان
ناتوانان را ميخورند كه نيروي خود را حفظ كنند .خوشبختها پيش
از همه ميبلعند و بيش از همه حركت ميكنند ».جك لندن در اين
رمان به ابرانسان نيچه نظر داشته و در داستان به بزرگان عرصه ادب و
انديشه مانند هربرت اسپنسر ،عمر خيام ،ايپوليت تن ،شكسپير و جان
ميلتون اشاره دارد .انتشارات علمي و فرهنگي اين رمان را با ترجمه
جواد پيمان در 378صفحه با شمارگان هزار نسخه به بهاي 45هزار
تومان منتشر كرده است.

آسياب كرانه فِالس

رمان «آســياب كرانه فــاس» دومين
تجربه كتاب نيستان در انتشار گزيده آثار
داستاني مشهور غرب به شمار ميرود.
اين رمان كه از آثار نويسنده شهير عصر
ويكتوريايي ،ماري آن ايوانس مشــهور
به «جورج اليوت» به شــمار ميرود به
كوشــش ليدا طرزي به فارسي ترجمه
و منتشر شده است .اين كتاب در نسخه
فعلي در واقع خالصــهاي از اين رمان
است كه پيش از اين در ســال  ۱۸۶۰منتشر شده است.
ماري آن ايوانس نام مستعار مردانه جورج اليوت را براي خود انتخاب
كرد تا اطمينان يابد آثارش مورد توجه جدي مخاطبان قرار ميگيرد.
اگرچه نويسندگان زن در آن زمان آزادانه نام اصليشان را در آثار خود
مينوشتند؛ اما او ميخواست تا تنها يك نويسنده داستانهاي عاشقانه
نباشد .ايوانس يكي از برجستهترين نويسندگان عصر ويكتورياست و
آثارش كه داستان آنها بيشتر در انگلستان به وقوع ميپيوندد ،بهخاطر
ديدگاههاي رئاليستي و روانشــناختي خود شهرت دارد .بسياري از
منتقدان او را مبدع روش آناليز روانشناسي شخصيتهاي رمانهاي
مدرن ميدانند .انتشــارات نيســتان اين كتاب را در 208صفحه با
شمارگان 800نسخه به بهاي 45هزار تومان منتشر كرده است.
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يادداشت
لزوم تغيير در قانون بهكارگيري سالح
توسط محيطبانها
جمشيد محبتخاني

فرمانده يگان حفاظت محيطزيست
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جنگلهاي  هيركانيبرايقاچاقچيانچوبناامن ميشود
طرح «پيمايش و ارزيابي هوايي جنگلهاي هيركاني» با هدف كنترل حريق و قاچاق چوب از صبح امروز در شمال كشور آغاز ميشود
رئيس مركز نوآوري و فناوري منابع طبيعي :رصد هوايي ،مرزهاي جنگل را براي جلوگيري از تغيير كاربري و دستاندازيها تثبيت ميكند

تكدرخت هم ممكن اســت چون تصويربرداري
آنها در3مرحلــه انجام ميشــود .بدينترتيب با
افزايش كيفيت تصاوير و الگوريتم اجرايي تالش
ميشــود نظارت بر جنگلها به باالترين ســطح
ممكن برســد .هواپيماهاي تكموتوره در ارتفاع
حدود 2هزار پا پرواز ميكننــد و با دوربينهاي
داراي حساســيت بــاال كه دقت عكســبرداري
خوبي دارند اقدام به تصويربــرداري از جنگلها
ميكننــد .در فــاز اول رصد هوايي قرار اســت
نزديك بــه 100هكتار از جنگلهــاي هيركاني
شمال كشــور عكسبرداري شــود .در فاز بعدي
نيز تمامي محــدوده هيركاني يــا محدودههاي
بحراني جنگلهاي شمال كشــور عكسبرداري
ميشود .فاز نخست طرح رصد هوايي جنگلهاي
شمال كشــور كه امروز با حضور رئيس سازمان
جنگلها انجامميشود ،قرار اســت طي 2ماه و
پيش از آغاز تابستان 1400به پايان برسد .با پايان
تصويربرداري نيز مراحل خروجي گرفتن كار آغاز
ميشــود تا در فاز دوم پوشــش حداكثري رصد
هوايي جنگلها آغاز شود كه بخشي از جنگلهاي
بلوط زاگرس را نيز شامل خواهد شد.

سيدمحمد فخار

خبرنگار

يكي از مهمترين طرحهاي نظارت بر
منابع
جنگلها از صبح امروز در جنگلهاي
طبيعي
شمال كشــور آغاز ميشــود .طرح
«پيمايش و ارزيابي هوايي جنگلهاي هيركاني»
قرار است طي 2ماه تصويربرداري جنگلهاي آمل
تا نوشــهر را با حضور هواپيماهاي سبك به انجام
برســاند تا اقدامات نظارتي بر ناحيه هيركاني از
آسمان شمال كشور انجام شود.
ساالنه براســاس آمار ســازمان جنگلها ،صدها
هكتار از جنگلهاي شمال كشــور با حريقهاي
گسترده و بعضا غيرقابل اطفا مواجه ميشوند كه
ارزشمندترين منابع طبيعي كشور را به خاكستر
تبديل ميكند.
حميدرضــا ســليماني ،رئيس مركز نــوآوري و
فناوري منابع طبيعي امــا درباره طرح پيمايش و
ارزيابي هوايي جنگلهاي هيركاني به همشهري
گفته است كه اكنون موضوع صيانت و حفاظت از
جنگلها در قالب پايش جنگل تعريف شده است.
بهگفته او ،در دهههاي اخيــر صيانت از جنگلها
با چالشهاي فراوان مواجه بــود .قبل از انقالب،
چالش اصلي جنگلها موضوع ملي شدن آنها بود و
پس از ملي شدن جنگلها ،در دورههاي مختلف،
مشــكالت ديگري گريبان جنگلهــا را گرفت.
بهعنوان مثال جنگلهاي كشــور ســالها منبع
اصلي بهرهبرداري چوب بودند .اما از 4سال پيش
كه بحث توقف بهرهبرداري از جنگل با عنوان طرح
تنفس مطرح شد ،چالش قاچاق چوب تشديد شد
و ســازمان جنگلها با جديت بهدنبال آن بود كه
مانيتور كردن جنگلها را با ســرعت باال و هزينه
كم انجام دهد.
كمك فناوري به جنگلهاي شمال

در ديماه 1399بود كه با تفاهم سازمان جنگلها
و معاونت علمي رياستجمهوري ،مركز نوآوري و
فناوري منابع طبيعي شكل گرفت .نخستين اقدام
اين مركز نيز استفاده از پتانسيلهاي دانشبنيان
براي خدمت بــه منابع طبيعي بود .بــا اين اقدام،

اهميت رصد هوايي ناحيه هيركاني

تصويربرداري هوايــي و مانيتور كردن جنگلها به
وسيله هواپيماهاي فوقسبك با هزينه بسيار مقرون
به صرفه انجام ميشــود .بهگفته مقامات سازمان
جنگلها ،اين فناوري كامال اقتصادي است و موجب
صرفهجويي بســيار در تصويربرداري گرانقيمت
هوايي ميشود .بدينترتيب در فاز نخست طرحي
كه قرار است از صبح امروز (دوشــنبه) اجرا شود
تصويربرداري هوايي جنگلهاي شــمال كشور در
حدفاصل آمل تا نوشهر انجام ميشود.
مزاياي رصد هوايي

رصدهوايي 3مزيت مشخص براي منابع طبيعي

كشور بهويژه در جنگلهاي شــمال دارد .رئيس
مركز نوآوري و فنــاوري منابع طبيعي در اينباره
ميگويــد :در بخش قاچاق چــوب ،روند مانيتور
كــردن را بهنحوي پيــش ميبريم كه آســمان
جنگلها را براي قاچاقچيان چــوب ناامن كنيم
تا سودجويان نتوانند منافع شــخصي خود را در
جنگلهاي شمال پيش ببرند.
بهگفته سليماني ،با انجام اين رصدها ،نظارت دقيق
حريقهاي جنگلي نيز انجام ميشود تا بدينترتيب
حفاظت از جنگلها به باالترين سطح ممكن برسد.
استفاده از هواپيماي فوقسبك كامال در اين بخش
گرهگشاست چون ميتواند مناطق درگير آتش را

آشوراده دوباره در خطر طرحهای گردشگري
زهرا رفيعي

خبرنگار

ستاد ملي هماهنگي و مديريت
محيط
تاالبهاي كشــور به رياست
زيست
معاون اول رئيسجمهور سال
گذشته برنامهاي 5ساله براي تاالب ميانكاله به
تصويب رساند كه براساس آن قرار است طرح
مخرب گردشــگري در مهمترين ذخيرهگاه
زيستكره كشور اجرا نشــود .اما در روزهاي
گذشته نيز مسئوالن اســتانداري گلستان از
صدور مجوز طبيعتگردي جزيره آشوراده (در
قسمت غربي تاالب ميانكاله) در شورايعالي
معماري و شهرسازي كشور خبر دادند و هفته
گذشته حاضران در چهارمين جلسه ستاد ملي
تاالبها هم به اجراي طرح گردشــگري در
جزيره آشوراده رأي مثبت دادند .اما حاال وكيل
پرونده آشــوراده به همشهري گفته است كه
شورايعالي معماري و شهرسازي با امضاي
نهايي طرح گردشگري آشوراده مخالفت كرده
است.
براساس برنامه 5ساله شوراي ملي تاالبها،

سازمان حفاظت محيطزيست موظف شده
اســت ظرف 36ماه (از زمان شــروع برنامه)
برنامه جامع مديريت زيســت بومي ميانكاله
را با كمك ساير دســتگاهها تهيه و اجرا كند.
اجراي پروژههاي اكوتوريســتي براســاس
اهداف كنوانسيون رامسر و مطابق با ضوابط
طرح جامع پناهــگاه حياتوحش ميانكاله با
هدف تقويت كاركرد تــاالب و جوامع محلي
و ايجاد اشتغال مورد تأكيد قرار گرفته است
ولي حدود  2سال اســت كه معاونت قضايي
دادســتاني كل كشور دســتور توقف اجراي
هرگونه ساختوساز منجر به تخريب و تغيير
كاربري شبهجزيره آشوراده را بهعنوان بخشي
از تاالب ميانكاله ،صادر كرده اســت .فعاالن
محيطزيست اما نگران هستند كه البيهاي
سياســي در ماههاي آخر دولــت دوازدهم
بهدنبال تغيير رويه پيشين باشد.
مســعود باقرزادهكريمــي ،مديــركل دفتر
حفاظت و احياي تاالبهــا در زمان تصويب
برنامه 5ساله تاالب ميانكاله ،درباره سرنوشت
آشوراده گفته بود كه بخشهايي از آشوراده
بهعنــوان تفرجگاه ارزيابي و تعيين شــده و

اجراي اكوتوريسم مبتني بر ضوابط حفاظت
از حياتوحش در جهت ارتقاي منافع محلي و
كاركردهاي تاالب ،مورد تأييد دولت و سازمان
حفاظت محيطزيست است.
طرح گردشگري آشــوراده كه در يك دوره،
تحت عنوان طبيعتگردي مطرح شد ،شامل
ساخت اســكله ،مسير دسترســي ،آالچيق،
رســتوران و ديگر زيرســاختهاي مورد نياز
حضور گردشگران در اين ذخيرهگاه زيستكره
بود كه مديركل دفتر حفاظت و احياي تاالبها
در سازمان حفاظت محيطزيست در اينباره به
همشهري گفت :احكامي كه طي برنامه 5ساله
صادر شــد از تغيير كاربري تاالب جلوگيري
خواهد كرد .براساس ضوابط كنوانسيون رامسر،
اقامت شبانه در تاالب رخ نخواهد داد در نتيجه
ســرمايهگذار فقط در شهرهاي اطراف امكان
ساخت هتل خواهد داشــت و گردشگران را
براي دوچرخهسواري و پيادهروي در مسيرهاي
مشخص چوبي و پرندهنگري در دكلهاي از
پيش طراحي شده با قايق به منطقه خواهد برد.
تنها ســازههاي موجود دستشويي و سايهبان
چوبي براي استراحت است .مسعود باقرزاده

به ســرعت رصدكند و كنترل و اطفاي حريق را
تسهيل كند.
بهگفته رئيس مركز نــوآوري و فنــاوري منابع
طبيعي با توجه به وســعت زياد كشور ،ابزار رصد
هوايــي ميتواند موجــب تثبيت مرزهــا براي
جلوگيري از تغيير كاربري اراضي جنگلي شود.
جزئيات كار در آسمان هيركاني

هواپيماهاي طــرح پيمايــش و ارزيابي هوايي
جنگلهــاي هيركانــي تكموتوره بــا ظرفيت
2سرنشين هستند كه كار تصويربرداري را انجام
ميدهند .با اين اقدام پايش دقيق در حد نظارت

كريمي افــزود :نميتوانيم بهطور كلي حضور
مردم را در مناطق حفاظت شده ممنوع كنيم.
بلكه ميتوان با تعيين ضوابط فقط عالقهمندان
واقعي را به منطقه راه داد .متأسفانه عموم مردم
بهرهبرداري درست از اين مناطق ندارند و مثال
ترجيح ميدهند در اين نقاط مجالس عروسي
برگزار كنند .سازمان حفاظت محيطزيست اما
نبايد در برابر فشارها كوتاه بيايد و از كساني كه
بهدنبال حفاظت از 60كيلومتر عرصه تاالبي
كشور هستند حمايتكند چون ميانكاله جاي
ساختوساز هتل نيست.
محمد داســمه ،وكيل ســتاد مردمي نجات
آشوراده نيز درباره طرح گردشگري آشوراده
به همشهري ميگويد :حسب مصوبات سال
97و 94شــورايعالي معماري و شهرسازي،
ايجاد منطقه گردشگري در مناطق چهارگانه
و حساس زيستمحيطي مطلقا ممنوع است.
دو سال پيش دادســتان كل كشور به استناد
نداشــتن مجوز از شــورايعالي معماري و
شهرسازي ،به دادســتان بندر تركمن اعالم
كرد كه به اين پروژه اجازه ساخت ندهد .اما اين
طرح دوباره به جريان افتاده است .ولي سازمان

نظارت بر قاچاق چوب در جنگلهاي هيركاني با
كمك شركتهاي چوب و كاغذ چندين دهه است
كه ادامه دارد .اما نظارت زمينــي تنها در مبادي
ورود به جنگل صورت ميگيــرد .اكنون بهگفته
مسئوالن ســازمان جنگلها ،پيمايش و ارزيابي
هوايي جنگلهــاي هيركاني شــيوه جديدي از
نظارت بر رويشــگاههاي هيركاني را آغاز ميكند
كه عــاوه بركنترل هوايي جادههــاي جنگلي و
منتهي به جنگل ،مســيرهاي غيررسمي و خاكي
ميان جنگلها نيز در اين طرح شناسايي ميشود و
بدينترتيب براي مقابله با قاچاق چوب ،بيشترين
امكانات و تجهيزات به ميدان ميآيند .با توجه به
وســعت 2ميليون هكتاري جنگلهاي هيركاني
شمال كشور نيز ورود فناوريهاي نوين به كنترل
دقيق جنگلها بهمنظــور مقابله با قاچاق چوب و
حريق جنگل اقدام نويني اســت كه در صيانت از
منابع طبيعي كشور در حال انجام است.

عكس :همشهري /عقیل مهقانی

بر اســاس قانون بهكارگيري ســاح،
محيطبانها ميتوانند تنها براي حفظ
جان خود و همكارانشــان از ســاح
اســتفاده كنند .اگر يك شكارچي متخلف و مســلح به مناطق
چهارگانه و حفاظتشده ورود كند و اقدام به شكار جانوران كند،
محيطبان حتي نميتواند پس از فرمان نبردن شكارچي متخلف از
فرمان ايست محيطبان و اخطارهاي او به سمت شكارچي متخلف
يا حتي به الستيك خودروی شكارچيان غيرمجازي كه چندين
راس حياتوحش را شكار كردهاند شليك كند.
اســتفاده از سالح توســط محيطبان بر اســاس قانون حمايت
از محيطبانها و جنگلبانــان تنها در صورتي ممكن اســت كه
شكارچي غيرمجاز به سمت محيطبان شليك كند .در آنصورت
نيز محيطبان بايد در مرجع قضايي اثبات كند كه بهدليل در خطر
بودن جان خود و همكارش اقدام به شــليك بهسوي شكارچي
متخلف كرده است .قانون بهكارگيري سالح توسط محيطبانها
كامال متفاوت با قانون بهكارگيري ســاح توسط ديگر نيروهاي
مسلح ازجمله پليس است .بهعنوان مثال براساس قانون ،پليس
ميتواند الستيك يك خودروی مســروقه را كه به دستور توقف
پليس توجه نكرده ،پس از شــليك تير هوايــي هدف قرار دهد.
اما محيطبان هرگز نميتواند الســتيك خودروی يك شكارچي
غيرمجاز را حتي حين فرار و بيتوجهي به دستور ايست و اخطار
محيطبان هدف قرار دهد .حتي به سمت شكارچي حين شكار يا
در حال فرار نيز نميتواند شليك كند.
محيطبانها بايد بتوانند الاقل امكان شليك تير هوايي براي اخطار
به شــكارچيان غيرمجاز يا هدف قرار دادن الســتيك خودروی
شكارچيان مسلح در حال فرار را كه با ورود بدون مجوز به مناطق
چهارگانه و حفاظتشده اقدام به شــكار گونههاي حياتوحش
كردهاند داشــته باشــند؛ اما قانون حمايــت از محيطبانها و
جنگلبانان امكان اســتفاده از ســاح در چنين مــواردي را به
محيطبانها نداده است.
پس از شهادت  2محيطبان زنجاني اما درخواستهايي مبني بر
اصالح قانون بهكارگيري ســاح توسط محيطبانها مطرح شده
است و يگان حفاظت محيطزيست هفته آينده و پس از به اتمام
رساندن پرونده  2محيطبان شهيد در بنياد شهيد و انجام اقدامات
بيمهاي براي آنها ،پيشنهاد تغيير در قانون استفاده از سالح براي
محيطبانها را مطرح ميكند و با تشــكيل اتاق فكر در اين مورد
تالشها براي اصالح اين قانون آغاز ميشود.
ايجاد تغيير در قانون اســتفاده از سالح توســط محيطبانها با
هدف مجاز بودن آنها به شليك پيشگيرانه در جدال با شكارچيان
متخلف و غيرمجاز البته نياز به تدبير كامل دارد و بايد با همكاري
صاحبنظران و تصميمگيران به گونهاي قانون بهكارگيري سالح
توسط محيطبانها را اصالح كرد كه نتيجه آن كاهش تنش بين
شــكارچي و محيطبان ،حفظ جان محيطبانها و حفاظت بهتر
و بيشتر از محيطزيست و حياتوحش كشــور باشد .در فرايند
اصالح قانون نحوه بهكارگيري ســاح توســط محيطبانها اين
نكته را نيز بايد در نظر داشت كه زماني طرف مقابل مانند آنچه در
مرزباني كشور ميگذرد دشــمن است و شيوه بهكارگيري سالح
در برابر دشــمن كامال متفاوت با بهكارگيري اسلحه در برابر يك
شكارچي متخلف است كه دشمن نيســت و هموطني است كه
تخلف محيطزيستي مرتكب شده اســت .محيطبانان ايراني نيز
براي حفظ حياتوحش و محيطزيست ايران زحمت ميكشند و
قاتل هموطنان متخلف خود نيستند .بنابراين قانون بهكارگيري
سالح توســط محيطبانها بايد با در نظر گرفتن تمامي جوانب
اصالح شود.

زيستبوم
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جنگلها و مراتع و شــورايعالي معماري و
شهرسازي بهشــدت با آن مخالفت كردهاند
و ساختوســاز را فقط بيــرون از اين جزيره
امكانپذير دانستهاند.
او با اشاره به اينكه اين طرح در ابتدا 380هكتار
بود و حاال 22هكتار شده است ،ميگويد :طرح
گردشگري آشوراده از نظر استادان دانشگاهها
و كارشناس دادگستري تخريبكننده است.
ضمن اينكــه ايران به كنوانســيون حمايت
از گونههاي مهاجر  CMSپيوســته اســت
و در ســال 2017ايران به اين كنوانســيون

پيشنهاد افزودن فوك معمولي و خاكستري
خزر به فهرســت حمايت كنوانسيون را ارائه
كرد .درحاليكه با اجراي طرح گردشــگري
در آشوراده بخش فوك خزري در كنوانسيون
حمايت از گونههــاي مهاجر كــه ايجاد آن
پيشنهاد ايران بود ،زير پا گذاشته ميشود و
زيستگاه اين گونه از بين ميرود .عالوه بر اين
موارد ،طبق دســتورالعمل مديريت مناطق
تحت حفاظت و آنچنان كه مركز پژوهشهاي
مجلس به آن اشاره كرده است ،پناهگاههاي
حياتوحش زون تفرج ندارند.
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کارگران در صف بیمه بیکاری

خبر
فرايند دسترسي به اسناد كشور
پس از 50سال اصالح شد

گزارش ميداني همشهري از وضعيت كارگراني كه بهدنبال دريافت بيمه بيكاري،
در روزهاي سياه تهران راهي ادارات كار و تامين اجتماعي شدهاند
مريم لطفي

فروردين است ،هنوز كمر بهار
گزارش تا نشــده اما تا دلت بخواهد
آفتاب زبانه ميكشد و هول و
والي گرماي تموز به جان آدمها افتاده است.
هنوز مانده تا صالت ظهر ،اما خورشيد جا
گرفته وسط آســمان و آدمها بيحوصله و
گرمازده ،پوشه به دست ،ماسك بهصورت،
پلهها را باال و پاييــن ميكنند .اينجا ،اداره
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي اســتان تهران
اســت .شــعبه جنوب غرب ،نبش خيابان
سرهنگ سخايي و سي تير؛ همان خيابان
«هميشــه بيــدار» بــا درختهــاي
باال بلندش.
 6ماه معطلي را چه كنيم؟

اداره خلوت اســت ،آدمها يكييكي ،دو تا
دو تا ميآيند و ميرونــد .خبري از ازدحام
هميشــگي اداره نيســت .كوران كرونا و
تعطيلي نصفه نيمه تهــران ،كار خودش را
كرده و عدهاي را خانهنشــين كرده است.
بهخصوص كارگرهايي را كه كرونا ،تيشه به
ريشه كارشان زده و حاال گرفتارتر از هميشه
ب را و روز را.
روزگار ميگذرانند؛ ش 
رضا 33ساله است .چشمهايش توي سالن
دودو ميزند و تازه در حال كشــف محيط
است .به راحتي به حرف ميآيد و قصهاش
ي
را ساز ميكند« :توي شــركت تابلوساز 

بیمه آحاد مردم وظیفه دولت است

حسین حبیبی ،عضو هیاتمدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار در مورد وضعیت کارگران
بیکارشده در دوره کرونا به همشهری میگوید« :شرایط کرونایی خارج از اراده کارگران است
و در خیلی مواقع قراردادها موقتا به حالت تعلیق درآمده یا کارگاهها تعطیل شدهاند .چون
این شرایط خارج از میل و اراده کارگران است ،تا زمانی که شرایط به حالت اول برنگردد ،آنها
مشمول دریافت بیمه بیکاری میشوند ».او بر اصل 29قانوناساسی اشاره و تاکید میکند:
«اصل 29قانوناساســی ،دولت را مکلف میکند تا آحاد مــردم و تکتک جامعه را از محل
درآمدهای عمومی بیمه کند .متاســفانه کارگرانی که سر چهارراهها و میدانها به دنبال کار
میایستند ،طبیعتا از هیچگونه حمایتی برخوردار نیســتند ».حسینی معتقد است در این
زمینه باید در مردم مطالبهگری ایجاد شود« :خبرنگاران و فعاالن اجتماعی وظیفه دارند در
این باره اطالعرسانی و آگاهیبخشی کنند .به استناد اصل 29قانوناساسی ،کلیه کارگرانی که
شاغلند و هیچگونه ارتباطی در روابط کار نداشته و بیمه هم نیستند ،به حمایت دولت نیاز دارند
و در واقع سر و سامان دادن به وضعیت آنها جزو وظایف دولت است ».نصراهلل دریابیگی ،فعال
کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و دبیر مناطق شمال کشور اما به معضل دریافت
بیمه کارگری در مورد کارگران ساختمان اشاره کرده و به همشهری میگوید« :از لیست بیمه
هر کارگری که به تامین اجتماعی ارائه میشود7 ،درصد را کارگر پرداخت میکند20 ،درصد را
کارفرما3 ،درصد را دولت و 3درصد هم در حساب دیگری به نام بیمهبیکاری ذخیره میشود .در
سال گذشته عدهای از کارگران بیکارشده در سامانه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ،ثبتنام
کردند .با این حال به مدت 3ماه کمتر از حداقل دستمزد از منابع دولتی دريافتي داشتند .به
مرور که کرونا جدیتر شد ،سامانه تامیناجتماعی را فعال کردند و در حال حاضر کارگرانی
که در بخش خدمات ،آموزش و ترابری بیکار میشوند ،هم میتوانند از صندوق بیمهبیکاری
استفاده کنند .اما متاسفانه کارگران ساختمانی که جزو مظلومترین قشر هستند ،چون در
تامیناجتماعی ،رابطه کارگری و کارفرمایی برای آنها تعریف نشده ،نمیتوانند از بیمه بیکاری
بهرهمند شوند .امیدواریم دولت این 3درصد را برای کارگران ساختمانی نیز پرداخت کند تا
آنها هم مشمول بیمه بیکاری شوند».

بيمه به شرط حضور و غياب؟

يكي ،دو نفر ديگر رســيدهاند؛ تازه شماره
گرفتهاند و پوشه مداركشان پر و پيمانتر
بهنظر ميرسد .مرد ميانسالي پيش ميآيد؛
عصباني ،خســته و گرمــا زده ميگويد:
«مشــكل كه يكــي ،دوتا نيســت خانوم!

عكس :همشهري /امير پناهپور

خبرنگار

يكي از رفقــام كار ميكردم .حقوقم مرتب
پرداخت نميشــد و اغلب با تأخير بود ،هر
بار مجبور ميشــدم به زبون بيام و آخرش
مثال يه تومن عليالحساب ميگرفتم .منم
مونده بودم توي رودربايستي .بعد يه مدت
چند تا نيروي جديد گرفتن .فهميدم حقوق
اونها هم از من بيشتره ،هم به موقع پرداخت
ميشه .اون موقع بود كه ديگه واقعا شاكي
شــدم .فهميدم دنبال بهونه بودن كه ردم
كنن .منم گفتم سنوات اين چند سالي كه
باهاتون كار كردم رو بديــد من برم .انقدر
امروز فردا كردن كه ديگه خسته شدم .حاال
هم اومدم اينجا ببينــم ميتونم براي بيمه
بيكاري اقدام كنم يا نه ،نخستين روزه ميام
و خيلي وارد نيستم».
سالن نيمهتاريك است ،مهتابيهاي كمجان
روي ديوار ،انگار رو به مرگند و ُهرم گرماي
توي خيابان ،خــودش را هــل داده توي
ساختمان و تمام ســالنها و اتاقها را فتح
ميكند .عرق شــره ميكند روي پيشاني
رضا و بعد ميرود زير ماسك.
رضا مجرد است؛ «با اين اوضاع مگه ميشه
زن گرفت ،اون موقع كه سر كار بودم تو فكر
ازدواج بودم ،اما االن ديگــه كال بيخيال
من مجرد موندم توي خرج خودم،
شــدمِ .
خدا به داد اونايي برسه كه زن و بچه دارن.
به منم گفتن 6ماه طول ميكشه تا كار بيمهم
درست شه و دريافتي داشته باشم .توي اين
شيشماه بايد چيكار كنم رو خودمم هنوز
نميدونم».

سرخيم ،اما با سيلي

روزگار كرونا روزگار عجيبي است ،از آدمها
تنها چشمهايشــان پيداست و اينجا اغلب
چشــمها بيحالتند .شمارشگر توي سالن
پشت هم شــماره اعالم ميكند هرچندتا
درميان مردي يا زني شماره بهدست پيش
ميآيــد؛ اغلب كالفه ،اغلــب بيحوصله و
پريشان و بيشتر از همه بالتكليف.
محمد مرد 44سالهاي است كه تازه رسيده
و نشسته روي صندلي راهرو تا نفسي تازه
كند20« :سال توي يه كارگاه تراشكاري كار
كردم .اما يك دفعه تجهيزات و مواد گرون
شد .يه شبه به ما گفتن خوش اومدي! البته
ماجرا براي  3سال پيشه .با دو تا بچه چيكار
ميكردم؟ همون موقــع اومدم دنبال بيمه
بيكاري و خالصه بعد از كلي دوندگي كارم
درست شد .چند ماهي بيمه بيكاري گرفتم
و  3سال بعدش توي توليدي زيره كفش كار
پيدا كردم .اما بعد از 6ماه دوباره يه عدهمون
رو تعديل كردن .بازم 3ماه بيكار بودم».
هر يك جمله را كه ميگويد ،قطرههاي عرق
را با پشت دست از پيشــاني پس ميزند و
دوباره درســت از همانجا عرق ميجوشد.
گرم اســت و آدمها بيطاقتند و اول و آخر
حرفشان يك چيز اســت؛ چه كار كنند؟
«3ماه با ماشين كار كردم و بعدش رفتم يه
كارگاه ريختهگري ،اما بعد از چند ماه ،شب
عيد گفتن ســفارش كم شده و به سالمت.
هيچكــس شــرمنده زن و بچهش نشــه،
خالصه كه با ســيلي صورتمون رو سرخ
كرديم خانوم .سابقه بيمهم كم نيست ،قبال
هم فقط شــش هفتماه از بيمه بيكاريم
استفاده كرده بودم ،حاال اومدم ببينم دوباره
چندماه بهم تعلق ميگيره».
اداره خلوت اســت و اغلــب مراجعان مرد
هستند ،بهاره اما زني است 35ساله كه در
يك كارخانه كارتنســازي كار ميكرده و
صاحب كارخانه بيخبر از كارگران يكباره
شركت را فروخته و يكشبه 300كارگر را
بيكار كرده است .گرچه بعدا خبر رسيده كه
ضرر كرده و گره به كارش افتاده« .پيرمرد
در دم سكته كرده و حاال گوشه بيمارستان
افتاده ،آه  300نفــر آدم دامنش رو گرفت.
چند ســال بود من اونجــا كار ميكردم و
نخســتين باره اينجوري بيكار شدم .بهم
گفتن برو دنبال بيمه بيكاري و اينجا هم كه
معلوم نيست كي كارم درست بشه».

بيكاري يه درده ،بدو بدوهاي بعدش يه درد
ديگه .من توي كارگاه چوب كار ميكردم.
بعد از 10سال ،چند وقت پيش بيكار شدم.
غصه عالم آوار شد روي سرم ،خودم به درك،
غصه زن و بچه آدم رو پير ميكنه .زن من
مشكل قلبي داره .يهبار عمل كرده و استرس
براش سمه .نميخوام غصه بخوره .ميترسم
سكته كنه بيفته روي دستم».
اســمش جواد اســت .ميگويد 40ساله
است اما بيشتر بهنظر ميرسد .گرد سپيد
نشسته روي موها و سياهيها را عقب زده؛
چشمهايش خسته و بيحالت است و وسط
ف با ماسك روي صورتش بازي ميكند:
حر 
«دردســرت ندم خانوم ،همــون موقع كه
اخراج شــدم ،رفتم دنبال بيمــه بيكاري.
ميگن تا يهماه بعد از اينكه بيكار ميشــي
بايد بري دنبال اين بيمه ،حاال خوبه باز من
ميدونستم ،خيليا كه بيچارهها نميدونن و
همين چندرغازم از دست ميدن .تو رو خدا
شــما به مردم آموزش بديد .خالصه رفتم
دنبال بيمــه ،هي هر روز بــرو ،بيا! چندبار
وسطش ميخواستم ول كنم اما دوباره اين
كارو نكردم .توي همون 6ماه ،هي با خواهش
و التماس ماشين يكي از دوستامو گرفتم و
روي ماشين كار كردم .هر چي درميآوردم
پنجاه ،پنجاه بينمون تقسيم ميشد».
سر تكان ميدهد ،ماسك را پايين ميكشد
و ميخندد؛ جاي خالي دندان جلو ،چيزي
شبيه به يك نغمه ناجور است« :يهبار توي
خيابون با يكي دعوام شــد و اين بال سرم
اومد .حاال همــه اينا بــه درك ،االن 6ماه
گذشته و گمونم از ماه بعد بيمهام رو بريزن
اما گفتن هرماه مأمور ميفرستن دم خونه
ببينن واقعا بيكارم يا نه .آخه اين چه كاريه؟!
زن من هنوز نميدونه من بيكارم .نميخوام
بفهمه ،حاال بست بشــينم تو خونه؟ يكي
مثل من ايــن بدبختــي رو داره ،يكي هم
ميخواد بره دكتر ،بره دنبال يه كار ديگه،
چه ميدونم ،مردم هزار جور گرفتاري دارن.
هر كي هم كه بيمه ميگيره بازم دنبال اينه
كه يه كار بخور و نميري كنارش پيدا كنه.
نميشه بست بشينه توي خونه كه! يكي از
دوستام يه آشنا داره اينجا .اومدم رو بندازم
ببينم ميتونه يــه كاري كنه براي حضور و

غيابم يا نه».
گرفتاري مثل بهمن است .از تلنگري شروع
ميشود ،بعد مثل هيوال بزرگ ميشود و قد
ميكشد و جوالن ميدهد .اينجا ،آدمهاي
گرفتار ،جمعشان جمع است.
حرفهاي جــواد ،مرد ديگــري در همان
حوالي را ميكشد سمت ما .مردي 46ساله
كه 12سال در يك اتوشويي كار كرده و حاال
آمده براي گرفتن سختي كار؛ «مثل اينكه
براي كار دستگاه پرس سختي كار در نظر
ميگيرن .البته 5ساله از خشكشويي اومدم
بيرون اما وقتي اينو شــنيدم اومدم ببينم
جريان چيه .از آخرين بيمهاي هم كه برام
رد شده خيلي گذشــته ،ميگن ديگه بيمه
بيكاري بهــم تعلق نميگيــره .مگر اينكه
دوباره جاي ديگهاي برم سركار و بعد بتونم
مجددا پرونــدم رو به جريان بنــدازم و از
صاحب كار قبليم شكايت كنم».
مرد هنوز نميداند دوندگي را به جان بخرد
يا نه ...گيرم كه خريد ،كار جديد را چطور
دست و پا كند؟
يكي گرفتار ميشود ،يكي سير...

بهار ســياه تهران جوالن ميدهد و خيابان
«هميشه بيدار» مثل هميشه شلوغ است.
مردها گله به گله كز كردهاند گوشه خيابان
و موقع حرف زدن ماسكهايشان را پايين
ميكشند .اداره كه خلوت باشد ،مردها گره
به ابرو مياندازند و پكرتر ميشــوند .علي
يكي از همين مردهاي ســن و سالداري
اســت كه پا به پاي مراجعان پلهها را باال و
پايين ميكند .علي دالل اســت ،واســطه
آدمهاي كشتي به گل نشسته و مؤسسات
حقوقــي .يك مشــت كارت مؤسســه را
توي دســت گرفته و جلــوي آدمها پيش
ميكشد« :آدمهاي بيكار و بدبخت و گرفتار
ميان اينجــا و كار ما هم اينه كه بهشــون
مؤسســههاي حقوقي رو معرفــي كنيم و
اينجوري يه پولي هم گير خودمون مياد».
روزگار عجيبي است ،نان يك نفر ،در گرو
گرفتاري يك نفر ديگر؛ «هر يه نفري كه به
مؤسسه معرفي كنم يه پورسانتي بهخودم
ميدن .بعضي روزا اداره شلوغ ميشه و كار
ما هم بيشتر رونق ميگيره .يه وقتايي هم

مثل امروز بيشتر از يكي دو مورد نيست كه
به تورمون بخوره».
علي  7ســال اســت كه ســاعت  8صبح
رسيده جلوي اداره كار و عصر هم به سياق
كارمندان معمول راهي خانه شده است .اما
نه اتاق و ميز كار دارد نه هيچ امتياز ديگري.
نان علي گره خورده به باال و پايين رفتن از
 8پله جلوي ورودي؛ ديگر ســرما و گرما و
و جوالن كرونا هم برايــش توفيري ندارد؛
آن هم تنها براي حداكثر  3ميليون تومان
در ماه.
ساعت حدود 12ظهر است .ماشين حمل
تخممرغ رسيده ســر چهارراه و راه را بند
آورده ،موتوريها بلند بلند حرف ميزنند و با
دست راهش را نشانش ميدهند .پيرمردي
جلو ميآيد ،با چشمهايش ميخندد و بعد
ماسك ســفيد به چرك نشســته را پايين
ميكشد .سيگاري ميگيراند و سر درددلش
باز ميشود« :هر كي مياد اينجا يه بدبختي
داره ،اما بدبختتر از ما كه نيست ،نگاه كن،
همين االن هفتا موتوري واستادن و هر كي
از اداره ميــاد بيرون ميپرن ســراغش كه
برسوننش .اوني كه فرزتره برنده است .من
پيرمردم يه روزايي دست خالي برميگردم
خونه».
پيرمرد 65ســاله ،يكــي از موتوريهاي
ثابت جلوي اداره اســت .چيــن و چروك
دور چشمهاي سرخش را گرفته و دل پري
دارد؛ «راننده ترانزيت بــودم؛ برام پاپوش
درســت كردن و 5كيلو هروئين گذاشتن
توي ماشــينم 4 .ســال زير تيغ بودم ،بعد
معلوم شــد بيگناهم ،همه زندگيم رفت و
شــد همين موتور .روزي دست خداست.
امروز كه كاسب نبوديم ،شايد خدا خواست
و فردا شلوغتر شد».
يكي دو نفر از پلهها پايين ميآيند و مردها
ســيگار تازهگيرانده را زير پا مياندازند و از
روي موتورهاي پاركشده ميجهند.
پيرمرد رو بر ميگرداند ،يكي از جوانترها
مســافر را گرفتــه و باقــي دســتخالي
بر ميگردند .پيرمرد سرتكان ميدهد ،دور
ميشود و زير سايه كنار ديوار كز ميكند.
اين،داستاني است كه هر روز همين ساعت
همينجا تكرار ميشود.

اصالح حقوق بازنشستگان به ارديبهشت موكول شد

26شهروند در خاموشي معابر تهران
جان باختند

رئيسكانون بازنشستگان در گفتوگو با همشهري به تشريح همه ابعاد اشتباه صورتگرفته
در صدور احكام مستمريبگيران پرداخت
نيما شايان
خبرنگار

مســتمريبگيران تاميــن اجتماعــي كــه از نيمه
گزارش 2فروردينمــاه 1400بــراي دريافت احــكام جديد
حقوقشــان انتظار ميكشــيدند ،باالخره روز جمعه
20فروردينماه با ديدن احكام ،شوكه شدند؛ چون آنچه پيش روي
خود ميديدند با حساب و كتابهايي كه درباره دريافتي ماهانهشان
در سال جديد انجام داده بودند ،فاصله معناداري داشت .آنها انتظار
داشــتند كه با اجراي مرحله دوم متناسبســازي ،بيش از آنچه در
حكمشان درج شده ،عايدشان شود.
انتقادهاي بازنشستگان از سراسر كشور كه شفافيت و انتشار فرمول
محاسبه افزايش مستمريشان در فروردين1400را مطالبه ميكنند،
محمد ساالري ،مديرعامل سازمان تامين اجتماعي را بر آن داشت تا
دستور دهد كه محاسبات احكام جديد مستمريبگيران ساير سطوح
(غيرحداقلبگير) مورد بررسي مجدد قرار گيرد.
درباره جزئيات مشكلي كه در احكام حقوقي جديد بازنشستگان ايجاد
شده و سازمان تامين اجتماعي وعده داده كه نسبت به رفع مشكالت
تا پايان ارديبهشــتماه اقدام كند ،با علي دهقانكيا ،رئيس كانون
بازنشستگان تأمين اجتماعي شهر تهران به گفتوگو پرداختيم.
علي دهقانكيا در گفتوگو با همشهري درباره مشكلي كه در احكام
حقوقي جديد بازنشستگان ايجاد شده بود ،گفت :در احكام حقوقي
جديد بازنشستگان كه هفته گذشته صادر شده است ،بهجاي اينكه
فيشهاي حقوقي اسفندماه بازنشستگان مبناي عمل باشد ،حقوق

تيرماه  ۹۹آنها يعني حقوق قبل از متناسبسازي مرحله اول ،مالك
قرار گرفته است.
رئيس كانون بازنشســتگان تأمين اجتماعي شهر تهران تأكيد كرد:
اصل مشكلي كه در احكام جديد ايجاد شده مربوط به بازنشستگان
ساير سطوح اســت و به حداقلبگيرها ارتباطي ندارد .احكام حقوق
حداقلبگيرها مشــكلي ندارد و صدور همين احكام هم براســاس
توافق رفع تبعيض كه بين كانون عالي بازنشستگان و سازمان تأمين
اجتماعي صورت گرفته ،انجام گرفته است .دريافتي اين بازنشستگان
با  ۳۰ســال ســابقه بدون فرزند ۴ ،ميليون و  ۲۰۰هزار تومان و با
يك فرزند  ۴ميليون و  ۳۰۰هزار تومان اســت كــه اين ميزان را در
فروردينماه دريافت خواهند كرد.
دهقانكيا افزود :قرار شد اين متناسبســازي كه اآلن براي احكام
حقوق بازنشستگان ساير سطوح انجام شده و مورد ايراد است ،فعال در
فروردينماه اجرا شود تا اصالح الزم در احكام اين بازنشستگان صورت
گيرد .بنابراين قرار بر اين اســت تا حقوق فروردينماه بازنشستگان
ساير سطوح كه احكام جديدشــان نيز نیاز به اصالح دارد ،براساس
همان حكم صادرشده در هفته گذشته پرداخت شود و پس از آنكه
احكام حقوقشــان اصالح شــد ،مابهالتفاوت حقوق فروردينماه را
همراه حقوق ارديبهشتماه دريافتكنند .رئيس كانون بازنشستگان
تأمين اجتماعي شهر تهران يادآور شد :ساير سطوح كساني هستند
كه در زمان بازنشستگيشان  2يا  3برابر حداقل دستمزد و يا سقف
را ميگرفتند .براي بازنشســتگان ســاير ســطوح ،متناسبسازي
مرحله دوم بايد براســاس حقوق اســفندماه يعني با لحاظ افزايش
متناسبسازي مرحله اول انجام گيرد و تفاوت ضريب مستمري زمان

واكنش رسمي سازمان تامين اجتماعي به انتقادهاي بازنشستگان

مكث

سازمان تامين اجتماعي در اطالعيهاي آورده است« :نظر به انعكاس نقطهنظرات مستمريبگيران عزيز سازمان از سوي مديران كل استانها
و كانونهاي بازنشستگان سراسر كشور مبني بر وجود پارهاي اشكاالت و ابهامات در چگونگي افزايش مستمري فروردين1400برخي از
غيرحداقلبگيران ،با وصول نظرات و بررسي كارشناسي به عمل آمده ،وجود بعضي ايرادات نرمافزاري در محاسبات مستمري متناسبسازي
شده درخصوص متوسطبگيران (غيرحداقلبگيران) مالحظه شد كه مستلزم اصالح فني و نرمافزاري است .بر اين اساس مقرر شد بهمنظور
جلوگيري از توقف در پرداخت مستمريها ،پرداخت بر مبناي محاسبات فعلي اســتمرار يابد و همزمان نسبت به بررسي و رفع ايرادات
نرمافزاري و اعمال اصالحات و صدور احكام جديد براي مستمريبگيران فوق تا پايان ارديبهشت سالجاري اقدامات الزم انجام شود».

خسرو طالبزاده ،معاون اسناد ملي ســازمان اسناد و كتابخانه ملي
ايران از اصالح فرايند دسترسي اسناد كشور پس از 50سال خبر داد
و گفت :با اين اصالح4 ،ميليون و 200هزار پرونده اسنادي براي مردم
قابل استفاده شده است.
معاون اسناد ملي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران از تجديدنظر
در ساختار ،فرايند و اهداف سازمان اسناد با پيشينه 50ساله بهعنوان
يكي از اقدامات سال 1399نام برد و درباره ضرورت آن ،افزود :ميان
ورودي و خروجي اسنادي معاونت ،تناسب و توازني وجود نداشت،
يعني حــدود  4ميليون و 200هزار پروند اســنادي طي 50ســال
جمعآوري شــده بود كه فقط حدود 800هزار پرونده اسنادي قابل
دسترســي بود و پروندههاي ديگر كه حدود  3ميليون و 400هزار
پرونده بود قابل دسترسي نبوده است.
وي گفت :در اين زمينه اصالحاتــي در فرايندها انجام گرفت تا اين
دسترســيها براي همه افراد با رعايت مقررات و طبقهبندي اسناد
ميسر شــود و مخاطبان و ذينفعان بتوانند از بيشتر اسناد موجود
در سازمان بهرهبرداري كنند .براي اين منظور در فرايندها بازنگري
صورت گرفته و سطح ارائه خدمات از برگ و پرونده؛ به برگ ،پرونده،
رديف و مجموعه گسترش داده شد .يعني از اين پس  4نوع خدمت به
مردم ،محققان و پژوهشگران ارائه ميشود .البته برخي اسناد بهدليل
محدوديتهاي قانوني همچنان غيرقابل دسترس است.
طالبزاده تصريح كــرد :نكته بعدي در اين اصالحــات اين بود كه
مخاطبان معاونت اسناد در خالل 50سال گذشته بيشتر مورخان و
سندپژوهان بودند كه البته نتايج مفيدي در برداشته ،اين در حالي
است كه يك درصد اسناد از تمامي اسناد به اسناد ارزشمند و تاريخي
اختصاص دارد و 99درصد اسناد ،اسناد مربوط به نهادهاي اجرايي
و دولتي و حكومتي مديريت كشور اســت .بهعبارتي ،اگر ميگوييم
آرشيو ملي يا حافظه ملي ،بخش قابل توجه آن يعني حدود 99درصد
اين حافظه ملي ،مربوط به تجربه زيسته و دانش ضمني مديريت و
برنامهريزي كشور است.
وي ادامه داد :همانگونه كه بهطور طبيعي هر مديري از آرشيو اداره و
سازمان خود در فرايند تصميمسازي و برنامهريزي استفاده ميكند،
در يك مقياس بزرگتر ،اسناد آرشيو ملي بايد چنين كاركردي داشته
باشــد تا تمامي مديران كشور بتوانند از آرشــيو ملي در فرايندهاي
تصميمسازي ،برنامهسازي و تعيين راهبرد استفاده كنند .آرشيو ملي
بايد پشتيبان نظام تصميمسازي و برنامهريزي كشور باشد.
وي ،مهمترين تحــول در نظام ارتباطات و اطالعــات را جايگزيني
نظام تمركزگرا و مســتقل با نظام شــبكهها و پلتفرمها دانســت و
گفت :مهم و اساسي اين اســت كه تمام دستگاههاي دولتي و مراكز
اسنادي كل كشور در يك شبكه و پلتفرم بتوانند با همديگر دادوستد
اسنادي و اطالعاتي داشته باشند و همه بتوانند از محتواي اين اسناد
بهرهبرداري كنند .اين راهبردي نوين است كه از نظام تمركزگرا به
سمت نظام شبكه اسنادي پيش ميرود .براي اين منظور بايد تعريف
سند از ســند بهعنوان منبع و مرجع مطالعات و پژوهشهاي صرف
تاريخي به سمت ســند بهعنوان سند توسعه گســترش و تحول و
ساختار معاونت اسناد در اين جهت تغيير راهبردي يابد.
طالبزاده عنوان كرد :نكته سوم اين است كه ديگر مسئله مالكيت و
مكان سند ،اهميت راهبردي ندارد و نبايد مانع از دسترسي به محتوا
يا فرادادههاي سند شود .سند در هر جايي و در مالكيت هر فردي كه
باشد ،معاونت اسناد بايد بتواند به آن دسترسي مناسب داشته باشد.
به همين منظور ،مفهوم مديريت اسناد بايد به مفهوم حکمراني اسناد
ارتقا يابد؛ زيرا مديريت اســناد محدود و مخصوص درون سازمان و
محيط سازماني است ،اما قلمرو حكمراني اسناد محدويت جغرافيايي
و مالكيتي ندارد و در هر خانه و ســازمان و نهادي كه باشد معاونت
اســناد بايد برنامهاي داشته باشــد كه داده يا فراداده آن دسترسي
داشته باشد و ارائه خدمت كند.

