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واکنش سریع  به شیب تند مرگ

چرا کرایه ها افزایش یافت

با ثبت   مرگ روزانه، رئیس کمیته  کشوری اپیدمیولوژی کوويد -19 مي گويد 
مديريت کرونا نیاز به واکنش  هاي سريع تري دارد

  همشهري آسیب هاي موج چهارم کرونا به روستاها، ابتالي جمعي
و حداکثري روستايیان را بررسي مي کند

 پرداخت نشدن يارانه بلیت از سوي دولت و  باالرفتن هزينه تجهیزات، نگهداشت و نوسازي
از داليل افزايش نرخ کرايه حمل ونقل عمومي از اول ارديبهشت ماه است

فروردين، همچنان پرمرگ، در هفته چهارمش قرار گرفت. با پايان تعطیالت نوروز، هر روز فوتی های بیشتری درپی ابتال 
به کوويدـ 19در فهرست قربانیان کرونا ثبت می شــوند؛ فوتی هايی که تعدادشان با سرعت زيادی در حال افزايش است.  

اول فروردين، 73نفر در يك روز جانشان را از دست دادند و در بیست ودومین روز، 258نفر.  صفحه هاي 6 و 12 را بخوانید.
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تهران، شــهري در کوهپايه هاي 
شــمیران، اين روزها کالنشهري 
است که نهايت خواسته مالكان 
و ساختمان سازهاي آن، ساخت 
ســاختمان هايي بلندتر اســت. 
ساختمان هايي که نه تنها ديد و 
منظر طبیعي شهر را از شهروندانش ربوده اند، بلكه گاهي خود 
نیز زمینه ســاز آلودگي بصري شهر  شــده اند. صاحبان زمین 
هريك تنها دلواپسي ساخت بیشــینه پالك خويش را دارند 
و به شــهر مانند يك کل يكپارچه نمي نگرند. شهروندان نیز 
حقوق شــهروندي معماري و شهرسازي خويش را نمي دانند 
و آن را درخواست نمي  کنند. در اين میان، براي بازيابي شهر 
تهران، نیاز به تخصص و تجربه معماران و شهرسازاني است که 
گزاره هاي در پیوند با شهرسازي، طراحي شهري، و معماري 
همواره برايشان مهم بوده اســت. از همین رو، طي اين دوره 
تالش شــده اســت تا با درنظرگیري پیچیدگي هاي فراوان 
شهر تهران، عناصر سودبر و مؤثر شــهر و سازوکار شهرداري 

از آموزه ها و نظرهاي اين متخصص ها  بهره گرفته شــود و تا 
اندازه توان در شهر دگرگوني ايجاد شــود. هدف از برگزاري 
نشست صمیمانه شــهرداري تهران با استادان و مفاخر حوزه 
معماري و شهرسازي نیز دستیابي به همین مهم بوده است. اين 
جلسه در پي سلسله جلســات گفت وگوهاي آقاي حناچي، با 
بخش هاي متفاوت اجتماعي و تخصصي در تاريخ 11اسفند ماه 
1399 برگزار شد. در اين گفت وگو، پیشــنهادها، انتقادها، و 
 ديدگاه هاي هريــك از متخصص ها بیان شــد که چكیده آن 

به شرح زير است:
  ضوابط به  عنوان کمینه هاي بايســته اما نابسنده، نیازمند 

بررسي پیوسته 
  عوارض شــهرداري و نیاز به ويرايش سازوکار روش برآورد 

اندازه آن
  درخواســت پشــتیباني و واگذاري برابرانه کارها به همه 

مهندسان مشاور 
  زبان حقوقي سندهاي شــهري و نیاز به ايجاد يك فضاي 

میان حوزه اي
  حق شهروندي و نابودي آن با ســاخت و سازهاي نادرست 

و بي وقفه 
  کیفیت و نقش حكمراني، کارشناســي، و سلیقه همگاني 

بر بهبود آن 
  ادارات درون و بیــرون ســازمان 

شهرداري تهران و نقد بر کارکرد آنها
  مشكالت کالنشهر تهران و شباهت آنها با ساير کالنشهرهاي 

دنیا

 تعیین مسیرالزامات 
طرح هاي معماري

يادداشت
عبدالرضا گلپایگاني؛   معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران

ادامه در 
صفحه7

در بحــث ابالغ قوانیــن مصوب 
مجلس از ســوي قوه مجريه در 
قانون اساســي پیش بیني هاي 
الزم صورت  گرفته اســت. تصور 
مي کنم در زمان رياست جمهوري 
بني صــدر بــود کــه به دلیــل 
بي توجهي او در مقام رئیس قوه مجريــه به مصوبات مجلس 
وقت در بازنگــري قانون اساســي اين اختیار بــه اختیارات 
رئیس قوه مقننه اضافه شــد کــه اگر دولت طــي 10 روز از 
اجراي قانون مجلس ســر باز زد يا به هر دلیلي ابالغ آن را به 
تعويق انداخت، رئیس مجلس رأســاً مي توانــد وارد میدان 
شــود و خود قانون را از طريق اعالم در روزنامه رسمي ابالغ 
 کند؛ ابالغي کــه دولت را ملــزم به اجــراي آن خواهد کرد.

همانطور که از اختیارات مجلس و در راس آن رئیس مجلس 
در قانون اساســي بر مي آيد، مجلس در دفــاع از مصوباتش 
نیازي به جنجال آفريني يا ماجراجويي ندارد. قانون روشــن 
اســت و اختیارات آن عیــان. اما اينكه مجلــس يازدهمي ها 

در اقدامــي مثــل رويكــرد ديروزشــان بحث شــكايت از 
رئیس جمهور بــه قوه قضايیــه را مطــرح مي کنند حكايت 
از آن دارد کــه جمعي در تالشــند تــا از هــر فرصتي براي 
 رودررويي و کشــمكش سیاسي و جناحي اســتفاده کنند.

 متأسفانه در شرايطي که اولويت هاي اساسي کشور پرداختن 
به امور و دغدغه هاي مردم اســت و مشــكالت معیشــتي و 
اقتصادي بر دوش مردم سنگیني مي کند و نیازمند همراهي، 
هماهنگي و همدلي قوا با هم براي چاره جويي از اين مشكالت 
اســت جمعي در خانه ملت و بــه نام مردم به گونــه اي رفتار 
مي کنند کــه ماحصلش جــز افزايش هزينه هــاي جناحي 
نیست. اين جمع متأســفانه در آســتانه انتخابات به گونه اي 
گام بر مي دارنــد و رفتار مي کننــد که گويــي مي خواهند 
 رقیــب را تمــام و کمال بــه گوشــه رينگ هدايــت کنند.

البتــه ايــن رونــد يعنــي بــه راه انداختــن بازي هــاي 
بچگانه بــراي  حاشیه ســازي  هاي مكــرر و جنجال آفريني 
بي ثمــر از ســوي مجلــس اگرچه با هــدف جلــب توجه 
افــكار عمومــي و تخريــب رقیــب انتخاباتــي صــورت 
 مي گیــرد امــا مي تواند نتیجــه معكوس داشــته باشــد. 
به اين معنا که مــردم در البه الي اين رفتارهــاي هیجاني و 
جناحي حاشیه ســازان  متوجه شــوند نتیجه عدم مشارکت 
جدي شان در انتخابات اسفند 98به تصاحب اکثريت مجلس از 
سوي تفكر و افرادي منجر شده است که به جاي گره گشايي از 
مسائل مردم و کشور مدام بازي هاي بچگانه طراحي مي کنند 
و به همین دلیل عزمشان را جزم مي کنند که با مشارکت در 

انتخابات سطح افراد انتخابي را باالتر ببرند.

 نتیجه معكوس 
جنجال آفریني هاي بي ثمر 

نگاه
حسین مرعشي؛   نماينده ادوار مجلس شوراي اسالمي

گفت وگوي 
7ميليارد  دالري 

 در سفر تاريخي  نخست وزير کره جنوبي به تهران
آزادسازي دارايي هاي ارزي ايران، فروش نفت و فعالیت دوباره 

شرکت هاي کره اي، محور اصلي گفت و گو هاست
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راه  حلي به نام 
فيلم- تئاتر

 کارگران  در
 صف بيمه بيکاری

لذت تماشاي تئاتر در صحنه و نشستن 
روي صندلي هــاي تماشــاخانه براي 
کســاني که عالقه مند تئاتر هستند، 
چیزي است که نمي توان جاي خالي اش 
را پر کرد. مقايسه تئاترهاي روي صحنه 
با فیلم- تئاترها اصوال اشــتباه اســت 
چرا که هر کدام هنر مســتقلي بوده و 
ويژگي هاي خود را دارد. در يك ســال 
اخیر و با تعطیلي مقطعي سالن ها شايد 
فیلم-تئاترها توانسته باشند تا حدی 
خأل تئاترهاي صحنــه اي را پر کنند 
اما به زعم خیلي از عالقه مندان تئاتر، 
تماشاي فیلم- تئاتر صرفا به اين دلیل 
است که بتوان آثار خوب نمايشي را بارها 
و بارها ديد و در آرشــیو نگه داشت. در 
سال هاي اخیر کیفیت فیلم-تئاترهاي 
ضبط شده بسیار متفاوت از قبل شده 
و آثار نمايشــي به صورت حرفه اي و با 
حضور چند دوربین و از زواياي مختلفي 
ضبط مي شــوند که همین مســئله 
نشان دهنده اهمیت تولید فیلم- تئاتر 
براي گروه هاي تئاتري است. صفحه22 

را بخوانید.

 فروردين است، هنوز کمر بهار تا نشده 
اما تا دلت بخواهد آفتاب زبانه مي کشد و 
هول و والي گرماي تموز به جان آدم ها 
افتاده است. هنوز مانده تا صالت ظهر، 
اما خورشید جا گرفته وسط آسمان و 
آدم ها بي حوصله و گرمازده، پوشه به 
دست، ماسك به صورت، پله ها را باال و 
پايین مي کنند. اينجا، اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعي اســتان تهران است. 
شــعبه جنوب غرب، نبــش خیابان 
ســرهنگ سخايي و ســي  تیر؛ همان 
 خیابان »همیشه بیدار« با درخت هاي

 باال بلندش. صفحه10را بخوانید.

 در اين روزهاي کرونايي 
 و تعطیلي تماشاخانه ها

 فیلم- تئاتر چه اندازه بیننده دارد؟

گزارش میداني از وضعیت کارگراني 
که به دنبال دريافت بیمه بیكاري، 

در روزهاي سیاه تهران راهي ادارات 
کار و تامین اجتماعي مي شوند

 فوتبال ايران
دست هاي پشت پرده ندارد
گفت وگو با محرم نويدکیا سرمربي سپاهان

صفحه 4

صفحه 3

 هوشمندسازي  جمع آوري زباله 
در 3مرحله

چرخه تفكیك، جمع آوري ، پردازش و بازيافت زباله
در تهران  با مصوبه شوراي شهر تهران  متحول مي شود
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 داستان تقابل مجلس يازدهم 
با دولت حســن روحاني، به مجلس

ســريالي پر فراز و فرود بدل 
شده اســت كه حاال در اوج خود، جايگاه 
رئيس جمهور و شخص حسن روحاني را 

نشانه گرفته است.
فرقي نمي كند كه بحث شرايط اقتصادي 
كشور و گراني ها باشد يا شــيوه مقابله با 
كرونا در ستاد وي ژه آن به فرماندهي حسن 
روحاني يا بحث اجراي مصوبه هســته اي 
مجلس يا هر موضوع ديگری كه بحث داغ 
روز است، منتقدان روحاني در بهارستان در 
كمترين زمان ممكن پشت هم صف آرايي 
مي كننــد و در لــواي طرح اســتيضاح 
رئيس جمهور يا شكايت از رئيس جمهور 
به قوه قضاييه امضا جمع مي كنند و كارزار 

تقابل با او را راه مي اندازند.
به جريان انداختن 2 طرح استيضاح حسن 
روحاني، شكايت از او به رئيس قوه قضاييه 
به خاطر ناديــده گرفتن قانون مجلس در 
توافق جديد با ســازمان بين المللي انرژی 
اتمي در اســفند ماه گذشته، همچنين به 
شــكايت از او به دليل قرمز شدن شرايط 
سالمت اكثر شهرهاي كشور به اتهام ضعف 
مديريت پاندمي كرونا  و حاال شــكايت از 
او به خاطر عدم  ابــالغ 13قانون، مواردي 
است كه در10 ماه گذشته از سوي مجلس 
 يازدهم عليه شــخص روحانــي صورت 

گرفته است.
 روندي كه به نظر مي رسد هرچه به زمان 
انتخابات نزديك مي شويم شيب تند تري 
مي يابد و مجلس اصولگراي يازدهم را در 
مصاف همه جانبه با دولت اعتدالي حسن 
روحاني قرار مي دهــد. فرقي نمي كند كه 
بحث مورد مناقشه ميان دو قوه چيست. 

منتقدان دولت در بهارستان چنان پُر حجم 
و كوبنده وارد ميدان مي شوند كه بيشتر از 
آنكه فرياد انتقاد و اعتراض شــان در مورد 
عملكرد دولت به گوش برســد، تهديد و 
تضعيف دولت و در راس آن رئيس جمهور 

نمايان مي شود.
در جديدتريــن اقــدام مجلــس بــراي 
رودررويي با پاســتور، ديروز نمايندگان 
شــكايت نامه اي جديد عليــه روحاني را 
راهي قوه قضاييه كردند. اين شكايت نامه 
در لواي تأييد گزارش كميسيون قضايي از 
عدم  ابالغ قوانين مصوب مجلس توســط 
رئيس جمهور صورت گرفت. طبق قانون 
اساسي مصوبات مجلس شوراي اسالمي به 
رئيس جمهور ابالغ مي شود و رئيس جمهور 
موظف اســت ظرف ۵ روز آن را امضا و به 
دولت ابالغ كرده و دولت هم موظف است 

ظرف 48 ساعت آن را منتشر كند.
به زعم منتقدان، حسن روحاني از صدور 
دستور براي اجراي 13 فقره 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 190 رأي موافق، 9 رأي مخالف 
و 9 رأي ممتنع از مجموع 23۵ نماينده به 

قوه قضاييه ارجاع شد.

روحاني كدام قوانيــن را ابالغ نكرده 
است؟

13فقره قانوني كه مجلســيان مي گويند 
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 دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور، 
قانون احكام دائمي برنامه توســعه كشور، 
قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادي، 
اجتماعــي و فرهنگي، قانــون الحاقي به 
آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي، 
دائمي شــدن قانون مجازات اســالمي، 
قانون الحــاق يك ماده بــه قانون تعيين 
تكليف استخدامي معلمان حق التدريسي 
و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت 
آموزش و پرورش، قانون الحاق يك تبصره 
به ماده 182 قانون آيين نامه داخلي مجلس 
شوراي اسالمي، قانون موافقتنامه خدمات 
هوايي دوجانبــه بين دولــت جمهوري 
اســالمي ايران و دولت كويت، قانون الزام 
دولت به پرداخت يارانه هاي اساسي، قانون 

اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها 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.

 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 به ويژه 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 
رئيس جمهوري ايران پس از انقالب يعني 
ابوالحسن بني صدر بر مي گردد كه قانون را 
بر آن داشت تا در بازنگري قانون اساسي، 

حق ابــالغ قانون را بــراي رئيس مجلس 
درصــورت بي توجهــي رئيس جمهور با 
ضوابط و شرايط مشــخصي محفوظ نگه 
دارد. اگرچه چنين بحثــی در به جريان 
انداختن شكايت از رئيس جمهور 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 تحريم ها 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 آيين نامه 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 234آيين نامه 
داخلي مجلس اين ظرفيــت را در اختيار 
مجلس و نمايندگان قرار مي دهد 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 
مي شــود، اما در دليل مســتتر آنكه گويا 
مجلس هم عزمي براي شــرحش ندارد، 
اين است كه قوانين فوق، نيازمند تدوين 
آيين نامه هستند و مجلس خود مي خواهد 
اين امر را پيش ببــرد. او مي گويد: 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 
پيش بيني شده اند و نيازي به جنجال سازي 

و رودررويي ندارند.
 آخرين باري كه بحث بر سر اجراي قوانين 
ميان مجلس شــوراي اســالمي و دولت 
مستقر چالش ساز شد، به سال 87و روابط 
پر حاشيه سال آخر مجلس هفتم و دولت 
نهم بر مي گردد. 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 احمدي نژاد، 
رئيس دولت نهم اين روند را برنتابيد و در 
نامه اي تند و سرگشاده به اين اقدام او خرده 

گرفت و بر تقابل ميان دو قوه دميد.

 روند تقابل بهارستان با پاستور در آستانه انتخابات رياست جمهوري شدت بيشتري گرفته است
قضايیمجلس باز هم از روحاني شكايت كرد

مجمع

كوتاه از ديپلماسي

 برگزاري نخستين جلسه رسيدگي
 به اتهامات حسن رعيت

نخستين جلسه رســيدگي به اتهامات حســن ميركاظمي معروف به 
حسن رعيت،  ديروز 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 مجموعه اي از جرايم را رقم زدند از اخالل كالن 
در نظام پولي و ارزي كشور تا ضربه به محيط زيست.نماينده دادستان تأكيد 
كرد: در برهه اي كه يك فرد عادي براي گرفتن وام بايد مدت ها در نوبت 
باشد و ضامن و وثايق معرفي كند، شبكه فساد ميركاظمي با محوريت 
شخص او اقدام به اخذ تسهيالت بانكي  كرده است. نماينده دادستان افزود: 
اخذ تسهيالت از 30 سالگي تا 40 سالگي دريافت شده بود، حال چطور 
مي شود يك جوان 30 ساله 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 400 صفحه است، در تشريح 
بخشی از آن  گفت: نخستين كارخانه اي 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 248 ميليون دالر براي واردات ورق 
از بانك كشاورزي تسهيالت اخذ شد كه رفع تعهد شده و ما نيز به آن ورود 
نكرده ايم. نماينده دادستان افزود: ۶4 ميليون يورو از بانك صادرات بابت 
واردات ورق با جعل و تقلب اخذ شد كه 2۵ ميليون يوروي آن را پرداخت 
كرده اند، اما رفع تعهد نشده و بارنامه به صورت جعلي تنظيم شده است كه 

متعلق به شركتي در دوبي مربوط به برادر ميركاظمي بوده است.

اميد دولت به تصميم كارشناسي تر 
 FATF مجمع در

با وجود تأخير دوباره مجمع تشخيص مصلحت نظام در بررسي لوايح 
FATF در سال1400، دولت همچنان نسبت به تعيين تكليف آنها در 
سال جديد اميدوار است. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس جمهور كه 
اخيرا در واكنش به اظهارات برخي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، وابسته ساختن تصويب لوايح به برداشتن تحريم ها در موضوع 
برجام را امري اشتباه خوانده بود، به ايرنا گفته »هرچند درباره تأييد 
يا عدم تأييد لوايح مرتبط با FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
نمي توان نظر قاطعانه داد، اما با توجه به كارشناسانه تر شدن فضاي 
بررسي FATF، اين اميدواري براي تأييد اين لوايح، وجود دارد. تأييد 
يا عدم تأييد اين لوايح واقعا قابل پيش بيني نيست و نمي توان 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 نشست ها داليل و نظرات خود را بيان مي كنند و هرچه 

نظرات كارشناسانه تر مي شود، اميدواري بيشتر مي شود.
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در اسفندماه به 
خبرنگاران گفته بود »بعضي از آقايان )اعضاي مجمع( گفتند شما 
تاريخي مشخص كنيد كه تحريم ها را كي برمي دارند. اگر فروردين ماه 
است،  به محض اينكه تحريم ها را بردارند ما بحث مي كنيم و نظر موافق 
مي دهيم ولي خود اين هم ابهام دارد يعني هيچ كس به اعضاي مجمع 
نمي گويد كه تحريم ها كي برداشته مي شود و اين گام بعدي چيست. 
ما منتظر پاسخ مستند و مكتوب دولتي ها هستيم تا در جلسه بعدي 

مجمع كه احتماالً به فروردين ماه مي افتد آن را بررسي كنيم.«
جنيدي با اشاره به همين موضوع و عدم تعيين تكليف لوايح در مجمع 
در مدت يك سال گفت: بيشــترين دغدغه اعضاي مجمع مسئله 
تحريم ها 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 تصميم گيري درباره اين معاهدات 
بود. او با بيان اينكه اين لوايح مبناي توفيق ما در فعاليت هاي تجاري 
و اقتصادي است، يادآورشد: تعيين تكليف اين لوايح صادرات ما را 
تسهيل كرده و عوايد ناشي از صادرات ما را به دليل كاهش هزينه انتقال 
وجوه، افزايش مي دهد. در واقع اين لوايح براي تحقق جهش توليد، 
پشتيباني از توليد و مانع زدايي ها كه شعارهاي سال گذشته و امسال ما 
هستند، ضرورت دارد. او اخيرا هم با تأكيد بر اينكه با پذيرش مشروط 
FATF و مرتبط كردن آن به لغو و برداشــته شدن تحريم ها موافق 
نيستيم و آن را منطقي نمي دانيم گفته بود: تحريم ها يك روز ممكن 
است وضع شوند و يك روز برداشــته، ما نبايد سرنوشت كشور را به 
سياست ها و رفتارهاي رئيس جمهور يك كشور يا ابرقدرت گره بزنيم.

  واعظي:   دنبال آزادي زندانيان ايراني در آمريكا هستيم
رئيس دفتر رئيس جمهور در پاسخ به سؤالي درباره تبادل زندانيان 
بين ايران و آمريكا گفت:  اين موضوع هميشه مطرح بوده است و ما 
هيچ گاه مخالفت نكرده ايم 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 به دنبال آزادي آنها هستيم و اگر ببينيم 
گشايشي در اين زمينه وجود دارد حتماً در اين جهت تالش خواهيم 
كرد. او گفت: براي اين موضوع از طريق واســطه ها گفت و گوهايي 

صورت مي گيرد./ تسنيم
 

    عراقچي:در مسير درستي حركت مي كنيم
معاون وزير خارجه ايران به شبكه NHK ژاپن گفت: بزرگ ترين مانع 
احياي برجام اين اســت كه اياالت متحده تمايلي به متوقف كردن 
تحريم هاي اعمال شده توسط دولت ترامپ ندارد. موضع ما اين است 
كه اگر اياالت متحده بخواهد به توافق هســته اي برگردد، عالوه بر 
تحريم هاي مرتبط با برجام، بايد كليه تحريم هاي اعمال شده توسط 
دولت قبلي را لغو كند. عباس عراقچي تأكيد كرد: ما در مسير درستي 

حركت مي كنيم و فضاي گفت وگوها سازنده و مثبت است.