اجراي متناسبسازي با ضريب مستمري در زمان برقراري مستمري،
ضربدر 75درصد شود .دهقانكيا در توضيح بيشتر در اينباره گفت:
بهعنوان مثال ،فردي را درنظر بگيريد كه 10ســال پيش بازنشسته
شده و در زمان بازنشستگي 3 ،برابر حداقل دستمزد حقوق ميگرفته
اســت ،اما دريافتي او بعد از 10ســال به مرور زمان پايين آمده و به
2برابر حداقل دستمزد رســيده؛ يعني در اين فاصله يك حقوق كم
شده است .قرار است آن يك حقوق ضربدر 75درصد شود و هر عددي
كه بهدست آمد به افزايش 26درصدي ساالنه اضافه شود .همچنين
يكي از مديران شــعب تاميناجتماعي تهران كه نخواســت نامش
فاش شود به همشــهري گفت :اجراي فرايند متناسبسازي حقوق
بازنشستگان براي افرادي كه قبل از سال 1385بازنشسته شدهاند،
خوشايندتر است .چون مستمري افرادي كه در دهه 70يا نيمه اول
دهه 80بازنشسته شده و در سال بازنشستگيشان نزديك به سقف
هم دريافت ميكردند ،در طول سالهاي بعد از بازنشستگي با سرعت
بسیار آرامي افزايش پيدا ميكرد ،اما ســال به سال كه ميگذشت،
آنها ديگر مانند زمان بازنشستگيشــان به اندازه نزديك به ســقف،

دريافتي نداشتند .او توضيح داد :طي سالهاي اخير فاصله دريافتي
بازنشستگان دهههاي 60و 70و نيمه اول دهه 80از سقفبگيران دهه
90به اندازهاي زياد شده بود كه ديگر مستمري آنها نزديك مستمري
حداقل بگيراني شده بود كه در نيمه دوم دهه 80و دهه 90بازنشسته
ميشــدند .بهعنوان مثال ،فردي كه در سال 75با مستمري نزديك
به سقف بازنشسته شده بود ،چون درصد افزايش ساالنه مستمريها
تا سال 85خيلي كم بوده و سقف دستمزد با احتياط و شيب ماليم
افزايش پيدا ميكرده اســت ،مســتمري آنها در طول ســاليان كم
شــده و ديگر نزديك به ســقف دريافت نميكردند .ايــن در حالي
است كه ميانگين رشــد مستمري بازنشســتگان از سال 85به بعد
درصد بيشتري رشد داشته است .به همين جهت ميتوان گفت كه
بازنشستگان قبل از سال  ،1385در پي اجراي فرايند متناسبسازي
حقوق بازنشستگان ،تناسب بيشتري با سقف دستمزد فعلي حاصل
كرده اند .البتــه همچنان تصميمگيريها و جلســات و رايزنيهاي
كانونهاي بازنشســتگي و وزارت كار درباره فرايند متناسبسازي
براي بازنشستگان ساير سطوح ادامه دارد.

رئيس پليس راهور تهران از كشتهشــدن 26نفر از هموطنان در پي
خاموشي معابر تهران در بهمنماه سال گذشته خبر داد و گفت :پس از
اينكه روشناييها افزايش يافت ،شاهد كاهش تعداد تصادفات و جان
باختن عابرانپياده بوديم.
سردار محمدحسين حميدي در نشستي كه ديروز با خبرنگاران داشت،
توضيح داد :متأســفانه كارتنخوابهايي كه در حاشيه معابر تهران
تردد دارند ،در سال گذشته ســهم زيادي را در تصادفات داشتند كه
تالشهاي زيادي براي جمعآوري آنها صورت ميگيرد اما كافي نيست.
او درباره اينكه آيا پالكهاي غيربومي كه سالهاي سال در تهران تردد
داشتهاند ،با اجراي محدوديتهاي كرونايي ،مشمول جريمه خواهند
شد ،گفت :تهران نزديك به 4ميليون ســفر و تردد دارد كه از حاشيه
شهر و شهرستانهاي اطرف تهران به هســته مركزي استان تهران
آمده و به مبدا خود بازميگردند و عمده ترددهاي اين وسايلنقليه در
تهران صورت ميگيرد لذا قطعاً در بين اين 4ميليون تردد ،پالكهاي
شهرستان نيز وجود دارد.
حميدي ادامه داد :به همين منظور محدوديتهاي كرونايي در شهر
تهران براي عبور و مرور و خروج را در هسته خارج از شهر تهران درنظر
گرفتند ،يعني گفتند مالك عبور از تهران ،استان تهران باشد .افرادي
كه با پالك شهرستان در تهران تردد دارند و اگر ساكن تهران هستند،
طبق قانون بايد پالكهاي خود را تعويض كنند اما اگر تردد در حوزه
كاري و استان تهران باشد هيچگونه مشكلي ندارد و فعال برخوردي با
آنها صورت نميگيرد و اعمال قانوني براي آنها انجام نميشود.
بهگفتــه رئيس پليس راهــور تهران بــزرگ ،البتــه در وروديها و
خروجيهاي اســتان ،ورود پالكهاي غيربومي و خروج پالكهاي
بومي كنترل ميشود.
۴۰درصد از تصادفات؛ مربوط به عابرانپياده

حميدي در بخش ديگري از نشست با بيان اينكه پليس راهور تهران
بزرگ براي دومين سال پياپي موفق به كاهش تلفات تصادفات رانندگي
در جادهها و معابر شده است ،اضافه كرد :سال گذشته حدود  ۴۰درصد
از تصادفات مربوط به عابرانپياده بود كه اقدامات زيادي صورت گرفت
تا توانستيم سهم عابرانپياده در تصادفات را كاهش دهيم.
رئيس پليس راهور تهران افزود :حدود ۴۴درصد از تصادفات تهران در
سال گذشته مربوط به موتورسيكلت بود كه نسبت به سنوات گذشته 8
درصد افزايش داشت .همچنين تردد موتورسيكلتها در سال گذشته
در تهران نيز ۱۵درصد افزايش داشت.
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#هوشمند

جاكليدي چندكاره استارتآپي
حتما چاقوهايي را كــه در دل خود ابزارهــاي متفاوتي ازجمله
قيچي ،ناخنگير ،در بازكــن و ...جاي دادهانــد ديدهايد .اگرچه
اين وســيله چيز جديدي در دنياي امروزي محسوب نميشود،
اما يك اســتارتآپ با الهام گرفتن از آن ،ابزار مشابه جديدي را
ابداع كرده اســت كه با زندگيهاي امروزي تطابق بيشتري دارد.
اســتارتآپ  Keytoolبا اين اعتقاد كه مجموعه كليدهاي شما
ميتواند كارهاي بيشــتري از باز كــردن در ورودي منزلتان را
انجام دهد ،اقدام به ارائه ايده يك ابــزار چندمنظوره با مجموعه
عملكردهاي چشمگير كرده است .به گزارش وبسايت نيواطلس،
ابزار چندمنظوره  Keytoolبا ابزارهاي چندمنظورهاي كه تاكنون
ديدهايم و بررسي كردهايم فاصله زيادي دارد ،اما در يك بستهبندي
ظريف و زيبا با چند ترفند مفيد در دل خود ارائه شــده اســت.

اين ابزار كه از فوالد ضدزنگ ساخته شده و طول آن به 65ميليمتر
ميرســد ،تمام كليدها و ابزارهايش را به زيبايي در دل خود جا
داده اســت .اين كليدها و ابزارها بين 2صفحــه قابل جابهجايي
قرار گرفتــه و در صورت نياز بــه بدنه از داخــل آن چرخانده و
خارج ميشوند .اين در حالي اســت كه  Keytoolعالوهبر تيغه
50ميليمتري از فوالد ضدزنگ و اتصــال چندمنظوره ،ميتواند
 2تا 5كليد را نيز در خود جاي دهد .اين ابزار چندمنظوره اساسا
صفحه فوالد ضدزنگ ديگــري با حفرههايي كه بــا دقت روي
آن ساخته شده است ،محسوب ميشــود كه آن را قادر به انجام
طيف وســيعي از عملكردها ميكند .ازجمله اين موارد ميتوان
به اســتفاده از اين ابزار به عنوان يك پيچگوشتي ،آچاردوچرخه
و در بازكن بطري اشــاره كرد؛ اين در حالي است كه نوك آن هم
بهعنوان يك كنسرو بازكن عمل ميكند .جالب اينجاست كه در
بازكن بطري ميتواند با 2برابر شدن ضخامت ،بهعنوان نگهدارنده
تلفن يا تبلت مورد اســتفاده باشد .اين اســتارتآپ همچنين
ميگويــد از  Keytoolميتوان حتي بهعنوان يك ســهپايه نيز
استفاده كرد .اين ابزار داراي يك گيره جيبي براي حمل ايمنتر
بوده و يــك نقطه اتصال بــراي كليدهاي خودروي شماســت.
قيمت پايه 20 Keytoolيورو است.

سازمان رگوالتوري ضرباالجلي ۲۴ساعته به اپراتورها براي رفع اختالل كالبهاوس داده
و گزارشها از جمعآوري ادله ديجيتال در اين رابطه براي تحويل به مرجع قضايي خبر ميدهد

دسترسينداشتن كاربران ايراني
شبكه
اجتماعي به شبكه اجتماعي كال بهاوس
تبديل بــه پديــدهاي عجيب و
بيسابقه در كشور شــده است .كاربران به اين
شبكه اجتماعي با استفاده از  2اپراتور مسلط و
متمول كشــور يعني همراه اول و ايرانســل
دسترسي ندارند اما مقامهاي اين اپراتورها هر
نوع اختالل در شبكه خود را رد ميكنند .حكم
قضايي يا تصميمي از ســوي كارگروه تعيين
مصاديق محتواي مجرمانه هم بهگفته مقامهاي
همين اپراتورها براي فيلترينگ كالبهاوس
صادر نشده اما هنوز در ماجرايي تقريبا شبيه به
شــوخي دسترســي به يك پلتفرم در كشور
امكانپذير نيست .حاال اما شــواهد بيشتري
نشان ميدهد كه  2اپراتور موبايل كشور دست
به كاري زدهاند كه تا پيش از اين بدون تصميم
از مراجع قانوني فيلترينگ در كشــور سابقه
نداشته است.
روز گذشته ساعتي پس از آنكه مديركل حوزه
رياســت همــراه اول در گفتوگويي بــا ايرنا
اعالم كرد كه هيچ حكم قضايي يا دستوري از
كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه براي همراه
اول جهــت فيلترينگ كالبهاوس ارســال
نشده ،وزارت ارتباطات طي نامهاي اعالم كرد
كه مســتندات جمعآوري شده فني «اختالل
مشهود» توسط همراه اول ،ايرانسل و شركت
مخابــرات ايــران را در ارتباط با اين شــبكه
اجتماعي نشان ميدهد.
يك منبع آگاه در سازمان تنظيم مقررات و
ارتباطات راديويي در گفتوگو با همشــهري
هم اعالم كرد« :ادله ديجيتال ناشي از اختالل
عمدي جمعآوري شــده و آمــاده تحويل به
مرجع قضايي است».

به مديرعامــل 3اپراتور همراه اول ،ايرانســل
و مخابرات ايران ابالغ شــده اســت .براساس
اين گزارش ،در اين هشــدار ماده ۷۳۷قانون
مجازات اسالمي كه ايجاد اختالل در ارتباطات
را جرمانگاري كرده ،مورد اســتناد قرار گرفته
اســت .متن نامه همچنين متذكر ميشــود،
درصورت اســتمرار اين اختــال و با توجه به
جمعآوري ادله فني ،گزارش رخداد جرم براي
پيگيري قضايي به دادســرا ارائه و درخواست
پيگرد قضايي آمران و عامالن اين اختالل ثبت
و پيگيري خواهد شد .در بخشــي از اين نامه

ضرباالجل به اپراتورها

مركــز روابطعمومي و اطالعرســاني وزارت
ارتباطات و فناوري اطالعــات ،اعالم كردهكه
اولتيماتوم بــه اپراتورها در روز شــنبه مورخ
21فروردين طي نامه حسين فالح جوشقاني،
رئيــس ســازمان تنظيــم مقــررات خطاب

جنجال سگ روباتيك در مانور نظامي

حضور سگهاي روباتيك در رزمايش ارتش فرانسه ،جلوه جديدي از جنگهاي آينده را نشان داده و مورد توجه رسانههاي جهان
قرار گرفته است
ساسان شادمانمنفرد

خبرنگار

قد م زدن ب ه همراه سگ روباتيك

اواسط ماه مارس بود كه يك نفر سگ
روباتيك شركت بوستون دايناميكس
را براي گردش به سواحل فلوريدا برده
بود! اينكه هدف از گرداندن اين روبات
75هزار دالري كه براي مصارف خاص
طراحي و ساخته شده است ،چه بوده،
اهميت زيادي ندارد ،ولــي نكته مهم
اينجاست كه ما طي يكي ،دوماه اخير
شــاهد حضور پررنگتر اين روبات در
انظار هستيم كه اين خود ميتواند يك
پيام مهم محسوب شود.
عالقه ايالن ماسك به اسپات

پيش از اين ،در پرتاب آزمايشي موشك

استارشيپ اسان 10اين سگ روباتيك
زردرنگ را ديده بوديــم .پس از انفجار
اسان10روي ايستگاه فرود ،حاضران
يك روبات زردرنگ چهارپــا را ديدند
كه در حال گشتزني اطراف محل فرود
و متالشيشدن استارشيپ اسان10
بــود .اين ســگ روباتيك كه توســط
شركت بوســتون دايناميكس ساخته
شده و نامش اسپات ( )Spotاست ،در
حال جمــعآوري اطالعاتي از وضعيت
اسان 10متالشيشده بود كه توسط
عكاسان شكار شد .وقتي به عكسهاي
زومشــده روي بدنه اين روبات با دقت
بيشتري نگاه شــد ،نام زئوس روي آن
مشاهده شد كه اينطور بهنظر ميرسد،
استارتآپ اسپيسايكس اين روبات را
براي امور خود خريداري كرده اســت.
اسپات مجهز به دوربين و حسگرهاي
مختلفي است و ميتواند خيلي سريع
خــود را بــه محلهايي برســاند كه

ناسا يك فضانورد رنگينپوست
را بهماه ميفرستد
آژانس فضايي ناســا قرار بود در پروژه
دانش
آرتميــس كــه با هــدف فرســتادن
فضانوردان به كرهماه در ســال2024
برنامهريزي شده است ،نخستين فضانورد زن را ب ه ماه
بفرســتد؛ اما يكي از مقامات ناســا خبر داد عالوهبر
نخستين زن ،اولين فضانورد رنگينپوست نيز در اين
ماموريت قدم بر سطح كر ه ماه خواهد گذاشت.
به گزارش فاكسنيــوز ،اســتيويورزيك ،بهعنوان
سرپرست ناســا ،در كنار اعالم اين خبر ،از پيشنهاد
بودجه دولت بايدن كه 24.7ميليارد دالر به آژانس
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پرونده اختالل عمدی کالبهاوس در مسير قضايي

جهان استارتآپي

حضور روبات چهارپاي ســاخته شده
توسط شركت «بوستون دايناميكس»
در مانور نظامي 2روزه ارتش فرانســه
توجه بســياري از كارشناســان حوزه
فناوري و همچنين نظامــي را بهخود
جلب كرده است .به گزارش وبسايت
ورج ،اين روبــات در كنار ســربازان،
ماموريتهاي شناســايي را انجام داد و
درخصوص آينده ابزارها و ادوات نظامي
تصويري را ارائه كرد .حاال اين ســؤال
پيش آمده است كه آيا شركت بوستون
دايناميكس قصد دارد با ساخت و توليد
روباتهاي چهارپــا ،وارد امور نظامي
شود؟
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حضور انسانها در آن خطرناك است.
اســپات ميتواند با توجه به امكاناتش
اطالعات مورد نياز را جمعآوري كرده
و حتي بهصورت زنده در اختيار مركز
كنترل قرار دهد .ايــن روباتها از ماه
ژوئن ســال 2020در دسترس عموم
قرار گرفتند ،اما تاريخ ساختشــان به
سال 2015بازميگردد .اسپات ميتواند
به داخل خانه افراد وارد شود و در آنجا
حركت كنــد و همچنيــن ترفندهاي
فوقالعاده ديگري مانند بازكردن درها و
باال رفتن از پلهها را انجام دهد.
كارآمد يا بيفايده؟

گــزارش روزنامـــه فرانســـوي
 Ouest-Franceجزئيات بيشتري را
درخصوص حضور اين سگ روباتيك در
مانور نظامي ارتش فرانسه ارائه ميدهد.
اين روزنامه مينويسد« :اسپات يكي از
روباتهايي بود كه توسط دانشجويان

ميدهد ،ستايش كرده اســت .او گفت :ما ميدانيم
كه اين افزايش بودجه در زمــان محدوديت منابع
صورت ميگيرد .به مردم آمريكا مديون هستيم كه
با پرداخت هر دالر ماليات به سرمايهگذاري در ناسا
كمك كردند .نيروي كار ناســا و مــردم آمريكا بايد
از آنچه در اين درخواســت بودجه ميبينند انگيزه
بگيرند .اين يك ســرمايهگذاري براي آينده ماست
و نشاندهنده اعتمادبهنفس ناسا در مورد آنچه ارائه
كرده است.
يورزيك ضمن تمجيد از پيشنهاد بودجه ،جزئياتي
نيز درباره ارسال نخستين فضانورد رنگينپوست به
ماه گفت :ناســا اين بودجه هنگفت را در مسير فرود
اولين فضانورد زن و نخســتين فرد رنگينپوست به
مــاه در ماموريت آرتميس هزينــه خواهد كرد .اين

آموزشگاه اسلحههاي تركيبي فرانسه
با هدف ارزيابي ســودمندي روباتها
در جنگهاي آينده مورد آزمايش قرار
گرفت ».مايكل پري ،معاون توســعه
تجارت شركت بوســتون دايناميكس
نيز گفت كــه اين روبات توســط يك
توزيعكننده اروپايي تهيه شده و به اين
دليل شــركت آمريكايي از اين كاربرد
خاص مطلع نشده اســت .پري در اين
رابطه ميگويد« :ما نيز مانند شما اخبار
مربوط به چنين آزمايشــي را پيگيري
ميكنيم .در مورد دامنــه اين تعامل
اطالعات دقيقي نداريــم ».البته اين
شــركت ميگويد از اين موضوع آگاه
بوده است كه روباتهاي آنها در ارتش
فرانسه مورد اســتفاده قرار گرفتهاند.
در طول اين رزمايش 2روزه ،سربازان
چندين ســناريو را اجرا كردند .نكته
اينجاست كه هر ســناريو ابتدا فقط با
حضور نيروي انســاني انجام و سپس
با اســتفاده از روبات و نيروي انساني
تكرار شد تا تفاوت حضور ماشينآالت
و روباتها در كنار انسان مشخص شود.
منابع خبري فرانســوي ميگويند كه
روباتها ســرعت عمل را كاهش داده،
اما بــه ايمني نيروها كمــك كردهاند.
يكي از ســربازها در اين رابطه گفت:
«در نبرد شهري كه ما از روبات استفاده
نميكرديم ،من كشته شدم ،اما وقتي
روباتها حضور داشتند ،زنده ماندم».
البته آنها گفتهاند كه يكي از مشكالت
اصلــي ،دوام باتــري اين ســگهاي
روباتيك بوده است.

هدف با تعهد رئيسجمهور بايدن جهت دنبال كردن
يك رويكرد جامع براي پيشــبرد عدالت براي همه،
همسو است.
تاكنون در تاريــخ فضانوردي ،فقــط 12نفر موفق
شدهاند روي سطح كره ماه قدم بگذارند كه همه آنها
آمريكايي و مرد بودهاند .آخرين حضور انســان روي
سطح ماه تقريبا 50سال پيش اتفاق افتاد .ماموريت
آپولــو ،17آخريــن ماموريت از ســري برنامههاي
آپولوي ناسا ،در ســال 1972انجام شد .هنگامي كه
ناســا برنامه آرتميس را زير نظر رئيسجمهور سابق
آمريكا(ترامپ) در ســال 2019اعــام كرد ،آژانس
فضايي متعهد شد كه اين پروژه را ظرف 5سال آينده
عملي كند .پس از ايــن پروژه ،هــدف بعدي اعزام
فضانوردان به مريخ است.

هشــدارآميز آمده است« :اســتعالم شفاهي
سازمان [تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي] از
همه اپراتورها ،حاكي از عدموجود و يا دريافت
دســتور قضايي در اين مورد اســت .بنابراين
ضرورت دارد ،درصورت وجود دستور قضايي در
اين زمينه ،رونوشتي از آن براي سازمان ارسال
و درصورت عدموجود ،اختالل ظرف 24ساعت
آينده رفع و گزارش مكتوب ارسال شود».
سياستگذاري اپراتورها؟

وزارت ارتباطــات اكنون بهصــورت جديتر
نسبت به گذشــته اپراتورهاي مسلط كشور را
كه درآمد هنگفتي از شــبكه ارتباطي كشور
دارند ،مسئول اختالل عمدي براي دسترسي
نداشــتن كاربران به كالبهاوس دانسته
اســت .در واقع درصورت محرزشدن اين
قضيه اپراتورها بدون داشــتن دستوري
از مراجــع ذيصالح بهصــورت يكجانبه
خودشان دســت به فيلترينگ يك شبكه
اجتماعي زدهاند كه پيش از اين در كشور
بيسابقه بوده اســت .پيش از اين همين
 2اپراتور در اقدامي كــه وزير ارتباطات از
آن بهعنوان «تباني» ياد كرده بود ،بدون
داشتن مجوز قانوني اقدام به گرانكردن
بســتههاي اينترنت و حــذف برخي
بســتههاي بلندمدت كرده بودند؛
اقدامــي كه با وجود هشــدارها و
ضرباالجلهــاي دولــت يك
ماه به طول انجاميد تا نهايت
حل و فصل شــود .در واقع
 2اپراتــور كشــور در آن
زمان هم بدون داشــتن
مجوز قانوني دســت
بــه افزايــش قيمت
اينترنت در شرايط
كرونــا زدند كه با
واكنــش منفي
مــردم روبهرو
شد.

لزوم برخورد قضايي با

قانونشكني اپراتورها
مجتبي توانگر

رئيس كميته اقتصادديجيتال مجلس

تاكنون سابقه نداشــتهكه ادعا شود كه 2
اپراتور مسلط كشــور بهصورت خودسرانه
دست به اختالل و فيلترينگ در كشور بزنند.
مسير فيلترينگ و مسدودسازي در كشور
تاكنون يا از طريق كارگروه تعيين مصاديق
يا حكم قضايي بوده اســت .از آنجايي كه
خود اپراتورها هم اذعان كرد هاند كه حكم
قضايي صادر نشده ،درصورت محر زشدن
اين مسئله كار آنها قانو نشكني بهحساب
ميآيد و بهنظر من دســتگاه قضايي بايد با
سرعت با چنين مســئلهاي برخورد جدي
داشته باشــد .روندي كه طي روزهاي اخير
درباره كالبهاوس اتفاق افتاد ،نشان ميدهد
كه فضاي مجــازي و تصميمگيري درباره
چارچوبهاي آنها بيشتر از هر زمان ديگري
نياز به شفافيت نهادهاي مختلف ازجمله در
بدنه دولت دارد .بايد سازوكارهاي قانوني در
اين رابطه اصالح شود تا چنين روندي تبديل
به يك بدعت در فضاي مجازي نشود و نهادي
بتواند پاسخگوي افكار عمومي و ميليونها
كاربر اينترنت در كشور باشد.
درصورتي كه تخلف اپراتورها محرز شود،
دستگاه قضايي تمامي ابزارهاي الزم را براي
برخورد با عامالن اين اختالل در دست دارد.
همچنين سازمان تنظيم مقررات بهعنوان
زيرمجموعه وزارت ارتباطــات بهصورت
مستقيم با اپراتورهاي تلفن همراه در ارتباط
است و موارد قانوني را در رابطه با آنها زيرنظر
دارد و مجوزهاي آنها را صادر ميكند.
بر اين باورم كه بايســتي تصميمات كميته
تعيين مصاديق مجرمانه شــفاف شــود.
متأسفانه دستور جلســات كميته تعيين
مصاديق مجرمانه به درخواست نمايندگان
دولت محرمانه شــده است .همين موضوع
سبب شده تا جريان سياسي اطراف دولت
از تصميماتي كه خود مسبب آن بوده براي
تأثيرگذاري بر افكار عمومي اســتفاده كند
كه اميدوارم اين مانع بهزودي مرتفع شود.

تأخیر دوباره در پرواز
بالگرد مریخی
به نظر می رسد برای دیدن پرواز تاریخی بالگرد
فضا
در مریخ باید کمی بیشــتر صبر کرد .به گزارش
سینت ،آژانس فضایی ناسا روز گذشته اعالم کرد،
این آژانس تصمیم گرفته اســت اولین پرواز آزمایشی بالگرد
 IngenuityMarsرا به دلیل هشدار ایمنی در هنگام آزمایش
چرخش با ســرعت زیاد از روتورهای بالگــرد ،عقب بیندازد.
آزمایشگاه پیشــران جت ناســا توضیح داد که این تصمیم بر
اساس دادههایی است که اواخر جمعهشب رسیده است.
ناســا در این بیانیه آورده اســت :این پرواز که در ابتدا برای
یکشــنبه 11آوریل برنامهریزی شــده بود ،اکنون به دلیل
بررسیهای بیشتر زودتر از  14آوریل انجام نمی شود ،اما باید
تاکید کنیم که بالگرد ،ایمن و سالم است و از طریق تلهمتری
در زمین رصد میشود .گفته میشود در بهروزرسانی وضعیت
بالگرد و طی آزمایش روتور ،توالی فرمان کنترلکننده آزمون
به دلیل انقضاي تایمر ناظر زود پایان یافت .این اتفاق زمانی رخ
داد که مهندسان  Ingenuityقصد داشتند کامپیوتر پرواز را از
حالت پیش از پرواز به حالت پرواز انتقال دهند.
به گفته ناسا ،تایمر ناظر بر توالی دســتور نظارت میکند و با
بررسی سیستم هرگونه مشــکل احتمالی را هشدار میدهد.
اگر مشــکلی مشــاهده شــود با متوقفکردن کار به سیستم
کمک می کند تا ایمن بماند .آژانس فضایی ناسا میگوید تیم
 Ingenuityدر حال تشخیص این مسئله است و آزمایش روتور
را براســاس یافته های خود دوباره برنامهریزی میکند .ناســا
پیش از این گفته بود ممکن اســت تاریخ پرواز  Ingenuityبه
دلیل تنظیماتی که مهندســان پیش از پرواز انجام می دهند،
تغییر کند.
کل پرواز حدود  40ثانیه طول میکشد .اگر تمام بررسیهای
نهایی و شرایط جوی در منطقه پروازی دهانه  Jezeroمناسب
باشد Ingenuity ،با سرعت 91سانتیمتر بر ثانیه از سطح مریخ
فاصله میگیرد ،در هوا میچرخد و با دوربین 13مگاپیکسلی
خود از فاصله 3متری از سطح مریخ عکس میگیرد.
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با ثبت  258مرگ روزانه ،رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید  19-خواستار شد

واکنش سریع
به شیب تند مرگ

زهرا جعفرزاده
خبرنگار

وزیر بهداشــت میگوید نقشــه شــیوع کرونای کشور«ســیاه»
میشــود؛در کمتــر از 2هفتــه میــزان مرگهــا 5برابر شــد

سهبرابر كرد تا به عدد واقعی رسید.
آخرین وضعیت كشــور حكایــت از قرمز بودن
257شهرســتان دارد .تعــداد نارنجیهــا هــم
129شهرستان اســت و تنها 51شهر در وضعیت
زرد و 11شهر در وضعیت آبی بهسرمیبرند؛ این در
حالی است كه بهگفته سعید نمكی ،وزیر بهداشت
پیش از این ،در كشور 47شــهر قرمز و 126شهر
نارنجی وجود داشت و تعداد شهرهای زرد و آبی
خیلی كم بود.
نمكی كه نخستین گزارش شیوع كوویدـ 19در
ســال جدید را اعالم میكرد ،خبــر از آغاز موج
ســهمگین كرونا داد و گفت كــه در كمتر از 2تا
3هفته ،میزان مرگها 5برابر شد« :در حال حركت
به سمت شرایط بدتری هستیم».
بهگفته او ،میزان رعایت پروتكلها هم به 58درصد
رسیده اســت و با این وضعیت ،نقشه ایران از نظر
شــیوع كرونا ،در هفته آینــده ،بهمراتب قرمزتر
میشود و به سمت ســیاهی میرود« :صفهای
طوالنی مرغ ،سفرها و دورهمیها ،منجر به خیز
سنگین كرونا شد».
جهش یكباره آمار فوتیهــای كرونا ،خیلیها را
نگران كرده است .یكی از آنها معاون درمان ستاد
مقابله با كرونای تهران است كه به ایلنا گفته« :اگر
تعداد ترخیصیها باال نرود ،با كمبود تخت مواجه
میشویم ».این در حالی است كه پیش از این هم
پرستاران و پزشكان در بیمارستانهای شهرهای
قرمز گفته بودنــد كه همین حــاال هم تختها
پرشدهاند و از یكی از بیمارستانهای تهران خبر
میرسد كه تعدادی از بیماران را در راهروی بخش
كرونا بستری كردهاند.
نادر توكلی میگویــد ،در یك روز اخیر ،یكهزار
نفر در تهران بستری شدهاند و بیش از 6هزار نفر،
مراجعه ســرپایی داشــتهاند .حاال در شهر قرمز
تهران ،نزدیك به 6هــزار بیمار مبتــا به كرونا
بستری شدهاند .از آن طرف ،رئیس شورای شهر
تهران هم گفته ،تعداد فوتیهای روزانه پایتخت از
عدد 70گذر كرده است.
مدیریت كرونا نیاز به واكنشهای سریعی دارد

فروردین ،همچنان پرمــرگ ،در هفته چهارمش
قرار گرفــت .با پایــان تعطیالت نــوروز ،هر روز
فوتیهای بیشــتری درپی ابتال به كوویدـ 19در
فهرست قربانیان كرونا ثبت میشوند؛ فوتیهایی
كه تعدادشان با ســرعت زیادی در حال افزایش
است.
اول فروردیــن73 ،نفر در یك روز جانشــان را از

دست دادند و در بیســتودومین روز258 ،نفر.
آخرین بار ،آذرماه ســال گذشــته بود كه تعداد
فوتیها به بــاالی 250نفر رســید و بــا اعمال
محدودیتهــا ،در روزهــای آخــر همــان ماه،
عدد فوتیها بــه زیر 200نفر ســقوط كرد .حاال
بهنظر میرسد شــمار فوتیها با جهش چندین
برابری در موارد ابتالی روزانه ،وضعیتی مشــابه

آذر سال گذشــته پیدا كرده؛ این در حالی است
كه شــرایط كشــور ،مانند پاییز پارسال نیست و
محدودیتهای اعالم شــده برای شهرهای قرمز،
دیگر پاســخگوی وضعیت فعلی نخواهد بود .در
24ســاعت اخیر ،در كنار 258نفری كه جانشان
را از دست دادند21 ،هزار و 63نفر مبتال شدند كه
بهگفته دستاندركاران حوزه كرونا ،این آمار را باید

شمار فوتیها و ابتالهای روزانه كرونا در شرایطی
است كه بهگفته متخصصان هنوز نتیجه سفرهای
نوروزی ،در آمارها مشخص نشــده و باید یك تا
2هفته دیگر صبر كرد ،اما تا همین حاال هم بهگفته
حمید سوری ،رئیس كمیته كشوری اپیدمیولوژی
كوویدـ  ،19شدت شــیوع ،نتیجه سیاستهای
نادرست است.
او به همشــهری میگوید كه همه آمارهایی كه
منتشر میشود ،حاصل میزان مواجهه با ویروس
اســت .بیاحتیاطــی و بیتوجهــی بــه اجرای
پروتكلهای بهداشــتی و سیاستهای نادرست
عوامل اساسی در باال رفتن آمارهای فوتی است.
البته در كنار همه اینها بخشــی از آن هم مرتبط
میشود به ساختار بیولوژی سلولی و جهشهای

آمار بهبودیافتگانتا دیروز
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ویروس.
اما با این همه آنچه در كشور نمود بیشتری دارد،
عادیانگاری شــرایط است .ســوری پیشبینی
میكند تا پایان فروردیــن ،روند فوتیها افزایش
قابلتوجهی پیــدا میكند و ادامــهدار بودن این
وضعیت بســتگی بــه سیاســتهایی دارد كه
اعمال میشــود« :اینكه آمــار و وضعیت مانند
آذر سال گذشته شــود ،سرنوشت محتومی برای
كشــور نیســت ،اما همه عددها تابــع رفتارها و
سیاستهاســت؛ بنابراین برای مدیریت شــیوع
كرونا ،باید واكنشهای ســریعتری انجام شــود.
نسخه موجود اســت ،اما باید سیاستگذاریهای
درستی صورت گیرد».
شهرهای قرمز ،نشانی از بحرانی بودن شرایط
ندارند

این سومینباری است كه محدودیتهای كرونایی
به شكل گســترده اجرا میشــود .بار اول و دوم،
فروردین و آذر سال گذشته بود و حاال هم فروردین
امسال .هر چند كه شهرهای قرمز ،ازجمله تهران،
بنا بر گزارشهای میدانی همشهری ،هیچ نشانی
از وضعیت بحرانی ندارند .این را سوری هم تأیید
میكند و میگوید ،حتی در شــهرهای دیگر هم
وضعیت به همین شكل اســت« :روند برگزاری
تجمعات و دورهمیها باید متوقف شــود؛ گویی
عدهای در حال دهنكجی كردن به پروتكلهای
بهداشتیاند .ماجرا برای مردم عادی شده است؛
هر چند كه واریانت ویروس هم عاملی در جهش
آمارها بوده و سرعت انتقال آن متفاوت شده است.
اما سفرهای نوروزی و رعایتنكردنها ،این روند
را تشدید كرد».
رئیس كمیته كشوری اپیدمیولوژی كوویدـ 19كه
در هفتههای گذشــته بازدیدهایی از خوزستان و
استان مركزی داشته ،میگوید كه میزان رعایت
پروتكلهای بهداشــتی در این شهرها ،بسیار كم
است و اصال نمودی از وضعیت قرمز و طغیان كرونا
دیده نمیشود.
مقصر هم سازمانهایی هستند كه تنها هنرشان
تعطیلكردن و اعمال دوركاری اســت« :اجرای
پروتكلهــای بهداشــتی و محدودیتها وظیفه
وزارت بهداشت نیست ،باید با سیاستهای درست
این محدودیتها اعمال شــود .اگر سیاستها با
توصیههای فنی وزارت بهداشــت ناسازگار باشد
و قوه نظارتی هم وجود نداشــته باشد ،مؤثرترین
سیاســتها هم بینتیجه میماند ».ســوری از
اظهارنظرهای غیركارشناســی در سیاستهای
كرونایی انتقاد میكند.
به اعتقاد او ،افرادی در وزارت كشور و حتی هیأت
دولت وجود دارند كه تخصص و تبحری ندارند ،اما
اظهارنظر میكنند و براساس همان اظهارنظرها،
تصمیمگیری میشود .باید برنامه جدیدی برای
كنترل شیوع كرونا داشت كه همین برنامه در فاز
دوم شهید سلیمانی ،پیاده شده است.

سوءاستفادهازكمبودامكاناتدرمانی در«ایذه»

مدیر شبکه بهداشت و درمان ایذه در گفت و گو با همشهری :در مراکز درمانی  -خدماتی شهرستان تمام مراقبتهای مورد نیاز صورت میگیرد و نیازی به شیوههای
درمانی متفاوت با هزینههای کالن نیست

بهار ایذه ،پاییز است
هدایتاهلل خادمی میگوید« :نمیتوان منکر شــد
که سهلانگاری و ناتوانیها دوباره موجب حادشدن
وضعیت کرونا در ایذه و بسیاری از شهرهای خوزستان
و فلجشدن وضعیت اقتصادی مردم شده است .کرونا
و مشکالت معیشــتی که برای مردم به وجود آمده،
شرایط را سخت و آنها را دچار سرگیجه کرده است.
در تعطیالت کسانی که به استان وارد میشدند ،تست
کرونا نمیدادند و زمانی که اعتراض میکردیم ،کسی
پاسخگو نبود .در کنار آن زمانی که همه در سفر بودند،
جایی را تعطیل نکردند اما اکنون به وقت کار ،مردم
مجبور به خانهنشینی هســتند .این دوگانگی باعث

عكس :مهر

خوزســتان با ۱ ۶شهرستان
قرمز و ۹شهرســتان نارنجی
در شــرایط مطلوبی نیست و
برخی مناطق آن مشــکالت
عدید های را تجربه میکنند.
مریم سرخوش
روزانــه حــدود ۷۵۰بیمار
خبرنگار
مشــکوک و قطعی در اهواز
شناسایی میشوند و با افزایش تعداد موارد بستری،
خدماترســانی و تامین اکســیژن مورد نیاز برای
بیماران هم با مشــکالتی همراه است .سال گذشته
بود که انتشار یک توییت از وضعیت بغرنج روستاهای
شهرســتان ایذه به انتقادات گســترده منجر شد.
هدایتاهلل خادمی ،عضو کمیسیون انرژی و نماینده
شهرستان ایذه در مجلس دهم شورای اسالمی در آن
مقطع از وضعیت بغرنج و ابتالی دستهجمعی در یکی
از روستاهای چهارتنگ خبر داد تا موج امداد به این
منطقه سرازیر شود .حاال او در صحبتهای جدیدش
گومیر در شهرســتان ایذه و روستاها
از افزایش مر 
ت اشتباه ،مردم را به سمت
خبر میدهد و اینکه مدیری 
سادهانگاری کرونا ســوق داده و محرومیت و کمبود
مراکز درمانی ،هزینه باالی درمان کرونا با تجویزهای
متفاوت از سوی برخی پزشــکان خصوصی به آنها
تحمیل میشود.

افزایش مراکز 16ساعته
مدیر شبکه بهداشت و درمان ایذه هم کمبود اکسیژن
و فضای درمانــی را تایید میکند و به همشــهری
میگوید« :تا قبل از بحران کرونا آمار بیماران بستری
در ایذه  30نفر بود و اکنون به  65بیمار رسیده است و با
گومیر در فروردین هم مواجه هستیم.
افزایش آمار مر 
اکنون با كمك وزارت بهداشت و دستور مستقیم وزیر
بهداشت و ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان تعداد
دستگاههای اکسیژنساز به3دستگاه رسیده است .در
روزهای بحرانی افزایش آمار ابتال در تمام کشور بحث
کمبود اکسیژن مطرح اســت و ایذه هم از این قاعده
مستثنی نیســت ».امین محمدپور میگوید« :تنها
یک مرکز 16ساعته هم در ایذه فعال بود که تعداد آن
را به  2مرکز افزایش خواهیم داد و با اضافهشدن یکی
از مراکز خدمات بهداشــتی درمانی ،خدماترسانی
بیشتری به مراجعان برای تست و تشخیص سریع موارد
مثبت صورت خواهد گرفت .پذیرش بیماران کرونایی
مانع خاصی ندارد و مــردم باید بدانند که در مراجعه
به مراکز درمانی ،تمــام مراقبتهای الزم و موردنیاز
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میز خبر

تمديدتوقفترددمسافران
از مرزهاي عراق تا 31فروردين
دبیر کمیتــه امنیتی اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی
مدیریت کرونا گفت« :با موافقت فرمانده قرارگاه عملیاتی
مبارزه بــا کرونا محدودیت تردد مســافری از مرزهای
مشــترک با عراق تا  ۳۱فروردین تمدید شد ».حسین
قاســمی ،مدیر کل امور مرزی وزارت کشور گفت « :بر
اســاس این تصمیم و با هدف جلوگیری از پیامدهای
منفی محدودیتهــا در اجرای طرح هــا و پروژه های
عمرانی و سایر موارد مشابه ،تردد مسافری صورت نخواهد
گرفت .بر این اساس دارندگان پروانههای اقامت معتبر،
روادیدهای تحصیلی ،درمانی ،سرمایه گذاری ،بازرگانان و
تجار ،با حق کار و مهر خروج و مراجعت از پلیس مهاجرت
و گذرنامه میتوانند در صــورت مراجعه از مرزها تردد
كنند .به گفته او ،اين موضوع به اســتانداران مربوطه و
نيروي انتظامي ابالغ شده است.

اتمامواکسیناسیوننیروهای
اورژانس تهران تا۲هفتهآینده
رئیس مرکــز اورژانس تهران از اتمام واکسیناســیون
نیروهای این مرکــز تا 2هفته آینده خبــر داد .پیمان
صابریان به ايســنا گفت« :مرکز اورژانس تهران حدود
 ۲۵۰۰نفر نیرو دارد که حدود  ۲۵تا  ۳۰درصد از میان
این نفرات واکسن کووید ۱۹-را دریافت کرده اند .قرار
شــده در اين هفته ۵۰ ،درصد دیگر از نیروها واکسن
دریافت کنند که اگر این اتفاق محقق شــود می توان
گفت که حدود  ۷۵درصد از نیروهای اورژانس پایتخت
واکســن دریافت کرده اند ».به گفته او ،تا پایان هفته
آینده هم واکسیناســیون نیروهای اورژانس به پایان
میرســد .صابريان ،درباره میانگین ســنی افرادی که
تاکنون واکسن دریافت کرده اند ،گفت ۲۵ «:درصد از
نیروهای اورژانس که تا کنون واکسن دریافت کردند یا
بیماری زمینه ای داشتند یا سن باالی ۴۵سال را داشتند
که در اولویت دریافت واکسن قرار گرفتند ».رئیس مرکز
اورژانس تهران در ادامه درباره ریسک ابتال به کرونا میان
تکنیســین های اورژانس هم توضيحاتي داد« :تفاوتی
میان محل خدمت تکنیسینهای اورژانس و بیمارستان
وجود دارد ،زمانی که فردی به بیمارســتان انتقال پیدا
میکند تریاژ می شود و مشخص می شود که مبتال بودن
او به بیماری کووید ۱۹-به چه میزان است ،اما زمانی که
تکنیســین های اورژانس به بالین یک بیمار یا مصدوم
میروند مشخص نیست که فرد درگیر بیماری کووید
هست یا خیر و به همین دلیل که تکنیسینهای اورژانس
به نقاط ناشناخته وارد میشوند باید حتما واکسن زده
باشند .بر همین اساس می توان گفت که تکنیسینهای
اورژانس نیز در اولویت یک هستند ».به گفته او ،بيشترين
واكسيناسسيون با واكسن اسپوتنیک -وی و بقیه آن هم
احتماال با واکسن بهارات بیوتک هند ،انجام ميشود .بر
اساس اعالم صابريان ،تاكنون حدود  ۳۰درصد نیروها به
کرونا مبتال شدهاند.

 60کشور تا آخر ژوئن
منتظر کواکس نباشند

افزایش آمار ابتال و مرگهای كرونایی ،موجب هراس مردم از مراجعه به مراکز درمانی شده ،آنها هزینههای باالیی برای درمان کرونا به برخی پزشکان خصوصی پرداخت میکنند

آزار مردم میشــود ».به گفته نماینده سابق ایذه،
نباید مردم را بهتنهایی مقصر چنین وضعیتی دانست.
سهلانگاریها از سوی مســئوالن وجود داشته که
مردم نسبت به کرونا سهلانگاری کردند و به هر دلیل
خوزســتان در چنین وضعیتی قرار گرفت .شرایط
کنونی دستاورد سو ءمدیریتهایی است که پس از
یکسال از شروع کرونا شاهدش هستیم .در همین
شهرستان بسیاری از مردم به دلیل کمبود ظرفیتهای
درمانی از مراجعه به مراکز شلوغ کرونا پرهیز میکنند،
یا جانشان را از دست میدهندیا برای تکمیل مراحل
درمان باید هزینههای چندبرابری به پزشکان بخش
خصوصی بپردازند.
خادمی به توییت قبلی خود درباره وضعیت تلخ یکی از
روستاهای ایذه در چهارتنگ اشاره میکند و میگوید:
«زمانی که حقیقت را میگوییم با مشکالتی هم مواجه
میشویم .من آن زمان نوشتم که یک روستا با ابتالی
دستهجمعی مردم به کرونا بدون امکانات و درمان رها
شده و برخی دوستان تصمیم داشتند از من شکایت
کنند .همان زمان خود مردم روســتا از خبرنگاری
دعوت کردند و با تهیه فیلم وضعیتشان را به تصویر
کشیدند؛ اتفاقی که موجب شــد برخی ارگانها به
ماجرا ورود کنند و بالفاصله در این روستا بستههای
غذایی و بهداشتی توزیع شد و به بهبود وضعیت کمک
کرد .این شرایط تا پایان سال مناسب بود .از ابتدای
امسال باز هم همان وضعیت و همان مشکالت ».این
نماینده ســابق مجلس با تاکید بر اینکه با وضعیت
کنونی زنجیره انتقال قطعی ندارد ،توضیح میدهد:
«مهمترین اتفاق در شرایط فعلی ،واکسن است اما در
همین مورد هم ما شفافیت نداریم .اصال معلوم نیست
چه کسانی واکســن زدهاند یا چه زمانی قرار است
واکسن به صورت عمومی توزیع شود؟ مرگومیرها
افزایش پیدا کرده و وضعیت اصال مناســب نیست،
ما آمارها را چشــمی میبینیم نه آنچهرسما اعالم
میشــود .همین دیروز به  8نفر از آشنایان تسلیت
گفتم که عزیزانشــان را به خاطر کرونا از دست داده
بودند .باید بگوییم که بهار ایذه ،پاییز شده است».