    شمخاني ميزبان مشاور امنيت ملی عراق 
قاسم محمد جالل االعرجی، مشاور امنيت ملی عراق به دعوت رسمی 
دريابان علی شمخانی ، نماينده مقام معظم رهبری و دبير شورای 
عالی امنيت ملی در صدر هياتی فردا به تهران سفر می كند. در اين 
سفر مشاور امنيت ملی عراق با همتای ايرانی خود ديدار و پيرامون 
موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بين المللی با وی گفت وگو خواهد 

كرد. /ايسنا

اقدام علیه نطنز
صالحی: حادثه ديروز نطنز تروريسم هسته ای است، حق اقدام ايران عليه آمران محفوظ است

 يك روز پــس از رونمايي از 
دستاوردهاي صنعت هسته اي، هسته ای

نام نطنز دوباره به صدر اخبار 
بازگشــت. اين بار امــا خبر حادثــه اي در 
تاسيسات غني سازي 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 هيچ يك از مقامات سازمان 
انرژي دربــاره علت حادثــه و چگونگي آن 
توضيحي نداده. حتي هنوز مشخص نيست 
كه در پي اين حادثه تجهيزات هسته اي چقدر 
آسيب  ديده اســت. البته بهروز كمالوندي 
تأكيد كرد كه اين موضوع در دست بررسي 
است. به گفته سخنگوي سازمان انرژي اتمي، 
حادثه در بخشي از شبكه توزيع برق تاسيسات 
غني سازي نظنز رخ داده اســت، اما پس از 
بازتاب خبر حادثه جزئيات بيشتري درباره آن 
منتشر شد و رســانه هاي خارجي ادعاهايي 
درباره جزئيات آن منتشــر كردند. در حالي 
نمايندگان مجلس از مشكوك بودن ماجرا 
مي نوشتند كه رسانه های اسرائيلی نقش اين 
رژيم در حادثه را تأييد كرد. اين رسانه ها اعالم 
كردند كه حادثه نظنز به دليل حمله سايبري 
رژيم اســرائيل اتفاق افتاده است؛ اتفاقي كه 
نخستين حادثه تاسيسات نطنز در سال جديد 
است و البته بي سابقه نيست. در واكنشي ديگر  
علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژی اتمی 
نيز ضمن محكوم كردن اين حركت مذبوحانه 
بر ضرورت بر خورد جامعه بين المللی و آژانس 
بين المللی انــرژی اتمی با اين تروريســم 
هسته ای تاكيد كرد.او همچنين اين اقدام را 
نشان دهنده ناكامی مخالفان  مذاكرات ايران 
برای رفع تحريم های ظالمانه دانست. او تأكيد 
كرد كه جمهوری اسالمی حق خود را برای 

اقدام عليه آمران محفوظ می داند.

ادعاي رسانه هاي 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 هسته اي و در خالل تالش ايران براي 
وادار كردن غربي ها به لغو تحريم  ها بســيار 
مشكوك به خرابكاري و نفوذ است.« همزمان 
با اعالم اين حادثه در ايران روزنامه اسرائيلي 
جروزالم پســت 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 مقام هاي ايران و اسرائيل تأييد نشده 
است. وزارت خارجه و مقام هاي دولتي نيز تا 
لحظه تنظيم اين گزارش واكنشي نسبت به 

حادثه نطنز نداشتند.

وقتي نطنز لرزيد
سال 99   انفجار در تاسيسات نطنز خبرساز 
شــد. هر چند هنوز هم جزئياتي از علت و 
چگونگي اين حادثه منتشر نشده، اما رئيس 
ســازمان انرژي اتمي 2 روز قبل، آن را كار 

»دشمن« دانست. 
به گفته علي  اكبر صالحي »ســالن مونتاژ 
ســانتريفيوژ ما را دشــمن چند  ماه پيش 
منفجر كرد، ولي باز نايســتاديم و سالني را 
كه جبران كننده سالن از دست رفته است، 

به صورت موقت برپا كرديم.« ســخنگوي 
سازمان انرژي اتمي هم درباره انفجار تير ماه 
نطنز گفته بود: »خوشــبختانه اين حادثه 
تلفات جاني نداشته، اما خسارت هاي مالي 
قابل توجه بود.« شــوراي  عالي امنيت ملي 
هم درباره علت انفجار تير ماه تاسيســات 
غني ســازي نطنز اطالعاتي منتشر نكرد. 
اين شــورا در اطالعيه اي تأكيد كرده بود 
كه علت را »دقيق« مشــخص كــرده، اما 
به دليــل »مالحظات امنيتــي« در »زمان 
مناســب« در ايــن زمينه اطالع رســاني 
 مي كنــد؛ اتفاقــي كــه تاكنــون رخ 

نداده است.
 بــا ايــن همــه همزمــان بــا روز ملــي 
فناوري هســته اي ايران بار ديگر ســالن 
ســانتريفيوژهاي پيشــرفته را راه اندازي 
كرد. راه اندازي خط توليد سانتريفيوژهاي 
جديد »IR-9« اين امكان را به ايران مي دهد 
كه غني ســازي اورانيوم را تســريع كند. 
همچنين علي اكبر صالحــي هنگام افتتاح 
اين خط توليد گفت كه سازمان انرژي اتمي 
شــبانه روزي در تالش اســت تا تجهيزات 
حســاس را به دل كوه ببرد. اما بايد ديد كه 
حادثه نطنز چه واكنش هايي را در پي خواهد 
داشــت و بر مذاكرات وين دربــاره احياي 

برجام تأثيرگذار است يا نه.
در روزهای اخير و همزمان با پيشــرفت در 
مذاكرات احيای برجــام تحركات مخالفان 
برجام در منطقه افزايش يافته است. مقامات 
رژيم صهيونيستی در اظهار نظرات خود به 
صورت علنی از اين مذاكــرات ابراز نگرانی 
كرده اند و همزمان دست به تحركاتی عليه 
ايران زده اند. ادعای رســانه های اين رژيم 
درباره دست داشتن در حادثه ديروز نطنز 

در همين مسير صورت می گيرد.

ناكامي مجلس در اصالح  قانون انتخابات
 طــرح اصــالح قانون 

انتخابات مجلس يازدهم انتخابات
به بن بســت 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. آن هم 
درست بعد از نشست خبري سخنگوي 
هيأت رئيسه مجلس كه در آن گفته بود 
نظر مجمع براي اين طرح تامين شده 
است. محمدحسين فرهنگي حتي اعالم 
كرد كه مجلس اميدوار است اين طرح به 
سيزدهمين انتخابات رياست جمهوري 
برسد؛ چرا كه نمايندگان طرح اصالح 
قانون رياست جمهوري را به عنوان 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 
گسترده تر شدن سايه شوراي نگهبان بر 
انتخابات دانســتند. با اين همه به نظر 
مي رســد 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 

به دليل مغايرت با بنــد دوم اصل 110 
قانون اساسي رد شده است. براساس اين 
بند نظارت بر حسن اجراي سياست هاي 
كلي نظام از اختيارات و وظايف رهبري 
اســت. هيأتي هم كه به همين نام در 
مجمع تشخيص تشكيل شده از سال 9۶ 
اين وظيفه را به عهده دارد. حاال مجلس 
مي تواند بر مصوبه خود اصرار كند. اما 
دراين صورت مصوبه به مجمع تشخيص 
مي رود و اين نهاد بايــد بين نظر خود 
و مجلس داوري كنــد. اين اتفاق البته 
بي  سابقه هم نيست و مجمع تشخيص 
امروز در حالي اليحه پالرمو )مبارزه با 
جرايم سازمان يافته فرملي( را بررسي 
مي كند كه مجلس پس از ايرادهاي اين 
نهاد بر مصوبه خود پافشاري كرد. به اين 
ترتيب مجلس يازدهم نيز تا اينجا شبيه 
مجلس دهم و ادوار پيشين در اصالح 

قانون انتخابات ناكام مانده است.

تالش هاي 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 
رياســت جمهوري ارائه داد كه همگي 

در شوراي نگهبان رد شد. با وجود اينكه 
نمايندگان نزديك به يك  ســال ونيم 
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 نه تنها 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 مجلسي ها 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 
بي خاصيت كــردن احــراز صالحيت 
داوطلبان طراحي و تصويب« شده است. 
به اين ترتيب همه تالش هاي مجلس 
دهم براي اصالح قوانين انتخابات ناكام 
ماند. شــوراي نگهبان مدت ها ست در 
شرايطي خواهان اصالح قوانين انتخابات 
است كه با تمام طرح های قبلی در اين 
زمينه مخالفت كرده. آيا اصالح قانون 
انتخابات با مجلس همسوي يازدهم هم 
به نتيجه نمي رسد؟ بايد منتظر ماند و 

واكنش مجلس را ديد.

  تأييد و ترديدها درباره  ۳نامزد اصالح طلبان
دبيركل حزب مجمع ايثارگران درباره نظر اصالح طلبان 
نسبت به 3نامزد احتمالي اين جريان گفت: سيدحسن 
خميني يكي از كانديداهاي حداكثري اصالحات است 
كه در جبهه در مورد او صحبت هاي زيادي مي شود و 
احزاب و شخصيت ها به دنبال اين بودند كه او را متقاعد 
كنند، ولي تا امروز نپذيرفته است. اگر بپذيرند يكي از 
كانديداهاي مورد اجماع جبهه خواهند بود. جمع بندي 
مجمع ايثارگران هم اين بوده كه ما بايد در انتخابات، 
كانديداي حداكثري داشته باشــيم. جواد امام با اشاره 
به ديگر كانديداي اصالح طلبان افــزود: جهانگيري از 
ظرفيت هاي جريان اصالح طلبي اســت ولي تاكنون 
اراده و تصميمي از خود نشان نداده است. ايشان از افراد 
با تجربه و صاحب صالحيت است كه متأسفانه برخي 
ناكامي ها 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 به دنبال تحريك 
جامعه عليــه اصالح طلبان هســتند وگرنه الريجاني 

كانديداي جريان اصالح طلب نبوده و نيست./  برنا

  جليلي و قاضي زاده نامزد ما نيستند
يك عضو جبهه پايداري درباره فعاليت هاي انتخاباتي 
اين جريان سياســي و احتمال حمايت از اميرحسين 
قاضي زاده هاشــمي، نايب رئيس مجلس در انتخابات 

رياست جمهوري گفت: قاضي زاده 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 جلسه اي از شــوراي وحدت و ائتالف شركت 
نداشــتيم، اضافه كرد: تا امروز به صورت غيررسمي از 
ده ها نفر در جبهه پايداري براي انتخابات صحبت شده 

است./ برنا

  ۸ساعت و نيم امتحان اجتهاد براي خبرگان
آزمون اجتهاد از داوطلبان دومين انتخابات مياندوره اي 
پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري صبح ديروز در 
مصالي قدس قم برگزار شد. اين امتحان از 7 و نيم صبح 
تا ساعت 1۶ ادامه داشت. در مهلت ثبت نام از داوطلبان 
دومين انتخابات ميانــدوره اي پنجمين دوره مجلس 
خبرگان رهبري كه از تاريخ 13 فروردين ماه سال جاري 
به مدت يك هفته )تا 19 فروردين( ادامه داشت، 88 نفر 
براي 4 حوزه انتخابيه استان هاي تهران، قم، مازندران و 
خراسان رضوي كه شامل ۶ كرسي نمايندگي خبرگان 
اســت، ثبت نام كردند. بر پايه اين گــزارش 2۶ نفر از 
داوطلبان طبق تبصره )2( ماده )11( آيين نامه 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 اطالع رساني 

شوراي نگهبان

روی خط انتخابات

منابع داخلي ادعاي رسانه هاي خارجي را رد كردند 
سرپرست گروه فني بررسي حادثه در مجتمع غني سازي نطنز گفت: »اخباري كه از 
سوي برخي رسانه هاي خارجي درخصوص علت حادثه در مجتمع غني سازي نطنز 
منتشر شده صرفا فضاسازي رسانه اي 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: »هم اكنون مجموعه 
احتماالت ممكن درخصوص بروز اين حادثه به دقت در حال بررسي است و به محض 

مشخص شدن علت قطعي حادثه، اطالع رساني الزم انجام خواهد شد.«  نورنيوز 

ث
مك
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  از ابتداي ارديبهشــت يعني 
چهارشــنبه هفته آينده نرخ حمل و نقل

كرايه هاي حمل ونقل عمومي 
در تهران افزايش مي يابد؛ افزايشي حداقلي 
نســبت به تورم، گــران شــدن قطعات و 
تجهيزات نــاوگان حمل ونقــل عمومي و 
آســيب هاي فراواني كه كرونا بر پيكره اين 
ناوگان وارد كرده، افزايشي كه تنها مي تواند 
التيامي بر جبران خسارات ها باشد. همين 
حاال هم اگــر پــاي درددل تاكســيرانان 
بنشينيم، به طور حتم آنها از روزگار سخت 
معيشت خود مي گويند و اينكه چقدر قيمت 
قطعات، سرويس هاي دوره اي و تعميرات باال 
رفته است. بي ترديد اين مسئله براي مترو و 
اتوبوس هم صدق مي كند. تنها درنظر بگيريد 
كه به صورت ميانگين در سال گذشته هرماه 
كرونا درآمدهاي مترو را 70ميليارد تومان 
كاهش داده و پيش بيني مي شــود اين رقم 
امســال ماهانه 100ميليارد تومان باشــد. 

اتوبوسراني هم كه وضعيتش مشخص است؛ 
صورتش را با سيلي سرخ نگه داشته و با تمام 
ظرفيت خدمت رســاني مي كند. در چنين 
اوضاعي سؤال اينجاست كه آيا با تورمي كه 
روبه رو هستيم، افزايش 25تا35درصدی نرخ 
كرايه ها مي تواند خســارات را جبران كند و 
درآمدهاي شــهري و بخش هــاي مختلف 
حمل ونقل همگاني پايتخت را بهبود دهد؟ 
براي پاسخ به ســؤال، با كارشناسان و چند 
مدير شهري گفت وگو كرده ايم. مرور وضعيت 
و تنگناهاي موجود بهتر مي تواند مسئله را 
روشن كند و به اين سوال پاسخ دهد كه چرا 
كرايه ها گران شــد؟ به هرترتيــب هزينه 
نگهداشــت، تامين قطعات و تامين ناوگان 
بيش از ميزان افزايش قيمت بليت اســت و 
تاكنون در اين بــاره نماينــدگان مردم در 
شوراي شهر براي حمايت از جيب مسافران 
مانع از افزايش كرايه هاي مقرر قبلي شده اند.

قيمت عادالنه براي تداوم عملكرد 
در هميــن ارتبــاط ميرفاضــل نيكــزاد، 
كارشناس حوزه اقتصاد شهري و حمل ونقل 

به همشهري مي گويد: »شــهرداري تهران 
در شرايط بســيار حاد اقتصادي به گونه اي 
كنترل شــهر را به عهده گرفته است كه كم 
از معجزه ندارد. همانطور كه شاهد هستيد 
اين ســازمان بدون كمك هــاي دولتي و با 
ابتكار عمل و جذب بخش ســرمايه گذاري 
خصوصي توانسته به خوبي مديريت شهري 

را به عهده بگيرد.
 نمونــه اخيرش كلنگ زني خــط 10مترو، 
بهره برداري از ايســتگاه هاي جديد مترو يا 
رونمايي از قطار ملي مترو در شرايط اقتصادي 
كنوني است كه اتفاق بزرگي نه در پايتخت 
بلكه در كشور به شــمار مي آيد.« بخشي از 
صحبت هــاي نيكزاد بــه عدم حمايت هاي 
دولتي برمي گردد؛ يعني پرداخت نشــدن 
يارانه بليت مترو و اتوبوس  و اينكه دولت هاي 
مختلف هيچ گاه سهم خود از يارانه بليت را 
نپرداخته اند. طبق قانون، يك ســوم هزينه 
بليت، به عهــده دولت، يك ســوم به عهده 
شهرداري  و يك سوم ديگر به عهده مسافران 
اســت. اما با پرداخت نشــدن سهم دولتي، 
شهرداري هميشه تالش كرده تا اين هزينه 

را به دوش بكشد.
ميرفاضل نيكزاد درباره هزينه هاي حمل ونقل 
عمومي و اقداماتي كه براي توسعه مترو انجام 
شده مي گويد: »شــهرداري مي تواند براي 
اســتفاده از پولي كه مردم هزينه مي كنند 
براي بهره برداري از زيرساخت هاي 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 حمل ونقــل عمومي 
در كشــورهاي مختلف دنيا انجام داده ام و 
گران ترين نرخ بليت متــرو و اتوبوس براي 

هر سفر به طور متوسط براي كشور لندن و 
ارزان ترين قيمت بليت براي شهر قاهره در 
كشور مصر است. اســتانبول، دوبي، صوفيه 
بلغارســتان و مســكو حدود يك دالر براي 
هر سفر شهري مي پردازند كه با پول كشور 
ما معادل 25هــزار تومان اســت. اما نكته 
قابل تامل 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 
يارانه پرداخت مي كنيم.« او اضافه مي كند: 
»نكته مهم ديگر در مهندسي حمل ونقل دنيا 
اين است كه بخش اعظم و حياتي براي تداوم 
عملكرد سيستم حمل ونقل عمومي فروش 

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 بليت در انتخاب سفر از طرف 
مردم مهم اســت و بايد براي مديريت شهر 
به گونه اي عمل كنيم كه همه سرويس هاي 
حمل ونقلي بتواننــد موفق عمل كنند. بايد 
استفاده از مدهاي ترددي را به طور يكنواخت 
در بين جمعيت كالنشهرها تقسيم كرد كه با 
توجه به هزينه هاي صرف شده هيچ سيستم 

حمل ونقلي در كشور متضرر نشود.« 

افزايش بليت عوايدي ندارد
مل  مديـــرعا
شركت واحـد 
ني  توبوســرا ا
تهــران نيــز 
دربــاره اعالم 
افــــــزايش 
25درصدي قيمت بليت اتوبوس هاي شهری 

اعضاي شوراي شهر تهران در دويست و هشتاد و پنجمين 
جلســه تذكرات و مواردي را مطرح كردنــد كه به طور 

خالصه در زير مي خوانيد.

گره كور ناوگان عمومي بايد به دست دولت باز شود
محسن هاشــمي رفسنجاني: 
همزمان با تشديد وضعيت كرونا 
در تهــران، موضــوع نــاوگان 
حمل ونقل عمومي و تأثير آن در 
افزايش مبتاليان مطرح مي شود. 
با توجه به نقش مؤثر ازدحام در 
سيستم حمل ونقل عمومي در تشــديد بيماري كرونا، از 
دولت مي خواهيم در كنــار توجه تبليغاتي به حمل ونقل 
عمومي تهران، گره كور شده تأمين اتوبوس و واگن را باز 

كند. همچنين مي توان از طريق تشكيل جلسه با حضور 
رئيس جمهور، ناهماهنگي ميان دســتگاه هاي اجرايي و 
سيستم بانكي را در راســتاي تأمين اعتبار توليد ناوگان 
حمل ونقل عمومي تهران، برطرف كرد. همچنين درباره 
نخستين قطار ملي مترو كه هفته گذشته رونمايي شد بايد 
بگويم كه با توجه به اعالم 80درصدي بومي سازي  قطار  
ملي، طبيعي است كه امكان استفاده از اعتبار اسناد ارزي 
براي توليد انبوه وجود ندارد. بنابراين بايد دستور شفاهي 
رئيس جمهور در مراســم رونمايي به ســرعت اجرايي تا 

بودجه توليد قطارهاي ملي تأمين شود.

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

نقليه ســنگين را مطرح كرده اند، اما همچنان شــاهد 
عمليات عمراني و تردد خودروهاي سنگين در طول روز 
هستيم كه سبب سلب آرامش از شهروندان شده است؛ 
بنابراين به شــهرداري هاي مناطق تذكر مي دهم كه با 

جديت اين موضوع را پيگيري كنند.

پايش زيرسطحي درختان كريدور سبز تهران
سيدآرش حسيني ميالني: مدتي پيش در خيابان وليعصر 
شاهد سقوط درخت چنار 60ساله بر اثر وزش باد خفيف 
بوديم كه نگراني هايي 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 مي شود؛ بنابراين الزم است سازمان 
بوستان ها با همكاري سازمان آتش نشاني گزارش جامعي 
از آمار سقوط درختان و ناپايداري مشهود آنها به تفكيك 

شريان هاي اصلي شهر تهيه و منتشر كنند. 

كارشناسان در گفت وگو با همشهري مي گويند، پرداخت نشدن يارانه بليت از سوي دولت و باال رفتن  هزينه تجهيزات، 
نگهداشت و نوسازي از داليل افزايش نرخ كرايه حمل ونقل عمومي  از اول ارديبهشت ماه است

چرا كرايه ها  افزايش يافت
زهرا كريمي

خبر نگار

يادداشت

 طرح جامع مديريت پسماند؛ 
نقشه راه تحول

 اليحه طرح جامع مديريت پســماند در 
صحن شــوراي اســالمي مورد بررسي و 
تصويب قرار گرفت و ريل گذاري جديدي را 
براي يكي از مهم ترين حوزه هاي خدماتي مديريت شهري در افق زماني 
20ساله آينده ترسيم كرد. براي اينكه درك بهتري از شرايط موجود در 
عرصه پسماند داشته باشيم، ابتدا بايد ِشمايي از وضعيت مديريت پسماند 

شهر داشته باشيم:
هم اكنون سرانه توليد پسماند در تهران 764گرم در روز است كه 

492گرم بــه بخش خانگي و 272گرم بــه بخش غيرخانگي 1
اختصاص دارد.

براساس نتايج نمونه گيري هاي انجام شده در مبدأ، 58درصد 
پســماندهاي خانگي، غذايي بوده، 34درصد پسماند خشك 2

ارزشمند و 8درصد پسماند خشك غيرارزشمند است كه تركيب پسماند 
خشك ارزشمند شامل پالستيك ها 18درصد، مقوا و كارتن 10درصد، 

فلزات 1.5درصد، شيشه 2.5درصد و نان 3درصد است.
فركانس جمع آوري پسماند حداقل يك بار در شبانه روز است اما 

در بسياري از مناطق اين كار بيش از يك بار انجام مي شود. در 3
10درصد نقاط نيز فركانس جمع آوري پســماند تا 3بار در روز برآورد 
مي شــود، درحالي كه در بسياري از كشــورهاي توسعه يافته فركانس 

جمع آوري يك بار در هفته است.
بيش از 80درصد پســماند توليدي به آرادكوه )بين 5000 تا 

5500تن( حمل مي شود. به طور كلي 60درصد كل پسماند 4
توليدي تهران دفن مي شود كه درصد دفن اصولي آن ناچيز است. در مورد 

پسماند ساختماني 62درصد منتقل شده و 95درصد آن دفن مي شود.
ميزان وصول هزينه هاي خدمات پسماند حدود 50درصد است. 