آمــار جانباختگاندیروز

كل آمــار جا نباختگان

در مورد آنها بدون هزینه صورت میگیرد و نیازی به
شیوههای درمانی متفاوت و پرداخت هزینههای اضافه
نیست ».این مسئول درباره مشکالتی که در روستاها
برای برخورداری از امکانات بهداشــتی وجود دارد،
میگوید« :با توجه به استقرار مراکز درمانی و بهداشتی
و خانههای بهداشتی ،کمبود خدماترسانی به روستاها
را به هیچوجه تایید نمیکنیم اما مدعی بهبود وضعیت
در کل شهرستان نیستیم .موج سینوسی و وضعیت
بسیار شکنندهای داریم که اگر رعایت پروتکلهای
بهداشتی صورت نگیرد ،کنترل آن سختتر خواهد
شد ».در این میان اما حســین كاملی ،مدیر روابط
عمومی دانشگاه علوم پزشــکی خوزستان درباره
وضعیت ارائه خدمات به شهرستانهای محروم استان
در پیک چهارم کرونا میگوید« :مشــکالت دستگاه
اکسیژن در شهرستان ایذه هم برطرف و اقداماتی برای
تجهیز خدمات در این شهرستان صورت گرفته است.
ایذه اکنون از شیب صعودی ابتال خارج شده و با رعایت
پروتکلهای بهداشتی تا چند روز آینده از وضعیت
قرمز خارج خواهد شد».

حدود  ۶۰کشور از فقیرترین کشورهای جهان ممکن
است تا پایان ژوئن (اواخر خرداد ماه) سال جاری میالدی
( )۲۰۲۱همچنان به واکســن کرونا دسترسی نداشته
باشــند زیرا تقریبا تمام برنامههای جهانی برای ارسال
واکســن به آنها تا پیش از آن تاریخ متوقف شده است.
به گزارش ایسنا« ،یورونیوز» به نقل از اتحادیه واکسن
موسوم به «گاوی» ( )GAVIگزارش کرده است که ۶۰
کشور مشمول این تأخیر خواهند شد .شرکتکنندگان
در طرح کواکس ،برنامه جهانی برای تهیه واکسن برای
کشــورهایی که قدرت و امکانات تهیــه آن را ندارند،
هفته گذشته در هر روز تنها دو نوبت  ۲۵هزار دوز را به
کشورهای کم درآمد ارسال کردهاند ،اما این روند از روز
دوشنبه متوقف شده است .بر پایه اطالعات روزانهای که
یونیسف ،صندوق کودکان سازمان ملل جمعآوری کرده
در  2هفته گذشته در مجموع تنها کمتر از  2میلیون دوز
کواکس برای حمل به  ۹۲کشور جهان در حال توسعه
بارگیری شده اســت .این میزان تقریبا برابر با مقداری
اســت که تنها در انگلیس تزریق شــده است .تدروس
ادهانوم قبریسوس ،دبیر کل سازمان جهانی بهداشت روز
جمعه  ۹آوریل از وجود «نابرابریِ تکاندهنده» در روند
واکسیناسیون کووید ۱۹ -در جهان انتقاد کرد و گفت:
در حالی که از هر  4نفر در کشورهای ثروتمند یک نفر
واکسن کرونا دریافت کرده ،در کشورهای فقیر از هر۵۰۰
نفر تنها یک نفر آن هم فقط یک دوز واکسن زده است.
کمبود واکسن بیشتر ناشی از تصمیم هند برای متوقف
کردن صادرات واکسن از کارخانه «انستیتو سرم» است
که بيشتر دوزهای آسترازنکا را تولید میکند .کواکس
برای تأمین واکسن حدود یک ســوم جمعیت جهان
روی آسترازنکای تولید این کارخانه حساب کرده بود .در
حالی که کشورهای جهان هم اکنون موج سهمگینی از
شیوع ویروس کرونا را تجربه میکنند و به طور فزاینده
و بیصبرانه در انتظار دریافت واکسن هستند ،کواکس
تنها واکســنهایی را به کشــورها میدهد که سازمان
جهانی بهداشت آن را تأیید کرده باشد .در برخی از اولین
کشورهایی که محمولههای کواکس را دریافت کردهاند،
ذخیره واکسن در حال کاهش اســت و معلوم نیست
دوزهای دوم که برای  ۱۲هفته بعد وعده داده شــده،
به موقع به آنها برسد .آسوشیتدپرس با انتشار گزارشی
از وضعیت واکســن در کنیا از زبان یک مرد کارمند که
دوز اول واکسن را دریافت کرده و منتظر دوز دوم است،
مینویسد که این مرد سیستم ایمنی بدنی ضعیفی دارد و
اگر دوز دوم به او نرسد ،ممکن است بمیرد.

هجوم هواداران به فضاي مجازي
براي بعضيها پول و قدرت آورده است

طلب هويت در مسير طرفداري
با بررسي سطوح هواداري در يك جامعه
به چه نتايجي ميرسيم؟

تربيت يك ذائقه دوآتیشه

ادمين جاي ليدر!

چند سالي ميشود كاروبار پيجها و كانالهاي هواداري در شبكههاي اجتماعي
بدجور گرفته؛ پيجها و كانالهايي كه ابتدا هواداران به آنها مراجعه ميكردند
ل وروز تيم محبوبشان قرار گيرند و كمي هم براي رقبا ٌكري
تا در جريان حا 
بخوانند .اما حاال مدتي است شــرايط حسابي عوض شده است .برخي از اين
پيجها يا كانالهاي هواداري اين روزها حتي محبوبيت بيشتري از پيج و كانال
رسمي باشگاهها پيدا كردهاند و عضوهايشان از آنها بيشتر هم شده است!

يك پوستر بزرگ از بازيكن يا بازيگر موردعالقه كه در كنار پوسترهاي كوچك تمام
ديوارهاي اتاق را پوشانده بود ،نزديكترين تصوير از هواداران دهههای  60و  70است
كه در گذر زمان مشيشان تغيير كرد .ديگر هواداران نياز ندارند كه بخشي از هزينه
ماهانه خود را براي ديدن تصوير يا خواندن و شنيدن خبري از آن چهره مشهور يا تيم
محبوبشان هزينه كنند؛ چرا كه با قدرت شبكههاي اجتماعي ،آن محبوبهاي دور،
دستيافتنيتر شدهاند و حتي ميتوان از غذاي محبوب روزانهشان نيز اطالع يافت.

بعضي از مردم بر ايــن باورند كــه واژه اســتن( )Stanاز تركيب دو كلمه
( )Stalkerبه معني تعقيب وســواسگونه و ( )Fanبه معني هوادار ساخته
شده اســت .قشــر اوربيتوفرانتال ( )MOFCناحيهاي در مغز است كه در
ارزشگذاريهاي ذهني بسيار مهم است .اما واقعا هواداري چيست؟ آيا بهعنوان
گزينهاي نزديك به «تعصب» بهوجود ميآيد؟ تفاوت هواداري با «عشق» در
چيست و آيا هواداريكردن ،همان عاشقيكردن است؟
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گفتوگو با زينب مواليي ،روانشناس ،درباره
هواداري و نقش آن در هويتسازي افراد
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تالش براي حفظ بقاي اجتماعي
دكتر عليرضا يزدي شريفي
روانشناس اجتماعي

هورمونهاي مختل و خرافههاي
بوغريب؛ متني از استيو
عجي 
الن ،دانشيار روانشناسي
دانشگاه موناش ،درباره
روانشناسي هواداران فوتبال

«چند سال پيش در طول مســابقه فوتبال تيم اورالندو پايرتز
سميرا مصطفينژاد
اتفاقي افتاد كه بسيار مشهور است .گربهاي وارد استاديوم شد
روزنامهنگار
و شروع كرد به دويدن ميان جمعيت و بعد درست وسط مسابقه
وارد ميدان بازي شد .يكي از نگهبانها با ديدن گربه همان كاري را كرد كه هر سياهپوست عاقل
ديگري انجام ميداد .بهخود گفت اين گربه جادوگر است .گربه را گرفت و همانطور كه تلويزيون
درحال پخش زنده بازي بود ،به گربه لگدي زد و با پا لهش كرد و بعد با ســانباك  -نوعي شالق
چرمي ســخت – آنقدر حيوان بینوا را زد تا جان داد .اين اتفاق به خبر يك تمامي روزنامههاي
آفريقاي جنوبي تبديل شد .سفيدپوستها بهشدت عصباني شدند .خدايمن ،همهچيز جنونآميز
بود .نگهبان دستگير شد و به دادگاه رفت و بهخاطر حيوانآزاري گناهكار شناختهشد .او بايد
در ازاي به زنداننيفتادن ،خسارتي ســنگين ميپرداخت .آنچه براي من جالب بود ،اين بود كه
سفيدپوستان سالها تصاوير سياهپوســتاني را كه توسط گروهي سفيدپوست تا سرحد مرگ
كتك ميخوردند تماشا كردهاند اما ويدئوي كتكخوردن يك گربه از يك سياهپوست بود كه آنها
را از كوره به در برد .سياهپوستان گيج شده بودند .آنها نميفهميدند كجاي كاري كه مرد با گربه
كرده بود ايراد داشت .آنها ميگفتند« :معلومه كه گربه جادوگر بود .اگرنه يه گربه از كجا ميتونه
بفهمه كه چهجوري بياد تو زمين فوتبال .يكي اون رو فرستاده بود تا يكي از تيمها رو طلسم كنه،
نگهبان بايد گربه رو ميكشت ،اون داشت از بازيكنها محافظت ميكرد» .در آفريقاي جنوبي،
سياهپوستان سگ داشتند ».خواندن اين پاراگراف از خاطرات «ترهور نوآ» كمدين آفريقايي-
آمريكايي ،عالوه بر اينكه دريچهاي بهسوي افكار نژادپرستانه دوران آپارتايد و پس از آن ،روي
خواننده ميگشايد ،حقيقتي فراگير و بانفوذ ميان قومي جهاني ،بسيار پرجمعيت و هيجانزده را
به اثبات ميرساند؛ اينكه خرافات ،ويروسي شايعتر از كوويد 19-ميان جمعيت هوادارن فوتبال
است؛ ويروسي كه مرز جغرافيايي سرش نميشود و بهروزش در هر هوادار متفاوت از ديگري است.
اين موضوعي است كه استيو الن ،دانشيار روانشناسي دانشگاه موناش در آستانه رويداد ورزشي
مهمي در استراليا به آن پرداخته است.

فصل بازيهاي نهايي است و جهان بهگونهاي است
كه انگار هيچچيز جز فوتبال اهميت ندارد .نوشتن
درباره روانشناســي فوتبال مانند نوشتن درباره
روانشناسي عشق است؛ كاري احمقانه .تا به امروز
هيچچيز نتوانسته اين پديده را كه 100هزار نفر
دور هم جمع شده و جيغ و فرياد به راه مياندازند،
ميگريند ،فحاشــي ميكنند و بر ســر تعدادي
ورزشكار كه اين طرف و آن طرف ميدوند و فراتر
از حد تحمل و استقامت انسان به يكديگر ضربه و
آسيب ميزنند و شــرطبندي ميكنند را توجيه
كند .ظاهرا تمامي اينها يك ســرگرمي صادقانه
خوب است ،البته تقريبا صادقانه.
شور و شوق هواداران

درمجموع ،هيچ پديده ديگــري در جهان وجود
دارد كه بتواند با شور و اشتياق انسان براي ورزش
رقابت كند؟ فيلم ،هنر ،فرهنگ ،موسيقي يا علم؟
حرفش را هم نزنيد .اينها حتي به گرد پاي ورزش
هم نميرسند .يك مســابقه آبرومندانه ورزشي
به راه بيندازيد تا دريايــي از آدمها هجوم بياورند
براي تماشا .ميخواهيد آن را قبيلهگرايي بناميد،
يا حس تعلقداشــتن ،يا مذهب عصــر جديد ،يا
غريزه رقابتــي و يا فرار از واقعيــت ،چه اهميتي
دارد؟ واقعيت اين اســت كه صدها نفر به تماشا
خواهند آمد.
اگر بخشي از فرهنگ ما نباشــيد در آن احساس
غريبگي خواهيــد كرد .هر روز جــر و بحثهاي

فراواني درميگيرد برســر اينكه چه تيمي برنده
ميشود ،چرا برنده ميشود ،تعويضها چه خواهند
بود ،چشمانداز طوالني نتيجه بازي چه خواهد بود
و بهترين بازيكن كيست .شور و شوق ورزش گويي
در خون ماست.
اولين خاطره حقيقيام از فوتبال به ســال1970
بازميگردد؛ زمانــي كه پدرم از مســابقه فينال
بزرگ آن ســال به خانه بازگشــت .تيم ما پس از
اينكه يك نيمه برتر ميدان بــود ،در نهايت بازي
را باخته بود .شكســت بدي بود (يا شايد هم برد
خوبي بود ،بســتگي دارد از چــه تيمي حمايت
كنيد) .پدرم ماشــين را در پاركينگ پارك كرد
و همانجا در ماشين نشســت؛ به خانه نيامد .من
نگرانش شــده بودم اما مادرم گفت كه تنهايش
بگذارم .گفت که دوباره حالش خوب خواهد شد.
فكر كنم حدود نيمهشب به خانه آمد .تقريبا يك
هفته اصال حرف نزد .فكر كنم حتي چند روز هم
ســر كار نرفت .روزي را به يــاد دارم كه كف اتاق
دراز كشــيده بود و گريه ميكرد .االن آن روز را
انكار ميكند .چهكســي گفته مردهــا حق ابراز
احساساتشان را دارند؟
پژوهشهاي بيانتها

پژوهشهاي بســياري درباره هواداري فوتبال
وجود دارد كه هدفشان يافتن دليلي منطقي براي
هواداري است .ميدانستيد اگر مرد باشيد ،وقتي
تيمتان ميبرد سطح تستوســترونتان افزايش

كبوترهاي خرافاتي

روانشناس مشهور بي.اف اسكينر در سال1947
عبارت «شرطيســازي خرافي» را ابــداع كرد.
او روي كبوتــران گرســنهاي مطالعــه كرد كه
درون جعبههايــي نگهداري ميشــدند و براي
آنها بهصورت تصادفــي و نامنظم غذا ميريخت.
اين وضعيت باعث بــروز رفتارهايي مختلف در
كبوتران شده بود ،مثال به دور خود ميچرخيدند.
اسكينر اين موضوع را مطرح كرد كه هر رفتاري
كه كبوتران در زمان رســيدن غــذا از خود بروز
ميدهنــد ،در مغــز كوچــك كبوتــري آنها با
خوششانســي ارتباط برقرار ميكند؛ اگرچه در
واقعيت هيچ ربطي به شانس ندارد .اسكينر معتقد
است که اين نوع از شرطيشدنهاي اتفاقي عامل
بروز رفتارهاي خرافهاي در انسان هستند.
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هوادار

یادداشت یک

جهانعجيبهواداری

پيدا ميكند و وقتي تيم ميبازد سطح آن كاسته
ميشود؟ اگر تيمتان ببرد ،ميزان مصرف چربي
اشباع شــده توســط افراد 9درصد كاهش پيدا
ميكند اما اگر ببازد ميزان مصــرف اين چربي
16درصد افزوده ميشود؟
هواداران برنده ،خوشبينتر و اميدوارتر هستند،
جذابيت جنسي خود را باالتر احساس ميكنند
و تعدادي از پژوهشها نشان ميدهد که از نظر
مالي اميدوارتر هســتند .اگر تيمتان خوب بازي
كند ،احتمال اينكه به زندگي خود امتياز باالتري
بدهيد ،بيشتر ميشود.
مشخص است كه هواداران تيم بازنده در جهت
معكــوس ايســتادهاند و حتــي گاه رفتارهاي
ضداجتماعي از خود بــروز ميدهند .نرخ بعضي
از جرائم پــس از باخت يك تيــم باالتر ميرود.
ســاعاتي پس از يك باخت غيرمنتظره ،ميزان
خشــونتهاي خانگي 10درصــد افزايش پيدا
ميكند .ديگر پژوهشها نشان دادهاند پس از هر
بازي ،فارغ از نتيجه نهايي آن ،ميزان خشــونت
افزايش پيدا ميكند و الكل ،اصليترين عامل بروز
اين نوع خشونت شناخته شده است.
بدرفتاريهــاي ديگر هــواداران خوشخيمتر
است .يكي از محبوبترين اين رفتارها براي من
خرافاتيبودن هواداران اســت .خود من يكي از
متبحرترين هواداران در اين حوزه هستم ،اگرچه
زماني كه از ورزش فاصله دارم ،خود را نسبت به
اين چرنديات ايمن احساس ميكنم .در بازيها،
همان لباس شــانس فوتباليام را ميپوشــم و
سعي ميكنم رنگ تيم مقابل در هيچ بخشي از
لباسهايم وجود نداشته باشد .يك طلسم شانس
هم دارم .وقتي بازي درحال انجام است هرگز به
صفحه امتيازها نگاه نميكنم .براي خوششانسي
تيمام به تخته ميزنم و كنار هواداران تيم رقيب
نمينشينم .البته اين يكي ،ديگر خرافات نيست،
واقعيتش آنها آزارم ميدهند.
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فوتبال و عشق
هردو موضوعاتي
هستند كه كامال
آزمايشنشده و

ناشناخته باقي
ماندهاند .فكر
ميكنم بهترين
توصيه براي

هواداران ورزشي
اين باشد كه در
آرامش از بازيها
لذت ببرند؛ درست
مانند عشق ،ممكن
است شما راه
خودتان را برويد
اما عشق در مسير
شما حركت نكند
و شما براي يافتن
پاسخ چراها و از
كجاها ،سرگشته و
سردرگم شويد

بر همين اســاس ،اينطور بهنظــر ميآيد كه در
زمانهايي خاص از سالهاي متوالي كه پشتسر
گذاشــتهام ،در مغز كوچك انساني من ،برد تيم
محبوبم با رفتارهاي مختلفي مرتبط شــدهاند؛
خرافههاي من .لباس محبوب فوتباليام چيزي
شبيه به آن دور خود چرخيدنهاي كبوتر گرسنه
است كه به اشتباه تصور ميكرد اگر به دور خود
بچرخد شــانس در خانهاش را خواهد زد و غذا يا
پاداش از راه خواهد رســيد .ميدانم كه تنها من
اينطور نيستم.
رفتارهــاي خرافــهاي عجيب و غريــب زيادي
از هــواداران ورزشــي در سراســر جهان ســر
ميزنــد .بازيكنان هــم از ابتال به ايــن رفتارها
در امان نيســتند .رافائل نــادال ،تنيسباز يكي
از معروفتريــن مثالها در اين حوزه اســت .او
بطريهاي نوشيدني خود را در زمان بازي روي
يك خط ميچيند ،ابتدا با پاي راست از خطوط
عبور ميكند ،بينياش را لمس ميكند ،شلوارش
را مرتب ميكند و كارهاي ديگري از اين دست.
تعدادي از بازيكنان فوتبال هم هستند كه هميشه
ريش دارند زيرا باور دارند وقتي روي دور خوب
بازيكردن هستند ،نبايد ريششان را بزنند.
گاه به اين فكر ميكنم كه اصال كل وسواس فكري
نسبت به ورزش ارزشــي دارد؟ فاميلي دارم كه
دســت از هواداريكردن شسته است و ميگويد
اكنون بيشتر از هر زمان ديگري از مسابقه لذت
ميبرد؛ بدون تنش ،بدون خرافات و بدون خشم.
نتايج نهايي

در نهايت اگر تا پايان بازي سالمت باقي بمانيد،
احتماال به «ســوگيري تأييدي» مبتال خواهيد
شد؛ تمايل به جســتوجو براي يافتن توضيحي
كه بتواند باورهايي كه عميقا به آنها اعتقاد داريد را
تأييد كند .اگر تيمتان ببرد ،احتماال برد را دروني
ميكنيد ،پيروزي را به عاليبــودن تيم ،مربي و
باشــگاه ارتباط ميدهيد .اما اگر تيمتان ببازد،
فرافكني ميكنيد ،داور را مالمــت ميكنيد ،از
وضعيت بازي گاليه ميكنيد يا ديگر پديدههايي
كه خارج از دايره كنترل تيمتان اســت را مقصر
باخت تيم اعالم ميكنيد.
همانطور كه در ابتدا به آن اشــاره كردم ،فوتبال
و عشــق هردو موضوعاتي هســتند كــه كامال
آزمايشنشــده و ناشــناخته باقي ماندهاند .فكر
ميكنم بهترين توصيه براي هواداران ورزشــي
اين باشــد كه در آرامش از بازيها لذت ببرند؛
درست مانند عشق ،ممكن است شما راه خودتان
را برويد اما عشق در مسير شما حركت نكند و شما
براي يافتن پاســخ چراها و از كجاها ،سرگشته و
سردرگم شويد .طلسم شانستان را نزديك بهخود
نگه داريد و فراموش نكنيد ،هميشه سال بعدي
هم وجود دارد.

انســان بهدليل اينكه يك موجود اجتماعي
است طبيعتا نياز به ارتباط با جامعه دارد و از
همينجاست كه مقوله احساس تعلق يا نياز
به احساس تعلق در فرد شكل ميگيرد .يكي از داليلي كه افراد بهدنبال
هوادار هستند يا هوادار يك گروه يا يك تيم ميشوند به همين احساس
تعلق بازميگردد .درواقع وقتي فردي هوادار تيم خاصي ميشود از آنجا
كه با آن گروه همصدا و همهدف است و به شكل يكسان حركت ميكند
به او نوعي احساس قدرت دســت ميدهد و فرد احساس ميكند كه به
یك جايي وصل است و همين موضوع احســاس امنيت خاطر ،آرامش
ذهن و اعتمادبهنفــس گاه موقتي ميدهد .يك هــوادار ،بهويژه از نوع
متعصبش براي خود جايگاه و پايگاهي متصور است؛ گرچه ممكن است
خيلي وقتها اين حالت جنبه ذهني داشته باشد و خيلي جنبه عيني
هم نداشته باشد ،زماني به عينيت ميپيوندد كه فرد خودش را در يك
جمع ،مثال در يك ميدان ورزشــي ،ميبيند كه در حال حركت است.
هواداربودن براي خيلي از افراد جنبه سرگرمي ندارد بلكه تبديل به نوعي
پيگيريهاي مدام و وسواسگونه درخصوص تيم يا گروه مورد نظرشان
است كه بخش مهمي از زندگي اين افراد را درگير كرده است ،بهطوري
حمايت و طرفداري درخصوص هرگونه كنش گروه مورد نظر در بيشتر
اوقات همراه با احساســات و عواطف تند و بعضا رويارويي و درگيري با
هواداران گروههاي مقابل است .چنين هواداريهاي متعصبانه درحقيقت
نوعي ابراز خشونت كنترلشده است .در حقيقت هواداربودن دو وجه دارد
كه وجه خوب آن ابرازكردن محبت به گروهي از انســانها يا يك تيم و
موقعيت خاص است اما وجه ديگر آن ابراز خشونت به گروه و دسته مقابل
اســت .بنابراين يك بخش رفتاري هواداران و تعصباتي كه دارند كامال
جنبه هيجاني و احساسي و رواني دارد و بخش ديگر احساس تعلق است
اما آن خشم و خشونتي كه اين افراد نسبت به بحثهاي مختلف در جامعه
دارند آنها را دور هم جمع ميكند تا در قالب و از كانال يك گروه خاص يا
يك موقعيت خاص آن را تخليه كنند .بنابراين هواداري و تعصب نسبت
به يك گروه يك كانال تخليه خشم و پرخاش جابهجا شده است؛ يعني از
جاي ديگري است و در جاي ديگري تخليه ميشود.
يكي ديگر از داليلي كه افراد احســاس تعلق به يك گروه ميكنند و در
اين راه متعصب ميشــوند با هدف كاهش اضطراب است چون تنهايي
خودبهخود به انسان اضطراب وارد ميكند اما وقتي كه او خود را متعلق به
يك گروه ميداند و در آن راه گاهي افراط ميكند باعث ميشود اضطراب
تنهايي و جدايياش بهشــدت كاهش پيدا كند و هواداربودن براي اين
فرد يك مكانيسم دفاعي اســت به منظور اينكه بتواند خودش را تخليه
كند و سر پا نگه دارد .درواقع هواداربودن يكي از تالشهاي روشن بشر
براي حفظ بقاي اجتماعي اســت .وقتي بر جامعهاي تنشهاي زيادي
وارد ميشود طبيعتا افراد دچار نوعي اختالالت رواني متراكم ميشوند
و اين اختالالت رواني متراكم ميتواند خود را در قالب هواداري افراطي
غيرعقالني هيجاني نشــان دهد؛ مانند كسي كه حاضر است گروهي را
به رگبار ببندد و آدم بكشد ،صرفا بهدليل اينكه به آن گروه خاص كه او
طرفدارش است از ديد و منظر او توهين كردهاند.
نكته ديگري هم كه وجود دارد اين است كه متأســفانه نسل جوان ما
بهدليل اينكه امكان بروز هيجانهاي جواني را در بسترهاي مناسب ندارد
و زيرساختهاي كشور براي تخليه اين انرژي بسيار ضعيف است ،باعث
شده افراد از طريق هواداري خاص براي تيمها يا گروههاي خاص به اين
شكل بخواهند خود را تخليه كنند؛ البته در بسياري از موارد با روش غلط.
برخي از تعصبات و هواداريها هم وصل به جغرافياي فرهنگي و سياسي
اســت؛ البته معموال در برخي مناطق نه همهجا .يعنــي برخي از افراد
كه تعصبات ناشــي از هواداري را دارند بهدليل خردهفرهنگي است كه
از ديد آنها زير فرهنگ غالب له شــده اســت كه ميتواند خر د فرهنگ
زباني ،مذهبي يا مرتبط با يك مكان خاص باشد كه آنهم باعث ميشود
هواداريها با اين محوريت شكل گيرد و بعضي وقتها از جنبه عقالني به
سمت مسائل هيجاني و احساسي نهچندان عاقالنه كشيده شود.
درمجموع بايد گفت هواداري از جنبه مثبت آن ،ميتواند موجب ايجاد
انگيزه در آن گروه ،تقويت اهدافي كه دنبــال ميكنند ،برطرفكردن
ايرادات و نقايص و درنهايت خروجيهاي خوب باشد و اگر اين هواداري
درخصوص تيمهاي مسابقهاي مانند فوتبال باشد به زيبا و جذابكردن
آن كمك كند و چرخه مالي و اقتصادي خوبي هم براي گروهها و در كل
جامعه بهدنبال داشته باشد .بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه تيمها و
هوادارانشان در ساخت الگوهاي درست و غلط در جامعه نقش بسيار
مهمي ايفا ميكننــد و هرگونه رفتارهاي متعصبانه و نشــأتگرفته از
خشمهاي هيجاني روي اطرافياني كه نظارهگر هستند بسيار تأثيرگذار
اســت؛ از اينرو نميتوان به اين مقوله به ديد يك موضوع سادهانگارانه
و ســطحي صرف نگاه كرد چراكه ابعاد وســيع كنشها و واكنشهاي
هواداري بر تار و پود جامعه بيش از حد تصور رخنه كرده است و حيات
و ممات بسياري از گروهها و افراد مختلف بسته بهوجود همين هواداران
و طرفداران است كه گاه براي حفظ آن دست به بازيها و سياستهاي
عجيب و غريب ميزنند.
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تربيت يك ذائقه دوآتيشه

گفتوگو با زينب مواليي ،روانشناس درباره هواداري و نقش آن در هويتسازي افراد
بعضي از مردم بر اين باورند كه واژه استن( )Stanاز تركيب دو كلمه ( )Stalkerبه معني تعقيب وسواسگونه
نگار حسینخانی
و ( )Fanبه معني هوادار ساخته شده است .قشــر اوربيتوفرانتال ( )MOFCناحيهاي در مغز است كه در
روزنامهنگار
ارزشگذاريهاي ذهني بسيار مهم است .اما واقعا هواداري چيست؟ آيا بهعنوان گزينهاي نزديك به «تعصب»
بهوجود ميآيد؟ تفاوت هواداري با «عشق» در چيست و آيا هواداريكردن ،همان عاشقيكردن است؟ و بهطور كلي آيا آن دسته از افراد كه هوادار كسي
يا چيزي نيستند ،از نوعي بيماري يا عارضه رنج ميكشند؟ ما در اينجا اين سؤالهاو كمي بيشتر را با زينب مواليي ،روانشناس تربيتي در ميان گذاشتيم
تا او نگاه روشنتري از اين عالقه و شيفتگي برايمان ايجاد كند.
هواداري؛ چرا واقعا ما هوادار ميشويم؟

همه ما براي زيســتن در جامعه به احساس تعلق نياز داريم و
همين احساس تعلقها و ارزشها ،هويت ما را ميسازد.
آيا اين عالقه كه به شكل هواداري در جامعه معنا
ميشود ،با قبول تعصبگونه امري يا چيزي همراه است؟

هرچه ميزان دلبســتگي رواني فرد به پديدهاي افزايش يابد،
ميزان وفاداري او نيز بيشتر ميشــود و هر چه وفاداري او به
پديدهاي بيشتر شود ،ميزان تعصب و ميزان همانندسازي او
نيز افزايش يافته و تبديل به هوادار خواهد شد.
داشت؟

آيا اين هواداري براي ما ســودي هم خواهد

يك هوادار شــدت تعلقخاطرش بــه يك تيم را بــا ميزان
همانندســازي با آن تيم يا گروه ،به ديگران نشــان ميدهد.
البته اين موضوع براي هر يك از طرفين سود و ضررهايي نيز
خواهد داشت.
ميشود؟

خب اين ســود و زيانها شــامل چه مواردي

يك هوادار با هواداري از تيمش و غرقشــدن در پيروزيها و
شكســتهاي آن ،باعث افزايش عزت نفس و اعتماد به نفس
خود ميشود كه به اين پديده «انطباق مثبت» ميگويند؛ يعني
آن خودش ميداند و خودش را جزئي از
فرد پيروزي تيم را از ِ
يك كل بهحســاب ميآورد .اما زمانيكه تيم موفقيتي كسب
نميكند ،براي حفاظت از عزت نفس خود ،دستاورد منفي تيم
را از آن خود نميداند و همانندسازي خود را با تيم كم ميكند.
يك هوادار قادر به بررسي و ديدن ابعاد مثبت و منفي موضوعي
كه از آن هواداري ميكند نيست؛ بهعبارت ديگر تعصب او مانع
نقد و بررسي همهجانبه ميشود.
به زعم شما كدام نوع هواداري با تعصب بيشتري
همراه است؟

هواداريكردن ميتواند شــامل يك فرد تا يك گروه يا پديده
باشد .اما برجستهترين و پر تعصبترين هواداريها عمدتا در
فوتبال رخ ميدهد.
چه زماني بايد نگران هواداربودن شد؟ بهعبارتي
در كجا بايد احساس خطر كرد؟

كسب هويت اجتماعي با عضويت در گروه امري است كه براي
تمام افراد وجود دارد اما اينكه ميزان احساس تعلق و وفاداري
و تعصب نسبت به يك تيم ،فرد يا گروه ،فرد را به سر حدي از
شيفتگي برساند كه حاضر شود بدون انديشيدن به ابعاد مختلف
موضوع مورد هواداري ،سرمايههاي خود مثال زمان ،مال و حتي
جانش را در اين مسير بگذارد ،نياز به بررسي بيشتري دارد.
ما با هوادارانــي در جامعــه روبهروييم كه
واكنشهاي خشونتآميزي از خود به نمايش ميگذارند.
چطور به اين مرحله ميرسيم؟

وقتي هواداري همراه با وجود و حضور رقيب ميشــود ،كار را
سختتر ميكند .مثال هواداري از يك موزيسين ممكن است با
خريد بليت كنسرتهاي او در هر شهر و موقعيتي و حضور در
هر شرايطي در تمام برنامههايش ،خريد لباسهايي كه او تبليغ
ميكند با هر كيفيت و قيمتي ،خريد پوسترهاي او و ...همراه
باشد .اما حضور رقيب و مسابقههاي برد و باختمحور ،ممكن
است فرد را به نقطهاي از هواداري برساند كه خواهان حذف يا
آسيب به رقيبان باشــد؛ همانهايي كه عموم به آنها «هوادار
دوآتيشه» ميگويند؛ يعني ميزان آسيب از سطح فرد به جامعه
منتقل ميشود .پديده ونداليسم كه به نوعي خشم حاصل از
شكست و اجحاف است را ما بيشتر از هر جايي در استاديومها
مشاهده ميكنيم و ناشي از همين رقابتيشدنهاست.
ميتوان اين ذائقه را از ابتدا هدايت كرد؟

هواداري با كمبود ميزان تفريح و ســرگرمي ،ميزان استرس،
سن تا سيسال ،برنامههاي تبليغاتي
ميزان تحصيالت پايينِ ،
رســانههاي جمعي ،وضعيت اقتصادي پاييــن و مجردبودن
ارتباط مستقيم دارد .اما ما ميتوانيم درباره اهميت هويتيابي
در دوره نوجواني كه بهعنوان يكي از عوامل مهم و تأثيرگذار در
اين پديده بررسي ميشود ،به اين موضوع بپردازيم .طبق نظريه
اريكسون ،سن نوجواني ســن هويتيابي در برابر سردرگمي
نقشهاست و اصليترين تكليف نوجوان ،حل بحران هويت
است .اساسا هويت ،پاسخ به سؤال «من كيستم»
خواهد بود .در اين سن نوجوان ارزشهاي
فرهنگي ،اجتماعي و اخالقي مختلف
را بررســي و امتحان ميكند،

ميپذيرد يا رد ميكند .نوجوان براي يافتن نقش خود در اين
جهان ،به تقليد از الگوهاي گوناگون ميپردازد .گاهي تعصب،
توانايي تحليل همهجانبه الگوها را از او ميگيرد و عمدتا غرق
در نقشها ميشود.

اين خطر براي نوجوانان وجود دارد كه در همين
مرحله بمانند؟

پايان نوجواني ،فقط بخشي از نوجوانان موفق به كسب هويت
در ِ
منحصر به فرد خود ميشــوند و داراي اعتماد به نفس و عزت
نفس كافي خواهند بود .عبور از اين مرحله منوط به چگونگي
عبور از مراحل قبل از نوجواني نيز است .اما ديگر نوجوانان يا
موفق به كسب هويت نميشوند يا به پذيرش اهداف ديگران
و صاحبان قدرت به جاي خــود ميپردازند ،يا در تعارض بين
چند هدف و تعريف از خود درمانده خواهند شد و يا همچنان
بهدنبال كسب هويت در تالش خواهند بود.
از چه راههايي ميتوان به نوجوانان در عبور از
اين مسير كمك كرد؟

عوامل كمككننده براي عبور از بحران هويت ،مدرسه ،محيط
اجتماعي ،اقتصادي ،گروه دوســتي و خانواده اســت .در اين
ميان ،نقش خانواده از ديگر عوامل پررنگتر اســت .والديني
كه سبك فرزندپروري مقتدرانه دارند ،نســبت به والديني با
سبك فرزندپروري مستبدانه ،امكان آزمون و خطاي بيشتري
را به فرزند خود ميدهند و از ســرزنش فرزندشان خودداري
ميكنند .در نتيجه فرزندشــان در عبور از اين مرحله موفقتر
خواهد بود .والدين مقتدر نســبت به والدين سهلگير بهدليل
ارتباط دوستانه و سالم و اســتفاده از گفتوگو به جاي موضع
باال به پايين ،يادگيري تفكر نقاد و احســاس ارزشمندبودن را
در فرزندانشان ايجاد ميكنند .ذات نوجواني ،ساختن الگويي
بيعيب از انسانها و گروههاي مورد عالقه است .يك خانواده
آگاه با پذيرش الگوهايي كه فرزندش هوادار بيچون و چراست،
به فرزندش در عبور از اين مرحله كمك ميكند و به او ميآموزد
كه انتخابهاي او فارغ از صحيح يا غلطبودن ،ارزشمند است.
همين پذيرش و تأييد والدين هويت مثبت و تعريف مثبت از
خود را در نوجوان ايجاد ميكند .والديــن ميتوانند آرام آرام
به جاي تمسخر يا بيتفاوتي يا ســرزنش در مقابل ارزشهاي
مورد پسند فرزندشان ،به نقد و بررسي ابعاد ديگر الگوي مورد
پذيرش او بپردازند .البته در اين امر خواست و انتخاب نوجوان
بسيار مهم است.
آيا خانواده ميتواند با عملكرد خود اين مرحله
رشد را دچار اختالل كند؟

بله .براي ملموسشــدن موضوع مثالــي ميزنم .فرض كنيد
نوجواني از هواداران يك خواننده است كه از نظر خانواده اين
خواننده انتخاب ارزشمندي نيست .پذيرش انتخاب فرزند در
عبور از اين مرحله بسيار كمككننده خواهد بود .قطعا نوجوان
شيفته همهجانبه خواننده است و به بتسازي از او ميپردازد.
به او اجازه دهيم اطالعاتي كه از ابعاد مختلف زندگي خواننده
بهدست آورده را در رابطهاي دوستانه براي خانواده تعريف كند.
درصورتي كه پايههاي تفكر نقاد و رابطه دوستانه در خانواده
وجود داشته باشد ،نوجوان آرام آرام به ابعاد ناخوشايند خواننده
هم پي ميبرد و با گذشــت زمان ،تب اوليه هواداريِ او كاسته
خواهد شد .اما در خانوادهاي كه نگاه داناي كل وجود دارد؛ يعني
ما بهعنوان والدين ميدانيم و تو نميداني! ممكن است والدين
با جمالتي مثل اينكه« :آخه اين هم شد خواننده؟!» منجر به
ايجاد اين حس در نوجوان شوند كه انتخابهاي او ارزشمند
نيست .يا اينكه خودش نميتواند دست به انتخاب بزند و فقط
انتخاب والدين صحيح است .يا بهدليل وجود شيفتگياش در
معرض گارد و خشم بيشتري با والدين قرار گرفته و به همين
دليل شــروع به دفاع و هواداري از او ميكند و بيشتر در اين
موضوع غرق ميشود .مهمتر از همه ،مسير ارتباطي نوجوان و
والدين با سد روبهرو ميشود و ارتباط ميانشان آسيب ميبيند.
پس بهزعم شــما اگر هواداري بــا تعصب در
آميخته اســت ،خانواده نبايد از اين اهرم براي كمك به
نوجوان و فرزندش استفاده كند.

به خاطر داشته باشيد اگر فرزند شما در نوجواني و سنين پايينتر
فرصت انتخاب و تحليل و بررسي ابعاد مختلف يك موضوع را
داشته باشــد و انتخابهاي غلط او نيز مانند انتخابهاي
صحيحش ارزشمند باشد ،امكان هواداري ،شيفتگي
و ذوبشدن او در يك پديده كمتر و
گاه ناممكن خواهد بود.

هـــواد
سنت يك قبيلـه جه
يادداشتهايي
درباره چگونه
هوادار شدن

سميرا مصطفينژاد -فتانه احدي -مرضيه ثمرهحسيني
روزنامهنگار

يك هوادار با
هواداري از تيمش
و غرقشدن
در پيروزيها و
شكستهاي آن،
باعث افزايش عزت
نفس و اعتماد به
نفس خود ميشود
كه به اين پديده
«انطباق مثبت»
ميگويند؛ يعني
فرد پيروزي تيم
آن خودش
را از ِ
ميداند و خودش
را جزئي از يك كل
بهحساب ميآورد.
اما زمانيكه
تيم موفقيتي
كسب نميكند،
براي حفاظت از
عزت نفس خود،
دستاورد منفي
تيم را از آن
خود نميداند و
همانندسازي خود
را با تيم كم ميكند

«دوران نوجوانيام به هواداري تيم ملي ايتاليا و پائولو مالديني گذشت .همين شور
و اشتياق باعث شد به ســراغ زبان ايتاليايي بروم و حاال در همين رشته كار كنم؛
مترجمي زبان ايتاليايي ».اين پاسخ دوستي است به اين پرسش كه چه شد كه به زبان
ايتاليايي عالقهمند شدي؟ «عالقه شديدم به رابينويليامز و فيلم انجمن شاعران
مرده باعث شد معلم شوم ».اين يكي پاسخ يك هوادار غيرورزشي است به پرسشي
تقريبا مشابه .به همين سادگي هواداري ميتواند مسير زندگي كسي را كامال تغيير
دهد .حال ممكن است كسي از شور و عشقش به تيمي يا بازيكني يا پديدهاي براي
بهتر كردن زندگياش بهرهببرد يا ممكن است هواداري از شدت تعصب كور شده
و دست به خشونت يا اقدامي بزند كه زندگياش تباه شود .هواداري پديده غريبي
است .شايد يكي از معدود رفتارهاي انساني باشد كه تقريبا همه ناخودآگاهانه از
آن تبعيت ميكنند و تمامي تبعات آن را ميپذيرند ،حتي همان بحث و جدلهاي
بيمنطق و معموال مضحكي كه درباره موضوع مورد هواداري درميگيرد .البته كه
توضيحاتي وجود دارد .هواداري ممكن است در خانواده موروثي باشد .شايد بيش
از اندازه در معرض چيزي قرار گرفتن باعث هواداري از آن شود ،يا شايد هواداري از

زندگی در محله پرسپوليسیها
فهيمه طباطبايي
روزنامهنگار

نميشود در حوالي دوالب ،خيابان عارف و غياثي و
سادات بزرگ شده باشي و پرسپوليسي نباشي .علي
پروين ،مهدي مهدويكيا ،بهــروز رهبريفر و علي
انصاريان از دل كوچه پسكوچههاي همين محلهها
به تيم سرخ پايتخت رسيده بودند و خب همين ،وزن
پرسپوليسيهاي منطقههاي 14و 15را باال ميبرد.
من بزرگ شده خيابان ميثم هســتم ،پنجاه قدمي
زمين فوتبال خاكي شيرازي؛ جايي كه علي پروين
در دهه  70هر ماه ميآمد تا سري به مسابقات ليگ
محالت بزند .تيمهاي محالت عارفشمالي و جنوبي،
غياثي ،دوالب ،خراسان ،قيام ،خاوران و سادات با هم
رقابت نفسگيري داشــتند و من تماشاچي كوچكي
بودم كه نشسته بر دوچرخه قرمزم ،بازيها را از عصر
تا غروب رصد ميكردم.
فينال كه ميشــد ،علي آقا ميآمد زمين
فوتبال شــيرازي .دورتا دور زمين پر
از جمعيت ميشــد و مــا بچههاي
هفت،هشــت ســاله بايد به زور
خودمان را باال ميكشــيديم تا
تقديــم كاپ قهرمانــي را از
دستان او ببينيم.
وقتــي مهــدي مهدو يكيا
در بــازي ايــران و آمريكا در
جا مجهانــي  ،1998آن گل
معروف را بــهآمريكا زد ،خيلــي از مردم محلههاي
اطراف روبهروي خانه آنها در سادات جمع شده بودند
و وسط جشن شادي شعار «پرسپوليس سروره» را
ميدادند.
هنوز هم اگر در اين محلهها ،بهخصوص دايره غياثي
و عارف ســر بزنيد ،در مغازهها و كارگاههاي كوچك
عكس تيم پرســپوليس دهههای 40تا  70را روي
ديوار ميبينيد.
مردم بــراي بازيكنان محبوب تيمشــان حتي اگر
سالها باشــد كه از اين محلهها كوچ كرده باشند،
موقع قهرماني يا غم ،پالكارد ميزنند .نمونهاش علي
انصاريان كه بهمن سال گذشته فوت كرد و سراسر
خيابانهاي محل از پالكارد و حجله تسليت پر شد؛
با اينكه او از همان ابتداي حضورش در پرسپوليس
از غياثي رفته بود .اين زيســتبوم باعث شد من در
همان كودكي هوادار پرسپوليس شوم و بمانم .هنوز
هم وقتي عليآقا پروين بــراي فينال ليگ محالت
ميآيد زمين شيرازي(كه حاال چمن مصنوعي شده و
حسابي به آن رسيدهاند) ميروم كنار زمين تا بازيها
را ببينم .هنوز هم وقتي پرسپوليس قهرمان ميشود،
شــاديام را با هممحلهايهاي سرخپوشــم كامل
ميكنم و تنها آرزويم اين اســت كه باالخره روزي با
هممحلهايهاي خودم پرسپوليس را از روي سكوي
آزادي تشويق كنم.

كسي يا تيمي يا چيزي ،تأييد اجتماعي يا منفعت مالي بهدنبال داشته باشد .با وجود
تمامي اين توضيحات ،هيچكس نميتواند دليلي منطقي و قطعي براي فرياد كشيدن
يا گريه كردن يا اشك شادي ريختن يا دچار حمله عصبي شدن بهخاطر عبور يك
توپ كوچك از روي يك خط نسبتا طوالني ارائه دهد .شايد به اين دليل كه كسي
چندان به ريشــههاي پديد آمدن هواداري در خود فكر نميكند .يا شايد تركيب
هواداري با عشق زياد باعث شود كسي نسبت به داليل هوادار شدنش كنجكاو نشود.
زيرا تا به امروز براي وقوع عشق هم هيچ توضيح كاملي كشف نشده است .هواداري
رفتاري پذيرفته شده و جهانشمول است .يك سنت جهاني در ميان قبيلهاي جهاني
است كه از سر اتفاق ،چه خوشــتان بيايد يا نه ،اقتصادي عظيم بر مبناي آن خلق
شده است .صنعت فيلم ،فوتبال ،بسكتبال ،كشتي كچ ،صنعت موسيقي و تقريبا هر
اقتصادي كه دستي بر آتش صنعت سرگرمي دارد ،با پشتوانه هواداري ميلياردها
انسان به بقاي خود ادامه ميدهد .حال دليلتان براي هواداري هرچه كه هست ،دفعه
بعدي كه بر سر برد يا باخت تيمتان كسي را رنجانديد يا رفتاري فكر نشده ،كودكانه
يا حتي خندهدار از شما سر زد ،به ياد بياوريد كه در نهايت همه اين جار و جنجالها
قرار است به سوختي براي به گردش درآمدن چرخ صنعتي بزرگ تبديل شود .پس
كسي را نرنجانيد ،بهخود آسيب نزنيد ،روانتان را در آرامش نگاه داريد و از آنچه
هوادارش هستيد لذت ببريد.