اكنون پرداخت كامل عوارض فقط در زمان نقل و انتقال ملك يا 5
انحصار وراثت اجباري است و در حالت عادي، سازوكاري براي دريافت 

به روز اين عوارض وجود ندارد.
 گسترش زباله گردي و شكل گيري يك بخش غيررسمي بزرگ، 

فعاليت كودكان كار در بخش هاي غيررسمي، اعتراض به فعاليت 6
مجتمع آرادكوه، ميزان پايين مشــاركت اجتماعي در ذخيره سازي و 
تفكيك از مبدأ و سردرگمي شهروندان با  اجراي برنامه هاي مختلف و 

منقطع، جزو آسيب هاي اجتماعي مهم در حوزه پسماند است.
با تكيه بر موارد يادشــده، بايــد بپذيريم كه تهران براي زيســت پذير 
باقي ماندن و مديريت بهينه و متناسب با استانداردهاي محيط زيستي و 
بهداشتي چاره  و الزامي جز اصالح در روند مديريت پسماند خود ندارد؛ 
چراكه ادامه روند موجود، نه تنها ديگر متناســب با توان اقتصادي شهر 
نيســت بلكه لطمات غيرقابل جبراني به محيط زيست تهران و حريم 
پيراموني آن وارد مي كند. در پاسخ به اين معضالت، طرح جامع مديريت 
پسماند تهران با چشم اندازي 20ســاله و 6 هدف يكپارچگي كليدي 
سيستم مديريت پسماند شهري، بهينه سازي فرايندهاي موجود مديريت 
پسماند، پايداري اقتصادي و مالي، كمينه سازي اثرات سوء بهداشتي و 
محيط زيستي، جلب مشاركت حداكثري و كاهش آسيب ها و اثرات سوء 

اجتماعي و فرهنگي مورد تدوين قرار گرفت.
تغيير سيستم جمع آوري از فرم فعلي به سيستم تركيبي جمع آوري از 
درب منزل و مخازن هوشمند، يكي از مهم ترين خروجي هاي طرح جامع 
مديريت پسماند است و دستاورد ملموس آن، كاهش پديده زباله گردي 
و بهبود منظر شهري است. در اين چارچوب، تعداد غرف بازيافت بايد به 
سه برابر وضعيت فعلي افزايش يافته و استفاده از خودروهاي ملودي دار 
با استفاده از ظرفيت هاي هوشمندسازي، ارتقاي جدي يابد. همچنين 
فركانس جمع آوري در افق طرح به 2بار در هفته خواهد رسيد. در اين 
طرح با حذف 2 ايســتگاه مياني پرمعضل و احداث 4كارخانه پيشرفته 
پردازش )MRF( در مجاورت ايســتگاه هاي مذكور، حمل پسماند به 
مركز دفن آرادكوه به ميزان 20درصد تا  ســال 1404كاهش خواهد 
يافت كه از نظر ترافيكي و محيط زيستي اثر مثبت قابل توجهي است. 
همچنين تغييرات گسترده اي در ســايت آرادكوه جهت كاهش نرخ 
دفن و كاهش انتشــارات محيط زيستي پيش بيني شــده و با انتخاب 
سناريوي حداكثرسازي بازيابي منابع از كمپوست و توليد سوخت جامد 
بازيافتي )SRF( ، در افق طرح كاهش دفن به ميزان 45درصد نسبت به 
وضعيت كنوني پيش بيني شده است. براي جلوگيري از انتشار بوي بد 
نيز، تا پايان سال 1403 كليه ظرفيت توليد كمپوست موجود با تغيير 
فرايند هوادهي به سيستم سرپوشيده تبديل مي شود. تغيير در روش 
وضع و وصول بهاي خدمات به سيستم پرداخت براساس ميزان دورريز 
)PAYT( رهيافت مهم ديگري است كه براساس آن عدالت محيط زيستي 
محقق شده و شهروندان براساس وزن زباله توليدي خود بهاي جمع آوري 
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 كليدي ترين راهبردها براي 
اجراي مؤثر در ريل گذاري جديد مديريت پسماند، يكپارچگي سازماني 
و جلوگيري از جزيره اي عمل كردن فعاليت ها ست. در اين چارچوب، بايد 
سازمان مديريت پسماند متولي كليه خدمات جمع آوري پسماند، دفن، 
پردازش و بازيافت آن باشــد. اين در حالي است كه در وضعيت كنوني 
شاهد غلبه نگاه منطقه اي در فرايند مديريت پسماند بوده و اين موضوع 
تبعات چندي چون عدم شفافيت درآمدهاي پسماند خشك ارزشمند و 
ظهور شبكه هاي غيررسمي و گاهي بزرگ جمع آوري زباله داشته است. 
در اين مسير، شهر تا سال 1403 به 9پهنه تقسيم شده و كليه خدمات 
جمع آوري پسماندهاي خشك، تَر، مخلوط، حجيم و راهبري ايستگاه هاي 
انتقال و خطوط پردازش در هر پهنه به يك پيمانكار واگذار مي شــود. 
عمليات رفت  و روب نيز از عمليات جمع آوري تفكيك شــده و توسط 
مناطق و زيرنظر معاونت خدمات شهري اجرا خواهد شد. نكته مهم اينكه 
هرچند موضوع مديريت پسماند شهر تهران، مسئله    جديدي نيست و 
از 114سال پيش كه بلديه تهران تاسيس شد تا به امروز، مسئله رفت 
و روب و نظافت معابر شهري به ويژه در 6دهه اخير ازجمله دغدغه هاي 
مقاطع مختلف مديريت شهري بوده، اما آنچه مشهود است، اين است 
كه روند كار حاكم بر فعاليت ها عمدتا اقتضايي بوده و اكنون شهر ما با 
توجه به چالش ها و فرصت هاي پيش رو نياز دارد حركتي برنامه محور 
را در حوزه پسماند در پيش گيرد. قطعا در چنين شرايطي مقاومت هايي 
هم در بخش هاي مختلف سازماني، هم در ميان ذي نفعان به ويژه شبكه 
غيررسمي جمع آوري پســماند و هم در ميان بخشي از شهروندان رخ 
خواهد داد. اين مسئله ضرورت حمايت همه جانبه، سيستمي و مؤثر اركان 
مختلف مديريت شهري از اجراي طرح جامع مديريت پسماند را روشن 
مي سازد. بي ترديد دستيابي به اين مهم جز با مشاركت و آموزش گسترده 
مردم فراهم نمي شود .شوراياران و سمن ها به عنوان دو پيشران مديريت 
شهري، در اين عرصه مي توانند نقش جدي در گفت وگوهاي جمعي، اقناع 
شهروندان، جلب مشاركت هاي اجتماعي و آموزش هاي مردمي داشته 

باشند و در موضوع تفكيك پيشگام باشند.

   فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران
يكي از مدهاي حمل ونقل عمومي شبكه مترو است كه اين مد از 
حمل ونقل 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 2هزار و300، خط فرودگاه 
امام خميني )ره( 10هزار تومان و خط هشتگرد 6هزار تومان است و 
ميانگين چهار نوع بليت متروي تهران و حومه 25 درصد افزايش داشته است. خطوط درون شهري 
ناحيه بندي دارد و در اين نواحي بر حســب كيلومترها تا سقف 20درصد هم تخفيف مي دهيم. 
براي اين شرايط 2ايده كلي داريم و اينكه شبكه حمل ونقل همه درآمدش را از مردم نمي گيرد و 
بايد از حمايت هاي دولتي برخوردار باشيم و دولت پشتوانه ما باشد و از طرفي بر اساس مصوبه 
مشخص و براي سرپا نگه داشتن شبكه حمل ونقل عمومي بخش اندكي از آن را از مردم دريافت 
و اجرا مي كنيم. نبايد فراموش كرد كه طي يك ســال اخير بيماري كرونا به سيستم حمل ونقل 
عمومي خسارت هايي را وارد كرد ولي با اين همه با توجه به وظايفي كه  به عهده داريم اميدواريم با 
نبود كمك هاي اعتباري از سوي دولت با ميزان سهمي كه از مردم دريافت مي شود و سهم بخش 

شهرداري بتوانيم بهترين خدمات رساني را در شهر به آنها ارائه و رضايتشان را جلب كنيم.

20درصد تخفيف در افزايش 25درصدي قيمت بليت مترو

میزان قیمت های بلیت مترو
سال 1400)قیمت ها به تومان(سال 99 )قیمت ها به تومان(نوع بلیت

15002000بلیت تک سفره داخل شهری
18002300تک سفره حومه

900010000تک سفره فرودگاه امام خمینی)ره(
50006000تک سفره هشتگرد

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

هوشمندسازي  جمع آوري زباله در 3مرحله
 جلسه 285پارلمان شهري، ديروز در 

حالي برگزار شــد كه بررسي اليحه شورا
»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 
زباله هاي  تَر و خشــك و كاهش انواع زباله ها اعم از 
خانگي و ســاختماني و... كه اين روزها چالش شهر 

تهران و دغدغه مديريت شهري محسوب مي شود. 
البته اين موضوع قدمت 50ساله دارد و از اين رو براي 
پايان دادن به اين معضل، سال 97 پس از اينكه پيروز 
حناچي سكان مديريت شهري پايتخت را به دست 
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 99 شهردار تهران 
اليحه »طرح جامع مديريت پســماند تهران« را با 
چشم انداز 20ساله به شوراي شهر تهران ارائه داد كه 
يك فوريت آن تصويب و براي بررسي بيشتر و جامع تر 

به كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري 
ارجاع داده شــد. با توجه به اينكه زمان اجراي اين 
اليحه از سال 1400 تا 1420پيش بيني 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 اجرايي شدن اين اليحه 
گفت كه مديريت پسماند، موضوع بسيار مهمي است 
و از اين رو مطالعات و بررســي هاي عميقي توسط 

مهندسان مشاور انجام شده  است. 

طرحي كه مشكل 50ساله پسماند را حل مي كند
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 صحبت هايش 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، 
بهينه ســازي  فرايندهاي موجــود در به كارگيري 
فناوري مديريت پسماند، پايداري اقتصادي و مالي 
سيستم مديريت پسماند شهري، كميته سازي  اثرات 
سوء بهداشتي و محيط زيســتي سيستم مديريت 
پســماند، جلب مشــاركت حداكثري شهروندان و 

خدمات گيرندگان و كاهش آســيب ها و اثرات سوء 
اجتماعي، فرهنگي سيستم مديريت پسماند شهري، 
تدوين شده است. به گفته رئيس كميسيون سالمت، 
محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران با 
اجرايي شدن اين اليحه، در يك افق 20ساله مي توان 
مشــكالت مربوط به حوزه پســماند پايتخت را كه 

قدمت 50ساله دارد، حل كرد.
به گفته زهرا صدراعظم نوري، سال 98 روزانه حدود 
6 هزار تن پســماند خانگي و غيرخانگي و 30هزار 
تن پسماندهاي ســاختمان توليد مي شد كه  توليد 
اين حجم از زباله در گذر زمان چالش هاي جدي در 
پايتخت ايجاد مي كند. اين عضو شوراي شهر با اشاره 
به اهداف اليحه طرح جامع مديريت پسماند تهران، 
گفت: »شناسايي پسماند مسكوني و غيرمسكوني، 
تفكيك از مبدأ، ذخيره سازي و جمع آوري، بهسازي 
سايت آرادكوه، بهينه سازي ايستگاه انتقال، مديريت 
پسماند هنگام ســاخت، بهسازي ســايت آبعلي، 

مديريت پسماندهاي پزشكي بي خطر شده، مديريت 
پسماند حجيم و كاهش از مبدأ و... ازجمله اهداف و 
موضوعات اصلي پيش  بيني شده 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، اطالع رســاني، 
جلب مشاركت و ســرمايه گذاري بخش خصوصي، 
اصالح ساختار سازماني، هوشمندسازي و اخذ بهاي 
خدمات مديريت پسماند هم توجه شده است. زهرا 
صدراعظم نوري در ادامــه صحبت هايش به بهاي 
مديريت پسماند هم اشاره اي كرد و گفت كه بهاي 
مديريت پسماند واقعي نيست و نظام ناعادالنه اي در 
تعرفه هاي پســماند وجود دارد كه شهرداري تهران 
توان اخذ تعرفه ها را ندارد و براساس گزارش  ها حدود 
هزار و 600 ميليارد تومان طلب انباشته از فيش  هاي 

صادره وجود دارد و قادر نيست آنها را وصول كند.

تذكرات

سيد آرش حسيني ميالني
 عضو شوراي شهر تهران
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   10گام طرح جامع مديريت پسماند با 3 محور اصلي تفكيك، جمع آوري و پردازش
مصوبه طرح جامع مديريت پسماند شهر تهران داراي گام هاي مختلفي است تا سرانجام ابتدا طي 3سال نخست و در ادامه 
طي سال هاي آينده، نتايجي براي هوشمندسازي جمع آوري پسماند، تفكيك، پردازش، بازيافت، كاهش و استحصال 

انرژي از طريق پسماند حاصل شود. در اين ميان، 10گام مهم اجرايي از طرحي كه به اجرا در مي آيد، به شرح زير است:
1  تفكيك كامل زباله هاي خشك ارزشمند در مبدأ از طريق خودروهاي ملودي و راهكارهاي تشويقي و تنبيهي مؤثر 

در مديريت پسماند و ارائه بسته هاي تشويقي براي افزايش تفكيك پسماند از مبدأ
2  افزايش غرفه هاي بازيافت براي جمع آوري پسماندهاي خشك تفكيك شده از 400غرفه به 1200غرفه در 5سال آتي

3  استفاده بهينه و بازيافت پسماندهاي ساختماني كه امروز حدود 95درصد آنها دفن مي شود
4 جمع آوري هوشمند زباله هاي  تَر از درب منازل 

5 حذف زباله گردي با استفاده از روش هاي نوين جمع آوري، سطل هاي جديد و طرح كاهش پسماند
6  ايجاد سايت هاي مخصوص براي پسماندهاي پزشكي، ساختماني، عمراني و عادالنه سازي بهاي خدمات مديريت 

پسماند ساختماني و عمراني
7  استفاده از اقتصاد پسماند براي خودگرداني مديريت پسماند

8 تعيين بهاي خدمات به ازاي پسماندهاي توليد شده كه زمينه را براي ترغيب شهروندان به استفاده بهينه از وسايل 
و توليد پسماند كمتر، فراهم مي كند 

9  اصالح فرايند ورود، جداسازي و دفن پسماند در آرادكوه تا   مشكالت زيست محيطي اين سايت برطرف شود
10  تبديل ايستگاه هاي انتقال پسماند به سايت هاي پردازش پسماند و تجميع خدمات از جمع آوري تا پردازش و 

واگذاري عمليات آنها به يك پيمانكار در هر يك از 9پهنه شهر تهران

از اول ارديبهشــت  مي گويــد: »با توجه به 
اتفاق هاي يكي،دو ســال اخيــر در اقتصاد 
كشور مانند تحريم ها، افزايش نرخ ارز و تورم، 
همچنين كاهش مسافر به دليل شرايط كرونا، 
اقتصــاد حمل ونقــل عمومــي به ويژه در 
بخش خصوصــي متزلزل شــده و در حال 
زمينگير شدن اســت. حتي اگر يك روز به 
نرخ هاي قبلي، از ابتداي ارديبهشت اضافه 
نشــود، به قشــر راننــدگان اتوبــوس در 
بخش خصوصــي كــه اكثراً قشــر ضعيف 
جامعه اند آسيب وارد خواهد شد.« محمود 
ترفع همچنين مي گويد: »نرخ تعيين شده بر 
اساس مصوبه شــوراي شــهر كه به تأييد 
فرمانداري رسيده و به اتوبوسراني ابالغ شده 
است با سقف افزايش كرايه ها 35و متوسط 
افزايش 25درصد اســت، البته اين افزايش 
نرخ عوايــدي بــراي شــهرداري تهران و 
اتوبوسراني ندارد؛ چراكه 90درصد خطوط 
اتوبوسراني توسط بخش خصوصي مديريت 

مي شود.«  
نكته اي 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 قرار مي گيرد. همچنين تخفيف هاي 
مربوط به كارت بليت بــه زودي به تصويب 
هيأت مديره شــركت اتوبوسراني مي رسد. 
ميزان نرخ كرايه هــاي اتوبوس نيز به زودي 
روي همه اتوبوس ها برچسب گذاري مي شود 
و كرايه ها در هر خط مشــخص خواهد شد.  
اين در حالي است كه افزايش 25درصدي 
قيمت بليت مترو هم بر اساس نرخ تمام شده 

بليت مترو  اعمال خواهد شد. 
محمد  عليخاني، 
رئــــيـــــس 
كمـيـسيـــون 
عـــمــــران و 
نقــل  حمل و
شهر  شــوراي 
تهران در ايــن رابطه مي گويــد: » قيمت 
تمام شــده بليت مترو براي ســال 1400 
به طور متوسط حدود 19هزار و 500 تومان 
براي هر سفر اســت و به صورت حداقلي با 
تقبل بخش زيادي از ســهم يك ســومي 
شــهروندان از قيمت تمام شــده بليت و با 
درنظر گرفتن كاهش فشــار اقتصادي به 
شهروندان در استفاده از حمل ونقل همگاني 

تعيين شده است.«
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حصر نرخ سود براي حمايت از بورس

وزارت صنعت در بخشــنامه اي به همه دستگاه ها مهلت داد حداكثر تا آخر  صنعت
فروردين تمهيدات و اقدامات اجرايي مناسب براي تحقق شعار امسال؛ يعني 
توليد، پشتيباني ها ، مانع زدايي ها را انجام دهند، بخشنامه ستاد تشكيل شده 
در وزارت صنعت نشان مي دهد به رفع انحصار در بازار ها به عنوان مانع اصلي توليد توجهي 
نشده است. به گزارش همشهري، در يكصد و دوازدهمين 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 تشكل هاي 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، تصويب نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مزاحم و مانع توليد، اشتغال و توسعه 
تجارت و ســرمايه گذاري اقدام كند و محور هاي مرتبط و پيشــنهادي را حداكثر تا پايان 

فروردين به دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد ارسال كند.

اقداماتي كه بايد دستگاه ها انجام دهند
17دستگاه و وزارتخانه از اعضاي ستاد تســهيل و رفع موانع توليد به شمار مي آيند. اين 
دستگاه ها موظف شــده اند تا پايان فروردين موانع جهش توليد را شناسايي و اعالم كنند. 
از جمله اقداماتي كه اين دســتگاه ها بايد انجام دهند شناســايي و گــردآوري قوانين و 
مقررات مرتبط با فعاليت هاي اقتصادي، تجارت، سرمايه گذاري و اشتغال است. هر كدام از 
دستگاه هاي مرتبط با ستاد رفع موانع توليد همچنين بايد پيشنهاد هاي خود را براي اصالح 
تصويب نامه هاي مزاحم و مانع توليد و اشتغال ارائه كند. قرار است دبير خانه ستاد تسهيل 
و رفع موانع توليد هم در هفته نخست ارديبهشت ماه پيشنهاد ها و راهكار هاي ارائه شده را 

جمع آوري كند و به راهكار مناسبي در اين زمينه برسد.

موانع شناسايي شده بر سر توليد
طبق بررسي هاي اين ستاد عواملي از جمله نوسان هاي اقتصادي و ارزي، تورم و نرخ سود 
بانكي، قاچاق كاال، فضاي كسب وكار و نبود ثبات قوانين و مقررات، تحريم ها و زيرساخت هاي 
تجارت خارجي، مسائل بانكي، مالياتي وگمركي، تامين اجتماعي و نيروي كار، محيط زيست 
و منابع طبيعي و همينطور زيرساخت هاي توليد از جمله موانع موجود بر سر توليد هستند. 
با اين حال اين ستاد در جريان بررسي هاي خود از موانع توليد به انحصارهاي موجود به ويژه 
انحصار هاي دولتي در بازار هــاي مختلف كه مانع اصلي رقابت پذيري براي شــركت ها و 
كسب وكار به زعم اقتصاددانان است، اشاره اي نكرده و صرفا به جمالت كليشه اي و تكراري 
بسنده كرده است. اين ستاد همچنين بسته اي را براي حل چالش هاي موجود برسر توليد 
و رشد آن تهيه كرده كه شامل 3محور كلي است؛ در اين بسته پيشنهاد شده در كوتاه مدت 
اقدامات اجرايي براي حذف برخي مقررات و تعيين مشــوق ها انجام شود و در ميان مدت 
هم سياســتگذاري و برنامه ريزي هاي جامع تري انجام شود و در عين حال مصوبات قبلي 
مورد پيگيري قرار گيرد.اين ستاد پيشنهاد كرده در كوتاه مدت زيرساخت هاي توليد از انجام 
برخي راهكار ها توسعه پيدا كند. مطابق اين پيشنهاد اين زيرساخت ها مي توانند از طريق 
تسهيل دسترسي به زمين، اعمال مشوق شهرك هاي دولتي به  خصوصي، تامين زيرساخت 
شهرك هاي دولتي و خصوصي، اجازه مشــاركت با بخش خصوصي در تامين زيرساخت 

شهرك ها و اجازه توسعه شهرك هاي صنعتي تقويت شوند.

بررســي وضعيت بازار كار ايران در 5ســال  اشتغال
منتهي به ســال 1399حاكي از آن است كه 
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 مي دهد پاندمي كرونا مشاغل زنان 
را هــدف گرفته و شــيوع كرونا، ضمن كاهش شــاغالن و 
متقاضيان شــغل، چهره بازار كار ايران را نيز مردانه تر كرده 
اســت. به گزارش همشــهري، در شــرايطي كه سونامي 
متقاضيان انباشــته كار در سال هاي 92تا 95 اجازه كاهش 
نرخ بيكاري را نمي داد و عماًل سياســت هاي اشــتغال زايي 
دولت را خنثي مي كرد، از سال 96به بعد شرايطي ايجاد شد 
كه برنامه هاي توانمندسازي توليد و اشتغال آفريني، به بهبود 
شرايط شغلي جمعيت فعال اقتصادي منجر شود اما كرونا 
فقط در ســال 1399توانســت تمام رشــته هاي 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 به طور چشمگيري كاهش دهد؛ اين در حالي بود كه 
حتي اعمال تحريم هاي 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 1399، نرخ 
مشاركت اقتصادي جمعيت 15ســاله و بيشتر در ايران به 
41.3درصد رسيده كه در مقايســه با سال قبل 2.8درصد 
كاهش نشان مي دهد. از سوي ديگر، در طول اين يك سال 
كه سرتاسر با بحران شيوع كرونا و دوره هاي متوالي اجراي 
محدوديت هاي 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 به معناي 
كاهش چشمگير سهم جمعيت فعال كشور )اعم از شاغالن 
و افراد در جست وجوي كار( است كه تضعيف و محدود شدن 
حوزه توليد و فعاليت هاي مولد مي تواند ازجمله تبعات اصلي 
آن باشد. بررسي هاي معاونت اقتصادي اتاق تهران حاكي از 
اين است كه نرخ مشاركت اقتصادي در ايران بعد از آغاز دوره 
صعودي در سال 1392كه عمدتاً تحت تأثير تغيير رويكرد 
دولت جديد در قبال تعامل بين الملل و خوش بيني جامعه به 
ثمرات توافق هسته اي محقق شده بود، از ميانه سال 1397و 
با خروج يكجانبه آمريكا از معاهده برجام و اعمال تحريم هاي 
ظالمانه اقتصادي وارد روند نزولي شده؛ اما بخش عمده افول 
نرخ مشاركت اقتصادي از ابتداي سال98 و 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 
تحت تأثير قرار داده اســت. آمارها نشــان مي دهد در سال 
1399، نرخ مشاركت اقتصادي مردان با افت 2.4درصدي 
نسبت به سال قبل به 68.7درصد رســيده و همزمان نرخ 

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 كاهش، 13.9درصد محاسبه شده 
و ســهم جمعيت زنان از اقتصاد ايران بيش  از 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 98 گوياي اين حقيقت است كه در دوره 
شيوع كرونا، باوجوداينكه همه فعاالن اقتصادي تحت تأثير 
قرار گرفته اند، بازهم فشــار بر زنان بيشتر بوده و چهره بازار 