خون قرمز

از وقتي خودم را شناختم پرسپوليسي بودم .در خانوادهاي به دنيا آمدم كه دهه40
سعيد مروتي
شاهيني و دهه 50پرسپوليســي بودند و هواداري از همان كودكي آغاز ميشد.
روزنامهنگار
تا حدودي بهخاطر مــيآورم كه كي و چرا ليورپولي شــدم .عكس يان راش در
پشت جلد كيهان ورزشــي و قهرمانيهاي پيدرپي ليورپول ،براي هواداري كفايت ميكرد ولي در مورد
پرسپوليس هيچ نقطه آغازي را به ياد نميآورم.
در خانواده ما همه پرسپوليســي به دنيا ميآمدند.در خانوادهاي با گرايش به جبهه ملي و دكتر مصدق،
هيچكس تاجي نميشد؛ اصال راه نداشت .مبدا شيفتگي فراوان و هواداري جديام ،به نخستين حضور در
امجديه و بازي پرسپوليس و شاهين در هفت ،هشت ســالگي بازميگردد ولي داستان قطعا از چند سال
قبلش شروع شده .احتماالً از زماني كه زبان باز كردهام .هواداري پرسپوليس بخشي تفكيكناپذير از وجودم
است .بخت اين را داشتم كه كودكيام با پرســپوليس دهه 60مصادف شده بود و براي يك پسر بچه چه
چيزي جذابتر از تيمي كه مكرر قهرمان ميشود ،هجومي بازي ميكند و چه قهرماني دوستداشتنيتر
از علي پروين كه هر امر محالي را امكانپذير ميكند؟
در آن سالها خيلي سخت بود كه به فوتبال عالقهمند شوي و پرسپوليسي نشوي .چه رسد به ما كه با خون
قرمز متولد شديم .جمله معروف «پرسپوليس اول بشي آخر بشي دوســتت داريم» براي ما شعار نبود،
اعتقاد بود .بيش از 4دهه گذشته و داستان هواداري همچنان جدي است .اين از آن عشقهايي است كه
فقط مرگ ميتواند پايانش دهد.

زندگی فوتبالی من

شــايد فقط يك عاشــق بتواند به خوبي از زندگي فوتبالــياش حرف بزند.
هومن ناظمي
لحظهشماري براي بازي تيم محبوب ،برنامه ريزي براي رسيدن به استاديوم،
يك پرسپوليسي
جايگاه  ۳۶استاديوم آزادي كه وقتي وارد تونل ورزشگاه ميشوي پاهايت به
لرزش درميآيد .طرفداري از تيم محبوب هميشه لذتبخش است؛ وقتي با يك برد تا چند روز شاد هستي
و با باخت ناراحت ولي اميدوار به بازيهاي آينده.
به ياد دارم وقتي براي نخستين بار پاي تلويزيون كوچك خانه بازي پرسپوليس و استقالل
را در سال 73تماشا كردم ،متوجه شدم هوادار تيم قرمزپوش پايتخت هستم و از
آن روز پيگير تيم محبوبم شدم .آنقدر پيگير بودم كه حتي پول تغذيه مدرسه
را خرج نميكردم كه بتوانم روزنامه ابرار ورزشــي و مجله كيهان ورزشي
بخرم تا اخبار پرسپوليس را بخوانم .استاديوم زيباست و ايكاش عدهاي
تماشاگرنما آن را خراب نكنند!
تماشاگر فوتبال هميشه بوده و خواهد بود .بدون دعوت به ورزشگاهها
ميآيند ،فرياد ميزنند شور و هيجان ميآفرينند و در اين ميان تلخي
و شــيرينيهاي زيادي خلق ميكنند .فوتبال با هوادار زيباست ،با
صداي تماشاگران در اســتاديوم؛ چيزي كه يك سال است بهدليل
شيوع كرونا از آن محروم هستيم .دلمان تنگ است براي 100هزار
هوادار سرخ ورزشــگاه آزادي .اميدوارم امســال درهاي ورزشگاه باز و
سكوت استاديوم شكسته شود.

لغو مراسم عروسی بهخاطر بازی تيم محبوب

از زماني كه يادم ميآيد هر روز همه فاميل خانه مادربزرگ جمع بودند و
پريسا ندايي
ما هم با مادربزرگ زندگي ميكرديم .بيشتر فاميل مرد بودند و آن زمان
يك هوادار
من تنها نوه دختر خانواده بودم و همبازيهايم پســرهاي فاميل .زماني
كه فوتبال شروع ميشــد در خانه مادربزرگ جنگ جهاني درميگرفت .همه فاميل دورهم جمع
ميشدند و هر يك طرفدار يك تيم .نميدانم چند سالم بود اما من هم مانند بقيه فاميل وارد يكي از
لشکرهاي درگير در اين جنگ جهاني ميشدم .يادم ميآيد روزهاي اول به خاطر رنگ لباس تيمها
و يا بهخاطر پدربزرگم طرفدار تيمهاي مختلف ميشــدم .ولي بعد از گذشت چندسال هوادار اين
تيم خاص و قرمزپوش شدم.
امروز اگر تيم عزيزم روز عروسيام بازي داشته باشد عروسي را لغو ميكنم و به سراغ فوتبال ميروم
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نبايد به تيم محبوب خيانت كرد

هانیی
دار
چون نخستين عشق من بوده و هست .به جرأت
ميتوانــم بگويم اگر خانه مادربــزرگ و فاميلها
نبود ،من االن يك دختر 25ساله بيخبر از فوتبال
بودم .اما همهچيز دست ب ه دست هم داد و من شدم
طرفدار پروپاقرص فوتبال و تيم پرسپوليس.

لذت استقاللی بودن
مسلم محمودي

بازيكن فوالد خوزستان

از 8سالگي با پدرم به اســتاديوم ميرفتم .از همان
موقع عاشق استقالل و رنگ آبي شدم .و آرزويم اين
شد كه روزي در تيم آبيپوش بازي كنم .همه تالشم
اين بود كه فوتباليست حرفهاي اين تيم باشم .همه
بازيهاي تيم استقالل ايذه را تماشا ميكردم .يعني
حدود 10كيلومتر از روستا به شهر را طي ميكرديم
تا بازيهاي استقالل ايذه را ببينيم.
هرچه بزرگتر شدم تعصبم هم بيشتر شد و عاشق
اســطورههايي مثل ناصر حجازي ،حســن روشن،
پورحيدري و علي جباري بودم .در نهايت توانستم
به اســتقالل ايذه بپيوندم و آنجا بــود كه فهميدم
اســتقاللي بودن و پوشــيدن پيراهن آبي تيم چه
لذتي دارد.
همه بازيهاي اســتقالل را بايد ميديدم .با هرگلي
كه ميزد و هر گلي كه ميخورد شــادي و غصه در
چهرهام نمايان بود .آنقدر تالش كردم تا توانســتم
2ســال در جوانان فوالد خوزستان و 3سال در اميد
استقالل اهواز بازي كنم .اين تيم در قلبم جا دارد.
خوشــحالم طرفدار تيم بااصالتي مثل اســتقالل
هستم.

استقاللي و پرسپوليسي شدن بهنظرم هيچ مبناي خاصي ندارد .به لحظه و آني
زهرا اشرف زاده
بند است .من از دوران راهنمايي بازيهاي ليگ را نگاه ميكردم و همان موقع
يك هوادار
نميدانم چه طورشد كه طرفدار پرسپوليس شدم .شايد بهخاطر اينكه به رنگ
قرمز عالقه داشتم و بازيكنهايي كه دوستشان داشتم مانند عابدزاده ،علي دايي و مهدويكيا كه در تيم ملي
هم بودند ،در پرسپوليس بازي ميكردند.
همچنين علي پروين را كه اسطوره اين تيم است دوست داشتم .هيچوقت از استقالل و بازيكنانش خوشم
نيامد .چون كريخوانيهايشان از روي منطق نيســت .البته وقتي عالقهمند ميشوي ديگر نميتواني به
تيم محبوبت حتي اگر بد بازي كند خيانت كني و رنگ عوض كني .بايد پايبند بود و متعصب ،البته از نوع
كنترل شدهاش.

خون آبی درون رگهايم

از زماني كه خود را شناختم پدرم هوادار تيم آبيپوش تاج بود .هميشه از استقالل
باران پناهي
با نام قديمياش تاج ياد ميكرد .با عشقي كه به پدر داشتم من نيز طرفدار تيم
يك هوادار
محبوبش شدم و حتي برادرانم نيز استقاللي شدند .شور و هيجاني كه پدر با خود
هنگام بازي تيمش داشت همه ما را جذب و هوادار اين تيم آبيپوش كرد و رنگآبي ،رنگ مورد عالقهام
شد .حتي لباسها و وسايلم همه آبي شدند.
بزرگتر كه شدم هوادار شدنم رسميت بيشــتري پيدا كرد .دنبال كردن همه بازيها ،شادي و غمهاي
ناشــي از برد و باخت تيم محبوبمان به يك اقدام جدي در خانه تبديل شده بود .شيرينيهايي كه پدرم
پس از برد تيم استقالل ميگرفت واقعا خوردن داشت .كام ما هميشه با برد تيم استقالل شيرين بود .بارها
دوستان و آشنايان پرسپوليسي گفتند كه دست از هواداري اين تيم بردارم اما من نميتوانستم خون آبي
كه در رگهايم جاري است را انكار كنم.

عشق مشترك

پيرشدن يعني وقتي آرزويت از بازيكردن براي تيم محبوبت به مربيگري
مرتضي حيدري
تيم محبوبت تغيير ميكند .تفاوتي نميكند يك بارســايي خاص باشي يا
يك هوادار
رئالي ،طرفدار ميالن باشــي يا اينتر ،هوادار رم باشي يا التزيو؛ به هر دليلي
كه طرفدارشان باشي ،يك چيز مشتركي بين همه ما وجود دارد؛ عشق به فوتبال! نميدانم از چه روزي
عاشق بارسلونا شدم ،ولي ميدانم كه عاشق اين تيم شدم چون با بارسلونا عاشق فوتبال شدم.
آن تيم خاص و پرانرژي كه هميشــه دنبال گلزدن و بردن بود .يك لباس خاص آبياناري كه متفاوت
از بقيه بود.
فلسفه فوتبالي جذابش كه از فوتبال هلندي گرفته شده بود؛ هلندي كه صحبت از بازيكنانش و تيمش
هميشه در دوران كودكي من بود؛ دوراني كه هميشه حرف از منچستر فرگوسن ،آث ميالن ،رئال و بايرن
بود ،من شدم هوادار بارسايي كه جام نميبرد ولي جذابترين بود .االن برايم مهم نيست چرا نخستين
بار طرفدار بارسا شدم ،مهم اين است كه با بارسا عاشق فوتبال شدم ،ورزشي كه براي من معناي زندگي
ميدهد و هيچوقت اين هواداري كمرنگ نميشود .به قول اريك كانتوناي بزرگ« :شما ميتوني محل
زندگيت رو عوض كني ،يا ميتوني دينت رو عوض كني ولي تيم موردعالقهات رو نه».

خانه ما؛ يك استاديوم كوچك

طلب هويت در مسير طرفداري

توگو با همشهري به بررسي
محمدعلي الستي ،جامعهشناس ارتباطات در گف 
سطوح هواداري پردخت
يك پوستر بزرگ از بازيكن يا بازيگر موردعالقه كه در كنار پوسترهاي كوچك تمام ديوارهاي اتاق را پوشانده
ليال شريف
بود ،نزديكترين تصوير از هواداران دهههای  60و  70اســت كه در گذر زمان مشيشان تغيير كرد .ديگر
روزنامهنگار
هواداران نياز ندارند كه بخشي از درآمد ماهانه خود را براي ديدن تصوير يا خواندن و شنيدن خبري از آن چهره
مشهور يا تيم محبوبشان هزينه كنند؛ چرا كه با قدرت شبكههاي اجتماعي ،آن محبوبهاي دور ،دستيافتنيتر شدهاند و حتي ميتوان از غذاي محبوب
روزانهشان نيز اطالع يافت .اين نزديكي چنان ويترين جذابي را بنا نهاده است كه شايد به جرأت بتوان گفت تبديل شدن به يك طرفدار در جامعه امروز
مسيري آسانتر از گذشته را طي ميكند؛ چرا كه در روزگاري براي عرضاندام در ميان طرفداران يك تيم يا يك چهره مشهور بايد خود را براي قرارگرفتن
در ماراتن جمعآوري اطالعات آماده ميكرديد اما اين روزها اطالعات  -هر چند گاهي سطحي -در اختيار شما هستند .گسترش امكان تبديل شدن به
يك هوادار همانقدر كه ميتواند جذاب باشد با خود سؤاالتي نيز به همراه ميآورد؛ اينكه چرا هواداري در موضوعات سطحي عالقهمندان بيشتري دارد؟
اينكه هواداري افراطي كه گاهي منجر به رفتارها و انتخابهاي نادرست ميشود ،ريشه در كدام بخش از فرهنگ و جامعه ايراني دارد؟ عالقه به ايفاي نقش
هواداري با تكيه بر هواداري موجب شده است تا بسياري از متوليان و افراد دغدغهمند در حوزه فرهنگ نسبت به زماني كه جامعه ايراني براي دنبال كردن
صفحات چهرههاي پرطرفدار در شبكههاي اجتماعي صرف ميكند ،گلهمند باشند و اين زمان صرف شده را با شناخت اندك و البته رو به كاهش از بدنه
فرهنگي و علمي قياسكنند؛ نكتهاي كه محمدعلي الستي ،جامعهشناس ارتباطات و استاد دانشگاه نيز بر آن تأكيد دارد و از ضعف فرهنگ كتبي و غلبه
فرهنگ شفاهي بهعنوان دليل اصلي اين مشكل جامعه ايراني ياد ميكند.
در جامعه ما بحث هــواداري در حوزه ورزش
و هنر بسيار پررنگ اســت و در سالهاي اخير با تكيه
با تكنولوژي و شــبكههاي اجتماعي هواداري شكل و
شمايل جديدي بهخود گرفته است .از نظر شما جامعه ما
تا چه حد عالقه دارد كه در جايگاه يك هوادار ظاهر شود
و اين عالقه به طرفداري ناشي از چيست؟

تا يادم ميآيد ،خانه پر از هيجان و احســاس بود؛ از عشق به تيم تاج كه از
نرجس جاويدي
قلب پدرم ،به قلب تمام اعضاي خانواده از مادر و پســران و دختران تسري
يك هوادار
يافته بود .هنگام بازيهاي تيم محبوبمان ،خانه استاديومي كوچك بود كه
صفحه تلويزيون زمين چمنش محســوب ميشــد و ما كه با هر حركت بازيكنان استقالل باال و پايين
ميشديم و صداي هوراي گلمان ،تمام محل را از نتايج باخبر ميساخت .از همان آغاز پوسترهاي تيم
آبي و تصاوير انفرادي از اسطورههايش چون حجازي ،پورحيدري ،مظلومي ،مجيدي و  ...زينتبخش
اتاقهايمان بود.
اگرچه پوستر ديگر مد زمانه نيست اما هنوز هم در اينترنت تصاوير درخشش بازيكنانمان چون ارسالن
مطهري و شيخ دياباته را با شوري دوچندان پيگيري ميكنم .كريخواني در محيط خانه ما معنا نداشت؛
چرا كه همه يكدل بوديم و رنگ قلبمان آبي بود ،اما بيــرون از محيط خانه در هر جا كه نقلي از فوتبال
بود ،آنگونه كه اعضاي تيم در ميدان جانانه ميجنگيدند ،عشقمان را با صدايي رسا فرياد ميزديم .تيم
محبوب دوستارهايمان را همچنان پرشور و عاشقانه دوست دارم .آيا آن روز كه بتوانيم هواداريمان را
از سكوهاي ورزشگاه فرياد بزنيم ،نزديك است؟

يكي از خواستههاي دروني انســان هويتخواهي است و بر
اين اساس بايد گفت كه هواداري و طرفداري نيز از احساس
هويتخواهي ناشي ميشوند .هويتخواهي گاهي به شكل
انفرادي تأمين ميشود؛ بهعنوان مثال زماني كه فردي بتواند
تبديل به يك بازيكن فوتبال يا ستاره برجستهاي در سينما
شود ،ديگر براي تأمين بحث هويتخواهي نياز به هواداري از
فردي ندارد اما بسياري با طرفداري از فرد يا موضوع خاصي
احساس هويت پيدا ميكنند ،در اين شرايط است كه فرد در
مسير طرفداري از تيم ورزشي خاص ،دسته سياسي و يك
بازيگر معروف قرار ميگيرد.
چنين افرادي بيش از آنكه بر اســاس نقشآفريني مناسب
آن تيم يا بازيگر و با تكيه بر عقالنيت تصميم بگيرند ،بيشتر
تمايل دارند در چارچوب احساسي دست به انتخاب بزنند و
يك هويتي را براي خود شكل دهند.

شيوه رنگی شدن

2شــيوه براي اينكه تحتتأثير ديگران هــوادار يك تيم فوتبال شــويد
شهرام فرهنگي
وجود دارد .راه كالسيكش درست شــبه همان روندي است كه محتويات
روزنامهنگار
شناسنامهمان را بهوجود ميآورد .هر يك از ما در كشوري و در خانوادهاي
با باورهاي مشــخص به دنيا ميآييم .به مرور در خانواده و محيط اطراف ياد ميگيريم كه به اين موارد
اهميت بدهيم و به نوعي هوادار متعصبشان باشيم .به همين ترتيب ،يك بچه ممكن است در خانوادهاي
پرسپوليسي يا استقاللي به دنيا بيايد.
انتخابي كه خانواده با حرفها ،هيجانها ،خاطرهها و ...پيش روي چنين بچهاي قرار ميدهند اين است
كه يا پرسپوليسي باشد يا پرسپوليسي! به اين ترتيب بعضيها آبي
و بعضيها قرمز به دنيا ميآيند .البته هميشــه ياغيها هم وجود
دارند و اين ســوي ديگر هواداري تحتتأثير ديگران اســت .يك
مخالفخوان اغلب گزينهاي را برمــيدارد كه ديگران عالقهاي
به آن ندارند .اين گزينه ميتواند تيم بازنده در دربي باشد؛
براي مثال فرض كنيم االن در روز بيســتوپنجم خرداد
 1365است و همه برد 3بر صفر پرسپوليس در دربي را
جشن گرفتهاند.
وقتي حتي شاهرخ بياني هم كه قبال استقاللي بود،
ديگر پرسپوليسي شده ...درست وقتي – انگار –
تمام جهان پرسپوليسياند ،چنين بچهاي حتما
هوادار استقالل ميشود .من هم به يكي از همين
2روش رنگي شدم ولي چه بر اساس گزينهاي
ناگزير و چه از سر لجبازي ،وقتي ريشههاي يك
جريان به چنين انگيزههاي پوكي ميرســد،
مفهومش اين نيست كه اصل جريان چندان
هم كه فكر ميكنيم مهم نيست؟

رنگ آبی را دوست دارم

رنگ آبي را دوست دارم .براي همين زمانيكه همه همبازيهايم پرسپوليسي
امين محمدي
بودند و هوادار برزيل و آرژانتين ،من عاشق استقالل شدم و الجورديپوشان
يك هوادار
ايتاليا.
استقالل ،قهرمان آسيا شده بود و در دربيها برنده ميشد .ايتاليا هم فيناليست جامجهاني 1994بود
و بيشتر بازيهايش را برنده از زمين خارج ميشد .جامجهاني 1998زمانيكه كمتر از 15سال داشتم،
ايران با 2باخت به آلمان و يوگسالوي از رقابتها حذف شد ،اما اين باخت ايتاليا به فرانسه بود كه براي
نخستين بار اشكم را براي فوتبال درآورد.
از اواسط دهه 70تا اوايل دهه  ،80اســتقالل بازنده اغلب دربيها بود ،اما اين باختها ذرهاي از عشقم
به اين تيم را كم نكرد .ســال 1378تهران بودم ،همزمان با فينال جامحذفي .خيلي تالش كردم براي
نخستين بار به استاديوم آزادي بروم ولي نشد .غم نرفتن به استاديوم با باخت استقالل با نتيجه 2بر1
دوچندان شد.
خوب به ياد دارم كه غروب آن روز ،وقتي بازگشــت مينيبوسهاي هواداران پرسپوليس را كه در شهر
ولوله راه انداخته بودند ميديدم ،بغض غريبي گلويم را ميفشرد .عشق به استقالل و ايتاليا تا ابد در دلم
خواهد ماند؛ عشق به باجو و مالديني ،حجازي و پورحيدري؛ چون رنگ آبي را دوست دارم.

آيا با تكيه بر اين توضيحات ميتوان گفت كه
بحث هواداري در بخشهايي از جامعه پررنگتر است؟

در جوامعي
كه اجتماعات
حاشيهاي يا
بهاصطالح
حاشيهنشينهاي
زيادي دارند ،اين
موضوع پررنگتر
است .ما بارها در
روزهاي برگزاري
دربي شاهد
بودهايم كه جمع
قابلتوجهي از
طرفداران را
افرادي تشكيل
ميدهند كه توفيق
اجتماعياي در
زندگيشان كسب
نكردهاند و توان
بهدست آوردن
شغل و تحصيالت
مناسب را ندارند .در
واقع قرارگرفتن در
جايگاه هوادار يك
تيم فوتبال ،آخرين
دستاويز اين افراد
براي هويت است

بله! در جوامعي كه اجتماعات حاشــيهاي يــا بهاصطالح
حاشيهنشينهاي زيادي دارند ،اين موضوع پررنگتر است.
ما بارها در روزهاي برگزاري دربي شــاهد بودهايم كه جمع
قابلتوجهي از طرفداران را افرادي تشــكيل ميدهند كه
توفيق اجتماعياي در زندگيشــان كسب نكردهاند و توان
بهدست آوردن شغل و تحصيالت مناسب را ندارند .در واقع
قرارگرفتن در جايگاه هوادار يك تيم فوتبال ،آخرين دستاويز
اين افراد براي هويت است.
بنابراين چنين افرادي در اين مســير قرار نميگيرند كه با
منطق دســت به تحليل عملكرد تيمشان بزنند و به همين
دليل برخي از آنهــا در قامت يك طرفــدار متعصب ظاهر
ميشوند.
در رابطه با هويتخواهــي بايد گفت بهطور معمول طبقات
پاييندســت جامعه نقش پررنگي در ميــدان هواداري و
طرفداري دارند اما افرادي كه در ســنين پايين تحت يك
آموزش خاص دست به طرفداري از يك عقيده يا خطمشي
ميزنند ،در هر طبقه اجتماعي قابل مشاهده هستند.
ميگيرد؟

طرفداري همراه با تعصب در چه بستري شكل

اين نوع طرفــداري در درجــه اول ناشــي از همان بحث
هويتخواهي است اما از ســوي ديگر نبايد از موضوع تأثير
توشــوي مغزي در ايــن موضوع غافل شــد .در واقع
شس 
اگر فردي در ســن پايين و زماني كه نابالغ اســت– زماني
كه هنوز قدرت تفكيــك خوب از بد را نــدارد -تحتتأثير
گروههاي عقيدتي متعصب قرار بگيرد ،بهاحتمال زياد اين
فرد بهگونهاي تعصب آميز طرفدار عقيدهاي ميشود كه به
هيچوجه امكان تعديل يا تغيير عقيده آن فرد وجود ندارد.
بســياري از طرفداران جــوان و نوجواني كــه در داعش يا
طالبان فعاليت ميكنند ،نتيجه چنين روند تربيتي هستند.
بســياري از اين افراد در ســنين پايين تحتتأثير تبليغات
مذهبي تعصبآميز قرارميگيرند و با همان تعصب دســت
به طرفداري ميزنند.
بهنظر شما ميتوان در يك دستهبندي كلي
به اين سؤال جواب داد كه طرفداري و هواداري مثبت
است يا منفي؟

بهطور كلي طرفداري چون متكي بر يك قضاوت عام و كلي
اســت ،نميتوان آن را مثبت تلقي كرد .بيــان اين موضوع
كه من طرفدار شــخصيت خاصي هستم ،اشتباه است؛ چرا
كه شــخصيت آن فرد ميتواند وجه روشن يا تاريك داشته
باشد .زماني كه افراد به سمت طرفداري از فرد يا تيم خاصي
ميروند يعني در مســيري قرارميگيرند كه بهدليل عالقه
بيش از اندازه ،چشم خود را بر واقعيت ميبندند و به سمت
تقديس و تكريم ميروند.
شــبكههاي اجتماعي موجب شــدهاند تا
هواداريها شكل و شمايل جديدي بهخود بگيرند .شايد
ي خبرهاي
در گذشته خريدن عكس يك بازيگر و پيگير 
آن ،بخشي از فعاليتي بود كه يك طرفدار انجام ميداد
اما هماكنون شبكههاي اجتماعي زمين بازي را گسترش
دادهاند .تحليل شما از نقش شبكههاي اجتماعي در بحث
طرفداري چيست؟

زماني عدهاي در دنياي واقعي نقش گســترش شــايعات و
اخبار زرد را برعهده داشتند ،اكنون نيز شبكههاي اجتماعي
جداسازي راست را از دروغ مشكل كردهاند .در همين بستر
شاهد هستيم كه شــبكههاي اجتماعي موجب گسترش
عالقه افراد براي پذيرش نقش يك هوادار شدهاند.
هماكنون شبكههاي اجتماعي به جاي آنكه افراد را به سمت
طرفداري مبتني بر عقالنيت ســوق دهنــد ،موجب ايجاد
طرفدارهاي متعصب شدهاند.
پررنگ شــدن هواداري از موضوعات زرد و
سطحي در حوزههاي مختلف نشانه چه اتفاقي در جامعه
ماست؟

چنين اتفاقاتي در ضعف فرهنگي و نبود آموزش كافي ريشه
دارد .در اين شــرايط افراد به هر آنچه ميشــنوند ،اعتماد
ميكننــد و فاقد قدرت تصميمگيري ميشــوند .اين افراد
ســطحي در همين مســير به طرفداري از امور سطحي يا
بهاصطالح موضوعات زرد تمايل پيدا ميكنند.
در اين ميان نبايد فراموش كرد كه فرهنگ كتبي ضعيف و
نبود مطالعه ،دست بهدست هم دادهاند تا ما شاهد هواداري
از چهرههاي پرحاشــيه اما فاقد توانايي و استعداد باشيم.
شبكههاي اجتماعي در تالش هستند تا فرهنگ شفاهي را
به شكل فرهنگ كتبي منتقل كنند .ما با افرادي در جامعه
روبهرو ميشويم كه تمايلي به مطالعه چنددقيقهاي در روز
دارند اما ساعتها زمان خود را براي خواندن مطالب سطحي
در شبكههاي اجتماعي صرف ميكنند.

چرا مردم طرفدار مسائل سطحي هستند و چرا
كمتر اتفاق ميافتد كه عده زيادي خود را بهعنوان هوادار
يك نويسنده معرفي كنند و با دانش در رابطه با موضوع
موردعالقه خود دست به هواداري بزنند؟

اين اتفــاق به همان فرهنــگ كتبي ضعيــف در جامعه ما
بازميگردد .اگــر بخواهيم نگاهي تاريخــي به اين موضوع
داشته باشيم بايد بگوييم كه دســتگاه چاپ بسيار ديرتر از
جوامع اروپايي وارد كشور ما شد اما راديو در فاصله اندكي از
صنعت چاپ به ايران راه يافت و اين اتفاق زمينهاي را فراهم
كرد تا مردم به فرهنگ شفاهي توجه بيشتري داشته باشند.
البته بحث هواداري از سلبريتيها در كشورهاي
پيشرفته نيز بسيار پررنگ است و اين اتفاق تنها محدود به
كشورهاي جهانسوم و توسعهيافته نيست.

اگر بخواهيم نســبت افرادي كــه در اروپا عضــو احزاب و
اتحاديهها هســتند و رفتار مدني دارند را بــا افرادي كه به
هواداري از ســلبريتيها ميپردازند ،قيــاس كنيم ،به اين
نتيجه ميرســيم كه آنها هنوز هم در بحث فرهنگ كتبي
موفق هستند.
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چهار آفت فرهنگ هواداري در فوتبال ايران
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جای هوليگانها خالی نيست

زسكامسكو گاهي با چوب و شمشير به جان هم ميافتند و بازداشت
هم نميشــوند .زماني كه تيمي از تركيه با ارمنستان بازي دارد،
رفتار نژادپرستانه به اوج خود ميرسد؛ حتي اگر بازيكني ارمني
به نام ميخيتاريان در تركيب تيمي خارج از ارمنستان باشد و آن
تيم در تركيه به ميدان برود .در «فيلم كوتاهي درباره كشتن» ،اثر
كيشلوفسكي ،رگههايي از هوليگانيسم فوتبال را ديديم .لهستان
حدود 50هزار و 10باند خالفكاري مرتبط با فوتبال در خود جاي
داده است .يكي از رفتارهاي عجيب هواداران لهستاني اين است
كه از هواداران تيم رقيب غنيمتهايــي ازجمله كاله ،پرچم و...
ميگيرند و بعد از بازي جلوي ورزشگاه آنها را به آتش ميكشند.

رفتارشناسي هواداران فوتبال در نقاط مختلف جهان

اگر قرار باشد فرهنگ هواداري
رسول بهروش
در فوتبال ايــران را فقط در
روزنامهنگار
يك كلمه توصيف كنيم ،بايد
بنويسيم «وحشــتناك»! حتما هوادار خوب و حرفهاي هم داريم ،اما
قاطبه طرفداران فوتبال در ايران كامال آماتور هستند و با نوع رفتارشان،
ناخواسته حتي به منافع تيم خودشان هم آسيب ميرسانند .اگر قرار به
فهرستكردن اشكاالت فرهنگ هواداري در ايران باشد ،مثنوي صد
من كاغذ خواهيم داشت .اين مطلب اما چند آفت جديتر اين حوزه را
بررسي ميكند.

آمريكاي جنوبي

خشــونت ذاتي فوتبال در آمريــكاي جنوبــي را ميتوانيد در
تماشاگرانشــان هم ببينيد .فوتبال اين بخــش از قاره آمريكا
خشنترين نوع فوتبال است؛ البته اگر سبك برزيل را استثنا درنظر
بگيريم .هواداران برزيل واقعا عاشــق فوتبال هستند و همانگونه
كه تيم مليشــان از فوتبال لذت ميبرند ،خودشان هم به لذت
ميرسند .البته هوليگانيسم در اين كشــور هم بهاندازه جاهاي
ديگر قدرتمند است .آمار رســمي ميگويد در 30سال گذشته
حداقل 300نفر بهخاطر تشكيالت هوليگانيسم و گروههاي هوادار
فوتبال در اين كشور به قتل رسيدهاند .در كلمبيا فاستينو آسپريا
چندبار مجبور شد براي مقابله با تماشاگران خودي دست به اسلحه
ببرد .در آرژانتين هواداران خيمناستيا با اسلحه وارد رختكن تيم
خودي شدند و بازيكنان را تهديد كردند كه بازي را نبرند مبادا تيم
رقيب ،يعني استوديانتس بهخاطر بُرد آنها در جدول باال بيايد .در
سال 2011هواداران ريورپالته با پليس هم درگير شدند كه مثل
درگيريهاي گذشته بود اما گفته ميشود نيروهاي پليس از قبل
برنامه داشتند برخورد خشن كنند و بهاينترتيب 65نفر زخمي
شدند و اين تيم به دسته پايينتر فرستاده شد.

مطالبهگري در حد صفر

هوادار ايراني بهطور كلي مطالبهگر نيست؛ يعني باور ندارد كه از بازيكنان و مربيان
تيمش بايد توقع بهترين كيفيت و شايســتهترين خدمات را داشته باشد .فالن
بازيكن در فينال ليگ قهرمانان آسيا پنالتي ناشيانه ميدهد2 ،هفته بعد در بازي
معمولي ليگ گل ميزند و خطاب به منتقدانش استوري «هيس» ميگذارد ،اما
هوادار بهجاي خشــمگرفتن بر چنين رويكردي ،در دفاع از بازيكن ،سينه چاك
ميدهد .انگار در ناخودآگاه هوادار ايراني اين باور شكل گرفته كه بازيكنان بر سر
آنها «منت» ميگذارند كه در زمين حاضر ميشــوند .اين در حالي است كه االن
قرارداد معموليترين بازيكنان ليگ برتر خيلي بيشتر از عوايد ماهانه ممتازترين
شغلهاي كشور اســت .در اروپا حتي بازيكن بزرگي مثل كريس رونالدو هم اگر
4هفته گل نزند «هو» ميشــود .اين يعني تشــويق و تأديب هركدام سر جاي
خودشــان قرار دارند .در ايران اما بازيكن با بدترين كيفيت فني يا با وجود انجام
عجيبترين جفاكاريها هم مورد تفقد و لطف ويژه هــواداران قرار ميگيرد .در
دنياي مدرن ،نخستين منتقد هر تيم خود هوادار است اما اينجا هوادار حاضر است
زمين و آسمان را بههم بدوزد تا تيمش را از هر كوتاهي و ضعفي مبرا كند .با اين
سبك و سياق معلوم است كه پيشرفتي در كار نخواهد بود.
سرزمين فراموشكاران

ديگر آفت فرهنگ هواداري در فوتبال ايران ،فراموشــكاري اســت .بهطور كلي
حافظه افكار عمومي در كشورمان بسيار ضعيف است و انگار اين مسئله در مورد
هواداران فوتبال تشديد هم ميشــود .شما فقط يك فقره داستان محمدحسين
كنعانيزادگان را در ذهنتان مرور كنيد و ببينيد در دنياي مدرن چطور ممكن
است با چنين بازيكني مدارا شود .طرف عضو پرســپوليس بوده ،ول كرده رفته
استقالل و مفصل براي تيم ســابقش ُكري خوانده ،بعد آنجا را هم رها كرده و به
پرسپوليس برگشته .فرض كنيد چنين نقلوانتقالي بين بارسلونا و رئال مادريد
صورت بگيرد؛ آيا مردم همين واكنش را نشان خواهند داد؟ داستان فرهاد مجيدي
كه اصال عالي است .ركورددار رهاكردن استقالل در حساسترين شرايط ممكن،
با حفظ سمت ركورددار محبوبيت در اين باشــگاه هم است .واقعا چنين چيزي
چطور ممكن است؟ قبال نوشتهام و اين روزها بيشتر هم باور دارم كه «فوتبال ايران
سرزمين خائنان بخشيده شده است ».گاهي هم اين اتفاق ربطي به خصلت نسيان
ندارد و با وسوسه تامين منافع آني رخ ميدهد .مثال پرسپوليسيها ميدانند مهدي
طارمي كار زشتي كرد كه بعد از توافق شفاهي براي تمديد قراردادش ،شبانه راهي
تركيه شد و با ريزهاسپور قرارداد بست .با اين حال چشم بر اين موضوع ميبندند
تا بتوانند از تواناييهاي اين بازيكن استفاده كنند .شايد اين رويكرد در كوتاهمدت
اشكالي ايجاد نكند اما در بلندمدت پايههاي اخالقي و حرفهاي باشگاه را سست
ميكند .ببينيد كه بعد از طارمي ،چند جفاكار ديگــر رفتند و در اوج ارج و قرب
برگشتند .قطعا اين داستان همچنان ادامه خواهد داشت .منتظر برگشتن شجاع
خليلزاده هم باشيد.
بتتراشها ،مقدسسازها

ايرانيان نقدپذيرترين آدمهاي دنيا هستند ،مشــروط بر اينكه دامنه نقد دامان
خودشان و پديدههاي محبوبشان را نگيرد! يعني ما مردمي هستيم كه دلمان
غش ميرود براي انتقاد از ديگران اما همينكه يك نفر پيدا شود از كار خودمان
يا پديده و آدمي كه دوستش داريم ايراد بگيرد ،فكوصورتش را پياده ميكنيم!
اين ماجرا در فوتبال كامال عينيت دارد .استراماچوني كنار زمين زير توپ ميزند
و از روي نيمكت اخراج ميشود .پرسپوليسيها سرمربي استقالل را «وحشي»
ميخوانند .سال بعدش عين همين اتفاق براي يحيي گلمحمدي رخ ميدهد و
همان گروه از پرسپوليسيها اين بار بر سر داور ميريزند كه چرا كارت قرمز دادي.
واكنش حميد مطهري به اخراج يحيي در بازي رفت امسال با صنعت نفت آبادان
عالي بود .مربي پرسپوليس گفت« :اخراج گلمحمدي صحنه قشنگي نبود» .شما
به بزرگي خودتان ببخشيد! اينجا مهم نيســت فعل چه باشد ،مهم اين است كه
فاعل اين فعل كيست .اگر كاري را ما انجام دهيم ،زيباترين حركت دنياست اما اگر
ديگران انجامش دهند ،زشت و غيرقابل دفاع است .در همين حوزه ،عادت هواداران
ايراني به مقدسكردن ستارههاي محبوبشان هم حيرتانگيز است .گروهي از
اينها حتي استعداد آن را دارند كه از ريگ هم «بت» بتراشند .باورتان نميشود كه
زماني سادهترين انتقاد فني از محسن ربيعخواه هم غيرممكن شده بود .در همين
فضا به وريا غفوري نميتواني بگويي به چه حقي بعد از تعويض ،سرت را انداختي
پايين و مستقيم رفتي خانهات .گرايش ناخودآگاه غريبي داريم به مستبدسازي.
طبيعي است كه وقتي بازيكن ،مدير يا مربي از حمايت هواداران متعصبي برخوردار
باشد كه اجازه هيچ نوع انتقادي از او را نميدهند ،بهتدريج خوي استبدادي پيدا
ميكند و حتي كارايي خودش هم پايين ميآيد.
زودباوري

ميدانيد تهوعآورترين تصاوير رايج در فوتبال ايران كدام است؟ همين بازيكنان
خارجي جديدي كه بالفاصله بعد از پيوستن به پرسپوليس يا استقالل ،در همان
فرودگاه يا پاي ميز قرارداد اعداد  4و 6را نشان ميدهند .اين اوج گرايش گروهي
از هواداران ايراني به بالهت است .گذشته از اينكه نمادهاي اين شكلي تقريبا در
دنياي فوتبال منسوخ هستند ،نكته اينجاست كه بازيكن خارجي اصال در فضاي
فوتبال ايران قرار نداشته كه بخواهد پرسپوليسي باشد يا استقاللي .درنتيجه نشان
داده اين اعداد هم از سوي آنها صرفا جنبه تجاري دارد و رفتاري كامال عوامفريبانه
است .با اين حال وقتي عوام ما مشكلي با فريفتهشدن ندارند ،نبايد از خارجيها
ايراد بگيريم .بعد 90درصد همين اجنبيهايي كــه از اين اداها درميآورند ،در
نخستين فرصت به فيفا شكايت ميبرند و پوست باشگاههاي ايراني را ميكنند.
آنتوني گولچ استراليايي 6نشان داد ،يك دقيقه هم براي پرسپوليس بازي نكرد و
بعد از 4هفته نيمكتنشيني ،چندصدهزار دالر غرامت گرفت .اما خوشمان آمده
بود كه او نمك به زخم استقالليها ميپاشد! اين زودباوري و راحت فريبخوردن
هواداران ايراني بسيار لجدرآر است .بازيكن ايراني بالفاصله بعد از عقد قرارداد با
پرسپوليس يا استقالل ادعا ميكند از بچگي هوادار آن تيم بوده90 .درصد اوقات
هم حرفش دروغ محض است اما مردم باور ميكنند .طرف به استقالل يا تراكتور
خيانت كرده و بدترين عملكرد ممكن را داشــته اما مثال چون به پرســپوليس
ميگويد «پيروزي» ،همه برايش غش و ضعف ميكنند و از قامتش مجسمه غيرت
و تعصب ميتراشند .آن يكي مدير 2سال از اينستاگرام رسمي باشگاه سوءاستفاده
كرده و چندميليارد پول تبليغات را به جيبش زده ،بعد چهارتا مصاحبه حماسي
ميكند و عزيز دلها ميشود .اين داستان ماست كه آمادهايم براي خامشدن و
به ديگران فرصت سوءاستفاده ميدهيم .جهالت ما و زرنگي آنها ،بدترين تركيب
ممكن است.

بارسلونا

الكس فرگوسن كبير جملهاي دارد كه تبديل به ضربالمثل شده است« :هواداراني
محمدرضا نصيري
كه در شكست با ما نيســتند ،حق ندارند در پيروزيها با ما باشند» .شايد سر
روزنامهنگار
الكس ميخواسته فرهنگ هواداري دشمن منچستريونايتد ،يعني ليورپول را به
طرفداران اين تيم گوشزد كند كه شعار مشهور و غالب آنها خطاب به تيم و بازيكنان اين است« :شما هرگز تنها قدم نخواهيد زد».
فوتبال بدون هوادارانش باز هم جذاب است و تيمهاي ميزبان مطابق آخرين تحقيقاتي كه نتايج10سال اخير را بررسي كرده ،بهخاطر
آشنايي با ورزشگاه و احساس راحتي در قلمرو خودشان بدون هوادار هم نسبت به تيمهاي مهمان نتايج بهتري ميگيرند اما فوتبال با
تماشاگر چيز ديگري است و بهقول جورج اورول «فوتبال جنگ بدون تيراندازي است» كه ناگفته پيداست هواداران ،سربازان پياده
اين جنگ هستند .اين گزارش به بررسي رفتار هواداران فوتبال در جهان و عجيبترين عادتهاي آنها اختصاص دارد.
سبكهاي تشويق

هر چندوقت يكبار نوع جديدي از تشــويق در ورزشگاهي باب
ميشود و مثل پاندمي به همه ورزشگاههاي جهان سرايت ميكند.
بهطور مثال موج مكزيكي در جامجهاني 1986مكزيك مد شد و
هنوز هم از مد نيفتاده .در يورو 2016تماشاگران ايسلندي حركتي
را ابداع كردند كه به تشويق ايسلندي شهرت يافت .پشتكردن
دســتهجمعي به زمين ،درآوردن دستمال ســفيد ،نشاندادن
اسكناس به بازيكن پولپرست و ...رفتارها و رويههايي است كه هر
تماشاگر ورزشگاهبرويي در هر گوشه دنيا آن را بهخوبي ميشناسد
فارغ از هر فرهنگ و زباني كه دارد.
هوليگانيسم

تا پيش از دهه 90هر جا تيمهاي انگليسي بازي داشتند ،باشگاه
ي بعد از محروميتي كه
ميزبان عزا ميگرفت .تماشاگران انگليس 
باشگاههاي اين كشور بهخاطر فينال جام باشــگاههاي اروپا در
ورزشگاه هيسل متحمل شدند رفتارشان تغيير كرد .ورزشگاههاي
انگليس بهگونهاي است كه هيچ ديوار توري يا سيمخاردار يا مانعي
بين ســكوها و زمين چمن وجود ندارد اما آنقدر فرهنگسازي
شده و جريمهها بهقدري سنگين است كه كسي جرأت ردشدن
از يك مانع نيممتري و ورود به زمين را بهخود نميدهد .در نيمه
اول دهه 90بهطور ميانگين سالي 300هوادار هوليگان ليورپولي
بازداشت ميشدند تا اينكه كمكم خشونتها كم شد .اما بههرحال
هنوز هم افراطيگري بين هواداران تيمهاي انگليسي وجود دارد
و «بيمار انگليسي» لقبي كه به اين اولتراها داده شده ،از بين نرفته
است؛ هر چند كه كتككاريها نسبت به گذشته كاهش يافته.
شــايد يكي از داليل كاهش درگيريها و خشونتهاي فيزيكي

را بتوان به گسترش شــبكههاي اجتماعي ربط داد .هواداران در
توييتر و اينستاگرام از خجالت بازيكن و تماشاگر حريف و داور و
حتي بازيكن خودي درميآيند و حتي گاهي از همين طريق هم
تهديد به قتل ميكنند.
نازيسم و فاشيسم

در فوتبال ايتاليا بيشترين نفرت بين يوونتوس و اينتر جريان
دارد اما در ســالهاي اخير ناپولي هم به دشمنان قسمخورده
يووه اضافه شده است كه برخورد اين دو تيم نبرد پابرهنههاي
جنوب ايتاليا با بچهمايهدارهاي شــمال اين كشــور محسوب
ميشود .در فرودگاه ناپولي يكبار نوشــتهاي نظر رهگذران را
بهخود جلب كرده بود با اين مضمون« :زمين ليز است و مراقب
باشيد ُسر نخوريد ،وگرنه داور يك پنالتي به سود يوونتوس اعالم
ميكند!» اما لقب عجيبترين هواداران فوتبال در ايتاليا را بايد
به طرفداران التزيو داد .هنوز هم فاشيسم و نازيسم در بخشي
از طرفداران اين تيم طرفدار دارد .ديكانيو را بهخاطر بياوريد
كه رو به سكوي اولتراهاي التزيو سالم نظامي نازي داد .برخي،
موسوليني را هوادار سرسخت التزيو ميدانند كه بعضي ديگر آن
را رد و ادعا كردهاند ديكتاتور ايتاليا بيشتر طرفدار تيم ملي بود .در
ورزشگاه ،زنان حق ندارند در رديفهاي جلويي سكوها بنشينند.
يكبار در سال 2012درگيري خونيني با تماشاگران تاتنهامي
داشتند .آنها از توهين نژادي به بازيكنان حريف ترسي ندارند.
البته اين رفتار بين اكثر باشگاههاي ايتاليايي مرسوم است .بهطور
مثال اينتريها فصل قبل و پيش از آغاز كرونا چنين رفتاري را
در يكي از مسابقات ليگ در پيش گرفتند اما توجيهشان پس
از انتقاداتي كه صورت گرفت اين بود كه آنها نه بهخاطر برتري

نژاد سفيد نسبت به سياه مرتكب چنين رفتاري شدهاند ،بلكه
آن توهينها صرفا حربهاي براي تضعيف تيم حريف بوده وگرنه
در زندگي عادي قائل به خطكشي بين نژادها نيستند .روايتي
هم وجود دارد كه تاسيس التزيو را به حزب فاشيست در ايتاليا
نسبت ميدهد كه روايت درســتي نيست و اين باشگاه سالها
پيش از تاسيس اين حزب راهاندازي شد و حتي نظر حزب اين
بود كه 5تيم شهر رم براي قدرتمندترشدن در هم ادغام شوند كه
نخستين مخالف اين طرح خود باشگاه التزيو بود و باشگاه آاسرم
از تركيب و ادغام چهارباشگاه بهوجود آمد .فرهنگ هواداري در
ايتاليا يادآور فرهنگ تماشــاگران در ورزشگاههاي محل نبرد
گالدياتورهاست؛ گاهي آنها ميخواهند خون ببينند.
بالكانيسم

خشونت و نژادپرستي دستكم در رشته فوتبال در حوزه بالكان
و اروپاي شرقي بدتر از بخش غربي اروپاست .هواداران فوتبال در
روسيه از بازيكن سياهپوست متنفرند و بارها نسبت به شايعه خريد
چنين بازيكناني از سوي تيمشان واكنش تند و مخالفتآميز نشان
دادهاند .ســال قبل هواداران زنيت به مالكوم ،بازيكن خودشان،
توهين نژادي كردند .بازيكنان تيرهپوست تيم ملي انگليس هم
بارها در كشــورهاي حوزه بالكان و اروپاي شرقي بهشدت مورد
توهين قرار گرفتهاند .نژادپرســتي تنها به بازيكنان سياهپوست
محدود نميشــود .هر بار بين تيمهايي از كرواسي و صربستان
مسابقهاي در جريان باشد ،خوني هم ريخته ميشود .يكبار ليدر
تيم دينامو زاگرب رو به دوربين تلويزيوني گفته بود« :ما اينجاييم
تا شكست را با خون پاك كنيم» .كانون هواداران دينامو زاگرب
در جنگ بالكان نزديك به 150كشته داد .در مجارستان اين يك
امر عادي است كه تماشاگران فرانس واروش براي بازي با اوژپشت،
چوب بيسبال ،شوكر ،زنجير و چاقو همراه خود به ورزشگاه ببرند.
آنها با افتخار لقب هيوالهاي سبز را براي خودشان انتخاب كردهاند
و سابقه درگيري خونين بينالمللي با طرفداران ميلوال ،دينامو
كييف و هايدوك اشپيلت را دارند.
جغرافياگرايي

هنوز فيفا و يوفا بين تيمهاي فوتبال روســيه و اوكراين تا جايي
كه بشــود ،مســابقه برگزار نميكند .هوليگانهاي اسپارتاك و

هواداران بارسا ريشه سياسي دارند .آرزوهاي جداييطلبانه كاتالونيا
و استقالل اين ايالت از اســپانيا در نام تيم فوتبال بارسلونا تجلي
يافته است .تا دوره قبلي رياســت الپورتا آنها اجازه هيچ تبليغي
روي پيراهن اين تيم كه آن را مقدس ميدانســتند ،نميدادند.
اولتراهاي بارسلونا نام پسران ديوانه را براي خود انتخاب كردهاند
كه خود الپورتا هم كه افكار تند سياسي و جداييطلبي دارد ورود
آنها به نوكمپ را ممنوع كرده بود .آنها با هواداران اســپانيول هم
بهعنوان نماد پادشاهي اسپانيا در ايالت درگيري خونين دارند و در
سال 1991يكي از هواداران اين تيم را به قتل رساندند .همانها
بودند كه در ســال 2002آن كله خوك معروف را در اعتراض به
خيانت لوئيس فيگو و پيوستن او به رئال مادريد به زمين پرتاب
كردند كه بعدا به نمادي تبديل شد.
رئال مادريد

افراطيهاي مادريديســتا كه به اولتراسور شــهرت دارند اشك
همه ستارهها و بزرگان تيم را درآوردهاند .تقريبا هيچ اسطورهاي
در اين تيم نبوده كه از ســوي آنها هو نشده باشــد .اين باند در
سال1980تشكيل شد .آنها پشــت دروازه با لباسهاي يكدست
سفيد سنگر ميگيرند .رفتار آنها را به رفتار هواداران التزيو تشبيه
كردهاند .بد نيست بدانيد ســاموئل اتوئو كه شايد برترين مهاجم
نوك تاريخ بارسلونا باشد ،محصول باشــگاه رئال مادريد بود اما
بهخاطر توهين هواداران رئال به رنگ پوستش ،از اين تيم جدا شد
و بعد از مايوركا ،از بارسا سر درآورد .آنها به بازيكنان سياهپوست
عالقهاي ندارند ،حتي اگر ماكلهله باشد.
آلمان

در آلمان پرشورترين هواداران را دورتموند در اختيار دارد .داربي
دورتموند و شالكه يكي از مهيجترين مســابقات در بوندسليگا
محسوب ميشود كه سرشــار از كينه و نفرت است .زنبورها كه
لقب دورتمونديهاست هميشه چهرهاي زيبا از طرفداري فوتبال
ترسيم كردهاند و عملكردشان بهاندازه خود فوتبال جذابيت دارد.
در سالهاي اخير هواداران باشگاههاي بزرگ و ريشهدار با هم عليه
باشگاههاي نوكيسهاي مثل هوفنهايم و اليپزيش متحد شدهاند و
اين تيمها پا به هر ورزشگاهي كه ميگذارند بهدليل آنچه از آن به
ورود پول خارج از فوتبال به فوتبال تعبير ميشود مورد استقبال
دشمنانه قرار ميگيرند.