كار ايران مردانه تر 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 مي دهد. 
اين در حالي اســت كه نرخ مشــاركت اقتصادي جمعيت 
15ساله و بيشتر در مناطق روستايي ايران در سال 1399به 
44.2درصد رســيده كه نسبت به مدت مشــابه سال قبل 
3.1درصد كاهــش را تجربه مي كنــد. در حقيقت، مناطق 
روســتايي در حالي در ســال 1399با افت شــديدتر نرخ 
مشاركت اقتصادي مواجه شــده اند كه خطر همه گيري و 
سرايت كرونا در مناطق شهري بيشتر بوده و به همين واسطه 
محدوديت هاي 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 مي دهد 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 سال1399 در 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 1399، نرخ بيكاري جوانان شــرايط مساعدتري 
نسبت به سال قبل داشــته اما ازآنجا  كه بخشي از تحوالت 
اين حوزه ناشي از كاهش نرخ مشاركت اقتصادي جوانان و 
خروج آنها از بازار بوده اســت، لزوماً نمي تواند اتفاق مثبتي 
قلمداد شــود. آمارها نشــان مي دهد 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 
گروه هاي سني حاكي از اين است كه نرخ بيكاري جوانان در 
همه سال هاي مورد بررســي باالتر از نرخ بيكاري كل كشور 
بوده كه اين موضوع براي گروه زنان شديدتر است. در سال 
1399درحالي كه نرخ بيكاري جوانان، 14.1درصد 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 گروه هاي جنسيتي متناظر 

بوده است.
در اين ميان وضعيــت بيــكاري فارغ التحصيالن 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 كرونا، 14.2درصد از فعاالن اقتصادي 
كه جوياي كار بوده اند همچنان بيــكار مانده اند. البته زنان 
فارغ التحصيل آموزش عالي كه جوياي كار بوده اند، در اين 
دوره شرايط بدتري را تجربه كرده و 22.8درصد از آنها قادر 
به يافتن شغل نشــده اند. البته اين رقم 3.5درصد كمتر از 
سال 1398است. مقايسه جنسيتي بازار كار فارغ التحصيالن 
آموزش عالي نيز حاكي از اين اســت كه در سال كرونا، نرخ 
بيكاري مــردان فارغ التحصيل جويــاي كار 10.4درصد و 
نرخ بيكاري زنــان فارغ التحصيل 12.4درصد بوده اســت. 
به عبارت ديگر در ســال گذشته، شــكاف بين نرخ بيكاري 
فارغ التحصيالن زن با نرخ بيكاري مردان فارغ التحصيل به 
2درصد رسيده است كه در مقايسه با شكاف جنسيتي بازار 
كار ايران و اختالف 7.3درصد نرخ بيكاري مردان و زنان، رقم 
قابل قبولي محسوب مي شــود و مي تواند كورسوي اميدي 
براي كاهش تبعيض جنســيتي در بازار كار ايران و رشــد 

چشمگير سهم زنان در اقتصاد ايران باشد.

در روزي كه بازار سهام يكسره قرمز بود، رئيس جمهوري  بورس
به طور لفظي از بورس حمايت كرد و خواستار رفع موانع 
رشد بازار سرمايه شد؛ وزير اقتصاد هم به بانك ها براي 
رعايت نرخ ســود بانكي اولتيماتــوم داد، درســت در همين زمان 
سهامداران معترض جلوي ســاختمان بورس در سعادت آباد، 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 تجمع هاي اعتراض آميزي در مورد نزول 
بورس در تهران برگزار شده، ديروز هم دامنه اين اعتراض ها به جلوي 
ساختمان بورس در سعادت آباد 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 هيچ كدام 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 پايين ترين ســطح خود رسيد. حاال در 
اقدامي تازه دولت در سال جديد برنامه هاي تازه اي را براي حمايت از 
بورس تدارك ديده است. از يك طرف حسن روحاني، رئيس جمهوري 
ديروز اعالم كرد دولت براي مردم  محوركردن اقتصاد و شفاف سازي 
اقتصادي، از بازار ســرمايه حمايت خواهد كــرد و از طرف ديگردر 
رويدادي مهم تر وزير اقتصاد بار ديگر به بانك هاي دولتي درباره رعايت 

نكردن نرخ هاي 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 بانك ها و دبير كانون بانك هاي خصوصي، 
وزير اقتصاد با ارسال نامه اي به بانك هاي دولتي، بار ديگر بر ضرورت 
رعايت نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار برسپرده هاي بانكي تأكيد 

و پرداخت هرگونه سود نامتعارف را مشمول ماليات اعالم كرد.
فرهاد دژپسندكه پارسال هم به مديران عامل بانك هاي دولتي گفته 
بود بايد نرخ سود 16درصد را رعايت كنند امسال دوباره به بانك ها نامه 
نوشته و تأكيد كرده كه پرداخت نرخ هاي باالتر از نرخ مصوب شوراي 
پول و اعتبار جزو هزينه هاي مالياتي قابل قبول 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 بانك هاي 
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 بانك ها ابالغ شده بود و امسال دوباره 
به آنها ياد آوري شده است. ســود مصوب براي سپرده هاي 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 بانك ها 
هنوزشروع نشده است از اين رو به سازمان حسابرسي اعالم كرده ايم در 
حسابرسي ها مشخص كنند كه بانك ها آيا نرخ مصوب را رعايت كردند 
يا خير؟ سازمان حسابرسي بايد ميزان رعايت نكردن نرخ سود ها در 
بانك ها را اعالم كند و براساس آن سازمان مالياتي براي دريافت ماليات 

اين اضافه پرداخت ها اقدام خواهد كرد.

آثار ابالغيه وزارت اقتصاد بر بورس
رعايت نرخ سود مي تواند معامالت بازار سهام را دستخوش تغيير كند. 
در ادبيات مالي رابطه مســتقيمي بين نرخ سود بانكي و نوسان هاي 
شــاخص بورس وجود دارد هرچه نرخ سود كاهش يابد شاخص هاي 
بورس با رشد بيشتري مواجه مي شوند برخي كارشناسان بر اين باورند 
كه كاهش نرخ سود در شرايط تورمي به تزريق نقدينگي به بازار سهام 

منجر مي شود و همين عامل زمينه رشد شاخص ها را فراهم مي كند.
بررسي هاي ميداني نشان مي دهد با وجود آنكه وزارت اقتصاد سال قبل 
ابالغيه رعايت نرخ سود را به بانك ها ابالغ كرده بود اما برخالف بانك هاي 
دولتي، دست بانك هاي خصوصي براي پرداخت نرخ سود 20درصد باز 
بود و همين موضوع رقابتي نا برابــر را در بين بانك ها ايجاد كرده و به 

جذب نقدينگي از ساير بازارها به سمت بانك ها 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 
يكسان سازي  نرخ ها، چيست. زيرا از يك طرف مشخص نيست تكليف 
بانك هاي خصوصي براي رعايت دقيق مصوبات شوراي پول و اعتبار 
چه مي شود؟ از طرف ديگر مشخص نيست آيا سازمان حسابرسي قادر 

است مواردي را كه از قانون تخطي شده شناسايي كند؟ 
چنانچه فرهاد دژپسند ابزار هاي الزم براي شناسايي بانك هاي متخلف 
را در دست داشته باشد مي توان اميدوار بود كه اثرات آن در سال جاري 
روي بازارسهام نمايان شود و با توجه به آنكه بخش زيادي از سپرده هاي 
مدت دار، سپرده هاي يكساله هســتند مي توان برآورد كرد با توجه به 
چشم انداز تورمي كه در ســال جاري وجود دارد، بخشي از نقدينگي به 
سمت بازار سرمايه هدايت شــود ؛ برآورد ها نشان مي دهد نرخ تورم در 
سال جاري با توجه به رشد نقدينگي و كسري بودجه شديد دولت، فراتر 
از نرخ هدف گذاري شده بانك مركزي، در محدوده 22درصد، باشد بنابر 
اين نرخ سود 16درصدي براي ســپرده هاي يكساله كه پر تقاضا ترين 
سپرده هاي مدت دار هستند نمي تواند چندان نظر سپرده گذاران را تامين 
كند. برآورد مي شود تزريق دست كم 50هزار ميليارد تومان نقدينگي به 
بازار سهام به رشد شــاخص هاي بورس تا سقف هاي قبلي منجر شود، 
موضوعي كه به نظر مي رسد با تغييرات كوچك در نرخ سود به راحتي 
قابل دسترس است. پارسال با تزريق 120هزار ميليارد تومان نقدينگي به 
بازار سهام ظرف 6ماه)اسفند 98تا مرداد 99( شاخص كل بورس تهران تا 
20مرداد ماه يك ميليو ون 600هزار واحد معادل 320درصد رشد كرد و 

از محدوده 420هزار واحد به 2ميليون 100هزار واحد رسيد.

افزايش انگيزه صندوق هاي سرمايه گذاري
صرف نظر 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 مي كند و هم انگيزه بيشتري 
به صندوق هاي سرمايه گذاري با در آمد ثابت براي سرمايه گذاري در 
بورس مي دهد. 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 99، 
كاهش نرخ  سود سپرده هاي 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 صندوق ها 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.

 آغاز ريل گذاري
 براي پشتيباني و مانع زدايي از توليد

حمله پاندمي به مشاغل زنان

گزارش همشهري در بررسي آمارهاي 5سال گذشته نشان مي دهد؛ شيوع كرونا، ضمن كاهش شاغالن و متقاضيان شغل  
چهره بازار كار ايران را نيز مردانه تر كرده است

كرونا بازار كار ايران را »مردانه تر« كرد

دستورات تازه روحاني و دژپسند بازارسهام را به كدام سو 
هدايت مي كند؟

نخســت وزير كره جنوبي به  تجارت
تهران آمد و مذاكرات سه روزه 
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 مشخص شدن 
سرانجام مذاكرات هسته اي در وين اتريش 
خواهد بود. چانگ ســاي كيون نخســتين 
نخست وزير كره جنوبي اســت كه در طول 
44سال گذشته به ايران مي آيد. نخست وزير 
كره جنوبي كــه ديروز با اســتقبال محمد 
اسالمي، وزير راه و شهرسازي قدم به تهران 
گذاشــت، قرار اســت با حســن روحاني، 
رئيس جمهوري، اسحاق جهانگيري، معاون 
اول رئيس جمهوري و محمدجواد ظريف وزير 
امور خارجه، گفت وگو و مذاكره كند. گفته 
مي شود قرار است چانگ با محمدباقر قاليباف، 
رئيس مجلس و علي الريجاني مشاور رهبر 
معظم انقالب هم ديدار كنــد. اما نكته مهم 

براي فعــاالن اقتصادي آن كه؛ قرار اســت 
نخست وزير كره جنوبي با مقامات شركت هاي 
كره اي فعال در ايران ازجمله سامســونگ 
الكترونيك، ال جي الكترونيكس و شركت اس 

كاي نتورك نيز ديدار كند.

پايان گاليه ها در دوران سرد
به گزارش همشــهري، ســفر چانگ ساي 
كيون به تهران مي توانــد به يك دوره روابط 
ســرد تجاري بين دو كشــور پايان دهد. با 
تشديد تحريم ها در دوران رياست جمهوري 
دونالد ترامپ، شــركت هاي كره اي ازجمله 
سامسونگ و ال جي رســما به فعاليت خود 
در ايران پايان دادند و حاال انتظار دارند موانع 
حضور دوبــاره آنها در بازار ايران برداشــته 
شود. نخستين سفر نخست وزير كره جنوبي 
در طول 44سال گذشــته درست در زماني 
انجام شــده كه روابط دو كشور به ويژه پس 
از مســدود كردن دارايي هاي ارزي ايران و 

توقيف نفتكش كره جنوبي 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 كره اي آزاد شده اما 
از آزادســازي پول هاي ايران خبري نيست. 
همزمان مذاكرات جدي براي احياي برجام 
در جريان اســت و اين احتمال مطرح است 
كه آزادســازي دســت كم 7ميليارد دالر از 
دارايي هاي ارزي بلوكه شده ايران، بخشي از 
توافق احتمالي در مذاكرات وين اتريش باشد.

بخش خصوصي در اتاق انتظار 
پويا فيروزي، دبيركل اتاق ايران و كره جنوبي در 
گفت وگو 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 ديدگاه ها و مطالبات  نهادهاي مختلف 
براي طرح در مذاكرات ارســال شده است. او 
افزود: اولويت بخش خصوصي در اين مذاكرات، 

گسترش روابط تجاري و اقتصادي ايران و كره، 
انتقال سرمايه، دانش و تكنولوژي است. به باور 
ما مسير آينده همكاري هاي 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 گفت وگوها روشن 
شود تا درباره چشم انداز آينده روابط تجاري و 
همكاري هاي اقتصادي تهران-سئول تصوير 
بهتري در اختيار داشته باشيم. فعال منتظريم 
تا ببينيم نتيجه اين گفت وگوهاي سياسي چه 

خواهد شد.