ادمين جاي ليدر!

اتاق فكر تشــكيل دهند .البته در بعضي موارد
هم پيش ميآيد كه اين پيجهــا و كانالها وارد
جنگهايي تمامعيار با هم ميشوند .جالب اينكه
بارها پيشآمده كه پيجها و كانالهاي هواداري
يكتيم رودرروي هم قرار گرفتهاند و براي مدتي
از خجالت هم درآمدهاند.

هجوم هواداران به فضاي مجازي براي بعضيها پول و قدرت آورده است
چند سالي ميشود كاروبار پيجها و كانالهاي هواداري
اميرمحمد يعقوبپور
در شــبكههاي اجتماعي بدجور گرفتــه؛ پيجها و
روزنامهنگار
كانالهايي كه ابتدا هواداران به آنها مراجعه ميكردند
تا در جريان حال وروز تيم محبوبشان قرار گيرند و كمي هم براي رقبا ٌكري بخوانند .اما حاال
مدتي است شرايط حسابي عوض شده اســت .برخي از اين پيجها يا كانالهاي هواداري اين
روزها حتي محبوبيت بيشتري از پيج و كانال رسمي باشگاهها پيدا كردهاند و عضوهايشان
از آنها بيشتر هم شده است!

منبع درآمد

پيجها و كانالهاي هواداري مدت زيادي است
به منبع درآمد خيليها تبديل شده است .فقط
كافي اســت كمي با ســازوكارهاي شبكههاي
اجتماعي آشنا باشيد و پيج يا كانالي را باال بياوريد
كه مورد توجه هواداران دوآتيشــه قرار گيرد .با
اين روند ميتوانيد با جذب تبليغ و حتي گرفتن
اسپانســر ،پول دربياوريد .همين مسئله باعث
شــده تا تعداد پيجها و كانالهاي هواداري در
سالهاي اخير با رشــد قابل مالحظهاي روبهرو
شود .اتفاقي كه حتي نظر اسپانسرها به اين حوزه
را هم جلب كرده و باعث شــده برخي از آنها به
فكر راهانداختن صفحات هواداري در شبكههاي
اجتماعي بيفتند.
ل وهوا
حا 

پيجها و كانالهاي هواداري دســتهبنديهاي

خاص خودشــان را دارند .تعدادي از اين پيجها
و كانالها تاســيس ميشــوند تا فقط اخبار و
حواشــي تيمهاي محبوبشــان را پوشــش
دهنــد و از همينرو بــا خبرهاي دســته اول
تعداد عضوهايشــان را باال ميبرنــد .برخي از
همين پيجها بهحدي در كارشان تخصص پيدا
ميكنند كه بهنوعي يكمنبع خبري بهحساب
ميآيند و حتــي برخــي از خبرگزاريها براي
خبر پيداكردن سراغ آنها ميروند! ارتباط چنين
پيجها و كانالهايي با برخي از بازيكنان و مربيان
داخل تيمها قوي است و خبرهايشان مستقيم
از داخل رختكن بيرون ميآيد .برخي از پيجها
و كانالها فقط بهوجــود ميآيند تا محلي براي
ُكري خواندن باشــند و جدا از هواداري از تيم
محبوبشان ،ســراغ تخريب تيم رقيب با تمام
وجود ميرونــد .اينجور پيجهــا و كانالها كه
كارشــان زودتر هم ميگيرد بيشتر مورد توجه

اتفاقهاي خاص

ن وسال قرار دارند .در اين پيجها
هواداران كمس 
و كانالهــا خبري از منطق نيســت و هواداري
بيچو نوچرا حرف اول و آخر را ميزند .تعدادي از
پيجها و كانالها هم هستند كه اتفاقات را تحليل
ميكنند و با منطق ســراغ ماجراهاي مختلف
ميروند .همين منطق باعث ميشــود تا تعداد
عضوهــاي چنين پيجها و كانالهــا خيلي دير
افزايش پيدا كند.
سياستگذاري

قديمها كه خبري از شبكههاي اجتماعي نبود،
اين ليدرها بودند كه خودشان را نماينده هواداران
جا ميزدند .همين داستان باعث شد تا ليدرها در
مقطعي حسابي قدرت بگيرند و در مواردي براي
باشگاه ،كادرفني و بازيكنان تعيين تكليف كنند.
همان زمان بود كه مديــر ،مربي و بازيكن براي
حفظ و حتي ارتقاي جايگاهش بايد دل ليدرها را

بهدست ميآورد .البته حاال شرايط حسابي عوض
شده و اين ادمينهاي پيجها و كانالهاي هواداري
هستند كه ب ه نوعي جاي ليدرها را گرفتهاند .البته
ت اين ادمينها با ليدرها به هيچعنوان قابل
قدر 
مقايسه نيســت چراكه ليدرها چه در گذشته و
چه در حال فقط در جريــان بازيها و تمرينات
ميتوانستند از قدرت خود اســتفاده كنند اما
ادمينها در 24ســاعت شــبانهروز ميتوانند
سرنوشــت تيم را با خبرها و تحليلهايشــان
تحتتأثير قرار دهند .بدون شك همين موضوع
باعث شده تا برخي سرمربيان تيمهاي پرطرفدار
پس از گرفتن حكم از ســوي باشگاه ،جلساتي
را با ادمينهــاي پيجها و كانالهــاي هواداري
برگزار ميكنند و دل آنها را بهدســت ميآورند!
نكته جالبتر اينكه همين قدرت باعث شده تا
ادمينهاي پيجهــا و كانالهاي پرطرفدار با هم
اتحاد نيز داشته باشند و بهنوعي براي خودشان

سال 97بود كه كار دو كانال هواداري استقالل
و پرسپوليس در شبكه اجتماعي تلگرام حسابي
گرفته بــود و به حــدي در تبليغگرفتن پيش
رفته بود كه مديران وقت باشــگاهها حســابي
شاكي شــده بودند .همين موضوع باعث شد تا
جستوجو براي پيداكردن ادمينهاي اين دو
كانال آغاز شود و جالب اينكه درنهايت مشخص
شد ادمينهاي هر دو كانال ،يك فرد است كه
در يكي از شهرهاي جنوب شرقي ايران ساكن
اســت! ورود نهادهاي نظارتي و درنهايت كوچ
هواداران از تلگرام به اينستاگرام باعث شد اين
دو كانال كمي محبوبيت خود را از دست بدهند.
البته اين تنها اتفاق خاص چند سال اخير نبوده
و نيست .تاســيس پيجهايي با عنوان «صفحه
رسمي باشگاه اســتقالل» يا «صفحه رسمي
باشگاه پرسپوليس» باعث شد تا مسئوالن هر دو
باشگاه براي گرفتن تيك آبي يا همان رسميت
پيداكردن ،چند سالي تالش كنند .در جريان
اين تالشها بود كه شــايعه شــد پيج رسمي
يكي از باشگاهها توسط يكي از بازيكنان سابق
اين تيم تاسيس شده؛ پيشكسوتي كه شنيده
ميشد حتي تا مدتها حاضر نبوده اين پيج را
در اختيار باشگاه قرار دهد!

توفان كشتي آزاد درآلماتي

با كسب سهميه در 3وزن باقيمانده ،تيم ملي كشتي آزاد با تركيب كامل
به المپيك خواهد رفت
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متخصص مديريت بحران

زيدان باز هم رئال و خودش را از يك بحران ديگر نجات داد
آنهم در سختترين هفته سالهاي اخير اين تيم
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محرمنويدكيا،درگفتوگوباهمشهريورزشيازروياهايشبراي

سپاهانگفته ،ازجنگفوتبالاصفهانباتهران،قهرمانيهاي
پرسپوليسو«تيمحكومتي»كهبهاعتقاداووجودندارد

مجتبي هاشمي/روزنامهنگار
محــرم نويدكيــا يك
محمد زارعي/خبرنگار
مربي اصفهاني نيست او
يك اصفهاني اســت كه
مربيگري هم ميكند .برايش اصفهاني بودن و سپاهاني بودن
انگار مقدم بر هر صفت ديگري است .ميگويد «زماني كه من
داشتم خداحافظي ميكردم ،مجموع جامهاي پرسپوليس و
استقالل به اندازه جامهاي سپاهان بود» اين جمله را چند
جاي مصاحبه تكرار ميكند .رقابــت و كري بين اصفهان و
تهران را دوست دارد .بعد از 4سال كه بيرون نشسته و شاهد
قهرماني تهرانيها بوده ،در لباس سرمربي به تيم محبوبش
برگشته و ميگويد آمدهام هويت سپاهان را برگردانم .اگر
حين گفتوگو كمي به ضرباتمان كات ميداديم شايد اين
تيتر از زبانش درميآمد كه آمدهام ركوردهاي سپاهان را پس
بگيرم .يا اگر اخالقش مثل بقيه بود ،وقتي داشت از نزول اين
چندساله زردها ميگفت از آن مربي نام ميبرديم كه سپاهان
را مثل صباي قم بســت و به آن روز دچار كرد ،تا با منقاش
يك تيتر تند و تيز از زير زبانش بيرون بكشيم .ولي مجبور
بوديم شيطنتهاي هميشگي را رها كنيم و آرام بگيريم تا
آرامترين سرمربي ليگ برتر حرفهايش را ساده بزند .در
مقابل يك سپاهاني متعصب كه اعتراف ميكند پرسپوليس
در اين سالها از همه بهتر بوده ،ما هم اعتراف ميكنيم محرم
نويدكيا مقابلمان آنقدر خوب بوده كه بازي را به شــيوه
دلخواه خودش پيش ببرد و گفتوگو را به گورستان تيترهاي
ازدسترفته بدل كند .خيالي هم نيست .اگر قبول كنيم كه
امروز فوتبال ايران به يك مربي آرام و جنتلمن بيشتر از خيل
دادزنهاي كنار نيمكت نياز دارد ،پس شايد رسانه ورزشي
هم بيشتر از تيترهاي جنجالساز هميشهاش به جستوجوي
چند جمله حرف حساب از دل يك گفتوگوي آرام نيازمند
باشد .اين بازي را شــما برديد آقاي محرم .كاش هميشه
جنتلمنها ببرند.

در ابتــداي فصــل وقتي با ســپاهان مذاكره
ميكرديد ،مديران باشگاه جا خورده بودند از اينكه چقدر
اطالعاتتان بهروز اســت و با وجود 4سال غيبت كامال به
اوضاع فوتبال و ليگ و ...اشــراف داريد .انگار در آن 4سال
حواستان كامال به فوتبال بوده است.
بله ،حواســم به فوتبال بود و مخصوصا حواسم به سپاهان
بود چون سالها اينجا زندگي كرده بودم .مسابقات را دنبال
ميكردم و بازيهاي سپاهان را بدون استثنا ميديدم و البته
با نتايجي كه سپاهان ميگرفت خيلي هم حرص ميخوردم.
بازيهاي ملي را ميديــدم و بازيكنان ايراني را كه خارج از
كشور بازي ميكنند دنبال ميكردم .نميگويم كه شبانهروزي
براي اين كار وقت ميگذاشتم اما تنظيم ميكردم تا بتوانم
آنچه را كه الزم اســت ببينم .آدم اگر بداند كه چه كار قرار
اســت بكند ،ميفهمد چه چيزهايي را الزم است ببيند و
دنبال كند.
پس ميدانســتيد كه قرار اســت روزي وارد
مربيگري شويد .از زماني كه بازي ميكرديد اين هدف را در
ذهن داشتيد؟
اگر بخواهم واقعيتش را بگويم سال91يا 92كه آقاي رحيمي
مديرعامل سپاهان بودند چندبار به من گفتند كه بايد يك
روزي سرمربي شوم .از همان زمان و با حرفهاي ايشان اين
جرقه در ذهن من زده شد.
يعني قبل از آن به اين موضوع فكر نكرده بوديد؟
نه ،من فقط بازي ميكردم و اصال به اين فكرها نبودم.
مث ً
ال يادمان هست وحيد هاشميان ميگفت وقتي
در بوخوم بازي ميكرده از تمرينات و صحبتهاي مربيها
يادداشت برميداشته چون از همان موقع به فكر مربيگري

بوده است .شما هيچ وقت چنين ذهنيتي نداشتيد؟
يادداشت كه قطعا برنميداشــتم چون اگر هم برميداشتم
االن به دردم نميخورد! همهچيــز دائما دارد جلو ميرود و
بهروز ميشود و يادداشتي كه شما 15سال قبل نوشتي امروز
به هيچ دردي نميخورد .اگر كسي ميخواهد موفق شود اول
بايد بهروز باشد ،بعد آنقدر خالقيت داشته باشد كه فوتبال
روز دنيا را با آنچه در ذهن خودش ميگذرد تركيب كند ،بعد
هم با شرايط كشــور خودش و شهر خودش تطبيق بدهد تا
ســبك خاصي پيدا كند كه نتيجهاش موفقيتآميز باشد.
البته منظورم اين نيست كه در آلمان چيزي ياد نگرفتم .من
آن 2سالي كه آنجا بودم فهميدم باشگاه و باشگاهداري يعني
چه .نحوه اداره كردن تيم و نوع قراردادها را آنجا ياد گرفتم.
آنجا فهميدم چرا با بعضيها قرارداد كوتاهمدت ميبندند با
بعضيها بلندمدت .از همه مهمتر ،من تازه در اروپا فهميدم
سازوكار انتخاب يك مربي براي يك تيم چيست .صرفا اين
نيست كه بگويند اين مربي خوب و كاربلدي است پس برويم
قرارداد ببنديم .هر باشــگاه و هر شهري براي خودش يك
فرهنگ دارد ،يك ديــدگاه فوتبالي دارد و يك نوع خاصي
از فوتبال را دنبال ميكند .آنها مربياي ميآورند كه به آن
مدل از فوتبال و به آن فرهنگ بخورد .اين چيزي است كه در
باشگاههاي ما اصال ديده نميشود.
در مربيان ما هم ديده نميشود .وگرنه البد در اين
سالها يك نفرشــان را ميديديم كه بگويد به فالنباشگاه
نميروم چون فلسفه فوتبالي من به آنجا نميخورد .اينجا
همه به همديگر ميخورند!
دقيقا .بهعنوان مربي ،گاهي الزم است پيشنهادهايي را رد
كنيد تا پيشنهاد از جايي كه مناسب تاكتيكهاي شماست به
ب است كه گاهي ميبينيم مربي ميرود
دستتان برسد .جال 
به يك تيم جديد ،بعد 10بازيكــن را رد ميكند و 10بازيكن
جديد ميآورد تا مثال تيم خودش را بسازد .خب معلوم است
كه آن تيم موفق نميشود .با اين همه تغيير كه نميشود تيم
ساخت .در تيمملي هم همينطور است .نميشود كسي برود
و نفر بعدي با ديدگاهي كامال متفــاوت بيايد .تيم ملي يك
هويتي دارد و فوتبالي را كه بازي ميكند نميتوان ناگهان
تغيير داد .مينشــينند ميگويند حاال ميخواهيم برويم
سراغ مربي ايراني يا برعكس ،در اين مقطع حتما ميخواهيم
مربي خارجي بياوريم! اين معيار حتما غلط است .بايد كسي
را بياوريم كه از لحاظ سبك فوتبال در ادامه نفر قبلي باشد؛
حاال چه ايراني ،چه خارجي.
برگرديم به بحث اصلي .رســيديم به اينجا كه
آمديد سپاهان و سرمربي شديد .وقتي ميآمديد چه ذهنيتي
درباره خودتان داشــتيد؟ باور داشتيد كه در كار مربيگري
موفق ميشويد يا فقط تصميم گرفته بوديد خودتان را تست
كنيد؟
يك ديدگاهها و طرحهايي در ذهن داشتم كه نميدانستم
در عمل درست درميآيند يا نه .آمدم آن طرحها را تست
كنم و البته اميد زيادي هم به موفقيت داشتم .چون زمينه
را در سپاهان مساعد ميديدم .من اگر 2سال قبل از سپاهان
پيشنهاد داشتم ،قبول نميكردم .مديراني كه آن سالها در
سپاهان بودند اگر حتي يك نفر از آنها هنوز بر سر
كار بود ،قبول نميكردم .ســپاهان اين پتانسيل
را دارد كه يك باشــگاه موفق بينالمللي باشد.
امكانات خوبي دارد ،متعلق به يك شهر مدرن
و زيباست ،هواداران خوبي دارد و از پشتوانه
بزرگي مثل كارخانه فوالد مباركه برخوردار
است .وقتي پيشنهاد را دريافت كردم ديدم
از لحاظ بازيكن هم نيروهاي خوبي دارد كه
ميتوانم با دو سه تغيير به آنچه ميخواهم
برسم.

مشــكلتان بــا
مديران 2ســال پيش همان
مسائلي بود كه در اواخر دوران
بازي برا يتــان بهوجود آمد؟
هما نها كه گفتند محرم در همه
امور باشگاه دخالت ميكند و شما
هم يك مدت طوالني قهر كرديد؟
بله .من آن زمان كارهايي را انجام ميدادم كه خودشان
از من خواســته بودند .اما بعدا كه تيم به مشــكل خورد
خودشان را كنار كشيدند و همهچيز را گردن من انداختند.
خودشان از من خواسته بودند اما بعدا اسم دخالت روي آن
گذاشــتند و من را مقصر معرفي كردند .اصال من از همان
اتفاقات درس گرفتم و امروز حواسم هست اگر در كارم موفق
نشدم ،شخص ديگري را مقصر ندانم.
در شروع كارتان به ليگ قهرمانان آسيا رفتيد
و طي 4بازي 2باخت داديد .بعد از آن از 5بازي اول ليگ هم
2بازي را ســنگين باختيد تا كمكم تيم راه افتاد .آن دوره
سخت چطور گذشت؟ به ايدههايتان شك نكرديد؟
خيلي سخت گذشــت .از بيرون پالسهايي ميآمد كه اين
روش نتيجه نميدهد و بايد روش خودم را تغيير بدهم .اما
چون به مسيرم اعتقاد داشتم با همان روشي كه از روز اول
شروع كرده بودم ادامه دادم و ريسك اين قضيه را پذيرفتم.
ممكن است در جزئيات و چينش بازيكنانم تغييراتي داده
باشم اما در تاكتيكهايي كه ميخواستم پياده كنم پافشاري
كردم و هيچ تغييري ندادم .براي خودم پلن Bنداشتم كه
بگويم حاال برويم روي آن پلن شايد نتيجه بهتري بگيريم.
آمده بودم آن فوتبالي كه مدنظرم بود را در سپاهان پياده
كنم و به مرور نتيجه هم بگيرم20 .سال پيش كه من جواني
هجده ،نوزده ســاله بودم و تازه به تركيب سپاهان رسيده
بودم ،استانكو ســرمربي ما بود و تغييرات مثبتي در شكل
بازي ســپاهان داد .او نگرش ما را عوض كرد و يادمان داد
كه ميشود زير توپ نزد و فوتبال بازي كرد .بعد از او فرهاد
كاظمي آمد و پيشــرفت تيم ادامه پيدا كرد .كاظمي يك
فوتبال مالكانه و هجومــي را در تيم جا انداخت كه با همان
فوتبال قهرمان ليگ شديم .سپاهان تا سالها در همان
مسير پيش رفت و فوتبال نســبتا خوبي را در ليگ
ارائه ميداد .ممكن بود در بعضي از دورهها نتيجه
نگيريم اما از آن شــكل بازي دور نميشديم .تا
اينكه در چند سال اخير متأسفانه سپاهان
از آن فوتبال دور شــد .من ميخواستم
سپاهان را دوباره به آن شكل از فوتبال
برگردانم و چيــزي را كه آن زمان
ارائــه ميداديم با يكســري
تغييرات براي فوتبال امروز
آپديت كنم تا سپاهان
دوباره مالكانه و زيبا
بازي كند.
ادامه در
صفحه19
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نكته بازي

ليگبرتر -هفته بيستم

البد داشت دير ميشد
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قطعا يكي از عجيبترين اتفاقات اين
ساليان فوتبال ايران انتخاب مجتبي
خورشيدي بهعنوان سرپرست تيم
ملي بود .اعتراضها به اين داستان
همچنان ادامــه دارد و البته در اين
بين عزيزي خادم ،رئيس فدراسيون هم
باالخره توضيحاتي ارائه داده« :با خيلي از پيشكسوتان فوتبال ايران
براي سرپرستي تيم ملي مذاكره كرديم ،اما آنها حاضر به همكاري
نشدند ».روشن نيست در مدت كوتاه استقرار فدراسيون ،مذاكره
با اين خيل عظيم پيشكســوتها چطور اتفاق افتاده ،اما جالب
اينجاستكهيكيمثلحسينفركيباتأييدمذاكرهگفته«:درحال
تصميمگيريبودمكهانتخابخورشيديرااعالمكردند».خبشما
همخيليديركرديحسينآقا؛نيستكهتيممليهمينفردابازي
دارد ،زودتر بايد سرپرست كاردان انتخاب ميشد .ما كه نميتوانيم
خورشيدي را ول كنيم تا شما به جمعبندي برسيد!

پیکان-گل گهر

17:30

سپاهان-نفت مسجدسلیمان

18:50

پنجشنبه 26فروردین1400
پديده  -ذوب آهن

20:30
ليگ قهرمانان آسيا  -گروهي
چهارشنبه25-فروردين
پرسپوليس  -الوحده امارات

از سلمان خان هم تشكر ميكني

كاروان پرسپوليس ســرانجام براي
حضور در ليگ قهرمانان آسيا راهي
هندوستان شــد .در مسير اعزام
سرخها بيبرنامگيهاي عجيبي رخ
داد كه صداي همه را درآورد .در اين
بين افشين پيرواني ،سرپرست هميشه
معترض پرسپوليسيها هم گفت « :هند شــرايط ميزباني را
ندارد ».صد البته قصد ما دفاع از هندوســتان نيست؛ چرا كه
همين تأخير در پرواز هم بهخودي خود نشان از مشكالت اين
كشور دارد .با اين حال اگر آمريكا را هم ميزبان گروه پرسپوليس
ميكردند ،پيرواني حتما بهانهاي براي غر زدن پيدا ميكرد .هنوز
يادماننرفتهپيروانيپارسالهمميگفتقطرشرايطخوبيبراي
ميزباني ندارد ،اما بعد از اينكه به فينال رسيدند ،همهچيز گل و
بلبل شد .االن هم اگر پرسپوليس بازيهايش را ببرد ،پيرواني از
سلمان خان و آميتاب باچان هم تشكر خواهد كرد!
واكسن قهرماني؟ مطمئنيد؟

بعد از بازي پرســپوليس و نساجي،
ســاكت الهامــي ،ســرمربي تيم
قائمشهري جمالتي با اين مضمون
به زبــان آورد« :پرسپوليســيها
جوري براي برگزاري بازي با ما اصرار
داشتند كه شك كرديم نكند واكسن
كرونا را زدهاند ».اين حرفها سر و صداي زيادي بهوجود آورد و
باعث شد ابهاماتي شكل بگيرد؛ هرچند ابتالي سعيد آقايي به
اين ويروس ،اتهام مورد نظر را منتفي كرد .با اين حال بازيكنان
پرسپوليس هم پيش از سفر به هندوستان بهطور دستهجمعي
موضوع دريافت واكســن را تكذيب كردند .در اين بين كمال
كاميابينيا گفته« :واكســني كه ما زديم ،واكســن قهرماني
بود ».برادر جان! واكســن را ميزنند كــه آن مرض را نگيرند.
شما اگر واكسن قهرماني زده بوديد كه چپ و راست نبايد جام
ميگرفتيد .مثال بايد ميگفتي واكسن شكست يا ناكامي زدهايم.

آماربازي

متريكا

تيم فوالد با برتري 4بر صفر مقابل العين
امارات به مرحله گروهي ليگ قهرمانان
آســيا رســيد .از زماني كه نكونام روي
نيمكت فوالد نشسته اين بهترين برد آنها
در مقابل يك تيم سطحاول بوده اســت .فوالد 937روز قبلتر از اين
مسابقه ،تيم دستهدومي مس شهربابك را در جامحذفي با 7گل برد و
بعد از آن ديگر نتوانسته بود حريفي را با اختالف بيش از 3گل شكست
دهد .فوالد در مقابل العين 12شــوت زد كه 7شــوت ايــن تيم در
چارچوب بود7 .شــوت در چارچوب ،ركورد فوالد در اين فصل بوده و
آنها نه در ليگ و نه جامحذفي هرگز به اين ركورد نرسيده بودند .ضمن
اينكه فوالد در اين بازي 44/5درصد مالكيت توپ داشــت .شاگردان
نكونام در هيچيــك از بازيهايي كه مالكيت توپ كمتري داشــتند
شكست نخوردهاند.

937

جواد نكونام در 40بــازي همراه با فوالد،
فقط يكبار كامبك خورده است .تيم او در
تمام بازيهايي كه گل اول را زده ،يا برده
و يا به تساوي رسيده است .در ليگ جاري
اين تيم 10بار گل اول را زده كه حاصل اين بازيها 7برد و 3تساوي بوده
است .بهترين بازيكن فوالد در مصاف با العين آياندا پاتوسي بود .پاتوسي
با يك گل ،يك پاس گل4 ،پاسكليدي و 3شــوت كــه 2تاي آن در
چارچوب بوده از متريكا نمره8/77گرفت و بهترين بازيكن زمين شد.
س گل داشته و
پاتوسي اين فصل در مجموع همه رقابتها 5گل و 4پا 
ميانگين لمس توپش در هر بازي 40/7بوده است .او بهطور ميانگين در
هر بازي 1/8پاس كليدي داده كه آمار بسيار خوبي است.

40

4بازيكن تهاجمي فوالد در مقابل العين
همگي نمــرات بــاالي 7/5گرفتند و از
بهترينهــاي اين تيــم بودند .فرشــاد
احمدزاده با 2پاس كليدي ،يك شوت و
يك پاس گل نمره7/69را از متريكا دريافت كرد .ساســان انصاري با
2پاس گل2 ،پاس كليدي و يك شوت به نمره 8/19رسيد .لوسيانو پريرا
هم با 2شــوت كه هر دو در چارچوب بود و به گل تبديل شد از متريكا
نمــره 8/26گرفــت .درون دروازه فوالد هم محســن فــروزان نمره
7/43گرفت و در دومين بازي ســال جديدش هم كلينشــيت كرد.
محســن فروزان در 8بازي اخير فوالد از 18شــوتي كه به چارچوب
دروازهاش زده شده 16شــوت را مهار كرده است .صالح حرداني هم با
زدن گل اول و كسب نمره 7/76بهترين بازيكن فوالد در خط دفاعي و
مياني بود.

19:00

متخصص مديريت بحران

پاختاكور ازبكستان  -تراكتور

19:30

السد قطر -فوالد

زيدان باز هم رئال و خودش را از يك بحران ديگر نجات داد؛ آنهم در سختترين هفته سالهاي اخير اين تيم
زيدان يك بازي بزرگ ديگر و يك الكالســيكوي ديگر را برد .اين
ششمين باري بود كه بهعنوان ســرمربي موفق به شكست بارسلونا
ميشــد .او اتلتيكو را پس از 26بازي بدون باخــت متوالي اين تيم
شكست داده بود و حاال نوبت بارسايي بود كه 19بازي پياپي نباخته
بود و تنها تيم بدون باخت در  5ليگ بزرگ اروپايي محسوب ميشد.
رئال در  11الكالسيكوي قبل از زيدان  7باخت ،يك تساوي و تنها
 3برد بهدست آورده بود؛ پس از زيدان اين آمار به 6برد 3 ،مساوي و
 2باخت تبديل شد .زيدان موفق شد در  ۶بازي برابر بارسلونا مقابل ۴
مربي مختلف پيروز شود؛ مقابل كومان (2بار) ،والورده ( ،)2ستين و
انريكه و در  3ورزشگاه سانتياگو برنابئو ،دياستفانو و نوكمپ.
پس از باخت پريشــب به رئال ،هواداران بارســا عليه دمبله موضع
گرفتند و همچنيــن رونالد كومان كه اعتراض شــديدي به داوري
داشت .آنها معتقدند كه با اين مربي فقط ميتوان بازيهاي كوچك
را برد و در هيچ مســابقه بزرگي برد در دسترس نيست؛ مثل بازي با
پاريسنژرمن 2 ،الكالسيكو ،يوونتوس ،اتلتيكو و ...آنها ميگويند
اگر زيدان بدون  2مدافع اصلياش و بدون مدافع راســت تخصصي
ميتوانــد مدعي اصلي الليــگا و ليگ قهرمانان باشــد ،چرا كومان
نميتواند؟ صحنه مشكوك برخورد نصفهونيمه مندي با بريتويت

از ديد پيكه،آلبا ،كومــان و برخي هواداران پنالتــي بود اما همگي
اعتقادي به چنين چيزي نداشــتند .كريستوبال ســوريا ،خبرنگار
بارسايي گفته« :شايد بهخاطر اين حرفم به زندان بروم ولي برخورد
مندي و بريتويت پنالتي نبود ».گزارشــگر راديو كاتالونيا هم حين
بازي ميگفت« :نه هيچي نبود! از دور كه نگاه ميكني انگار پنالتي
است اما در بازپخش نه ».عدهاي اين صحنه را مشابه برخورد لنگله با
راموس در ديدار رفت ميدانند كه آن صحنه پنالتي گرفته شده بود؛
آخرين پنالتي اين فصل رئال مادريــد .روزنامههاي كاتالونيايي هم
زياد روي اين صحنه مانور نكردهاند و بيشتر بابت ضربه پديده جديد
تيم يعني ماريبا كه در ثانيه پايانــي به تير افقي دروازه كورتوا خورد
حسرت ميخورند .اين بازي جدا از  3گلي كه داشت 4 ،تير دروازه هم
چاشنياش بود كه سهم هر تيم  2تا بود.
پيكه كه با آمپول مســكن خودش را به اين بازي رســانده بود اما به
ميدان نرفت ،آخر بازي همراه با آلبا و كومان با داور ،مانسانو درگير شد
و كارت زرد گرفت .داور يكبار هم به مسي كه اعتراض داشت گفت:
«اگر قوانين را نميداني ،برايت توضيح بدهم .احتماال از بين 20كارت
قرمز گذشته كه در الكالسيكو داده شده15 ،كارت نصيب بازيكنان
رئال (اينباركاســميرو) و 5كارت ســهم بازيكنان بارســلونا شده.

كاسميرو كه زياد كارت زرد ميگيرد ،در دويستوهفتادوششمين
بازياش دومين كارت قرمزش را گرفت كــه هر دو را همين داور به
او نشان داده است .رئال با اين برد موقتا با يكامتياز باالتر از بارسا و
همامتياز با اتلتيكو كه ديشب بازي داشت در صدر جاي گرفت .بارسا
و اتلتيكو يك ديدار رودررو با هم دارند.
مســي در ال كالســيكو در 612دقيقه آخر گل نزده ،در اين مدت
26شــوت زد و كورتوا از زمان پيوســتن به رئال مادريد7 ،شوت به
ســمت دروازه خود مسي در الكالســيكو مهار كرده است .از زمان
جدايي كريستيانو رونالدو مسي در 7بازي نه گلي زده و نه پاسگلي
داده است .بنزما هم تا پيش از اين گل در 9الكالسيكو گل نزده بود.
براي نخستين بار از فصل  2007-2008رئال مادريد موفق شد در
بازي رفتو برگشت بارسا را شكست بدهد .مادريد به لطف زيزو براي
نخستين بار از سال  ۱۹۷۸موفق شــد  3الكالسيكو پياپي را پيروز
شود .گل كروس به بارسلونا هم نخستين گل مستقيم رئالمادريد به
بارسلونا از روي ضربه ايستگاهي در اين قرن بود .و اما خوش بهحال
حريف آينده رئال –ختافه -كه مقابل اين تيم بدون واران كرونايي،
كارواخال و راموس و احتماال واسكس و والورده مصدوم و همچنين
مودريچ و كاسميرو و ناچوي محروم قرار ميگيرد.

22:30

جمعه27-فروردين
استقالل  -االهلي عربستان

00:45

شنبه28-فروردين
الريان قطر  -پرسپوليس

21:30

تراكتور  -الشارجه امارات
فوالد  -الوحدات اردن

22:30

دوشنبه 30-فروردين
الشرطه عراق  -استقالل

00:45

سهشنبه 31-فروردين
نيروهوايي عراق  -تراكتور

19:30

سپاهان در پيچ تاريخي

چند نكته تلگرافي در مورد نبرد سرنوشتساز سپاهان -نفت مسجدسليمان
در شرايطي كه پرســپوليس براي برگزاري مسابقات مرحله
گروهي ليگ قهرمانان آســيا به هندوستان سفر كرده است،
رقيب اصلي اين تيم در مسير قهرماني ليگ برتر يعني سپاهان
امروز بايد بيستمين مسابقه فصلش را برابر نفت مسجدسليمان
برگزار كند .چند نكته كوتاه در مورد اين مسابقه بخوانيد.
 1سپاهان تنها به شرط كسب پيروزي در اين مسابقه صدر
جدول را از پرسپوليس بازپس ميگيرد .اين شرايط درصورت
كسب تســاوي براي طالييپوشــان فراهم نخواهد شد .اگر
ســپاهان مســاوي كند امتيازاتش در عدد 41با پرسپوليس
برابر ميشود ،اما تفاضل گل سرخپوشان 17است و آوراژ تيم
اصفهاني .16
 2سپاهان در دور رفت 3باخت داد كه هر 3با نتيجه مشابه 3بر
يك رقم خورد .يكي از  3تيمي كه سپاهان را برد ،همين نفت
مسجدسليمان بود2 .برد ديگر را هم گلگهر سيرجان و پديده
مشهد برابر شاگردان محرم نويدكيا بهدست آوردند .سپاهان
در دور برگشت از گلگهر انتقام گرفت و اين تيم را يك بر صفر
شكســت داد .حاال بايد ديد آيا تيم اصفهاني موفق به گرفتن
انتقام از نفت مسجدسليمان خواهد شد يا نه؟
 3درصورت برتري برابر نفت مسجدسليمان ،سپاهان صاحب
هفتمين پيروزي پياپي خود در ليگ برتر خواهد شد؛ آنچه در
7فصل اخير بيسابقه بوده است .بيشــترين بردهاي متوالي

ســپاهان در اين بازه زماني به ليگ چهاردهم برميگردد كه
اين تيم با پيروزي در هر 6ديدار پاياني قهرمان مسابقات شد.
سپاهان فصل گذشــته هرگز بيش از 4بازي پياپي را نبرد و
بهترين ركورد اين تيم در دوران هدايت امير قلعهنويي ،برتري
در 5بازي پشت سر هم بود.
 4سپاهان تا پايان هفته بيستم فصل گذشته 36امتياز كسب
كرده بود ،اما پيروزي احتمالي در مسابقه امروز جمع امتيازات
طالييپوشان را به عدد 43ميرساند؛ اين يعني 7امتياز بيشتر
از بازه مشــابه در ليگ نوزدهم .ســپاهان در نخستين فصل
سرمربيگري محرم نويدكيا در حال خلق اعداد و ارقام در خور
توجهي است .حاال محرم در پايان ثلث دوم ليگ به پيچهاي
سرنوشتساز مسابقات رسيده و بايد ديد قادر به حفظ تعادل
تيمش هست يا نه.
 5عاقبت اينكه نويدكيا امروز رودرروي محمود فكري قرار
ميگيرد؛ مردي كه چند هفته قبل روي نيمكت استقالل يك
روز بسيار بد را در اصفهان پشــت سر گذاشت .قطعا شكست
 2بر صفر تيم فكري برابر سپاهان در روزي كه استقالل يكي
از بدترين مســابقات فصلش را ارائه داد ،در اخراج او بيتأثير
نبود .حاال اما فكري لبالب از انگيزه است و برخالف استقالل
بازيكنان مشتاقي هم در اختيار دارد .آيا زور نويدكيا به اين تيم
ميرسد؟

واكسن
آخرين كليدواژه جنجال
فوتبال پر از تشنج ايران فقط همين يكي را كم داشت
خدا را شــكر در اين فوتبال بر ســر همهچيز جنگ شده بود ،غيراز
واكسن! يعني 2سال پيش محال بود شما فكر كنيد اين كلمه علمي
و پاســتوريزه هم قرار اســت به دايره واژگان محل بحث بين اهالي
فوتبال ايران افزوده شود ،اما به همت ســاكت الهامي اين اتفاق رخ
داد .سرمربي محترم نساجي مازندران بعد از شكست 2بر صفر تيمش
مقابل پرسپوليس ،آن هم در مسابقهاي كه انصافا شاگردانش حرفي
براي گفتن نداشتند ،اول به داور و مسئوالن برگزاري مسابقات گير
داد ،بعد به مجري تلويزيون و آخرش هم تلويحا پرسپوليســيها را
متهم كرد واكســن كرونا زدهاند .با اين همه ابتالي سعيد آقايي به
كوويد19-نشــان داد چنين فرضيهاي صحت ندارد ،هرچند پيش
از او نيز فرشــاد فرجي ،خريد جديد سرخها با همين معضل مواجه
شــده بود با اين حال آنچه الهامي گفت به يك ســرنخ جديد براي
دعواهاي پوچ و بيفايده بين برخي هواداران تبديل شد؛ مخصوصا
گروهي كه ظاهرا بيكار هســتند و در شــبكههاي اجتماعي دنبال
اين داســتانها براي گذران وقــت ميگردند .كار آنقــدر بيخ پيدا
كرده كه دوســتان حتي از نظر علمي ثابت كردهانــد اين احتمال
وجود دارد كه يك نفر واكســن بزند و بعد دوباره مبتال شــود .واي
پروردگارا؛ شما چقدر بيكاريد .مگر ميشــود اين همه وقت اضافه
داشت؟

عكس خبر

پرسپوليس  -گوا هند

21:30

چهارشنبه-يكارديبهشت
الدوحيل قطر  -استقالل

22:15
فوالد-النصر عربستان

22:30
ليگ برتر -هفته بیست و یکم
پنجشنبه ۲اردیبهشت۱۴۰۰
نساجی مازندران -سپاهان
آلومینیوم  -پیکان
نفت مسجدسلیمان  -مس رفسنجان

21:00

جمعه ۳اردیبهشت۱۴۰۰
گلگهر -صنعت نفت آبادان

20:40
هفته بیست و دوم
جمعه ۱۷اردیبهشت۱۴۰۰
استقالل  -ذوبآهن
سپاهان -پرسپولیس

21:15

شنبه ۱۸اردیبهشت۱۴۰۰

16

مس رفسنجان -نساجی

20:45

صنعت نفت آبادان -آلومینیوم
ماشینسازی -سایپا

پس از دبل پريرا 37ساله و گل و پاسگل پاتوسي در پليآف ،حاال نكونام بايد به رويارويي با ستاره سابق تيم ملي اسپانيا فكر كند .جواد نكونام كه در الليگا بارها بهعنوان بازيكن رودرروي ژاوي قرار گرفته ،حاال
بايد خودش را آماده تقابل با او در عرصه مربيگري كند .فوالد در نخستين ديدار مرحله گروهي به مصاف السد خواهد رفت .عكسها :مسعود اكبري

21:15

پیکان تهران  -تراکتور

21:20
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فوتبال ايران دستهاي پشت پرده ندارد
محرم نويد كيا ،در گفتو گو با همشهري ورزشي از روياهايش براي سپاهان گفته
از جنگ فوتبال اصفهان با تهران ،قهرماني هاي پرسپوليس و «تيم حكومتي » كه به اعتقاد او وجود ندارد

ادامه از
اين همان «هويــت فوتبالي
صفحه 17
يك باشگاه» است كه در ابتداي بحث از آن
صحبت ميكرديد؟ يعني بهنظرتان سپاهان فقط در 3،4سال اخير
از آن هويت دور مانده بود؟

بله .ما در آن  14،15سال هم خيلي وقتها جام نگرفتيم اما هم خوب
بازي ميكرديم و هم مدعي بوديم .ولي در سالهاي اخير يك نگرشي
شكل گرفت كه سپاهان خوب و زيبا بازي نميكند .اصال نميخواهم
بگويم آقاي قلعهنويي خوب كار نكردند .نه .ايشان بهخصوص در سال
اول فوتبال خوبي ارائه دادند و نتايج خوبي هم گرفتند .اما قبل از ايشان
وضعيت تيم خوب نبود و اين ذهنيت نسبت به سپاهان شكل گرفت و
روي تيم سنگيني ميكرد.
از سپاهان فرهاد كاظمي و نخستين قهرمانيتان در
ليگ گفتيد .خاطرمان هست آن تيم در هفته سوم استقالل را در
تهران برد؛ كاظمي بعدها گفت روحيه قهرماني دقيقا در همان
مسابقه بهدست آمد و ما اين اعتمادبهنفس را گرفتيم كه ميتوانيم
قهرمان شويم .درباره سپاهان فعلي آيا چنين اتفاقي افتاده است؟
بعد از آن افول چندساله ،شــما از كدام بازي احساس كرديد كه
پروژهتان نتيجه داده ،تاكتيكهايتان جا افتاده و ديگر ميتوانيد
به قهرماني فكر كنيد؟

درباره ليگ دوم اين را بگويم كه ما جوانهايي كمتجربه بوديم و خيلي
سخت به اين اعتمادبهنفس رسيديم كه ميتوانيم قهرمان شويم .شايد
آقاي كاظمي با بردن اســتقالل به اين ديدگاه رسيده بود ولي براي
بازيكنان اين اتفاق خيلي بيشتر زمان برد .ما هفته اول نفت آبادان را
برديم ،هفته دوم در مشهد با ابومسلم بدون گل مساوي كرديم و هفته
سوم استقالل را در تهران 2-3برديم .بعد از آن بردهاي پيدرپي آغاز
شد و ما 8هفته متوالي پيروز شــديم9 .برد و يك مساوي از 10بازي،
آنقدر نتيجه خوبي بود كه به ما باور قهرماني بدهد .در واقع براي آقاي
كاظمي بردن استقالل كافي بود اما ما 8برد الزم داشتيم تا به اين باور
برسيم (ميخندد) .تيم فعلي اما خيلي باتجربهتر است و اعتمادبهنفس
باالتري دارد .االن رسيدن به باور قهرماني خيلي آسانتر است.
در آن تيم فقط ادموند بزيك سابقه قهرماني در ليگ
را داشت ،اما در تيم فعلي خيليها جام دارند.

دقيقاً .و خيليها هم مليپوشاند و بازيكنان كوچكي نيستند .ضمن
اينكه به كادر فني و مديران اعتماد كردهاند و اين خيلي موضوع مهمي
است براي اينكه صد درصد توان خودشــان را براي تيم خرج كنند.
بنابراين باور به اينكه ميتوانيم قهرمان شويم خيلي زود شكل گرفت.
نميتوانم بگويم دقيقا از كدام بازي چون بــه مرور اتفاق افتاد .ما بعد
از 5هفته ابتدايي كه نتايج خوب نبود ،در هفته ششم 4تا به نساجي
زديم و در بازي هفتم هم مس را در رفسنجان برديم .آنجا فكر كرديم
ديگر اوج گرفتهايم اما 3مساوي متوالي از راه رسيد و بعد از آن دوباره
به مسير برگشتيم.
اين سبك بازي كه براي سپاهان آورديد و -3-3
4خوبي كه بازي ميكنيد چگونه در ذهنتان شــكل گرفت؟ از
تيم يا مربي خاصي هم الهام گرفتهايد؟ گفتيم «الهام» كه از كلمه
«تقليد» استفاده نكنيم!

استفاده كنيد ،اشكالي ندارد .طبعا يك مقدارش هم تقليد هست چون
ما اصال در حدي نيستيم كه بخواهيم ابداع كنيم .در فوتبال دنيا يك
روز گاس هيدينگ ســبك جديدي ميآورد ،يك روز مورينيو با يك
تاكتيك نو وارد ميشــود و يك روز يك نفر ديگر .ولي ما اينجا آنقدر
خالق نيستيم كه چيزي ابداع كنيم .من معتقدم حاال كه نميتوانيم
چيزي ابداع كنيم پس الاقل براي تقليد كردن برويم بهترينها را پيدا
كنيم و از آنها تقليد كنيم .من هم از وقتي گوارديوال وارد مربيگري شد
هميشه سبك او را دوست داشتم .البته سبكي كه پپ در بارسلونا ارائه
ميداد چيزي بود كه يوهان كرايف شروع كرد و گوارديوال بعدها آن را
كامل كرد .من هم اين نوع فوتبال را دوست داشتم و فكر كردم با وجود
كمبودهايي كه در ايران داريم  -بهخصوص زمينهاي بيكيفيت كه
روي خيلي از آنها نميشود آن فوتبال را بازي كرد -باز هم ميتوانيم تا
حدودي به آن فوتبال نزديك شويم.
پس مربي خارجي موردعالقهتان گوارديوال است.

بله اما ســعي ميكنم به يك روش محدود نباشــم و از همه مربيان
چيزهايي ياد بگيرم .مثال با توجه به اينكه هوادار آرسنال هستم ،هميشه
سبك آرسن ونگر را دوست داشتم و از او هم چيزهايي ياد گرفتم .در
عين حال از فرگوســن هم ياد گرفتم كه حتما نبايد بازيكنان بزرگي
در تيم داشته باشيد ،بلكه بايد بازيكناني داشته باشيد كه برايتان جان
بدهند و خون بريزند .براي همين روزي كه آمدم سپاهان به بازيكنانم
گفتم هر كسي كه ميخواهد برود خودم به او كمك ميكنم جدا شود.
چون كساني را ميخواستم كه براي تيم جان بكنند حتي اگر از لحاظ
كيفي پايينتر باشند.
از مربياني كه زيرنظرشــان بازي كرديد ،ايراني و
خارجي ،از آنها چه چيزهايي ياد گرفتيد؟

از فرهاد كاظمي نكات فني زيادي ياد گرفتم .از كرانچار ادبيات و نوع
رفتار با جامعه بيرون از فوتبال را آموختم .سختكوشــي را از استانكو
ياد گرفتم .او هميشه به من ميگفت اينكه الغراندام هستي و فيزيك
درشتي نداري دليل نميشود كه درگير نشوي و در جنگهاي فيزيكي
شركت نكني .اســتانكو فوتبال مرا تغيير داد .يادم داد بين مدافعان
حريف بدوم ،درگير شوم و پرس كنم .البته اينها زياد به چشم نميآمد
و پاسهايم بيشتر ديده ميشد .آن آموزهها را همين امروز دارم بهكار
ميبندم .شما ببينيد هافبكهاي من دارند بيشترين اخطارها را در ليگ
ميگيرند .چون وادارشان كردم يك در مقابل يكها را درگير شوند.
من فوتباليست فانتزي صرف نميخواهم .سروش رفيعي ،خلعتبري و
همه اينها كه بهعنوان بازيكنهاي فانتزي شناخته ميشدند در تيم
من دارند درگيرانه بازي ميكننــد .از آن طرف ،هافبك صرفا دفاعي
هم نميخواهم .هافبكهاي من بايد هم خوب پاس بدهند ،هم خوب
درگير شوند ،هم خوب پرس كنند.
يعني اگر االن يك محرم نويدكيا مثل محرم سالهاي

اول داشــتيد كه فانتزي بازي ميكرد و پاسهاي تودر ميداد،
بازياش نميداديد؟

اصال! اينكه من در زمين بايستم ،بعد 8نفر ديگر بدوند تا توپ را بگيرند
و به من بدهند كه يك پاس تودر بدهم؛ اين در فوتبال امروز ديگر به
درد نميخورد .امروز ديگر فاصلهها نزديك شــده و پرس در سرعت
باال اهميت دارد .دوندگي صرف هم مهم نيست .من از آنها نيستم كه
ميگويند بازيكن بايد 12كيلومتر يا 14كيلومتر بدود .ميزان دوندگي
مهم نيست .دوندگي در سرعت باالست كه اهميت دارد نه اينكه يك
بازيكن 13،14كيلومتر بدود .بدود كه چكار كند؟ اتفاقا من معتقدم
تيم وقتي توپ دارد بايد استراحت كند .نه اينكه وقتي توپ را از دست
ميدهيد همه برگرديد سر جايتان و حاال اينجا استراحت كنيد .من
مخالف اين فوتبالم .وقتي توپ نداريد دوندگي و پرس در سرعت باال
براي پس گرفتن توپ اهميت پيدا ميكند .وقتي توپ را بهدســت
ميآوريد ،حاال با نوع بازيتان كمي استراحت ميكنيد.
ميدانيد؟

بهترين نمايش تيمتان را در اين فصل ،كدام بازي

نيمه اول بازي با تراكتور بهنظرم فوقالعاده بوديم .بازي برگشــت را
ميگويم45 .دقيقه يك فوتبال بينظير بازي كرديم و من از نمايش
بچهها كيف كردم .اما نيمه دوم چنــدان خوب نبوديم .بهخصوص از
دقيقه60كه بازيكن آنها اخراج شد تا دقيقه70كه پنالتي داديم ،اين
10دقيقه را كامل از دست داديم .اما پيام پنالتي را گرفت و ما به بازي
برگشتيم.

ميخورد .ولي در 5بازي اخير فقط يك گل خوردهايد.

بله داريم كمكم مشــكالتمان را حل ميكنيم .البته باز هم مشكل
داريم و بينقص نيستيم .مشكل خط دفا ع ما مشكل نفرات نبود .بعد
از همان باخت 1-3به پديده خيليها گفتند شما در 13بازي 17گل
خوردهايــد ،نميخواهيد تغييري در نفراتتــان بدهيد؟ گفتم اينها
بهترينهاي ايراناند ،من اينها را عوض كنم چهكســي را به جايشان
بگذارم؟ گفتم مشكل منم و تاكتيكهايي كه دارم بهكار ميبرم .من
و كادرم بايد اين مشكل را حل كنيم و بازيكنها را قانع كنيم كه با چه
روشي دفاع كنند .مدافعاني كه سالها به يك شكل خاص دفاع كرده
بودند بايد ياد ميگرفتند كه در اين سيســتم به شكل ديگري دفاع
كنند و كارهاي متفاوتي انجام بدهند .همين كار يك نيمفصل وقت
گرفت .مثال مدافعان چپ و راســت من تازه دارد برايشان جا ميافتد
كه در ضدحمالت حريف ،بعضي وقتها اصال مهم نيست كه برگردند
سر جاي خودشان ،مهم است كه بروند در پست6بازي كنند .در دفاع
4نفره سالها اينطور براي مدافعان جا افتاده بود كه وقتي ضدحمله
ميخورند همه عقبعقب برگردند سر جاي خودشان .ولي من االن
دارم قانعشان ميكنم كه مدافعان چپ و راســت بايد كنارهها را رها

كدام بردتان خيلي سخت بهدست آمد؟

برد مقابل پيكان .تا قبل از اينكه گل دوم را بزنيم بازي خيلي سخت بود.
پيكان تيم بدقلقي بود كه به اين راحتي نميشد از آنها موقعيت گرفت.
ولي بعد از گل دوم توانستيم راحتتر بازي كنيم و چند موقعيت ديگر
هم درست كرديم كه گل نشد.
شويد؟

كنند و بيايند هافبك دفاعي شوند.
اگر بپرســيم از كدام بازيكن خيلي راضي هستيد
احتماال اسمهاي زيادي براي گفتن داريد .اگر بگوييم كدا م بازيكن
شگفتزدهتان كرده چطور؟

خب ...سجاد كه فوقالعاده بود امســال .اين را واقعبينانه بگويم ،اول
فصل در سپاهان او را نميخواستند .نه هوادارها ديگر عالقهاي به او
داشتند و نه باشگاه خيلي راغب بود او را حفظ كند .اما من چون از قبل
سبك بازي سجاد را خيلي دوست داشتم پافشاري كردم كه بماند و
حاال از اين بابت خيلي خوشحالم.
آقاي نويدكيــا؛ بعد از 4قهرماني پرســپوليس
اصطالحاتي مثل تيم حكومتي و تيم خاص و ...ســاخته شد كه
كمكم از محافل هواداري بيرون آمد و به ادبيات مربيان و بازيكنها
رسيد .شما تا چه حد اين حرفها را قبول داريد؟

اصال قبول ندارم .ببينيد ما چه خوشــمان بيايد چه نه ،پرسپوليس و
استقالل سهم بيشتري در رسانهها دارند ،چون تيمهاي زيرمجموعه
دولت هستند ،دولت موظف است كمكشان كند ،در تمام ايران هوادار
دارند و خالصه توجه بيشتري به آنها ميشود .اينها واقعيتهاي فوتبال
است .اما اينكه بخواهند تيمي را به زور قهرمان كنند يا با تبعيض به
تيمي جام بدهند را اصال من قبول ندارم .تازه آن امتيازهايي هم كه
گفتم براي پرسپوليس و استقالل هست ،در عوض حاشيهها هم در
اين دو تيم بزرگتر و مخربتر از همه جاست .همان حاشيهاي كه در
سپاهان بهوجود ميآيد و دو سه روزه جمع ميشود اگر در آن تيمها
پيش بيايد قشنگ دو سه هفته درگيرشان ميكند .كافي است دو تا
باخت بياورند ،جرايد و هواداران رهايشان نميكنند .بايد منصف باشيم
و اين چيزها را هم ببينيم.
پس قهرمانيهاي پرسپوليس در اين 4سال را
كامال فني و عادالنه ميدانيد؟ با توجه به اينكه از بيرون به
ماجرا نگاه ميكرديد.

مسابقهاي بوده كه حقتان برد نباشد اما برنده

بله من از بيرون نگاه ميكردم و واقعيتش خيلي هم برايم
سخت بود .چون من يك سپاهاني بودم و وقتي از فوتبال
خداحافظي كردم ،پرسپوليس و استقالل رويهمرفته
به اندازه سپاهان قهرماني داشتند .اما پرسپوليسيها
در اين 4ســال خيلي جام آوردند و مباركشان هم
باشد .حقشــان بود .برانكو تيم خوبي ساخته بود.
ببينيد وقتي ميگويم مربــي نبايد بهانه بياورد و
بايد فقط كارش را بكند ،يك نمونه بارزش همين
برانكو است .او تيم ســاخت و هر روز يك اتفاق
برايش افتــاد .يك روز طارمي رفــت ،يك روز
رامين رضاييان ،يك روز اين بازيكن ،يك روز آن
بازيكن .بازيكنهايش عوض شدند ،مديرانش
عوض شدند ،ولي او بدون بهانه كارش را ادامه
داد و پيش رفت .هر كســي كه ميخواهد در
شغل مربيگري بماند اينها برايش درس است
و بايد از امثال برانكو ياد بگيرد .ساختار يك
تيم را نبايد روي يك يا دو بازيكن ساخت كه
اگر كسي جدا شد تيم به مشكل بربخورد.
ساختار بايد آنقدر درست جا افتاده باشد
كه هر كسي جدا شــد بقيه بتوانند كار را
پيش ببرند.

اگر بخواهم منطقــي بگويم بازي با صنعتنفــت در آبادان.
نيمه دوم وقتي يك-يك بوديم ،خيلــي بازي خوبي انجام
نميداديم .نفت هــم خيلي خوب تــوپ را ميچرخاند و
فضاها را پر ميكرد .مســاوي در آن بازي عادالنه بود اما
دقيقه88روي يك كرنر گل زديم و بــازي را برديم كه از
لحاظ روحي هم خيلي به تيممان كمك كرد.
و برعكس؛ مسابقهاي كه حقتان برد
بوده اما برنده نشديد؟

بازي با پديده در اصفهــان .واقعا حقمان بود ببريم اما
1-3باختيم.
آن نتيجه خيلي عجيب بود .در 9بازي
اخير فقط همان يك بازي را نبردهايد .آن روز چه
باليي سرتان آمده بود؟

ما تازه افتاده بوديــم روي دور بردن .فكر ميكرديم
شرايطمان خيلي خوب است و تا حاال هم در اصفهان
نباختهايم .همه اينها يك اعتمادبهنفس كاذب به
ما داده بود .تقصير خود من هم بــود .روز قبل از
آن استقالل در مسجدسليمان مساوي كرده
بود و ما اگر ميبرديم صدرنشين ميشديم.
بين 2نيمه كه 1-1بوديم در رختكن به
بازيكنها گفتم ما خوبيم ولي قهرمانانه
بازي نميكنيم ،بيخود فضا را احساسي
كردم (ميخندد) .گفتم فقط خوب بودن
كافي نيست ،بايد برويد و براي قهرماني
حريف را ببريد .رفتيــم ضدحمله خورديم و
باختيم .گئورگي كــه او را كاپيتان تيم كرده بودم
بعد از 1-2شــدن بازي از كوره در رفت ،با داور بحث
كرد و اخراج شد .يعني اين حس كه فكر ميكرديم در
اصفهان از همه بهتريم ،باعث شــد آن بازي را از
دست بدهيم .از آن بازي خيلي درس گرفتم
و بهلحاظ كسب تجربه برايم فوقالعاده
بود .بعد از آن مربي منطقيتري شدم
در بازي رفت با سايپا
و سعي ميكنم احساساتي نشوم.
براي شما جشنتولد عجيبي
البتــه گفتنش راحت اســت .ما
گرفتند و آتشبازي و ...همان دقيقه
ايرانيها خيلي احساسي هستيم
هم تيمتان گل زد .با آن اتفاق كلي
است
و در شرايط مسابقه سخت
حاشيه درست شد.
كه خودمان را كنترل كنيم.
بله كلي دلخوري پيش آمد .دقيقه4آتشبازي راه
اگر آن جشن با شما
هماهنگ ميشد اجازه ميداديد
برگزار شود؟

انداختند و از شانس ما همان دقيقه سجاد گل
زد .حاال اصال ممكن بود در آن لحظه حريف
مشغول حمله روي دروازه ما باشد .ما
كه خبر نداشتيم.

هرگز اجازه نميدادم .اين كارها در فوتبال
دنيا منسوخ شده است و اصال منطقي نيست.
اما خب اينكه بگويند آن سروصداها تمركز تيم
ما را به هم ريخته و گل خورديم هم چندان
منطقي نيست .در كشــورهاي عربي شما
ميرويد داخل ورزشگاه ميبينيد در تمام
90دقيقه دارند سروصدا ميكنند و شما
بايد كنار بياييد .البته باز هم ميگويم
آن كار منطقي نبود .نه من خبر داشتم
نه مديريت باشگاه .كانون هواداران آن
كار را انجام داد.

شــرايط دفاعي تيمتان
خيلي بهتر شده و مشــكالت اول فصل
تقريبا حل شدهاند .در نيمفصل اول ،بحث
اين بود كه سپاهان زياد گل ميزند و زياد هم گل

يــك فالشبك بزنيم به
مصاحبه معروفتــان در برنامه  90و
حرفهايي كه در حمايت از ســپاهان
عليه تيمهاي تهراني زديد .بهنظر ،جنگ
فوتبالي ميان تهران و اصفهان كه در
سالهاي اخير تا درگيري و خونريزي
هم پيش رفته از همان زمان اوج گرفت.
امروز كه به آن مصاحبه نگاه ميكنيد
هنوز از حرفهايتان راضي هستيد؟

ببينيد من اين رقابت را دوســت دارم .رقابت
شديد بين سپاهان و ســرخابيها را دوست دارم و
آدمي هم نيستم كه الكي اداي آدمخوبها را دربياورم و بگويم اگر به
آن زمان برگرديم آن حرفها را نميزنم .نه .من اين رقابت بين اصفهان
و تهران را دوست دارم .زماني كه آن حرفها را زدم ما داشتيم فوقالعاده
كار ميكرديم اما همه جا بحث پرسپوليس و استقالل بود .من فقط
گفتم بياييم واقعيتها را بگوييم .وقتي سپاهان عالي است چرا فقط
حرف از تهرانيها است؟ وقتي فوالد دارد خوب كار ميكند چرا فقط
صحبت از قرمز و آبي است؟
يعني فكر ميكرديد به اندازه شايستگيهايتان به
شما توجه نميشود؟

دقيقا.

امروز اين توجه ميشود؟

االن رقباي شما دارند
ميروند براي ليگ قهرمانان آسيا.
شما ليگ را ادامه ميدهيد و بازيهاي آنها
عقب ميافتد تا زماني كه برگردند .بهنظرتان
آنها سود ميكنند يا شما؟ اصال اينها در جنگ
قهرماني تأثيري ميگذارد؟

ما از ابتدا سعي كردهايم بهانه نياوريم و با هر برنامهاي فقط سعي
كنيم خوب باشيم و بازيها را ببريم .گاهي 5روز يكبار بازي
كرديم ،برايمان مهم نبود .گاهي بين بازيها فاصله افتاد مهم
نبود3 .بازي قبل از پرسپوليس بازي كرديم مهم نبود ،االن
داريم بعد از پرسپوليس بازي ميكنيم باز هم مهم
نيست .مهم اين است كه ما در هر شرايطي
كار خودمان را بكنيم.

كمي اوضاع بهتر شــده اســت .من يادم هست ســال2007رفتيم
فينال آسيا و جام جهاني باشگاهها .در كرهجنوبي بازي داشتيم .فكر
ميكنم مرحلهاي بود كه اگر ميبرديم ميرفتيم نيمهنهايي .درست
يادم نيست .خالصه در كره بازي مهمي داشتيم ،آن وقت تلويزيون
شب بازي ما جومونگ نشان ميداد! خب اينها فاجعه بود .من حرفم
اين بود كه چرا سرخابيها اگر با يك تيم دستهسومي بازي دوستانه
بكنند ،شما بازي را پخش مستقيم ميكنيد اما بازي سپاهان در جمع
8تيم آسيا را پخش نميكنيد .هنوز هم سر حرفم هستم و نميخواهم
گذشته را نفي كنم .من اشتباه نكردم .وقتي ما بهتر بوديم چرا به آنها
بيشتر توجه ميشــد؟ دوباره ميگويم ،آن موقع ما به اندازه مجموع
پرسپوليس و استقالل قهرماني داشتيم.
بله ،اين آمار مربوط به ليــگ برتر بود كه آن موقع
15سال از عمرش ميگذشت .اما عمر فوتبال ايران كه فقط همين

15سال نبود .به هر حال پرسپوليس و استقالل سالها قبل از شما
آن باال بودند و جامهاي زيادي داشتند كه باعث شده بود بهعنوان
قطبهاي اصلي شناخته شوند .اينها را نميشود يكشبه تغيير داد.

خب من االن برميگردم به همان جمله اول مصاحبه كه گفتم همهچيز
بايد جديد و بهروز باشد .اينكه امروز كدام تيم آن باالست مهم است.
انگار بگوييد منچستر چون سالها آن باال بوده امروز هم همه توجهات
به اين تيم باشد و بازي آنها را اول نشان بدهند .نه اينطور نيست .زماني
كه منچســتر و آرســنال آن باال بودند توجه به اينها بيشتر بود .بعد
ليورپول به اوج برگشت و اول بازيهاي اين تيم را نشان ميدادند .االن
كسي به آرسنال توجه ميكند؟ همه به آن باالييها توجه ميكنند.
من ميگويم پرسپوليس و استقالل واقعا قابل احتراماند چون سالهاي
سال در ايران بهترين بودهاند .ولي وقتي طي 10سال ما داشتيم بهتر
كار ميكرديم حق اين بود كه به ما هم توجه شود.
اين رقابت تهران و اصفهــان كه ميگوييد خيلي
دوســتش داريد ،خيلي جاها از حد و حدود رقابت رد شده و به
جنگ و خونريزي رسيده است .پرسپوليسيها و سپاهانيها در
تهران و آخرين بار در اصفهان به قصد كشت همديگر را زدند .اين
جنگ را هم دوست داريد؟

نه .دوست ندارم .ولي اين اتفاقات با حرفهاي من شروع نشد .اينها چند
سال قبلتر ،در ليگ هفتم شروع شده بود .وقتي آن اتفاق براي سرباز
احمدي افتاد .فدراسيون 3امتياز از ما كم كرد و 3ماه هم بايد بيرون از
اصفهان و بدون هوادار بازي ميكرديم .امتيازاتمان را از دست داديم،
كار به بازي آخر كشيد و قهرمانيمان را از دست داديم .از آنجا استارت
اين اتفاقات زده شد .آن سال واقعا حق سپاهان ضايع شد .من همانطور
كه صادقانه ميگويم در اين 4سال همه قهرمانيها حق پرسپوليس
بود ،اين را هم ميگويم كه در سال87حق ما واقعا پايمال شد .درست
كه 6امتياز هم از پرسپوليس كسر شده بود اما از ما هم امتياز كسر شد
و هم بايد ميرفتيم يزد ،شيراز و ...در زمينهاي خراب بازي ميكرديم.
در آخر ،دوســت داريم كمي هم درباره اخالق و
رفتارتان روي نيمكت و نشســتهاي مطبوعاتي حرف بزنيم.
موضوعي كه خيلي جاها هم پررنگ شده و مورد توجه قرار گرفته
است .وسط اين همه مربي كه به نيمكت حريف و به داور اعتراض
ميكنند و در نشستها به زمين و زمان انتقاد دارند ،شما خيلي
آرام و متين فقط درباره خودتان حــرف ميزنيد و تأكيد داريد
درباره داوري صحبت نكنيد .سؤال اين است كه نگران نيستيد
ديگران با ســروصدا امتيازهايي بگيرند كه شما از آن محروم
بمانيد؟

آن اوايل خيليها اين را به من ميگفتند .حتي خيلي از دوســتانم.
ميگفتند در ايران بايد دادوبيداد كني وگرنه داورها حقت را ميخورند.
من كه اصال اعتقاد ندارم به اينكه داورها بخواهند از قصد براي تيمي
پنالتي بگيرند يا حق تيم ديگري را ضايع كنند .ولي حتي اگر چنين
اتفاقي هم بيفتد ،هميشه به بازيكنانم ميگويم تيم ما بايد آنقدر قوي
باشد و خوب بازي كند كه اگر با اشتباه داوري هم گل خورد ،بتواند آن را
جبران كند .بهنظرم اين رويكرد خيلي براي خودم هم بهتر است .وقتي
داورها را از ذهنم كنار گذاشتم ،ذهنم آزادتر شد .اوايل سخت بود اما
االن ميبينم كار خوبي كردم و راحتتر ميتوانم به تيم خودم بپردازم.
زماني كه بازي ميكرديد هم اين آرامش را داشتيد.
بهخصوص آن اوايل .محجوب و بيحاشــيه و كمادعا بوديد .گل
ميزديد ميگفتيد :زمين خيس بود شانســي گل شــد! اما در
سالهاي آخر وضع تغيير كرد؛ با خيليها دعوا داشتيد ،از سپاهان
قهر كرديد و بعدا در برنامه 90گفتيد «با همه مشــكل داشتم!»
ميخواهيم به اين نكته برسيم كه در روزهاي معمولي ،حفظ كردن
آرامش كار راحتتري است ولي در شرايط سخت و پرفشار خيلي
سخت است كه آدم به هم نريزد .االن هم روزهاي خوب و آرام شما
در مربيگري است .اگر مثال جنگ قهرماني ليگ به روز آخر بكشد
و آن روز يك اشتباه داوري قهرماني را از شما بگيرد ،چه ميكنيد؟
بهنظرتان ميتوانيد همينقدر جنتلمن بمانيد؟

قبول دارم .كار سختي اســت .هدفم اين است و اخالق من اين است
كه حتي در بدترين شــرايط هم خودم را كنتــرل كنم و فقط بحث
فني بكنم .ولي اينكه به قول شــما يك اشــتباه سرنوشت يك فصل
مرا عوض كند ،بايد در موقعيتش قرار بگيرم ببينم باز هم ميتوانم يا
نه .اميدوارم كه بتوانم .اين را هم بگويم كه تا همين االن هم شــرايط
ســختي را تجربه كردهام .روزهايي كه نتيجه نميگرفتيم و ريسكي
كه من پذيرفته بودم كه مســئوليت همهچيز را خــودم قبول كنم،
شرايط سختي را برايم رقم زد .اما آرام ماندم و از آن تنگناهاي سخت
گذشتم يا مثال مقابل ماشينســازي ما پيروزي را در حالي با تساوي
3-3عوض كرديم كه 3پنالتي عليه ما گرفتنــد .بعضي از پنالتيها
را گفتند درســت بود ،بعضي را گفتند نبود ،اما من هيچ حرفي نزدم
و گذشتم.
گفتيد بهنظرتان در فوتبال ايــران هيچ ناداوري،
اشتباه عمدي يا حق و ناحق كردن وجود ندارد؟

اگر هم وجود داشته باشــد كه من نميتوانم آن را تغيير بدهم .با داد
و بيداد غيراز اينكه اعصاب خــودم و كادرم را خراب كنم كار ديگري
نكردهام .پس بهتر است به اين چيزها فكر نكنم و بهكار خودم بپردازم.
اما در كل واقعا ديدگاهم اين اســت كه اين چيزها وجود ندارد .يعني
من شخصا هميشه معتقدم همهچيز درست است مگر اينكه خالفش
ثابت شود.
خالفش هنوز ثابت نشده؟

نه ،من چيزي حس نكــردهام .البته راســتش را بگويم يك جاهايي
چيزهايي ديدم كه يك لحظه شك كردهام .اينكه ميگويم مربوط به
سالهاي گذشته است .اما باز هم چيزي برايم اثبات نشد و فكر ميكنم
همهچيز درست است.
اما بعضي از همكاران شما ،ورد زبانشان «دستهاي
پشت پرده» است!

بهنظر من هيچ دستي پشت پرده نيست.
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افشين رضاپور

توفانكشتي آزاد درآلماتي

نيمهنهايي

نيمهنهايي بسكتبال باشــگاههاي ايران امروز بين مهرام و نفت
آبادان پيگيري ميشود .نفتيها در 3بازي 2بر يك پيش افتادند
و اگر امروز ببرند با برد3بريك راهي فينال ميشــوند .درغيراين
صورت بازي پنجم سرنوشت فيناليست را تعيين ميكند .از بازي
سوم كه كار كمي گره خورد2 ،تيم اعتراضهاي زيادي به داوري
داشتند .برخي بازيكنان هم به اعصاب خودشان مسلط نيستند
و اجسام سخت و آسان در هجوم مشــت و لگدها 
ي آنان در امان
نيست! نيمهنهايي بين شيميدر قم و شهرداري گرگان كه با برد
3برصفرتيمگرگاني تمام شدهمك م حاشيهنداشت .فريادبرخي
مربيان از سالن بدون تماشاگر تا تماشاي بازي روي كاناپه منزل،
بينندگانتلويزيونيرابهفكرميبردكه«آيااينبسكتبالاست»؟

با كسب سهميه در 3وزن باقيمانده ،تيم ملي كشتي آزاد با تركيب كامل به المپيك خواهد رفت

محسن محمود صفري
شاگردان غالمرضا محمدي در مسابقات كسب سهميه المپيك كه روز گذشته در آلماتي قزاقستان
خبرنگار
برگزار شد نمايش فوقالعادهاي داشتند3 .نماينده ايران توانستند سهميه المپيك توكيو را كسب كنند.
آزادكاران در مسابقات جهاني 2019موفق به كسب سهميه در اوزان 86 ،57و 125كيلوگرم شده بودند و با احتساب 3سهميه كسبشده در
اين مسابقات مجموع سهميه آزادكاران به 6رسيد و تيم كشتي آزاد مجوز حضور كامل در توكيو را كسب كرد.
يزداني كار ناتمام جهاني را تمام كرد!

«رنك»آميزي

كميتهبسكتبالسهنفرهدختراناز10نفررنكبرترايرانبهاردوي
تيممليدعوتكرد.بعدهمنوشتطبقدستورالعملفيبا.رفتيم
دســتورالعملهاي فيبا را ديديم چنين چيزي نداشت .نوشته
بود 2نفر از 10رنك برتر و 2نفر زير 50ميتوانند در تيم سهنفره
انتخاب شوند .يعني دعوت از10تا50مجاز است« .رنك»آميزي
كه رو شــد گفتند ما از اولش گفتيم فقط كساني كه در ايونتها
شركت ميكنند دعوت ميشوند .رفتيم سراغ ايونتها .آخرين
ايونتي كه برگزار شد 2ماه قبل از كرونا بود .يعني يك سال و نيم
پيش.شنيدهبوديمبسكتبالسهنفرهحركتينداردامانهتااينحد
كهمالكدعوت،بازيهاييكسالونيمپيشباشد.
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ساده

 -1ناپســــــند -ســازمان
كشــو رهاي صاد ركننــده
نفت -شاهكار عاشقانه آناتول
فرانس ،نويسنده فرانسوي
 -2بشــقا بپرنده -واحــد
اندازهگيري رسانايي الكتريكي-
پوشاننده
 -3جملگي -پيشــوند -عضو
رونده
 -4داراي نوك بسيار باريك-
الزم -خداي شكار در اساطير
يوناني
 -5راغب -حشرهاي مزاحم-
بهجاآوردن
 -6قتلگاه -اصطكاك -آداب
و رسوم
 -7ذخيــره -پول امــارات-
فركانس
 -8گشــاده -ويژگيهــاي
شــخصيتي و فرهنگي فرد-
ناپايدار -تكرار حرفي
 -9بزرگمنشــي -جهــان-
رماني نوشته رضا اميرخاني
 -10خطــي در دايــره-
دستوري -فضاي ذهني
 -11ماهو تپا ككــــــن-
دشمنان -قسمتي از پا
 -12دلواپســي -تكيهكالم
درويش -شتر عربي
 -13دوســتي -نــام قديــم

تنكابن -زرد كمرنگ
 -14ادويه تند -خوشبوكننده
شــيريني -از مصالـــــــح
ساختماني
 -15مؤسس سلسله آلزيار-
افتاده -نشانه مصدر جعلي
عمودي:

 -1نمــره عالــي -چهارمين
خليفــه اموي كــه در جنگ
جمل با امام علي(ع) جنگيد
 -2هجــران -ســرباز روس
تزاري -شليك پياپي
 -3وسيلهاي براي تشخيص
برقداربودن مدار الكتريكي-
باشگاه فوتبال فرانسوي -جاي
پا
 -4از قبايــل قديمي عرب-
خداوندي -جمع شيء
 -5زينك -آشيانه جغد
 -6خودنمايي بيجا -روزنامه
چاپ عراق -مسيحي
 -7مربــوط بــه كيفيــت-
ازدينبرگشتن -حيران
 -8نامهنگاري -آشكار
 -9از گناهان كبيره -ســدي
در استان گلستان -شيريني
تبريز
 -10ميمــون آدمنمــا -مزه
دهان -نت ششم
 -11گروه بزرگ نوازندگان-

پول كرهجنوبي
 -12بهره و نصيب -شــاگرد كالس
اول دبستان -اشتباه
 -13مجموعــهاي هماهنــگ و
همخــوان -شــبيه -اصطالحي در
بوكس
 -14نوعي قلم رســم -مخالف هم
بودن -بيابانگرد
 -15استاني پهناور در شمال شرق
ايران -نرمي و رواني
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جدول 8193

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
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4

سومين سهميه كشــتي آزاد توسط محمدحســين محمديان كشتيگير
97كيلوگرم ايران بهدســت آمد .محمديان در كشــتي نخست خود  ۱۱بر
صفر نائويا آكاگوما از ژاپن را شكســت داد و در دوميــن مبارزه نيز به مصاف
ساپاروف از تركمنســتان رفت كه با نتيجه  ۱۵بر  ۴پيروز شد .محمديان در
ديدار نيمهنهايي برابر ساتيوارت كاديان از هند با نتيجه ۱۰بر صفر به برتري
رسيد و ضمن راهيابي به ديدار نهايي ســهميه المپيك را كسب كرد .به اين
ترتيب تعداد سهميههاي ايران در كشتي آزاد كامل شد و فرنگيكاران براي
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عليرضا دبير ،رئيس فدراسيون كشتي پس از كسب 5سهميه المپيك
توسط آزادكاران و فرنگيكاران با گاليه از بودجه فدراسيون كشتي گفت:
«من يك صحبت كلي دارم .دوستان ،با اين پولها و اعتباري كه ميدهيد
ديگر نميشود كار كرد .نميگويم وزارت ورزش و كميته ملي المپيك كه
البته يك جاهايي هم به آنها برميگردد اما روي سخنم با دولت و مجلس
است .كشتي مثل فرش ،خاويار ،نفت و انرژي هستهاي براي ايران است.
با تمام احترامي كه براي همه رشــتهها قائلم اين را ميگويم .بهواهلل با
اين پولها نميشود كار كرد .آن زمان كه اين بودجه را ميداديد دالر
3هزار تومان بود .شما داريد بودجه دالر 3هزار توماني را به ما ميدهيد
درحاليكه دالر 8برابر شده و همه هزينههاي ما دالري است .من به شما
محكم ميگويم با اين اعتبارهايي كه ميدهيد روي كشتي در المپيك
حساب نكنيد نهتنها در اين المپيك كه المپيكهاي بعدي ما هم دارد
خراب ميشود .رئيسجمهور هم اينجا بنشيند ميگويم كشتي با اين
پولها نميچرخد .چون كشتي را دوست دارم اعالم ميكنم كه ۱۰مرداد
المپيك براي ما شروع ميشود اما با اين اعتبارات ،كشتي اميدوار به
المپيك نباشد .اين را از  2سال پيش هم گفتم».

امامي رقبايش را از دم تيغ گذراند

فدراسيونبسكتبالنوشــتايرانميزبانمسابقاتنوجوانانزير
16سالآسياشد.زيراينپستدرصفحهرسميفدراسيون،كاربران
پرسيدند«مگهتيمداريد؟»مسابقاتبسكتبالنوجوانانآسيادوره
قبلبرگزارنشد.ايراندرسال2013همميزبانيگرفتكهششمشد.
راميناحمديطباطباييبعدازقبولپيشنهادميزبانيايرانتوسط
فيباآسياگفتهمسابقاتدراواسطشهريور1400برگزارميشودو
تا آن موقع كرونا رفته! يكي از خبرنگاران از او پرسيد چقدر هزينه
ميزبانياست؟گفت:برآوردنكرديم.پرسيدامكاناتبرگزاري؟گفت:
يكسالنداريم،يكسالنديگررابايدآمادهكنيم.ازنوعجوابدادن
رئيسفدراسيونبسكتبالوواكنشكاربرانبهيكميزبانيفع ً
البايد
رويهمينيكموردتأكيدكنيمكهاص ً
التيمزير16سالداريم؟

ساده

دبير :در المپيك روي ما حساب نكنيد!

يونس امامي دارنده مدال برنز جهان در وزن 70كيلوگرم براي شانس حضور
در المپيك توكيو به وزن 74كيلوگرم آمده و با تشــخيص كادر فني ،كسب
ســهميه در اين وزن پرمدعي به او سپرده شــده بود .امامي در دور نخست
برابر اووزميرادوف از تركمنستان با نتيجه  ۱۰بر صفر پيروز شد و در كشتي
دوم خود منگجيگان از چين را  ۱۱بر صفر از پيش رو برداشــت .امامي در
نيمهنهايي سانديپمان از هند را  ۱۰بر صفر برد و صاحب سهميه المپيك شد.

منفي 16
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تنها ســهميه باقيمانده در وزن 87كيلوگرم بايد ارديبهشــتماه در صوفيه
بلغارستان تالش كنند.

هر  3كشــتيگير آزادكار ايران همانند فرنگيكاران با قرعه بسيار مناسبي
روبهرو شده بودند كه برخالف فرنگيكاران هر  3كشتيگيرمان از اين فرصت
طاليي استفاده كردند و كار در قزاقستان براي كشتي آزاد تمام شد .اميرمحمد
يزداني در وزن 65كيوگرم با تجربه حضور در مسابقات جهاني 2019قزاقستان
پا روي تشك گذاشته بود .او كه در مسابقات جهاني ناكام بود و با شكست در
مقابل حريف كوبايي وداع تلخي با مســابقات داشــت از شانس مجددي كه
براي كسب سهميه نصيبش شده بود نهايت اســتفاده را كرد .يزداني در اين
مسابقات با استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف محمد عبدالكريم از
كويت رفت و با نتيجه 10برصفر پيروز شد .يزداني در ديدار نيمهنهايي مقابل
حاجيعلي كشتيگير روسياالصل بحرين نيز با نتيجه  ۱۰بر صفر پيروز شد
و ضمن رسيدن به فينال ،سهميه المپيك توكيو را كسب كرد.
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جزئياتقتل2مردب 
يگناهدرشهرستان
چراموبهآتشك
شيدهشدنچندين
خانهاززب
انبستگانقربانيان

با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

تهران نيازمند ساخت پاركينگهاي زيرزميني است

تهران از نظر پاركينگ بســيار در مضيقه است .براي حل اين معضل
كافياست زير سطح خيابانها با مشاركت مردم ،پاركينگ بسازند .در
اين صورت هم ترافيك روان ميشود و هم به كاهش آلودگي هوا كمك
ميكند .بسيار ديده ميشود گاهي ســاعتها براي پيدا كردن جاي
پارك ،شهر را دور ميزنند.
معلمزاده از تهران

دستكاري تاريخ مصرف ،سالمت جامعه را تهديد ميكند

به تازگي برخي فروشندگان و توليدكنندگان با دستكاري تاريخ مصرف
كاالها باعث ميشوند جان مصرفكنندگان در معرض تهديد قرار گيرد.
اگر جلوي اين كار گرفته نشود اين وضع فراگير خواهد شد.
فرشته از يزد

افزايش25درصدي حقوق بازنشستگان دردي را دوا نميكند

وقتي قيمتها تا 60درصد افزايش يافته و حتي در خدمات عمومي
مثل مترو و اتوبوس تا 35درصد افزايش قيمت داشتهايم چرا حقوق
بازنشستگان فقط 25درصد افزايش مييابد .با اين ارقام قادر به اداره
يك زندگي حداقلي هم نيستيم.
پازوكي از تهران

كالهبرداري يك شركت پروژه ساختماني در اصفهان

مالباختگان مسكن بهارستان اصفهان

فروشگاه زنجيرهاي كه گرانفروشي ميكند

درحاليكه فروشگاه منتسب به يك نهاد نظامي نقطه اتكاي خريداران
بود ،اكنون تبديل به فروشگاهي گرانفروش شده است .چرا نظارتي بر
اين فروشگاه نميشود .آيا اين فروشگاه خصوصي شده است؟
يگانه از تهران

روانپزشكي هستم كه مطالباتم پرداخت نميشود

بهعنوان يك روانپزشك در ســال 94از طرف بيمارستاني در خيابان
شيخ هادي براي ويزيت بيماران بســتري دعوت شدم .در آن مقطع
جايگزين پزشــكي شدم كه بعدها متوجه شــدم بهدليل نپرداختن
حقالزحمهاش تــرك كار كرده اســت .پــس از مدتي مــن نيز با
عدمپرداخت مطالبات مواجه شدم و بعد از چندماه آن كار را رها كردم
اما از آن تاريخ تا امروز كه قريب به 7سال گذشته است هنوز موفق به
دريافت مطالباتم نشدهام .تاكنون بيش از 100بار تلفني و حضوري از
حسابداري ،مديريت بيمارستان و ساير مسئوالن مربوطه موضوع را
پيگيري كردهام ولي نتيجهاي نگرفتهام.
دكتر شكراله عبداهللزاده روانپزشك

رجال سياسي پاكدست ميتوانند تنور انتخابات را گرم كنند

كانديداهاي غيررسمي كه اين روزها در فضاي مجازي هر از چندگاهي
نام يكي از آنها ميآيد نميتوانند تنور انتخابات را گرم كنند و خوب
است رجال سياسي پاكدستي كه چه بسا تمايلي هم به كانديدا شدن
ندارند وارد عرصه شوند و مردم دلسرد را پاي صندوقها رأي بياورند.
مسعودي از تهران

تعطيالت كرونايي نان زن و بچه مرا قطع كرد

ديد و بازديد و مسافرت نوروزي در برنامه اقشار ضعيف جامعه نبود و
آنهايي كه توانستند محدوديتها را ناديده بگيرند و سفر بروند داراي
حداقلهايي بودند .اكنون بعد از 2هفته پر از سفر و ترافيك و تعطيلي،
دوباره كسبوكارها تعطيل شده كه تنها تاوانش را ما ميدهيم .من
بهعنوان يك كارگر حتي اگر يك روز بيكار بمانم زن و بچهام گرسنه
ميمانند .واقعا تاكي بايد تاوان آزمون و خطا را پس بدهيم.

حادثــهاي كه جمعهشــب در
پيگيري شهرســتان چــرام در اســتان
كهگيلويه و بوير احمد رخ داد نام
ن را بر سرزبانها انداخت .حادثهاي
اين شهرستا 
كه در ابتدا با تيراندازي مرگبار و قتل 2مرد بيگناه
در اين شهر آغاز شــد و پس از آن با حمله افراد
ناشناس به خانه اقوام قاتالن و آتش زدن چندين
خانه و خودرو همراه شد و شبي هولناك را در اين
شــهر رقم زد .اما ايــن اتفاق چطــور رخ داد و
پشتپرده شب پر آشوب چرام چهكسي بود؟
به گزارش همشهري« ،مردم شهر چرام ناراحتند.
ناراحــت از اينكه 2نفر از نخبگان شــهر به قتل
رســيدهاند و چهرهاي ناخوشايند از شهرشان به
نمايش گذاشته شده است» .اين جمله مشترك
بسياري از ساكنان دلسوز شهر چرام است .قرار
است ساعت 9صبح امروز پيكر كشتهشدگان شب
پر آشوب چرام به خاك سپرده شود و بهرغم اينكه
در اين شهر رسم است كه در مراسم عزا و عروسي،
برخي اقدام به تيراندازي ميكنند ،اما بزرگان و
ريشسفيدان طايفه قربانيان جمعه شب از همه
خواستهاند كه براي حفظ آرامش و امنيت شهر و
آرام گرفتن روح قربانيان كسي در مراسم تشييع
و خاكسپاري تيراندازي نكند.
حــاال دو روز از فاجعهاي كه در شــهر رخ داده
ميگذرد و آرامش در چرام برقرار شده اما خواسته
اصلي خانواده قربانيان و ريش ســفيدان طايفه
آنها رســيدگي جدي به پرونده ايــن جنايت و
دستگيري و مجازات هر چه زودتر عامل اصلي آن
است؛ جواني كه بهگفته خانواده قربانيان اگر پيش
از اين مراجع قضايي چرام با او برخورد قاطعانهاي
داشتند ،هرگز شب پر آشوب چرام رخ نميداد.
روايت يك طرف ماجرا

عباس خاني ،پســرعموي محمــد خاني ،يكي
از قربانيــان اين حادثه اســت .او در گفتوگو با

عد ه زيادي كشته ميشدند .جمعيت همزمان با
تيراندازي روي زمين دراز كشيدند اما متأسفانه
يكي از گلولهها به سر پيروز براتي اصابت كرد و
او كه براي كمك به محل حادثه آمده بود جانش
را از دست داد.

دومين جنايت

شرور مسلح پس از تيراندازي به سمت جمعيت

از محل گريخت .ايــن در حالي بود كه عدهاي از
جوانهاي طايفه مقتول براي اينكه مانع فرارش
شوند راهي محلي شدند كه احتمال ميرفت وي
در آنجا باشد اما در آنجا با برخي از اقوام و دوستان
قاتل درگير شدند.
عباس خاني ميگويد :آن شــب پسرعمويم به
نام محمد خاني كه مهندســي عمران دارد و از

پيروز براتي و محمد خاني ،قربانيان حادثه

رسيدگي خارج از نوبت به پرونده چرام

مكث

يك شركت پروژه ساختماني متعلق به يكي از نهادها از خانوادههاي
متقاضي مسكن در بهارستان اصفهان مبالغي براي ساخت و تحويل
مسكن گرفته است .اكنون بعد از 11سال كه خانوادههاي قشر ضعيف
حاصل عمر خود را به پيمانكار ساخت اين پروژه سپردهاند و كار نيز
90درصد پيشــرفت كرده است بين دو شــركت عمران و اين نهاد،
اختالفاتي پيش آمده و پروژه بالتكليف مانده است .شركت عمران از
سازنده كه همان نهاد است شكايت كرده كه مال غيررا فروخته است!
سؤال ما اين است كه چطور يك شــركت پيمانكار توانسته است ۲۵
ميليون از  ۴۰ميليون وام پروژه و تمام واحدها را با تأييد شركت عمران
بهارستان از بانك مسكن بگيرد و پروژه را به  ۹۰درصد ساخت برساند و
پس از اين همه سال زيرآب همهچيز را بزند .اكنون سرمايهگذاران اين
پروژه تبديل به مالباخته شدهاند و كسي هم پاسخگو نيست.

شرور معروف ،عامل
جنايتهولناكچرام

همشهري ماجراي شــب حادثه را اينطور شرح
ميدهد :عروســي يكي از اقوام بود .ســاعت از
11شب گذشته بود و پس از پايان مراسم ميهمانها
در راه رفتن به خانه داماد بودند كه در بلوار شهرك
شهبازي خودروي پژو پارس يكي از ميهمانها از
مسير منحرف و واژگون شــد .همين باعث شد
كه مسير بسته شود .خوشبختانه به سرنشينان
ماشين آسيبي نرسيده بود و بقيه ميهمانها جمع
شده بودند كه كمك كنند ماشــين را از مسير
بيرون بكشند.
او ادامه ميدهد :منزل يكــي از قربانيان به نام
پيروز براتي در نزديكي محل حادثه بود و راننده
پرشــيا كه از اقوام نزديك او بــود ،با وي تماس
گرفت و خواست كه براي كمك بيايد .او دكتري
ادبيات داشت و از فرهنگيان و نخبگان شهر بود
و خيلي از مردم او را ميشناختند .پس از تماس
پسردايياش خودش را به محل تصادف رساند و
همه تالش ميكردند كه مسير را باز كنند اما در
همين هنگام راننده يكي از خودروهايي كه در
ترافيك مانده بود بيرون آمد و بهخاطر بســته
شدن مسير ،با اقوام ما درگيري لفظي پيدا كرد.
او يكي از افراد شرور شهر بود كه اسفند سال 98و
در جريان يك درگيري طايفهاي با تفنگ شكاري
اقدام بــه تيراندازي كرده و بيشــتر از 10نفر را
زخمي كرده اما مدت كوتاهي پس از دستگيري
با وثيقه آزاد شــده بود .او جرايم ديگري هم در
پروندهاش داشت اما عدمبرخورد قضايي جدي با
او باعث شده بود كه آزاد باشد.
عباس خاني ميگويد :ايــن فرد پس از درگيري
لفظي با اقوام ما سوار ماشينش شد و ميدان را دور
زد و وقتي در الين مخالف قرار گرفت يك اسلحه
كالش از داخل ماشينش بيرون كشيد و جمعيت
را به رگبار بست .بخت با ما يار بود كه دو الين بلوار
با بلوكهاي بزرگ بتني جدا شده بود و خيلي از
گلولهها به بلوكها برخورد كرد .در غيراين صورت

«پرونده درگيري مرگبار طايفهاي در چرام ،خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد».
حسن نگينتاجي ،رئيسكل دادگستري كهگيلويه و بويراحمد ديروز در يك نشست خبري با بيان اين
جمله اعالم كرد كه با متهمان اين حادثه در مألعام برخورد ميشود.
به گزارش روابطعمومي دادگستري كهگيلويه و بويراحمد ،وي گفت :همكاران من در دستگاه قضايي چه
سال گذشته و چه امسال جهت رفاه حال مردم ،بهصورت شبانهروزي تالش داشتند .وي تصريح كرد:
كيفيت در رسيدگي به پروندهها از اهداف مهم دستگاه قضايي بوده است.
وي با اشاره به درگيري مرگبار در شهرستان چرام و قتل 2نفر اظهار كرد :رسيدگي و بررسي به پرونده
درگيري چرام خارج از نوبت انجام خواهد شد و هرگونه برخورد با متهمان در مألعام خواهد بود.
نگينتاجي در ادامه تصريح كرد :در پرونده درگيري گذشته در شهرستان چرام ،شديدترين مجازاتها
ازجمله تبعيد 32نفر ،حبس و جريمه را براي مجرمان اعمال كرديم.
وي با اظهار اينكه نسبت به اراذل و اوباش هيچگونه اغماضي صورت نميگيرد ،يادآور شد :به مجرمان
خطرناك هيچگونه مرخصياي داده نخواهد شد.

زنجوانيكه10سالقبلشوهرشرابهقتلرساندهبود،بخشيدهشد

نبود مواد را ترك كند .بهخاطر هر موضوع كوچكي دعوا راه ميانداخت و
اين اواخر حتي دخترم را هم كتك ميزد .او چند روز قبل از حادثه بر سر
مسئلهاي كوچك دخترم را با سيم و كابل كتك زد و وقتي مانعش شدم
با چكمه ضربهاي به سرم زد .ديگر نميتوانستم اين وضعيت را تحمل
كنم و راهي دادگاه شــدم و از شوهرم شكايت كردم .حتي درخواست
طالق دادم ،اما شــوهرم وقتي متوجه اين موضوع شد مرا تهديد كرد
و گفت طالقم نميدهد و اگر هم طالق بدهــد هرگز اجازه نميدهد
دخترم را ببينم.
زن جوان درخصوص جزئيات جنايت گفت :روز حادثه از دوستم كه به
ديدن من آمده بود مقداري قرص خواب آور گرفتم و در قهوه حل كردم.
وقتي شوهرم آن را خورد دچار سرگيجه شد .تا اينكه براي سركشي به
دامها از خانه خارج شــد ،اما در ميان راه روي علوفهها افتاد .من هم با
طناب بستهبندي يونجه او را خفه كردم و پس از آن جسد را در ميان
علوفهها مخفي كردم.اين زن پس از محاكمه در شــعبه 113دادگاه
كيفري به قصاص محكوم شد و حكم به تأييد قضات ديوان عالي كشور
رســيد .پس از آن پرونده براي اجراي حكم به شــعبه اجراي احكام
دادسراي جنايي تهران فرستاده و شمارش معكوس براي قصاص اين
زن شروع شــد .او پيش از اين  2بار پاي چوبه دار رفته بود ،اما درست
لحظهاي كه طناب دار دور گردنــش افتاده بود با التماس از اولياي دم
خواسته بود تا او را ببخشند .در واپسين لحظات بود كه دل اولياي دم

سرقت بعد از
تفريح مرگبار

به رحم آمد و به زن جوان مهلت دادند .با اجرا نشدن حكم قصاص ،زن
محكوم به قصاص به زندان بازگشت و رايزنيها براي گرفتن رضايت از
اولياي دم با تالش تيم واحد صلح و سازش دادسراي جنايي تهران آغاز
شد .درحاليكه پرونده پيش روي حميدرضا كياستي نيا ،قاضي شعبه
دوم اجراي احكام دادسراي جنايي تهران بود و تالشها ادامه داشت،
سرانجام اولياي دم چند روز قبل در دادسرا حاضر شدند و زن محكوم به
قصاص را بخشيدند .اولياي دم بهخاطر رضاي خدا و دختر قاتل حاضر
به گذشت شدند .به اين ترتيب زن مجرم كه 10سال از عمرش را پشت
ميلههاي زندان گذرانده با بخشش اولياي دم از قصاص رهايي يافت و
بهزودي از زندان آزاد خواهد شد.

عباسي از تبريز

غرب به شرق بزرگراه صدر نيازمند خروجي است

بهعلت فقدان خروجي در مسير غرب به شرق بزرگراه صدر در محدوده
پل پاســداران و به جهت جلوگيري از طي بيش از 4كيلومتر مسير
اضافي در بزرگراه شهيدبابايي ،خودروها با خروج از آخرين خروجي
موجود در اين مســير يعني خيابان ديباجي جنوبــي وارد معابر كم
عرض محله اختياريه شده و باعث ترافيك و راهبندان ميشوند .لذا
از شهرداري منطقه 3تقاضا ميشود ،جهت رفع مشكل با ايجاد يك
خروجي به سمت خيابان هماي شــمالي و احداث مسير لوپ مانند
متشكل از خيابانهاي هما ،بهارستان دهم و بلوار دستواره نسبت به
حل مشكل اقدام كند.

خمپاره عمل نكرده جنگ
سر از مدرسه درآورد

مهران از تهران

سؤال از شما ،پيگيري از ما
سد معبر در اللهزار جنوبي آسايش و آرامش را از كسبه و شهروندان
گرفته است و در پيادهرو و حتي خيابانهاي اين مسير نميتوان تردد
كرد .از شهرداري منطقه 12تقاضا داريم فكري براي اين وضعيت بكند.

پيگيري همشهري :پيرو دريافت پيامهاي مختلف با اين موضوع
و چاپ آن در ستون با مردم ،شهرداري ناحيه 1منطقه 12شهرداري
اقدام به اطالعرساني درخصوص حل اين مشكل كرده است« :طرح
انضباط شهري در محدوده اللهزار جنوبي واقع در ناحيه 1منطقه 12به
اجرا درآمد .در پي درخواست شهروندان بسياري و در راستاي حفظ
حقوق شهروندي در حوزه حفاظت از معابر عمومي و تسهيل آم دوشد
شهروندان ،طرح رفع سدمعبر در محدوده اللهزار جنوبي با همكاري
شــهربان و شــهرداري منطقه 12به اجرا درآمد كه باعث بازگشايي
مسيرها و ايجاد فضاي متعارف شهري شده است».

سالها پس از پايان جنگ تحميلي خمپارهاي عمل نكرده در مدرســهاي در شهر مريوان كشف و براي
ي به مكاني امن منتقل شد.
خنثيساز 
به گزارش همشهري ،صبح ديروز يكي از كاركنان مدرسه شاهد مريوان در جريان حفاري در گوشهاي از
مدرسه با يك گلوله خمپاره عمل نكرده مواجه شد .او آنچه را كه به چشم ميديد باور نداشت .معلوم بود
كه گلوله زنگ زده و رنگ و رو رفته مربوط به دوران جنگ تحميلي اســت ،اما هر لحظه امكان داشت كه
منفجر شود .نكته مهم اينكه در آن هنگام بهدليل شرايط كرونايي هيچيك از دانشآموزان در مدرسه حضور
نداشتند و در اين شرايط بود كه او در تماس با آتشنشاني درخواست كمك كرد .لحظاتي بعد آتشنشانان در
ي و انتقال اين گلوله كمك
ي محل از نيروهاي نظامي براي خنثيساز 
محل حاضر شدند و ضمن ايمنساز 
خواستند .ساالر درخشاني ،رئيس آتشنشاني شهرداري مريوان در اينباره گفت :بعد از كشف اين خمپاره و
اطالعرساني اين موضوع از طريق شهروندان و عوامل مدرسه ،نيروهاي آتشنشاني در محل حاضر و تالشها
براي رفع خطر و انتقال خمپاره آغاز شد .او ادامه داد :دقايقي بعد خمپاره عمل نكرده توسط نيروهاي نظامي
خنثي و به محل امن منتقل شد .بهگفته او ،در اين حادثه به هيچكس آسيبي نرسيد.

نخبگان رياضي شــهر است ،بيخبر
از همه اتفاقاتي كــه رخ داده بود به
آرايشگاه رفته بود اما پس از خروج
از آرايشــگاه متوجه درگيري بين
برخي از اقواممان با اعضاي طايفه
مقابل شــد .او با ديدن اين صحنه،
براي ميانجيگــري و خاتمه دادن به
درگيري وارد ماجرا شــد اما در همين
هنگام يكي از آشــنايان قاتل فراري اقدام به
تيراندازي كرد و پســرعمويم هدف گلوله قرار
گرفت و جانش را از دست داد .پس از اين حادثه،
آتش درگيري شعلهور شــد .بزرگان طايفه ما
ميدانستند كه ممكن اســت اين اتفاق منجر
به بروز فاجعه شــود .براي هميــن با همكاري
نيروهــاي انتظامي و ســپاه ،از همه جوانهاي
فاميل خواستيم كه دست به انتقامجويي نزنند.
هر چند 2نفر از افراد سرشناس طايفه ما كشته
شده بودند اما اعالم كرديم كه ماجرا را از طريق
مراجع قضايي پيگيري ميكنيم اما با اين حال
عدهاي از اين ماجرا سوءاســتفاده كردند و شهر
را به آشوب كشــيدند .درحاليكه اقوام قاتالن
براي حفظ جانشان خانههاي خود را ترك كرده
بودند ،عدهاي به خانههــاي آنها حمله كردند و
تعدادي خانه و خودرو را به آتش كشــيدند .آن
شــب ،من و برخي از بزرگان طايفه خودمان را
به محل زندگي اقوام قاتالن رســانديم و حتي
تالش كرديم كه مانع از حمله به خانههاي آنها
شويم اما متأسفانه عدهاي ناشناس از آب گلآلود
ماهي گرفتند و شهر را به آشوب كشيدند .با اين
حال با همكاري خوب نيروي انتظامي و ســپاه،
چند ساعت بعد همهچيز آرام شد و ما با جلساتي
كه با نيروهاي انتظامي و امنيتي برگزار كرديم،
اعالم كرديم كه خواســتهمان را فقط از طريق
مراجع قانوني و قضايي پيگيري ميكنيم و از همه
جوانهاي فاميل خواستهايم كه به هيچوجه اقدام
به درگيري با اقوام قاتالن نكنند.
عباس خانــي و ديگر اقــوام قربانيــان حادثه
ميگويند كه اگر از همان ابتدا با شرور سابقهدار
شهر برخورد جدي و قاطع شده بود ،هرگز شاهد
چنين حادثهاي در شــهر چــرام نبوديم و حاال
خواستهشان از دستگاه قضايي و نيروي انتظامي
دستگيري هر چه زودتر شرور فراري و مجازات
عامالن اين جنايات است .بهگفته او ،پليس فردي
را كه ظاهرا قاتل پسرعمويم بوده دستگير كرده
اما متهم و قاتل اصلي همچنان فراري است.

كوتاه از حادثه

بخششزنيكهدرآستانهقصاصبود

زني جوان كه 10سال قبل شوهرش را به قتل رسانده و
داخلي به قصاص محكوم شــده بود با بخشــش اولياي دم از
مجازات مرگ گريخت و به زندگي بازگشت.
به گزارش همشهري ،صبح 23مرداد سال 90صاحب يك دامداري در
روستاي كالته ورامين وقتي به دامدارياش رفت با جسد نگهبان كه
زير علوفهها افتاده بود روبهرو شد و پليس را خبر كرد .نگهبان دامداري
مردي بود 36ساله كه بر اثر خفگي جانش را از دست داده بود .وي به
همراه همسر و دخترش در دامداري زندگي ميكرد.
ماموران از همان ابتدا متوجه رفتارهاي مرموزانه همسر مقتول شدند
و در ادامه دريافتند كه آنها از مدتي قبل با هم اختالف داشتند .همين
كافي بود تا زن جوان بازداشت شده و در بازجوييها راز قتل شوهرش
را برمال كند.
زن 32ساله مدعي شد كه قصد جدايي از همسرش را داشته است اما
او حاضر به جدايي نبود .به همين دليل روز حادثه نقشه جنايت را اجرا
كرد .وي گفت8 :سال پيش با همسرم ازدواج كردم .اوايل زندگي خوبي
داشتيم و حدود يكسا لونيم بعد هم صاحب دختري شديم ،اما خوشي
ما دوام زيادي نداشت چرا كه شوهرم از طريق دوستان خالفكارش در
دام اعتياد گرفتار شد .هرچه پول درميآورد خرج مواد ميكرد تا جايي
كه مجبور شديم در دامداري زندگي و كار كنيم.
وي ادامه داد :اختالف من و همسرم همچنان ادامه داشت و او حاضر
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5قلوهاي شيرازي شگفتيساز شدند
زن المردي در جريان نخستين زايمانش در شيراز 5قلو به
دنيا آورد و باعث شگفتي پزشكان شد.
به گزارش همشهري ،اين زن 22ســاله اهل شهرستان
المرد واقع در اســتان فارس كه در هفته بيســتونهم
باردارياش به ســر ميبرد چند روز قبــل وقتي بهطور
ناگهاني دچار درد زايمان شــد به بيمارستاني در شيراز
مراجعه كرد .در آنجا بود كه پزشكان با انجام بررسيهاي
اوليه اعالم كردند كه او بايد سريعتر با انجام عمل سزارين
فرزندانش را به دنيا آورد .سرانجام زن جوان به اتاق عمل
منتقل شد و پزشكان پس از انجام اقدامات اوليه جراحي
را آغاز كردند و موفق شدند 5قلوهاي او را كه همگي پسر

هستند به ســامت به دنيا آورند .همچنين وزن 2نوزاد
يككيلوو100گرم ،وزن 2نوزاد ديگر يككيلوو500گرم
و وزن آخرين نوزاد يككيلوو300گرم ثبت شد .طاهره
گشتاسب ،مدير بيمارســتان حضرت زينب(س) شيراز
كه 5قلوها در آنجا به دنيا آمدهاند در اينباره گفت5 :قلوها
با جراحي سزارين به دنيا آمدند و وضعيت مادر و نوزادان
هماكنون رضايتبخش است و نوزادان تحتمراقبت قرار
دارند .او در ادامه گفت :اين زوج هيچگونه ســابقه نازايي
نداشتند و در نخستين زايمان مادر اين اتفاق افتاده است.
بهگفته او زن و شوهر جوان كه انتظار 5فرزند را نداشتند
چشمانتظار كمك افراد خير هستند.

ايميل جوان مشهدي به پليس واشنگتن دردسرساز شد
جوان مشهدي با ارسال ايميلي به مركز بحران واشــنگتن مدعي شد بهدليل مشكالت روحي قصد خودكشي دارد
و همين ايميل برايش دردسرساز شد .به گزارش همشهري ،چند روز قبل مأموران مركز بحران واشنگتن ايميلي را
دريافت كردند كه در آن پسري جوان مدعي شده بود بهدليل مشكالت روحي تصميم گرفته به زندگي خود پايان دهد.
مأموران اين مركز با اين فرضيه كه پسر جوان جانش در خطر است ماجرا را به اينترپل گزارش كردند و گزارش اينترپل
به پليس فتای استان خراسانرضوي فرستاده شد و مأموران در كمتر از 2ساعت توانستند اين جوان را شناسايي كنند.
وقتي پسر جوان در پليس فتا حاضر شد مأموران پي بردند او از مشكالت روحي رنج ميبرد و ايميل را براي سرگرمي
فرستاده و فكرش را هم نميكرد كه مركز بحران واشنگتن ايميلش را جدي بگيرد .به گفته سرهنگ جواد جهانشيري،
رئيس پليس فتای خراسان رضوي در تحقيق از اين فرد مشخص شد كه او پيش از اين هم اقدام به برقراري تماسهاي
غيرواقعي و مزاحمتآميز با اورژانس فوريتهاي پزشكي و سازمان آتشنشاني كردهبود.

مرگ عجيب پســري جوان پــس از تفريح با
دوســتانش ،تيم جنايي را با يك معما روبهرو
كرده است.
به گزارش همشهري ،چند روز قبل افرادي كه
از خياباني حوالي غرب تهران عبور ميكردند
چشمشان به صحنه عجيبي افتاد .سرنشينان
خودروي پرايدي ،پسري جوان را درحاليكه
نيمهجان بود به بيرون از ماشــين انداختند و
فرار كردند .شــاهدان به اورژانس زنگ زدند
و مشخص شد كه پســر جوان ساكن يكي از
خانههاي همان حوالي است .پسرجوان براي
درمان به بيمارســتان انتقال يافت اما تالش
براي نجات او فايدهاي نداشــت .وي جانش را
از دســت داد و در اين شــرايط گزارش مرگ
معمايي وي به قاضي مصطفي واحدي ،بازپرس
جنايي تهران اعالم شــد .با دســتور بازپرس
جنايي تحقيقات در اين خصوص آغاز شد .مادر
متوفي درخصوص جزئيات ماجرا گفت« :يك
روز قبل از اينكه پيكر نيمهجان پســرم را در
كوچه و درست مقابل ساختمانمان رها كنند،
دوستانش بهدنبالش آمدند تا با هم به تفريح
بروند .زنگ آيفون را زدنــد و من آن را جواب
دادم .دوستان پسرم بودند و پسرم كه سرگرم
تماشــاي تلويزيون بود لباسهايش را عوض
كرد و مقابل در رفت .بعد از چند دقيقه برگشت
و از من خواست تا سوئيچ ماشين پرايد را به او
بدهم .گفت ميخواهد با دوستانش به تفريح
برود و رفت .اما من فكرش را نميكردم كه قرار
اســت چه حادثه تلخي رخ بدهد و من عزادار
جگرگوشهام شوم ».وي ادامه داد« :پسرم رفت
و بعد از چند ســاعت هر چه به موبايلش زنگ
زدم جواب نداد .تصور كردم ســرگرم تفريح
با دوستانش است؛ چون ســابقه داشت كه با
دوستانش به سفر يا گردش ميرفت ».وي ادامه
داد« :فرداي آن روز هم زنگ زدم اما موبايلش
خاموش بود .كمكم نگراني به ســراغم آمد تا
اينكه متوجه شدم پيكر نيمهجانش را مقابل
خانهمان رها كردهانــد ...نميدانم چه باليي
سرش آمده است ...از ســوي ديگر خودروي
پرايدمان نيز سرقت شده و احتمال ميدهم كه
راز مرگ او را دوستان پسرم ميدانند و ماشين
را هم دزديدهاند».
پس از اظهارات اين زن،بازپرس جنايي تهران
دستور داد تا جســد متوفي براي تعيين علت
اصلي مرگ به پزشكي قانوني منتقل شود .از
سوي ديگر دستور شناسايي دوستان متوفي
و انجام تحقيقات از آنها را صادر كرد تا اســرار
مرگ پسر جوان و سرقت خودروي پرايد وي
برمال شود.
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روایتآقامرتضی
یاتسوی هحساب با دیگران

مستند «آقامرتضي» داعيه روايتي جامع از زندگي و حيات فكري سيدمرتضي آويني را دارد
اما آكنده است از مصادره تاريخ به نفع ديدگاههاي امروزي سازندگان
و تسويهحسابهاي شخصي و گروهی
مرتضي كاردر
روزنامهنگار

مســتند «آقامرتضــي» از زندگي شــهيد
گزارش سيدمرتضي آويني محملي ساخته است براي
تسويهحسابهاي سياسي و بيان حرفهايي كه
به ذائقه فرصتطلبان امروز خوشبيايد و رضايت معاونتها و
رياستهاي در ســايه را جلب كند .پس اگر شخصيتهاي
موردبحث ،امروز موردتأييد و پســند سازندگان باشند به
مهرباني و اغماض از خطاهايشان ميگذرد و اگر امروز مغضوب
باشند خطاهايشان بزرگ و ماجراهاي سادهاي كه ممكن است
در هر دورهاي اتفاق بيفتد به اندازه جنايتهاي نابخشودني
تصوير ميشود .اگر ماجرايي در زمان وزارت علي الريجاني
اتفاق افتاده باشد ،وزير ارشاد ميشود وزير دولت سازندگي و
نامي از او به ميان نميآيد اما اگر اين اتفاقها در وزارت ارشاد
دولت سالهاي جنگ و دوره اول دولت سازندگي پيش آمده
باشد ،عكس سيدمحمد خاتمي و سيدمحمد بهشتي و ديگر
مديران دوره آنها بر صفحه نقش ميبندد .ماجرا همينقدر
ناجوانمردانه و مبتذل است؛ كوشش براي بازخواني تاريخ بر
اساس اتفاقهاي امروز.
سازندگان مستند «آقامرتضي» نه دركي از مناسبات و معادالت
وزارت ارشاد در سالهاي دهههای شــصت و هفتاد دارند ،نه
تفاوت فخرالدين انوار و سيدمحمد بهشتي و محمد هاشمي را
ميدانند و نه درك روشني از تفاوت مسيح مهاجري و محمدعلي
زم امروز با سالهاي پاياني دهه شصت و سالهاي آغازين دهه
هفتاد دارند .هدف نوعي تسويهحســاب و بازخواني تاريخ بر
اساس منافع شخصي است و بس و براي رسيدن بدين مقصود از
هرحربهايبهر هميبرند؛چهمستندهايقديميترمثل«مرتضي
و ما» و «روايت راوي» و «انحصار ورثه» كه بدون اشاره و ذكر منبع
در جايجاي مستند از آنها استفاده شده ،چه تكههاي نشستها
و جلسههاي ديگري كه معلوم نيست از كجا آمده .سازندگان
حتي جاي شخصيتهاي خوب و بد قصه را نيز بر اساس ديدگاه
ي خودشان عوض كردهاند ،مث ً
ال مهدي نصيري شخصيت
امروز 
مثبتداستانشدهومسيحمهاجريشخصيتمنفي،درحاليكه
رفتار هر دو روزنامه كيهان و جمهوري اسالمي با آويني منتقدانه
بوده است .يا مث ً
ال محمدرضا شهيديفر كه از برگزاركنندگان
اصلي همايش سينماي ايران بوده بهعنوان دوست آويني جلوي
دوربين ميآيد و جزئيات همايش را روايت ميكند اما از آنجا كه
قصد مستند خلق جدالي ميان آويني و روشنفكران است ،بقيه
دانشجويان حاضر در جلسه ذيل عنوان روشنفكران غربزده
منكوب ميشوند.
اما در تغيير نقش دوســتان و دشــمنان آويني در مستند
«آقامرتضي» حكايت محمدعلــي زم ،رئيس حوزه هنري در
دهههاي شصت و هفتاد ،فرق ميكند .سازندگان مستند براي
تخريب محمدعلي زم همه جد و جهد خود را بهكار گرفتهاند.
شماري از حاضران در مســتند كه خيليوقتها متناسب با
تغييرات زماني ديدگاههايشان را عوض كردهاند ،جلوي دوربين
نشستهاند و از مصايب مديريت حوزه هنري در دوره محمدعلي
زم و اختالفهاي او و آويني گفتهاند ،انگار يادشــان رفته كه

خودشان تا چند سال بعد از شهادت آويني از ابواب جمعي حوزه
هنري و نويسندگان سوره و نقد سينما و ادبيات داستاني و گاه
ستايشگران محمدعلي زم بودهاند .سازندگان مستند تا آنجا
پيش رفتهاند كه حتي عكس فرزند محمدعلي زم را كه به تازگي
اعدام شــده نيز در تيزرهاي تبليغاتي مستند آوردهاند بلكه
بتوانند مرزهاي بیانصافی را جابهجا كنند.
روايت تاريخ با تسويهحسابهاي شخصي و گروهي و فرقهاي و
جناحي ،بنابر خوشامد روزگار ،فرق ميكند .سيدمرتضي آويني
پس از كوچ نسل اول هنرمندان از حوزه هنري (محسن مخملباف
و سيدحسن حسيني و قيصر امينپور و )...عم ً
ال بهمرور زمان
در جايگاه مغز متفكر حوزه هنري قرار گرفت و توانســت خأل
نظريهپردازي و رهبري را در حوزه هنري و جريان ادبيات هنر
انقالب اسالمي پر كند .مجله سوره ،مجله ادبيات داستاني ،سوره
سينما كه بعدها به نقد سينما تبديل شد ،مدرسه فيلمنامه ،دفتر
مطالعات ديني هنر و ...ازجمله مجلهها و مجموعههايي هستند
كه سيدمرتضي آويني سنگبنايشان را نهاد و بسياري از آنها پس
از شهادت او به بار نشستند .اگر تفويضاختيار و بسطيد آويني
از سوي محمدعلي زم نبود ،شايد هيچكدام اينها اتفاق نميافتاد.
اما مســتند آقامرتضي به تفصيل به هيچكدام از ايناتفاقها
نميپردازد چرا كه مسئلهاش بيشــتر از اينكه روايت زندگي و
كارنامه آويني باشد ،روايت حاشيههايي است كه فقط سازندگان
مستند اجازه يافتهاند آنها را در پربينندهترين ساعت شبكه سوم
سيما براي نخستينبار پخش كنند ،مثل ماجراي غزاله عليزاده و
فرهاد مهراد .اگرنه مستند آقامرتضي ميتوانست به زندگي او
در سالهاي دهه شصت ســري بزند و كمي درباره شكلگيري
كتابهايي مثل «توســعه و مباني تمدن غرب» و جلد نخست
«آينه جادو» و تغيير ديدگاههاي او در سالهاي بعد تأمل كند .اما
از بخشهاي جديتر حيات فكري آويني سرسري گذشته است.
حتي سرككشيدن سازندگان به زندگي مرتضي (كامران) آويني
در دهههاي چهل و پنجاه نيز سطحي و مبتذل است و چيزي از
ديدگاههاي او روايت نميشود و دو دهه زندگي او به هيئت متفاوت
و يك ماجراي عاشقانه و سيگار و ...تقليل مييابد.
فقدان ســيدمرتضي آويني كمكم دارد سيساله ميشود .در
طول اين سالها نمايندگان حلقههاي گوناگوني كه حولمحور او
جمع شده بودهاند ،هر كدام روايت خود را از زندگي و شخصيت
او بهدست دادهاند و تقريب ًا همهشان داعيه ارائه روايتي جامع از
شخصيت او داشتهاند .روايتهايي كه گاه تفاوتهاي بسياري
با هم دارد .بخشي از تفاوتها به شخصيت سيدمرتضي آويني
برميگردد؛ شــخصيتي كه مجموعهاي از چيزهاي به ظاهر
متناقض را در خود گرد آورده بــود و مجموعهاي از آدمهاي
متناقض در او به نقطه وحدت ميرسيدند .شخصيتي كه هميشه
توجو و در مسير شــدن بود و در نهايت گمشده
در حال جس 
خويش را جايي خارج از زندگي روزمره يافت و به بيابانهاي فكه
رفت و به شهادت رسيد.
شايد زماني برسد كه روايتي از زندگي و شخصيت سيدمرتضي
آويني ارائه شود كه مورداتفاق همه طيفهاي گوناگون دوستان
و دوســتداران او باشد ،اما مســتند «آقامرتضي» قطع ًا جزء
گزينههاي نخست نخواهد بود.

راهحلی بهنام فیلم  -تئاتر
روزنامهنگار

لذت تماشــاي تئاتر در صحنه و نشســتن
روي صندليهاي تماشــاخانه براي كســاني
كه عالقهمند تئاتر هســتند ،چيزي است كه
نميتوان جاي خالياش را پر كرد .مقايســه
تئاترهاي روي صحنه بــا فيلم -تئاترها اصوال
اشتباه است چراكه هركدام هنر مستقلي بوده
و ويژگيهاي خود را دارد .در يك سال اخير و
با تعطيلي مقطعي سالنها شايد فيلم-تئاترها
توانسته باشند تا حدی خأل تئاترهاي صحنهاي
را پر کنند اما بهزعم خيلي از عالقهمندان تئاتر
تماشاي فيلم -تئاتر صرفا به اين دليل است كه
بتوان آثار خوب نمايشي را بارها و بارها ديد و در
آرشيو نگاه داشت.
مسير طي شده

در ســالهاي اخيــر كيفيــت فيلم-تئاترهــاي
ضبطشده بسيار متفاوت از قبل شده و آثار نمايشي
بهصورت حرفــهاي و با حضور چنــد دوربين و از
زواياي مختلفي ضبط ميشــوند كه همين مسئله
نشــاندهنده اهميت توليــد فيلــم -تئاتر براي
گروههاي تئاتري اســت؛ اهميتي كه در يك سال
اخير بيشتر و بيشتر شــده و پلتفرمها توانستهاند
خود را نشــان دهند .اين روزها بيشتر سازندگان
نمايشهاي اجرا شده اقدام به توليد نسخه ويدئويي
اثرشــان ميكنند؛ هرچند در اين راه ممكن است
مشكالتي را به واسطه نبود امكانات بيشتر داشته
باشند اما معتقدند كه يكي از راههاي نجات تئاتر،
توليد و ضبط فيلم -تئاترهاست .محمد امروآبادي،

مدير ســايت تيوال درباره وضعيت فروش فيلم-
تئاترها به همشــهري ميگويد« :فيلم – تئاترها
قبل از شــيوع كرونا نيز به فــروش ميرفتند اما با
آمدن ويروس كرونا بازار اين هنر در ايران نســبتا
گرم شــد؛ هنري كه در دنيا جايــگاه خود را دارد.
هرچند در ايران تلهتئاترها هميشــه و هميشــه
خواهان داشــته و دارند .اين فيلم -تئاترها نيز در
يك سال اخير توانستهاند فروش قابلتوجهي البته
نســبت به وضعيت توليد و گستردگي پخش خود
داشته باشند».

تا ايدهآل فاصله داريم

انتخاب فيلم-تئاترها از ســوي مخاطبان آنهم با
توجه به نام اثر بســيار اميدواركننده است؛ چراكه

هاروكي موراكامي از تازهترين مجموعه داستانش ميگويد
آرش نهاوندي
روزنامهنگار

مجموعه داستا نهاي جديد هاروكي
موراكامي به نام «اول شــخص مفرد»
طبيعتي پيچيده دارد .در اين مجموعه
مرد ميانســال ژاپني داستانهايي را
براي شما روايت ميكند كه در بعضي
مواقع با داستانهاي ديگري كه ماهيتي
سوررئاليستي يا بسيار عجيب و خارق دارند ،در هم ميآميزند.
هنگام خواندن اين داستانها در واقع به ميان هزارتويي از روايات
كشانيده ميشــويد و بهزودي خود را در دنياي عجيب و غريب
داســتانهاي هاروكي موراكامي مييابيد؛ داستانهايي مملو
از عناصر ،هنرها و نامهاي مورد عالقه وي نظير موســيقي جاز،
بيسبال ،گروه بيتلها و گربهها كه در فضايي در هم تنيده ميان
واقعيت و وهم و خيال روايت ميشوند .پترا ماير از سايت «ان پي
آر» با هاروكي موراكامي درباره مجموعه داستاني جديدش با نام
اول شخص مفرد گفتوگو كرده است.
براي روشن شدن پيچيدگيهاي مجموعه داستاني
اول شخص مفرد قدري درباره ويژگيهاي آن توضيح ميدهيد؟

هدف اصليام اين بود كه در اين كتاب ،داستانها را از زبان اول شخص
مفرد يا در واقع از زبان خودم روايت كنم ،اما قصد نداشتم تجربههاي
خود را صرفا آنگونه كه رخ دادهاند ،روايت كنم.پس من اين تجربهها را
دوباره بازسازي و بازسازي كردم و به آنها جنبه داستاني دادم البته نه
تا حدي كه مرز ميان داســتان و واقعيت بهگونهاي مخدوش شود كه
خواننده نتواند در برخي از موارد حدس بزند كه اين داستانها برگرفته
از تجربيات شخصي من هستند .ضمن بازسازي دوباره اين تجربيات
در ذهن خود ،به درك عميقتري درباره تجربياتي كه از سر گذراندهام،
رسيدم و به اين نتيجه رسيدم كه داستاننويسي بخشي از روند آشكار
كردن آنچه در ذهن شما ميگذرد ،است و نه همه آن.

گويا در زمينه ادبيات زندگينامهاي سنت خاصي در
ژاپن وجود دارد ،درباره اين سنت برايمان بگوييد.

در ادبيات زندگينامهاي ژاپن سنتي پديد آمده كه مدت زمان زيادي
است كه زندگينامهنويسان يا آناني كه درباره زندگي خود و تجربياتشان
مينويســند آن را رعايت ميكنند .براساس اين ســنت ،صداقت در
رماننويســي بهمعناي روايت آشــكار و صادقانه از زندگيتان است.
شايد براساس اين سنت ،نويسندگان ملزم به بازگويي وقايع زندگي
خود تا حدي كه بتوان آن را نوعي«اعتراف شــخصي» توصيف كرد،
نيز باشند .من مخالف اين ديدگاه هســتم و بهنظرم در زمان نگارش
يك زندگينامه ميتوان عناصر داســتاني را با واقعي درهم آميخت.
بنابراين براي نخستين بار در رمان اول شخص مفرد ،سبك جديدي از
زندگينامهنويسي را ارائه دادهام كه متفاوت با سنت زندگينامهنويسي
رايج در ژاپن است.
شما به ندرت از راويان داستانهاي خود نام ميبريد،
اين شما هستيد كه در داستان«یاکلوت سالوز»(نام تيم بيسبال
ژاپني) شــعري درباره يك تيم بيسبال سرودهايد ،چه ارتباطي
ميان هاروكي موراكامي راوي داستانهاي شما با اين موراكامي كه
من اكنون در حال صحبت با او هستم ،وجود دارد؟

اين داستان در واقع بيشتر يك نمايشنامه است تا يك داستان كوتاه.
كتاب مجموعه اشعار ياكولت سالوز يك ابداع شخصي بود .من هيچگاه
قبال اينگونه شعر نمينوشتم و بعدها با تغيير سبك شعرنويسي خود
اين اشعار را نوشتم و به كتاب اضافه كردم .چگونگي تشخيص واقعيت
از خيال ورؤيا و داستان ،يكي از چالشهايي است كه نويسندگان اغلب
در برابر خوانندگان قرار ميدهند و لزوما رمان نبايد بهگونهاي نوشته
شود كه خوانندگان بتوانند بهسادگي به مرزهاي ميان واقعيت و خيال
و داستان در آن پي ببرند.
در مجموعه داستانهاي اول شخص مفرد به ميمون
دزدي اشــاره كردهايد كه بهنظر نقشي محوري در داستانهاي
اين مجموعه دارد ،ابداع شخصيت اين ميمون از كجا به ذهنتان
خطور كرد؟

شما يكباره با بيتفاوتي عناصر سوررئاليستي مجموعه
داستانهاي اول شخص مفرد را در پايان اين مجموعه بدون آنكه
سرنوشتشان مشخص شده باشــد يا داستان به نتيجه خاصي
رسيده باشد ،به حال خود رها ميكنيد ،در پايان اين رمان راويان
داستان همچنان روايات اتفاق افتاده را بدون رسيدن به نتيجه
خاصي بازگو و تكرار ميكنند .چرا اينقدر براي شما مهم است كه
داستان را بدون حصول به نتيجه خاصي به پايان برسانيد؟

بارگذاري 200فيلم -تئاتر در هر پلتفرم

وي در ادامــه با عنوان اين مطلب كــه فيلم-تئاتر
نميتواند جاي تئاترهاي روي صحنه و مخاطبان
عالقهمند به تئاتر صحنهاي را بگيرد ،ادامه ميدهد:
«فيلم – تئاتر ،ساختار تئاتر و تكنيكهاي سينمايي
را در خود دارد و بهعنوان يك هنر تركيبي و مستقل
محسوب ميشود كه همانطور كه گفتم در ايران تا
به امروز كمتر مورد توجه قرار گرفته است .بهطور
حتم تعطيلي ســالنهاي نمايشــي باعث شد كه
فيلم -تئاترها نيز ديده شوند و از سوي هنرمندان
مورد توجه قرار بگيرند ».امروآبادي ميگويد طي
سال گذشته نزديك به 200فيلم-تئاتر در پلتفرم
بارگذاري شده اما اينكه چه ميزان مخاطب دارد،
بستگي به اثر دارد .وي توضيح ميدهد« :نميتوان
گفت كه هــر فيلم-تئاتر چه انــدازه بيننده دارد
چراكه انتخاب و خريد كار بستگي به اثرها داشته».

اول شخص مفرد

15سال قبل داستاني نوشتم با نام«ميمون شيناگاوا» كه عالقه مفرطي
به دزديدن اسامي انسانهاي مورد عالقه خود داشت .اين ميمون در
مجاري فاضالب زير محله«شــيناگاوا»(محلهاي در توكيو) و در يك
دنياي زيرزميني زندگي ميكرد .در پايان اين داستان ،ميمون توسط
مردم گرفته و در يكي از مناطق كوهستاني رها ميشود .از زمان نگارش
اين داستان ،فكر اين ميمون همواره ذهن من را بهخود مشغول كرده
بود و برايم مهم بود كه چه بر سر ميمون آمده است(در واقع آرزو داشتم
سرانجام داستان اين ميمون را در رماني ديگر مشخص كنم) بنابراين
براي پي گرفتن داســتان اين ميمون تصميم گرفتم رماني در ادامه
داستان ميمون شيناگاوا بنويســم.بهمدت 15سال اين ميمون درون
ذهن من در انتظار بوده و من بهدنبال زمان مناسبي بودم تا او را دوباره
ظاهر كنم .برايم بهطور كامل مشخص نيست كه آن ميمون نمايانگر
چه چيزي اســت .مطمئنا وجود او با وجود من گــره خورده و بهطور
خستگيناپذيري طي اين مدت از من ميخواسته كه بازهم درباره او و
اينكه سرنوشتش چه خواهد شد ،بنويسم.

فيلم -تئاتر در اين روزهاي كرونايي و تعطيلي تماشاخانهها
چه اندازه بیننده دارد؟
فهيمه پناهآذر

گپ روز

ديگر پارامتر اول ســلبريتيها و چهرهها نيســت.
امروآبادي به اين نكته اشــاره ميكنــد و در ادامه
ميافزايد« :خبر خــوش در انتخاب فيلم -تئاترها
اين است كه ديگر انتخابها وابســته به چهرهها
نيستند .با توجه به كامنتها و نظراتي كه در پلتفرم
به اشتراك گذاشته ميشود ،خريداران براي انتخاب
و خريد بيشتر به ســراغ متن و كارگردان ميروند.
در پلتفرم نيز طيف وســيعي از كارهــا بارگذاري
شده اســت و اين نوع انتخابها نشــان از بلوغ و
رشد مخاطبان تئاتر دارد؛ هر چند هنوز به ايدهآل
نرسيده و راه بلندي را در پيش داريم».
قيمتهاي ارزان و مشتريان هفتگي

فيلم-تئاترهايــي كــه در پلتفرمهــاي مختلف

بارگذاري ميشــوند ،فروششــان از كف 7هزار
تومان شروع ميشــود و به 20هزار تومان ميرسد
و مشــتریان با خريد فيلم -تئاتر يك هفته مهلت
تماشاي آن را دارند .از كيفيت كارها سؤال ميكنيم
و اينكه آيا خريداران از كيفيت ضبط و توليد فيلم-
تئاترها رضايت دارند؟ امروآبادي در پاســخ به اين
ســؤالميگويد« :برخــي از فيلم-تئاترها كه در
گذشته ضبط شــدهاند شــايد كيفيت تصويري و
صوتي پاييني داشته باشند اما تالشمان اين است
كه تماشاگر راضي باشــد .براي آنكه تماشاگر حق
انتخاب داشــته باشــد ،از هر فيلم-تئاتر نزديك
به 5دقيقــه به مخاطب نمايش داده ميشــود كه
درصورت رضايت از كيفيت با توجه به انتخابي كه
داشته ،بتواند فيلم -تئاتر را خريداري كند».

استقبال از فيلم-تئاترهاي كودك و نوجوان

بهنظر ميرســد با توجه به نبود ســالنهاي كافي
براي اجراي گروههاي نمايشــي در حوزه كودك و
نوجوان و سپس تعطيلي مداوم ســالنها بهخاطر
كرونا ،گروههاي نمايشي بيشــترين لطمه و ضربه
را خوردهاند؛ گروههايي كه با وجود محدوديتها و
عدمحمايت و نبود امكانات در سالهايي كه كرونا هم
نبود ،هميشه مقروض بودند .فيلم-تئاتر در يك سال
اخير تا حدي توانست دست گروههاي تئاتري فعال
در اين حوزه را بگيرد .شايد به لحاظ اقتصادي كمك
زيادي نكرد اما باعث شد كه نمايشها و توليداتشان
تا حدودي ديده شود .خانهنشــيني كودكان باعث
شده كه خيلي از خانوادهها به سمت فيلم-تئاترها
بيايند تا اوقات فراغت فرزندانشان را پر كنند.

فكر نميكنم داستانهايي كه مينويسم عناصر سوررئاليستي در بر
داشته باشند .واقعيت اين است كه هر چه بيشتر تالش ميكنم درباره
مسائل بهطور واقع نگرانهاي بنويسم و باطن آنها را بهطور دقيق براي
خوانندگانم بنمايانم ،داســتانهايم بيشتر جنبه مرموزانه و عجيب و
غريبتري پيدا ميكنند .من عامدانه طرح داستان را طوري نميريزم كه
در نهايت به خلق شخصيتها يا موقعيتهاي غيرعادي يا خارقالعادهاي
كه در دنيايي خيالي زندگي ميكنند ،ختم شوند ،اين تغيير و تحوالت
در روند داستانهايم بهطور طبيعي رخ ميدهد .در واقع تغيير جهت
موضوعات در داستانهايي كه روايت ميكنم بهطور اجتنابناپذيري
رخ ميدهد .وقتي در اينباره فكر ميكنم به اين نتيجه ميرسم كه در
طول زندگي خود تجربيات عجيب و غريب زيادي را از سر گذراندهام و
اين حس در من ايجاد شده كه همين عجيب و غريب بودن اين تجربيات
آنها را براي من معنادار كرده است .من بهدنبال تجزيه و تحليل منطقي
براي اين تجربيات عجيب و غريب نيستم .نقش داستان تجزيه و تحليل
نيســت .تنها كاري كه من ميتوانم انجام دهم ،تبديل اين تجربيات
واقعگرايانه به داستان است.
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جهاننما
خط و نشان اسرائيل براي مذاكرات برجام
رسانههاي رژيم صهيونيستي از رايزنيهاي وزير دفاع دولت
بايدن با سران اسرائيل درباره «مذاكرات وين» خبر ميدهند

روز گذشــته لويد اوستن،
سياوش فالحپور
وزير دفاع آمريكا بهمنظور
روزنامهنگار
مالقات و رايزني با ســران
رژيم صهيونيســتي وارد تلآويو شد .اين نخســتين سفر يكي از
وزراي دولت بايدن به سرزمينهاي اشغالي محسوب ميشود؛ آن
هم در حالي كه 70روز از آغاز بهكار اين دولت گذشته و نشانههاي
اختالف در سياســتهاي خاورميانهاي بايدن و نتانياهو بهتدريج
نمايان شده است .براســاس بيانيه پنتاگون ،بررسي حمايتهاي
تسليحاتي آمريكا از اسرائيل در صدر جدول برنامههاي اين سفر
دوروزه قرار دارد .اوستن ساعاتي پس از ورود به تلآويو با بنيگانتز،
همتاي خود در رژيم صهيونيستي ديدار كرد .اگرچه برگزاري اين
مالقات با توجه به پروتكلهاي ديپلماتيــك رخدادي طبيعي و
متعارف است ،اما رقابتهاي انتخاباتي بنيگانتز و نتانياهو معناي
خاصي به آن ميبخشد .اين در حالي است كه به روايت رسانههاي
معتبري همچون واشنگتنپست و الجزيره ،بنيگانتز در لغو سفر
انتخاباتي نتانياهو به ابوظبي نيز نقش داشــته است؛ سفري كه با
مخالفت دولت اردن براي عبور هواپيماي حامل نتانياهو از آسمان
اين كشــور ناتمام ماند .اوســتن پس از مالقات با همتاي خود از
پايگاه هوايي نفاطيم بازديد كرد و به گفتوگوي مستقيم با برخي
فرماندهان ارتش رژيم صهيونيســتي پرداخت .ديدار با نتانياهو،
حضور در مراسم يادبود هولوكاست و ســفر به شهر قدس هم از
ديگر برنامههاي سفر دوروزه وزير دفاع آمريكا به سرزمين اشغالي
عنوان شده اســت .اگرچه در عناوين رســمي اين برنامهها هيچ
نامي از ايران و يا مذاكرات برجامي ديده نميشــود اما به گزارش
رســانههاي منطقه ،بخش عمده رايزنيهاي اوستن در اين سفر
به «مذاكرات وين» مربوط ميشــود .روزنامه هاآرتص در اينباره
مينويسد« :جزئيات منتشرشــده از مذاكرات اوستن و بنيگانتز
نشان ميدهد اين سفر نخستين گام دولت بايدن براي اطمينان

بخشيدن به متحدان آمريكا در خاورميانه درباره مذاكرات وين و
بازگشت آمريكا به توافق هستهاي است ».در مقابل ،نخستوزير
اسرائيل و شخصيتهاي نزديك به او تاكنون مواضع بسيار تندي
نسبت به مذاكرات برجام و يا هرگونه طرحي براي لغو تحريمهاي
ايران داشــتهاند .نتانياهو هفته گذشــته در مراسمي موسوم به
سالگرد هولوكاست با لحني تهديدآميز گفت« :مصالحه با ايران و
لغو تحريمهاي اين كشور بدون اصالح اشتباهات موجود در توافق
پيشين ،راه را براي حركت تهران به سوي سالح هستهاي هموار
خواهد كرد .ما در صورت احساس تهديد از سوي هر نيرويي ،آرام
نخواهيم نشســت ».تمام اينها در حالي است كه بهنظر ميرسد
اردوگاه مخالفــان نتانياهو موضع معتدلتري نســبت به توافق
هستهاي و مشخصا سياستهاي دولت بايدن در منطقه خاورميانه
اتخاذ كردهاند .پيش از اين شبكه الجزيره در گزارشي مدعي شده
بود دولت بايدن بهطور غيرمستقيم از گزينه رقيب نتانياهو براي
رياست دولت جديد اسرائيل حمايت ميكند .بر اين اساس ميتوان
گفت رقابتهاي فشرده سياسي در رژيم صهيونيستي طي يكماه
آينده براي تعيين نخستوزير ،نقش تعيينكنندهاي در تحوالت
پيشروي خاورميانه خواهد داشت.
نتانياهو حاضر به عقبنشيني نيست

روزنامه عبري معاريو ،روز گذشته همزمان با سفر وزير دفاع آمريكا
به سرزمينهاي اشغالي در گزارشــي به نقل از منابع آگاه مدعي
شد نخستوزير اســرائيل به صراحت با برنامه جديد آمريكا براي
بازگشت به برجام و كاهش تنش با ايران مخالفت كرده است .در اين
گزارش آمده است :با وجود تأكيد وزير دفاع آمريكا بر در نظر گرفتن
مالحظات امنيتي تلآويو در مذاكرات وين ،نتانياهو از روند فعلي
مذاكرات ابراز نارضايتي كرده است .به نوشته معاريو ،نتانياهو در
اين مالقات دو شرط ذيل را بهعنوان خط قرمز رژيم صهيونيستي
نسبت به پرونده توافق هستهاي اعالم كرده است:
 -1محدوديتهاي هســتهاي ايران در توافق جديد ،هميشگي و
بدون سقف زماني باشد.
 -2دايره بازرســيهاي دقيق از مراكز هســتهاي و نظامي ايران
بهمراتب نسبت به توافق پيشين گستردهتر باشد.
معاريو همچنين در تحليل خود از اين تحوالت مينويسد :حمله
به كشتي ايران در درياي ســرخ ،پذيرش تلويحي مسئوليت اين
حمله از سوي مقامات اسرائيلي و حادثه مشكوك اخير در نيروگاه
هستهاي نطنز ،نشانههايي مبني بر مقاومت دولت نتانياهو مقابل
سياستهاي جديد بايدن براي خاورميانه است .در اين گزارش هيچ
اشارهاي به واكنش وزير دفاع آمريكا به شروط مطرح شده از سوي
نتانياهو براي مذاكره با ايران نشده است.
چرخشهاي واشنگتن در معامله قرن

نارضايتيهاي دولت اسرائيل از سياســتهاي بايدن تنها مربوط
به توافق هســتهاي ايران نيســت و پروندههاي ديگري ازجمله
معامله قرن يــا همان توافق صلــح عربي-اســرائيلي را هم در بر
ميگيرد .به گزارش شــبكه الجزيــره ،دولت بايــدن همزمان با
ارســال پيامهاي اطمينانبخش براي تلآويو ،مذاكرات خود را با
تشكيالت خودگردان فلسطين از ســر گرفته است .بهگفته منابع
آگاه ،اين مذاكرات شامل رايزني درباره «ازسرگيري حمايت مالي
از تشكيالت خودگردان» و «تاسيس كنسولگري آمريكا در قدس
شرقي» اســت .بايد توجه داشــت كه هردوی اين عناوين بهطور
اساســي با معامله قرن ترامپ در تناقض هســتند .دولت ترامپ
طي 4سال گذشته از يكســو تمام حمايتهاي خود از نهادهاي
سياسي و حقوق بشري فلسطين را قطع كرده و از سوي ديگر ،در
اقدامي جانبدارانه و غيرقانوني شهر قدس را بهعنوان پايتخت رژيم
صهيونيستي به رسميت شناخت .اگرچه اين اقدامات ،موضعگيري
تند و بيسابقه تشكيالت خودگردان عليه آمريكا را بهدنبال داشت
اما بهنظر ميرســد وضعيت روابط دو كشور پس از روي كار آمدن
دولت بايدن تغيير كند.

واكسن براي اغنيا؛ ويروس براي فقرا

سازمان بهداشت جهاني نسبت به شكاف ميان كشورهاي ثروتمند و فقير در توزيع واكسن كرونا هشدار داد
سازمان بهداشت جهاني ،بهشدت از
گزارش « 1نابرابري شــوكهكننده» در توزيع
واكسن كرونا بين كشورهاي ثروتمند
و فقير انتقاد كرده اســت؛ اتفاقي كه تنها پيامد آن
ميتوانــد طوالنيتر شــدن دوره همهگيري كرونا
باشد.
به گزارش بيبيســي ،يكي از اهــداف اصلي اين
سازمان اين بود كه تمامي كشورها واكسيناسيون
را تا شنبه همين هفته شــروع كرده باشند كه اين
هدف ،بهخاطر سيســتم ناعادالنه توزيع واكسن،
محقق نشده اســت .سازمان بهداشــت جهاني از
مدتهــا پيش خواســتار توزيع عادالنه واكســن
كوويد19-بوده ،اما هشدارهاي اين سازمان ،چندان
جدي گرفته نشده و كارشناسان بهداشتي هشدار
دادهاند كه دود اين نابرابري ،احتماال به چشم تمام
دنيا ،چه اغنيا و چه فقرا خواهد رفت.
اين سازمان ،ســازوكار كوواكس را كه براي فراهم
كردن و توزيع عادالنه واكســن ميان همه كشورها
بهخصوص كشورهاي فقير است ،رهبري ميكند.
تا حاال 38ميليون دوز واكســن از طريق سازوكار
كوواكس به بيش از 100كشــور تحويل داده شده
است .كوواكس اميدوار اســت كه در كمتر از يك
ســال ،بيش از 2ميليارد دوز واكسن را به مردم در
190كشور دنيا برساند .هدف اين سازوكار بهصورت
مشــخص اين است كه دسترســي 92كشور فقير
دنيا به واكسن را همزمان با كشــورهاي ثروتمند
تضمين كند.
تــدروس آدهانون گبريســوس ،رئيس ســازمان
بهداشــت جهاني درباره وضعیت پيشآمده گفته

است« :در توزيع واكسن ،نابرابري شوكهكنندهاي يك سقوط اخالقي فاجعهبار در مســئله نابرابري
همچنــان وجــود دارد .بهصــورت ميانگيــن در واكسن است .او گفته اســت كه رويكرد «اول من»
كشــورهاي ثروتمند ،تقريبا يكنفــر از هر 4نفر خودويرانگر خواهد بود؛ چون باعث طوالنيتر شدن
همهگيري خواهد شد.
واكسن كوويد19-دريافت
كرده اســت .در كشورهاي
واكسنهايي كه در انگليس،
آمريــكا ،اروپــا ،روســيه و
فقير ،اين ميزان يك نفر در
واكســنهايي كه در انگليس ،چيــن توليــد شــدهاند تا
هر 500نفر است».
حاال بهصورت گســترده در
او دربــاره عقــب بــودن
كوواكــس از برنامــه توزيع آمريكا ،اروپا ،روســيه و چين سراســر دنيا مورد استفاده
100ميليون دوز واكســن توليد شدهاند تا حاال به صورت قرار گرفتهانــد .با اين حال،
واكسنها بهصورت عادالنه
بين كشورها تا انتهاي
مارس گسترده در سراســر دنيا مورد
بين كشورها توزيع نشدهاند.
گفتــه اســت« :اميدواريم
بتوانيم در مــاه آوريل يا مه اســتفاده قرار گرفتهاند .با اين كشــورهاي با درآمــد باال
(ارديبهشت و خرداد) آن را حال واكسنها به صورت عادالنه 4.6ميليارد دوز تأييد شده
در اختيار دارند؛ درحاليكه
جبران كنيم ».او همچنين
از كشــورهايي كه خارج از بين كشــورها توزيع نشدهاند .كشــورهاي با درآمد پايين،
ســازوكار كوواكس بهدنبال كشــورهاي با درآمــد باال  4.6تنها 670ميليــون دوز در
اختيار دارند.
فــروش و اهداي
واكســن ميليارد دوز تاييد شده در اختيار
هســتند ،انتقاد كرده است.
او گفت« :برخي كشــورها دارند در حالي كه كشورهاي با
ناسيوناليســم واكسن،
عليه سالمت جهاني
و شــركتها برنامهريــزي درآمد پايين ،تنها  670ميليون
بخشــي از پيچيدگي توزيع
كردهاند هداياي خود را خارج
از كوواكس بــه طر فهاي دوز در اختيار دارند
واكســن ،چيزي است كه از
آن با عنوان ناسيوناليســم
مورد نظر بدهند و كوواكس
واكســن ياد ميشــود .اين
را دور زدهانــد؛ دليل آن هم
انگيزههاي سياسي و تجاري است .اين توافقهاي رويكرد كه سازمان بهداشت جهاني هم درباره آن
دوجانبه خطر شــعلهور شــدن نابرابري در توزيع هشدار داده است ،باعث تغيير نگاه برخي كشورها به
مسئله واكسن شده و بسياري به اين فكر افتادهاند
واكسن را بيشتر ميكند».
او چندماه پيش هشــدار داده بود كه دنيا شــاهد كه در فضاي بهشــدت پرترديد ،خودشان به فكر

سمانه معظمي

بــا گذشــت 2ســال از
ت سنگين داعش در
گزارش  2شكس 
عــراق و ســوريه ،بهنظر
ميرسد اين گروه تروريستي حاال قلمرو
جديدي را براي از سرگيري سازماندهي
خود انتخاب كرده اســت :آفريقا؛ جايي
كه تحليلگران معتقدند داعش متحدان
تازهاي در ميان گروههاي تروريســتي
محلي پيدا كرده و در حال جذب سرمايه
و نيروي جديد اســت .مدتهاست كه
خالفت خودخوانده داعش سقوط كرده،
نيروهاي آن متفرق شدهاند و رهبر آن،
ابوبكر البغدادي كشته شده است .با اين
حال در طول يك ســال گذشــته كه
خشونت گروههاي تروريستي در آفريقا
به باالترين حد خود رسيده ،داعش اين
پيروزيها را به نام خــود ثبت كرده تا
تصوير مقتدري از خود به جهان نشــان
دهد و طرفدارانش را دوباره تحتتأثير
خود قرار دهــد .هفته گذشــته ،گروه
داعش ادعا كرد كه شهر پالما در شمال
موزامبيك را به تصرف خــود درآورده
است .حمله گروههاي شبهنظامي محلي
به اين شهر ساحلي ،موجب كشته شدن
دهها نفر شد .بعد از آن ،زمزمههاي آغاز
خالفت جديد داعش در اين منطقه در
شبكههاي اجتماعي وابسته به اين گروه
تروريســتي پــا گرفــت .تحليلگران
معتقدند كه ســركردههاي اين گروه با
ترتيب دادن حملههاي نظامي بهدنبال
روحيه دادن به طرفداران و تقويت نفوذ
منطقهاي خود هستند.
حمله به شهر پالما در استان كابو دلگادو،
وحشيانهترين حمله از سوي گروههاي
تروريســتي محلي در موزامبيك بوده
اســت .اين حمله ،زنگ هشداري براي
افزايش حملههاي گروههاي اسالمگراي
افراطي در قاره آفريقا تلقي شده است.
بهدنبال حمله اخير ،دههــا هزار نفر از
مــردم از خانههاي خــود گريخته و به
استانهاي مجاور پناه بردهاند.
به گــزارش نيويورك تايمز ،براســاس

توليد و تامين واكسن باشند.
به گزارش رويتــرز ،دولتها در بيشــتر نقاط دنيا
اختياري بر شــركتهاي توليدكننده ندارند و به
همينخاطر موجي از مشاركت دولتي براي ساخت
واكسن شروع شــده اســت؛ براي نمونه آلمان از
شركتهاي بومي خود حمايت ميكند تا از توليد
واكســن حمايت كنند .برخي كشــورهاي ديگر
ازجمله استراليا ،برزيل ،ژاپن و تايلند هم با شركت
آسترازنكا قراردادهايي براي مشــاركت در توليد
بستهاند .در ديگر نقاط دنيا ،ايتاليا از حمايت دولتي
براي ســاخت يك مركز توليد واكسن خصوصي-
دولتي خبر داده و اتريش ،دانمارك و اسرائيل هم
برنامهريزي كردهاند تا مركز توســعه و تحقيقات
راهاندازي و براي توليد نســل بعدي واكسن با هم
همكاري كنند.
مسئلهاي كه كشورها را به فكر انداخته خودشان به
فكر توليد واكسن باشــند ،مورد اتحاديه اروپاست.
كميسيون اروپا بهعنوان مســئول تامين واكسن،
قراردادهايي با شــركتهاي آســترازنكا بســته
بود ،اما شــرايط پيچيده همهگيري باعث شــد تا
واكســن كشــورهاي عضو اتحاديه با تأخير تامين
شــود و بحراني عميق در بيشتر كشــورهاي اروپا
ايجاد شود .اين تجربه نشــان داد كه شركتهاي
چندمليتي ميتوانند مشتريهايشــان را در موارد
بحراني،درست مثل شرايطي كه كرونا ايجاد كرده،
آســيبپذير كنند و همين باعث شــد تا كشورها
خودشان به فكر توليد باشند .ناسيوناليسم واكسن
همچنين باعث شده است تا كشورهايي كه روابط
حسنه و نزديكي داشتهاند و براي دههها همپيمان
هم بودهاند تصميمهاي عجيبي گرفته و براي تامين
واكسن خود ،طرف مقابل را ناديده بگيرند.
اين البته نخستينبار نيســت كه چنين شرايطي
پيش ميآيد و در سال 1976و همهگيري ويروس
آنفلوآنزا ،آمريكا با بلوكه كردن صادرات واكسن به
كانادا ،در اين كشــور يك بحران ايجاد كرد .كانادا
اما درس خوبي از اين ماجرا گرفت و در همهگيري
آنفلوآنزاي اچوانانوان در سال  ،2009به جاي اتكا
به آمريكا ،از شــركتهاي توليدكننده بومي براي
توليد واكسن حمايت كرد و توانست همهگيري را با
موفقيت پشتسر بگذارد.
اينكه واكسن به چه روشــي توليد و به چه روشي
توزيع ميشود ،البته در اين واقعيت تأثيري ندارد كه
همهگيري كرونا فقط با عزمي جهاني از بين ميرود.
توجه كشورها به واكسيناسيون خودشان بهتنهايي
كافي نيست و براي ريشهكني ويروس كرونا ،تمامي
كشورهاي دنيا ،چه كشورهاي فقير و چه كشورهاي
غني بايد همزمان واكسينه شوند.
به گــزارش مديــكال نيوز تــودي ،با نــرخ فعلي
واكسيناســيون در دنيا ،احتماال 4.6ســال طول
خواهد كشــيد تا ايمنــي گلهاي در سراســر دنيا
ايجاد شــود .اين فاصله احتماال بهگونههاي جديد
ويروس اجازه خواهد داد تا پيشرفت و سرايت كرده
و واكسيناسيون فعلي را بياثر كنند .به همينخاطر
است كه در مســئله واكسيناســيون ،بايد نگاهي
جهاني داشت و كشــورها باید براي حفظ سالمت
داخل مرزهايشــان ،فراتر از مرزهــا را هم درنظر
بگيرند.

رد پاي داعش در آفريقا

روزنامهنگار

گسترش روابط داعش با گروههاي شبهنظامي محلی در آفريقا
موجب تقویت نفوذ این گروه و افزایش چشمگیر حملههاي
تروریستي در این منطقه شده است

آمار مركز مطالعات استراتژيك آفريقا،
خشونتهاي مرتبط با گروههاي افراطي
در ســال 2020در اين قاره 43درصد
نسبت به ســال 2019افزايش داشت.
دادههاي ســازمانهاي ضدتروريستي
آمريكايــي و ديگر كشــورهاي غربي
نيز نشــان ميدهد كه بين ســالهاي
2019و 2020تعداد حملههاي نظامي
در آفريقــا كه داعش ادعــا ميكند در
آنها دســت داشــته ،بيش از 30درصد
رشد داشــته است .بيشــتر از يك دهه
اســت كه مقامهاي نظامي و گروههاي
ضدتروريســتي هشــدار ميدهند كه
آفريقا به مقر جديد گروههاي تروريستي
بينالمللي مانند القاعده و داعش تبديل
خواهد شد .هر دو گروه در سالهاي اخير
روابط مستحكمي با گروههاي جهادي
محلي برقرار كرد هانــد .آنها همچنين
پايگاههاي محكمي در غرب ،شــمال و
مركز آفريقا ايجاد كردهاند و ميتوانند
از اين مناطق حملههاي گســترد هاي
ترتيب بدهند.
گسترش نفود شبه نظاميان محلي

اما همانطور كه داعــش تالش ميكند
تا دوباره به خاورميانه برگردد ،بهدنبال
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محكــم كــردن جــاي پاي خــود در
آفريقاست؛ منطقهاي كه خشم عمومي
نســبت به فســاد حكومتها و ضعف
نيروهاي امنيتي زمينه را براي رشــد
فعاليت گرو ههاي شــبهنظامي فراهم
كرده است.
در طول ســاحل آفريقا كه از ســنگال
تا ســودان را در برميگيرد ،گروههاي
تروريستي توانســتهاند در مناطقي كه
تا قبل از اين پــاي افراطيها به آنجا باز
نشــده بود ،نفوذ كنند .در طول ساحل
اقيانوس هند در سومالي ،شبه نظاميان
وابسته به القاعده كنترل بخش زيادي از
مناطق روستايي را در دست گرفتهاند.
در جنوب موزامبيك ،يك شــورش كه
3سال پيش فقط چند نفر مبارز داشت،
حاال تبديل به يك جنگ تمام عيار شده
است .به اعتقاد ناظران ،هيچكدام از اين
گروهها قدرت خارقالعادهاي ندارند ،اما
ضعف دولتها در ايجاد امنيت ،به آنها
فرصت خودنمايي داده است.
رابطه داعش و گروههــاي مبارز محلي
يك رابطه 2ســويه بُرد-بُرد اســت :نام
داعش براي جنبشهاي داخلي ،قدرت
و وجهه مــيآورد؛ چيــزي كه مدتها
بهدنبــال آن بودنــد .در مقابل ،داعش

نيز از حملههاي ايــن گروهها بهعنوان
ســندي بر زنده بــودن فعاليت جهاني
خود اســتفاده ميكند تا به همه اعالم
كند :درست اســت كه قلمرو خود را در
عراق و سوريه از دست داديم ،اما حاال در
حال نفوذ در آفريقا هستيم.
در برخــي مناطــق آفريقــا ،داعش به
گرو ههاي وابسته بهخود مانند «دولت
اسالمي غرب آفريقا» در نيجريه حمايت
مالي و تجهيزاتي ميكند ،اما كارشناسان
معتقدنــد كه اين گــروه روابط نزديك
تري با ديگــر گروههــاي نظامي مانند
گروههاي شورشــي موزامبيك كهزاده
نارضايتيهاي داخلي هستند ،دارد .در
اين كشور ،گرو ه شــبهنظامي معروف
به الســنه به غارت شــهرها و حمله به
شــهروندان روی آورده كــه نتيجه آن
بيخانماني 670هزار نفر و كشته شدن
دستكم 2هزار نفر از مردم بوده است.
گروه الســنه ابتدا فقط نيروهاي دولتي
را هدف حمالت خود قرار ميداد ،اما با
قدرتگيري بيشتر ،اكنون مردم و اموال
آنها را هم هدف قرار ميدهد.
وقتي گروه شبهنظامي السنه موزامبيك
در ســال 2019با داعش پيمان مودت
منعقد كرد ،اين درگيريها توجه جهان

كيوسك

روزنامه نيويوركتايمز [آمريكا]

طغیان گونه انگليسي كرونا

نيويوركتايمز در گزارشــي نوشــته كه گونه
انگليسي ويروس كرونا سراســر اروپا را آلوده
كرده و در مجموع در114كشور دنيا مشاهده شده
است .اين روزنامه در صفحه اول خود ،نقشه اروپا
را در فواصل زماني طي4ماه گذشته منتشر كرده
و نشان داده كه چطور ويروس طي اين مدت از
انگليس به سراسر اروپا رخنه كرده است .گونه
انگليسي در فرانسه وضعيت را بحراني و دولت را
مجبور كرده قرنطينه سراسري اعالم كند.

روزنامه اطالعات روز [افغانستان]

سفر خلیل زاد به كابل

روزنامه اطالعات روز چاپ كابل نوشته كه زلماي
خليلزاد ،نماينده ويــژه رئيسجمهور آمريكا
در امور افغانستان ،طي سفر به كابل با عبداهلل
عبداهلل ،رئيس شوراي صلح افغانستان ،ديدار
كرده است .او در اين ديدار گفته كه جهان توقع
دارد افغانستان با طرح واحد به نشست استانبول
برود .نشست استانبول قرار است از سوي آمريكا
با حضور دولت افغانســتان و هيأت طالبان طي
روزهاي آينده برگزار شود.

خطر دائمي داعش در
خاورمیانه

سايه داعش هنوز از ســر خاورميانه
نيز كم نشــده اســت .تحليلگران
معتقدند كه داعش با داشــتن حدود
10هزار نيرو كه به فعاليت زيرزميني رو
آوردهاند ،حتي در ضعيفترين وضعيت
نيز بهعنوان يك سازمان منسجم در
پايگاههاي قبلي خود در عراق و سوريه
باقي خواهد ماند .با اينكه شكستهاي
پي در پي و شيوع كرونا به فعاليتهاي
تبليغاتي و ســربازگيري گروه داعش
در فضاي مجازي آسيب زده ،سازمان
ملل متحــد تخمين ميزنــد كه اين
گروه 100ميليون دالر سرمايه نقدي و
شبكه گسترد هاي از نيروها در خارج
از خاورميانه از فيليپين تا افغانستان
دارد .آنتوني بلينكــن ،وزير خارجه
آمريكا و تعــدادي از وزراي خارجه
80كشــور عضو «ائتالف جهاني براي
شكست داعش» 30مارچ (10فروردين)
بهصورت مجازي بــا يكديگر ديدار
كردند تا به موضــوع افزايش فعاليت
گروه داعش در مناطقي كه قبال تحت
كنترل اين گروه بوده ،بپردازند .آنها
در پايان اين نشست با صدور بيانيهاي
تأكيد كردند كه خطر داعش «همچنان
پابرجاســت» .درحاليكه سران اروپا
و با آمريكا در داخل مرزهايشــان با
خطــر تــازه تروريســم داخلي (از
راستهاي افراطي تا طرفداران برتري
سفيدپوســتان) دســت وپنجه نرم
ميكنند ،ترس از حملههاي انتحاري
تحتتأثير ايدئولــوژي گروه داعش
همچنان زير پوست شهرها وجود دارد.

را بهخود جلب كرد.ماه گذشته آمريكا
رسما اين گروه را در فهرست نهادهاي
تروريســتي قرار داد و ابو ياسر حسن،
رهبر آن را تحريم كرد .آمريكا و پرتغال
اخيرا اعالم كردهاند كه گروههاي نظامي
ويژهاي براي آموزش ارتش موزامبيك
به اين كشــور ميفرســتند .مسئوالن
اين كشور يكشنبه هفته گذشته اعالم
كردند كه پالمــا ديگر امن اســت و از
كنترل آشوبگران خارج شده است ،اما
همانطور كه درگيريها در منطقه ادامه
دارد ،صدها هزار نفر از مردم كابو دلگادو
در برزخ زندگي ميكنند.

روزنامه دان [پاكستان]

محدوديتهاي كرونايي در
پاكستان

روزنامه دان نوشته كه افزايش شمار مبتاليان به
كرونا در پاكستان باعث اعمال محدوديتهاي
2هفتهاي در 10شهر بزرگ اين كشور شده است.
مدارس و دانشگاهها اما قرار است امتحانات پايان
ترم را طبق برنامه برگزار كنند .به نوشــته اين
روزنامه ،طي 24ساعت گذشته هزار و 786نفر
به ويروس مبتال شدهاند و 43نفر هم جان خود را
از دست دادهاند .در كل 15ميليون نفر از جمعيت
216ميليوني پاكستان به كرونا مبتال شدهاند.

العربي الجديد [قطر]

ماراتن مذاكرات وين
روزنامه العربي الجديد در گزارش نخست خود به
ماراتن مذاكرات ايران و كشورهاي 4+1پرداخته
اســت .به نوشــته اين روزنامــه ،رونمايي از
دستاوردهاي جديد هستهاي در ايران بهمعناي
هشــدار به غرب درباره احتمال طوالني شدن
مذاكرات است .اين روزنامه همچنين پيشبيني
كرده با وجود آنكه اصرار ايران براي لغو آني تمامي
تحريمهامشكالتيدرمسيرمذاكراتايجادكرده
است ،اما طرفين به توافق نهايي بر سر بازگشت
آمريكا به برجام نزديك شدهاند.
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بهترين خبر اين روزها
سعيد برآبادي
تغييرات فوري پيش آمده بهخاطر موج
چهارم بيماري كرونا همه را غافلگير كرده.
در شبكههاي اجتماعي مردم ميپرسند،
دولتي كه ميتوانست با تعطيلي سفرهاي
نوروزي جلوي 3رقمي شدن عدد فوتيها
را بگيرد چرا اينقدر دير وارد عمل شده؟
آنها برنامهريزي كرده بودند براي شركت
در كنكورهــا و آزمونهايــي كه معموال
در ماههاي اوليه ســال برگزار ميشوند؛
از آيلتس گرفته تا آزمــون كانون وكال و
هنرستانها.
همزمان با ايــن اتفاقات ،كســبوكار،
اگرچه نــه مثل قبــل اما ادامــه دارد.
تعطيلــي و اعالم وضعيــت قرمز ،فقط
بهانهاي شــده براي دفاتر و مؤسساتي
كه مسئوليتهاي خود را انجام نداده و
حاال پشت اين تعطيالت كماثر خودشان
را قايــم كردهاند .در چنيــن وضعيتي،
خيابانها كماكان شــلوغ اســت ،بسته
بودن بازار بزرگ هــم دخلي به كاهش
آمار مبتاليان نــدارد؛ كركره حجر هها
اگرچه پايين اســت ،خريد و فرو شها
تلفنــي انجام ميشــود و بار بهدســت
مشــتري ميرســد البته با كمي هزينه

واكسن ،اثر آندر ه آ اوچيني

بيشتر براي حملونقل.
نقشــههايي كه وزارت بهداشت منتشر
كرده از شــهرهاي قرمز ايــران ،آدم را
ميترساند.
ميشــود گفت جــز درياچــه اروميه و
2شهر در اســتان سيستان و بلوچستان،
باقي شــهرها يا قرمزند يا نارنجي .بعيد
هم نيســت كه آن دو محدوده در استان
سيستان و بلوچستان هم قرمز باشند اما
وزارت محترم بهخاطر عدماشراف روي
آمارهــا ،وضعيــت آن دو را مثبت اعالم
كرده باشــد .قبرســتانها دوباره دارند
شلوغ ميشــوند و مردم نگرانتر و البته
بيخيالتر از قبل شدهاند.
دسترسي به واكسن فعال مقدور نيست و
بعدا بايد با مشترك تماس بگيريد! وضع
بد اقتصادي هم ديگر نياز به گفتن ندارد،
فقط كافيســت به نزديكترين سوپري
محل مراجعه كنيــد و ببينيد با يكماه
حقوق يك كارگر چند ســطل ماســت
ميشود خريد و با اين سطلها چند نفر را
ميشود سير كرد.
بهار گرم امسال هم مزيد بر علت شده اما
فعال از آن حشرات ريز سفيد كه با شروع
ســال ميآمدند ،خبري نيســت و اين
ميتواند بهترين خبر اين روزها باشد.

امروز روز جهاني كيهان و فضانورد است.
در تصویر نمایی از کهکشان آندرومدا که توسط تیانلی شکار شده است را مشاهده میکنید.

برخي از اين اتريشيها ،درست مثل
بچههاي آبزيركاه عينكي و چاپلوس
كالسهاي مدارس ابتدايي هســتند
كه برخالف ادب و عصاقورتدادنشان
هر چه آتش است از گور همان ها بلند
ميشود .طوري ميچسبند به ناظم و
مدير مدرسه كه آنها نيمي از وظايف
خود و حتي ديده شده ،شلنگ تنبيه
دانشآموزهاي خاطي را هم بهدست
اين به ظاهر مودبها ميسپارند.
بــراي نمونــه در نيمــه اول قــرن
گذشــته فقط كافي بود تــا وليعهد
امپراتور يشان بهدســت يك جوان
مليگراي 18ســاله صرب ترور شود
تا به اين بهانه مديــر و ناظم و اوليا و
مربيان جهان را به جان دنيا بيندازند و
آتش جنگ جهاني اول شعلهور شود.
بهدنبال آن فقط يــك چند ميليون
ناقابل آدم كشته شــد تا بچه مودب
كالس خيالــش آســوده شــود كه
همهچيز تحت كنترل است.
يك قــرن گذشــته امــا در چندماه
گذشــته هم دولت اتريــش ،مفت
و مســلم تســت كرونــاي بيصف
مهمانشــان كــرده ،كلــي حقوق
و مزايــاي بيــكاري كرونايــي بــه
حسابشان واريز كرده ،واكسن هم كه
وظيفهاش است تهيه كرده؛ اما حاال
خبر رســيده در وين پايتخت اتريش
كرور كــرور جمعيت با يــك حالت
اعترا ضطور و عصباني ريختهاند در
خيابان و به محدوديتهاي مقابله با
كرونا اعتراض ميكنند.
برخي هم در فضاي مجازي و توييتر
به ايــن اعتراض ناحــق ،خيلي بحق
اعتراض دارند .آنها كــه به اعتراض،
اعتــراض دارند خالصه حرفشــان
اين است كه گرسنگي و بیواکسنی
نكشيدي ،اعتراض يادت بره!

در چنــد روز گذشــته
فاطمه عباسي
2ويدئــوي پربازديــد در
فضاي مجازي منتشــر شــد که در يكي از فيلمها يكي از
مسافران خانم پرواز آبادان به مشهد مدعي ميشود  ۴۰نفر از
مسافراني كه بليت برايشان صادر شده صندلي ندارند .در فيلم
هم ميبينيم كه عدهاي مانند مسافران اتوبوسهاي بيآرتي
وسط هواپيما ايستادهاند و منتظرند تكليفشان معلوم شود.
در ويدئوي ديگر 3كارگر يك شركت لبنياتي در خودروي
حمل شير مشغول پر كردن شيشــههاي نصفه شير با آب
هستند و مردي كه این فيلم را گرفته توضيح ميدهد كه اين
افراد ميخواهند با اين كار سر مردم كاله بگذارند .يك روز بعد
از وايرال شدن اين دو ويدئو و بلند شدن صداي اعتراض مردم،

شركت هواپيمايي مذكور ،سازمان هواپيمايي كشوري ،مدير
شركت لبنياتي و پليس فتا نسبت به این مسئله واكنش نشان
داده و توضيح دادند كه بخشي از ماجرا به شكل ديگري بوده
و به مردم اطمينان دادند كه به تخلفات رسيدگي ميشود.
حاال بياييد تصور كنيم اين اتفاقات و اتفاقاتي از اين دست به
جاي فروردين  ،1400در فرورديــن 1380رخ ميداد .جز
كساني كه در صحنه حضور داشتند ،نهتنها كسي از ماجرا
خبردار نميشد ،بلكه در بيشــتر مواقع افراد يا شركتهاي
مربوطه لزومي نميديدند توضيحي به كسي بدهند و ثابت
كردن ماجرا براي رسيدگي نهادهاي قضايي هم به همين
راحتي نبود .اما خوشبختانه در زمانهاي زندگي ميكنيم كه
«فضاي مجازي» با همه بديها و آسيبهايش ،توانسته در

«گزارشــگري تخلف» نقش خوبــي ايفا كنــد و پرونده
پنهانكاري را ببندد .حاال ديگر يكــي از ابزارهاي پركاربرد
براي افشاگري و پيشگيري از فساد در دنيا ،فضاي مجازي
است .مخصوصا حاال كه موبايلهاي دوربيندار توانسته هر
شهروند را به چشم بيناي شهر تبديل كرده و مسئوالن را وادار
كند كه در برابر تخلفات پاسخگو باشند .اگر چه تهديداتي هم
در فضاي مجازي وجود دارد كه نميتوان از آن چشمپوشي
كرد و نبايد يك موضوع را پيش از محرز شدن منتشر كرد ،اما
محدود كردن اين فضا و فيلتر و حذف كردن برخي از بخشها
نميتواند در روزگار فعلي سياست درست و تأثيرگذاري باشد
ي ميتوان براي كم شدن
و در نهايت از آموزش و فرهنگساز 
تهديدات اين فضا استفاده كرد.

بر و برگ

ژوهانسبورگ؛زندگيباطعمسياستوهنر

ژوهانسبورگ ()Johannesburg
شهنام صفاجو
يكي از مهمترين شهرهاي آفريقاي
جنوبي ،قاره سياه و جهان امروز است؛ شهري بزرگ و پيچيده كه
ميتــوان از منظر «حق زندگــي» با طعم سياســت و هنر به آن
پرداخت.
در كالنشهر امروز ژوهانســبورگ ،سياهپوستان با گذر از كابوس
آپارتايد ،زندگي مســالمتآميزي در كنار ســفيدهاي مهاجر از
انگليس ،هلند ،آلمان و ...دارند؛ اگرچه هنوز هم ميتوان تفاوتها
و زخمهاي شديدي بين ســاكنان آسمانخراشهاي مركز شهر با
حومه مسكوني در جنوب شهر نظير «سووتو» مشاهده كرد.
ژوهانسبورگ معروف به شــهر طال ،يكي از 50شهر بزرگ جهان
است؛ شهري كه در ســال 1886و بهدنبال كشف طال در يكي از
مزارع اين منطقه ايجاد شد و امروزه با 10ميليون نفر جمعيت ،به
نام و اعتبار «نلسون ماندال»ي فقيد سنديت دارد.
در قبض و بسط خردهفرهنگي اين شــهر« ،موزه آپارتايد»بيش
از همه خودنمايي ميكند كه با عكسها ،متنها ،اســناد صوتي
و تصويــري ،داســتانهايي الهامبخش از جنگ تــن به تن براي
دمكراسي را ارائه ميكند.
نيوتاون ()Newtownرا منطقه فرهنگي ژوهانسبورگ ناميدهاند
كه در آن ميتوان شاهد تئاتر كوچهبازاري و موسيقي خياباني بود.
اين محله بيشتر با مجسمههاي چوبي به ســبك آفريقايي قابل
شناسايي است كه در پيادهروها يافت ميشود.
محله موســوم به Arts of Mainنيز يك مركز هنري است كه در
سالهاي اخير رشد زيادي داشته است؛ وقتي يك تاجر آفريقايي
تصميم گرفت خيابان فاكس از قلب ژوبورگ را بازسازي كند .اين
محله تركيبي جذاب از گالريهاي هنري و بازار روز است.
ژوهانسبورگ شهر ُمد هم هست و در  ،Fashion Districtموزه
برنبرگ ( )Bernberg Museumو گوشهاي از خيابان دانكومب
و جان اســموتز ميتوان به نمايشــگاهي از طرح و ُمد طي 2قرن
جاري رسيد.
تپه مشــروطه ( )Constitution Hillيكي از مناطق الهامبخش
ژوهانسبورگ است كه درك جامعي از پيامدهاي تاريخي و حقوقي
مبارزه با نژادپرستي را سبب ميشود .اين مكان در باروي قلعهاي
قديمي قرار گرفته كه از سال 1892قدمت دارد و زماني بازداشتگاه
افرادي چون ماندال و گاندي هم بوده است.

حافظ

برداشت
ناجوانمردانه

30000
تومان

درحالیكه برخی بانكها با
ارسال پیامك به مشتریان خود از
افزایشهزینهسرویسپیامكی
به ۳۰هزار تومان خبر میدهند،
دبیر كانون بانكها و مؤسسات
اعتباریخصوصیگفته:هنوز
تصمیمیبرایافزایشهزینه
سرویسپیامكیبانكهاگرفته
نشده است اما احتمال اینكه
در آینده نزدیك این نرخ افزایش
یابد ،وجود دارد.

15000
تومان

این در حالی است كه هزینه
سرویسپیامكیبانكهاسال
قبل از ۱۰تا ۱۲هزار تومان به
۱۵هزار تومان افزایش یافته
بود .پیش از این بانكها علت
افزایشهزینهسرویسپیامكی
را افزایش هزینه دریافتی شركت
مخابرات اعالم كرده بودند.

48000
تومان

بهگفتهمحمدرضاجمشیدی،
دبیر كانون بانكها و مؤسسات
اعتباریخصوصی،طی
بررسیهای صورت گرفته در سال
گذشته،بهطورمتوسطهزینه
مخابراتی هركارت حساببانكی
معادل ۴۰تا ۴۸هزار تومان
میشود .ممكن است فردی در
طول سال یك پیامك بانكی و
فرد دیگری در شبانه روز چندین
پیامكدریافتكند.
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در اين شــهر بزرگ ،گالري هنر ژوهانسبورگ با عنوان اختصاري
JAGبزرگترين كلكســيون هنري آفريقا بــوده و مجموعهاي
باورنكردني از آثار اروپايي قرون 17و  18و اشــياء و نقاشــيها و
صنايعدستي هنرمندان سياهپوســت سنتي آفريقايي را در خود
جاي داده اســت.موزه هنر ويتــس ( )Wits Art Museumكه
در ســال 2012تكميل و راهاندازي شــده نيز نخستين مجموعه
هنر مدرن آفريقايي اســت كه داراي برنامهاي پويا از رويدادها و
نمايشگاهها بوده و برخوردار از 10هزار اثر خارقالعاده است.
مقر دفتر كنگره ملي آفريقا ( )ANCو پناهگاه مخفي نلسون ماندال
در مزرعه ليليسليف كه در سال 2008بهعنوان موزه بازگشايي شد
هم از جذابيتهاي منطقه شمالي ژوهانسبورگ است كه داستان
مبارزه سازمانيافته براي آزادي مدني را روايت ميكند.
در آفريقاي جنوبي زنها هم در كانــون توجه قرار دارند .ازجمله
ميداني كه به نام «ماري فيتزجرالد» نخســتين زن فعال اتحاديه
صنفي آفريقاي جنوبي نامگذاري شــده و در مركز ژوهانسبورگ
قرار دارد.اين ميدان و خيابانهــاي منتهي به آن ،نوعي تفرجگاه
به ســبك بلوار هاليوود بوده و با قرار دادن مجســمه برنزي برندا
فاسيه ،به بانفوذترين گروههاي موســيقي جز آفريقايي هم اداي
احترام شده است.
نكته آخر« ،مراسم ويژه» است! فيلم ســينمايي ميثم شاهبابايي
كه با همراهي مرتضي پورصمدي ،مهتاب كرامتي و بهزاد دوراني
ساخته شده و در آن ضمن روايت مرگ نلسون ماندال ،به فرهنگ
عامه آفريقاي جنوبي اشــاره شــده ،اما هنوز رنگ اكران عمومي
بهخود نديده است!

دست در دست وزير تنهايي
هراس از تنهايي قدمتي به اندازه قدمت تاريخ بشر
سامان رضایی
دارد .انسان با ساخت تنديسهاي گوناگون و توتم
(سرديسي از اجداد) تالش ميكرد مونس و ياوري براي خود دست و پا كند .هزاران
سال بعد پادشاهان فرمان ميدادند در گورشان بردهاي زنده بگذارند تا پس از مرگ
هم غــول تنهايي سراغشــان نيايد .همين نمونــه آخري براي اشــاره به ترس
هستيشناسانه (اگزيستانسياليستي) انسان از تكافتادن كفايت ميكند .در سال
2018ميالدي انگلستان ،نخستين «وزير تنهايي» ()loneliness minister
را وارد كابينه دولت كرد و بهدنبال آن ژاپن و كانادا هم به دارندگان وزير تنهايي
پيوستند؛ وزيري كه فقط بهدنبال راهحلي براي مقابله با بحران تنهايي در جامعه
كشورهاي يادشده بود .بشر در 2سال گذشته با پاندمي كرونا با خطر بيشتري از
ســوي غول تنهايي روبهرو شــد .وزير تنهايي طي چند روز گذشته در شمايل
دستكش التكسي مملو از آب گرم ،دست مبتاليان ممنوعالمالقات بيمارستانها
رافشرد تا در عالم وهم و بيهوشي تصور كنند نزديكان آنها كنارشان هستند .اين
تصوير آخر يادآوري ميكند كه براي رهايي از احساس تنهايي بايد دست بهكار
شــويم و راهحلهاي روانشــناسها را بهكار بگيريم تا از دست غول تنهايي رها
شويم.
نخستين اصلي كه روانشناسها براي رهايي از تنهايي توصيه ميكنند شناخت
خود اســت .به اين معني كه بدانيم موجودي هستيم نيازمند روابط اجتماعي و
بنابراين بايد براي پاســخ به اين نياز وقت و انرژي بگذاريم .بهگفته متخصصان،
اگر با اعتماد به نفس وارد گروههاي واقعي و در شــرايط كرونا گروههاي فضاي
مجازي شويم ميتوانيم با يافتن افراد هم ســليقه به تنهايي خود غلبه كنيم .از
ويدئوچت براي ارتباط با ديگران استفاده كنيد .اين امكان جديد ميتواند والدين
را هم از تنهايي درآورد .آنها در شــرايطي هستند كه احســاس تنهايي بيش از
ساير گروههاي سني تهديدشــان ميكند .در پايان تا ميتوانيد با كسي كه به او
اعتماد داريد و شما را درك ميكند حرف بزنيد .از درونيترين و مگوترين عوامل
آزاردهندهتان بگوييد .غول تنهايي به اين موضوع آلرژي شديدي دارد و شما را
ترك خواهد كرد.

وقتي از دو حرف ميزنيم

دویدن به مثابه تراپی

دويدن يك روزهايي رابطه مستقيمي با رنجها
آزاده بهشتي
دارد ،هرچه رنج بيشتر باشد ،ميل به دويدن
بيشتر ميشود .اين را از خيلي از دوندههاي حرفهاي و نيمهحرفهاي شنيدهايد.
چه آنهايي كه ركورددار هستند و چه كساني كه براي دل خودشان ميدوند.
مثال خود من اين روزها كه قلبم مچاله است ،بيشتر ميدوم .دليلش براي ما
دوندهها مشخص است .روان رنج كشيدهات ميانههاي دو به خلسه ميرود،
آنجا كه ضربان قلب باال رفته و نفس به شماره افتاده ديگر خبري از اندوهي
كه قلب را مچاله كرده نيست ،فكرهاي خوب و بد از سرت پريده مثال تصميم
گرفتهاي 10كيلومتر را با پيس (ســرعت) 6بدوي؛ بهخــودت كه ميآيي
ميبيني افسارگسيخته كيلومترها دويدهاي و فقط پاهاي خستهات را حس
ميكني .نه اينكه با دويدن رنج به ته برسد ،نه اينكه فراموش كني چه روز بدي
داشتي و چه هفته سختي را پشت سر گذاشتهاي نه؛ فقط از يك مسافتي به
بعد ذهنت از همهچيز خالي ميشود ،افكار ميروند به ناكجاآباد و نشخوارهاي
ذهني در يك خلسه خودخواسته دود ميشوند و ميروند هوا؛ به هيچچيز فكر
نميكني؛ خاصيت دويدن همين است؛ فكرنكردن.
اين بيتحركي ذهن در ضربان باالي قلب و پمپاژ پشــت به پشــت خون به
ن طبيعي
ن كه يك مسك 
اعضاي بدن ،توضيح علمياش اين است كه اندورفي 
در بدن است در مغز ترشح ميشود .يعني هرگامي كه برميداري غدد توسط
سيستم عصبي مركزي تحريك به ترشح اين هورمون ميشود و ذهن آشفته،
نهتنها آرام میشود كه خوشحالي و شادي ميآيد و يك گوشه ذهن آرامت را
قلقلك ميدهد؛ ساده بگويم دويدن حال بد را خوب ميكند .به همينخاطر
ورزش -در اينجا بخوانيد دويدن -يك مخدر طبيعي است كه هميشه از طرف
تراپيستها براي فرار از سختي و افسردگي به مراجعهكنندگان توصيه شده
است .اگر از من بپرسيد ميگويم در روزهاي سخت و افسرده بايد به «دویدن»
معتاد شويم ،بدويم و با هر قدم چيزي شبيه مورفين به روح و روانمان تزريق
كنيم؛ مسكني كه اثرش تا يك مدتطوالني در بدنت ميماند .دويدن به مثابه
يك تراپي بيهزينه است كه بايد آن را يك گوشه ذهن بهعنوان راهحل رهايي
از رنج ،نگه داشــت و به وقتش به آن رجوع كرد .آن وقت است كه در شرايط
سخت و دردناك فقط به يك چيز فكر ميكني« ،كمي بدوم تا فراموش كنم»
و بهخودت كه ميآيي كمي بيشــتر از كمي كه در ذهنت بوده دويدهاي و از
احساس رنجآور آن لحظه دور ودورتر شدهاي و حالت خوب است.
ويرجينيا وولف در يادداشــتهاي روزانهاش مينويسد« :از همهچيز لذت
ميبرم .با وجود اينكه چيزي در درونم ناآرام اســت» وقتي به اين جمله فكر
ميكنم ياد دويدنهايي ميافتم كه رنج را شكافته و كمكم كرده تا با دروني
ناآرام از همهچيز لذت ببرم .دويدن يعنــي چيزي در زندگي كه بتوان بر آن
انگشت گذاشت و گفت« :خودش است» براي دوام آوردن و ادامه دادن.