موانع بانكي
دبيركل اتاق ايران و كره جنوبي در پاســخ به 
اين پرسش كه به فرض گشــايش و تفاهم 
سياسي براي گشايش در روابط اقتصادي دو 
كشور، بدون برداشتن موانع پيش پاي بانك ها 

ازجمله مســئله FATF تا چه اندازه امكان 
افزايش سطح همكاري هاي اقتصادي و تجاري 
وجــود دارد؟ مي گويــد: درخصوص چالش 
اصلي بر ســر روابط بانكي بين ايران با ديگر 
كشورها و مسئله FATF فرقي بين بانك هاي 
ايران با بانك هاي كــره اي با بانك هاي ديگر 
كشورها وجود ندارد. فيروزي توضيح داد: اگر 
در نبود FATF امكان مبادالت بانكي و انجام 
مراودات آسان تجاري با ديگر كشورها وجود 
داشته باشد، اين مسئله درخصوص بانك هاي 
كره جنوبي هــم صدق مي كنــد.  اين فعال 
اقتصادي تأكيد كرد: اگر دنبال گشايش در 
روابط اقتصادي خود با ديگر كشورها ازجمله 
بهبود روابط بانكي با دنيا هســتيم، بايد گره 
FATF حل شود، چون مسير همكاري هاي 
بانكي دنيا چه بانك هاي كره اي باشــد، چه 
بانك هاي چيني و يا ســاير كشورها، همه از 

كانال FATF مي گذرد.

احتمال موفقيت سفر 
دبيركل اتاق ايران و كره جنوبي در واكنش به 
اين سؤال كه چقدر اميدواريد كه مذاكرات 
نخست وزير كره جنوبي در تهران موفقيت آميز 
باشــد؟ مي گويد: ما وقتــي مي توانيم اين 

گفت وگوها را جدي و رو بــه جلو بدانيم كه 
كره جنوبي اقدام عملي انجام دهد و تا زماني 
كه پول هاي ايران در بانك هاي كره جنوبي 
آزاد نشود و به چرخه تجارت و اقتصاد ايران 
بازنگردد نمي توان زياد اميدوار بود. به هر حال 
آزادســازي دارايي هاي ارزي، خود نشانه اي 
از بهبود روابط خواهد بــود و بايد ديد طرف 
مقابل تعهدات جدي براي دسترســي ايران 
به اين دارايي هاي بلوكه شده را مي دهد يا نه.

افت سنگين تجارت 2كشور
به گفته دبيــركل اتاق ايران و كــره در 2 ماه 
نخست امســال، حجم تجارت بين دو كشور 
به كمترين ميزان ممكــن در يك دهه اخير 
رســيده؛ به نحوي كــه در مدت يادشــده 
32ميليــون و 770هزار صــادرات ايران به 
كره جنوبي و 473ميليون دالر ميزان واردات 
از كره جنوبي بوده كه مجموع آن نيم ميليارد 
دالر مي شود. فيروزي در عين حال يادآوري 
كرد: بايد چارچوبي فراهم شود كه شركت هاي 
خارجي ازجمله شــركت هاي كره اي ديگر 
پشت شــركت هاي داخلي را خالي نكنند و 
با توجه به مناســبات جهاني نتوانند متاثر از 

سياستگذاران به راحتي عرصه را ترك كنند.

رنا
:  اي

س
گفت وگوي 7ميليارد دالريعك

      همشهري آثار اقتصادي سفر نخست وزير كره جنوبي را 
          در گفت وگو با  دبيركل اتاق ايران و كره تحليل مي كند

  روابط اقتصادي تهران و سئول در گروي مذاكرات سياسي
محدوديت هاي غيرقانوني ايجادشده براي دسترسي به منابع بانك مركزي در سئول محور اصلي 
گفت وگوها خواهد بود. به گزارش همشهري، هنوز مشخص نيست كه آيا در تيم مذاكره كننده 
همراه نخست وزير كره جنوبي، مقامات بانك مركزي كره هم حضور دارند يا نه، و آيا قرار است 
ديداري با رئيس كل بانك مركزي ايران صورت گيرد. بانك مركــزي ايران اصرار دارد در اين 
گفت وگوها نه تنها بايد تكليف 7ميليارد دالر دارايي هاي ارزي اين بانك روشــن شود، بلكه 
ايران پيگير جريمه هاي ديركرد هم خواهد بود. گذشته از مذاكره 7ميليارد دالري نخست وزير 
كره جنوبي در تهران، اراده مقامات دو كشور براي بازگشت سطح روابط تجاري به قبل از دوران 
ترامپ هم تعيين كننده است. تا پيش از تحريم هاي آمريكاي دوران ترامپ، ايران نفت، ميعانات 
گازي، محصوالت پتروشيمي و خاويار به كره صادر مي كرد و در مقابل تهران نيز از اين كشور 
كاالهايي همچون خودرو، لوازم خانگي، محصوالت فوالدي و گوشي تلفن همراه وارد مي كرد تا 
جايي كه در دهه90 حجم تجارت بين تهران و سئول به 16ميليارد دالر در سال هم رسيد. ايران 
اميدوار است با رفع تحريم هاي آمريكا و برداشتن موانع بر سر روابط بانكي خود با دنيا، صادرات 
نفت خود را به روزي 2.3ميليون در روز برساند و كره جنوبي كه همواره يكي از خريداران اصلي و 
سنتي نفت و به ويژه معيانات گازي بوده، حاال هم مي تواند در فهرست متقاضيان و خريداران قرار 
گيرد. حضور نخست وزير كره جنوبي پس از 44سال شايد يك گام و نشان دهنده 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 سه روزه ايران و كره جنوبي، دست كم بايد 3روز صبر كرد.
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نايب رئيس كانون سراسري مرغداران 
گوشــتي: درصورت قاچــاق جوجه 
يك روزه، بازار مرغ در 2  ماه آينده با 

كمبود و گراني مواجه خواهد شد

19فروردين ماه كاظم خاوازي، وزير  گفت وگو
جهادكشاورزي در حاشيه جلسه 
كميسيون كشاورزي مجلس و در 
جمع خبرنگاران از خروج غيرقانوني جوجه هاي 
يك روزه از مرز هاي غربي كشور )بانه و سقز( و 
ضربه بزرگ اين پديده به توليد مرغ و تخم مرغ 
خبر داد و اعالم كرد: قاچاق جوجه هاي يك روزه از 
كشور را با نهاد هاي مربوط ازجمله اطالعات سپاه 
درميان گذاشــته ايم. درباره ابعاد اين موضوع و 
تأثير آن بر چشــم انداز بازار مرغ و تخم مرغ در 
چند ماه آينده با حبيب اسداهلل  نژاد، نايب رئيس 
كانون سراســري مرغداران گوشتي گفت وگو 

كرده ايم.

وضع فعلي توليد مرغ چگونه است؟
خوشــبختانه در ايران زيرســاخت هاي 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 عمده ترين آن تامين نهاده هاي 
توليد و بازار مصرف داخلي و صادراتي است مي توان 
از رقم توليد ســاالنه 3ميليون و 200تا 3ميليون و 
300هزار تن مرغ نيز عبور كرد اما متأسفانه به دليل 
ممنوعيت و تعطيلي بازارهــاي صادراتي و تالطم و 
شرايط خاص قيمت گذاري و عرضه در بازار داخلي، 
معموال سياستگذاري ها به شكلي صورت مي گيرد كه 
فقط نياز بازار داخلي به مرغ تامين شود. بر اين اساس 
اكنون نيز برنامه ريزي براي توليد ماهانه 120ميليون 
قطعه مرغ گوشــتي صورت گرفته و مرغداران نيز 
آمادگي دارند تا نياز بازار را به طور كامل تامين كنند.

 اخيرا بحث هايي درباره قاچاق جوجه 
يك روزه مطرح شده، تأثير كمبود و گراني جوجه 

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

يابد.
چرا قاچاق جوجه يك روزه رونق گرفته 

است؟ 
مابه التفاوت هزار و 800توماني نرخ مصوب و بازار آزاد 
هر قطعه جوجه يك روزه، 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 يك روزه به صرفه باشد.
اثر قاچاق جوجه ها بر قيمت چه بوده 

است؟
اگر قاچاق جوجه يك روزه را شاهد نباشيم نرخ اين 
محصول در بازار براي مرغداران به 4هزار و 200تومان 
مي رســد و مرغداران نيز دغدغه اي براي تامين اين 
نهاده اصلي توليد با قيمت مصوب نخواهند داشت. 
فشار مابه التفاوت نرخ مصوب و بازار جوجه يك روزه 

به توليد كننده داخلي منتقل مي شود.

اگر قاچاق جوجه ادامه يابد چشم انداز 
بازار مرغ را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

بنابر گفته وزير جهادكشاورزي قاچاق جوجه يك روزه 
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 يك روزه بر 
بازار مرغ در 2  ماه آينده بــا كمبود و گراني اين ماده 

پروتئيني مشخص خواهد شد.
به نظر شما چه ميزان جوجه يك روزه از 

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

بازار كشور شود.
نياز ساالنه مرغداران گوشتي به جوجه 

يك روزه چقدر است؟
سياستگذاري براي توليد ماهانه 120ميليون قطعه 
مرغ گوشتي بوده است و تقريبا به همين ميزان نيز 
جوجه يك روزه در كشور توليد مي شــود اما اينكه 
چقدر از اين ميزان جوجه يــك روزه توليدي صرف 
توليد داخل مرغ و چه ميزان قاچاق مي شود را بايد 
دستگاه هاي ذيربط ديگر پاســخگو باشند. با توجه 
به آمار توليــد و جوجه ريزي مرغ در كشــور نبايد 
علي القاعده براي تامين جوجــه يك روزه مورد نياز 

مرغداران مشكل چنداني وجود داشته باشد.
جوجه يك روزه از چه طريق و به چه 

كشورهايي قاچاق مي شود؟
به گفته مســئوالن جوجه هاي يك روزه و تخم مرغ 
نطفه دار از مرزهاي غربي و شــرقي كشــور بيشتر 
به عراق و ســپس به افغانســتان قاچاق شده و در 
واحدهاي توليدي اين كشــورها مورد استفاده قرار 
مي گيرند. همچنين نوســان نرخ ارز موجب شده تا 
قاچاق تخم مرغ نطفه دار و جوجه يــك روزه به اين 
كشورها تشــديد شــود. عالوه بر آن با رشد قاچاق 
جوجه يك روزه به اين كشــورها و رشد توليد مرغ و 
تخم مرغ، برخي بازارهــاي صادراتي مرغ و تخم مرغ 
از دســت خواهد رفت. وقتي تخم مــرغ نطفه دار و 
جوجه يك روزه به خارج از كشــور قاچاق مي شود، 
بديهي است كه اين كار به قصد توليد مرغ وتخم مرغ 
در واحدهاي مرغداري كشــورهاي همسايه صورت 
مي گيرد. نمي دانيم كه قبال هم قاچاق جوجه يك روزه 
داشته ايم يا نه اما يك هفته پيش وزير جهادكشاورزي 
از آثار زيانبار قاچاق جوجــه يك روزه بر توليد و بازار 
مرغ خبر داد. گرچه اطالعات دقيقي وجود ندارد اما با 
توجه به ماندگاري حداكثر 2 تا 3 روزه جوجه يك روزه 
و شرايط سخت نگهداري آن، به نظر مي رسد جوجه 
يك روزه و تخم مرغ نطفه دار با تجهيزات خاص و از 
طريق مرزهاي زميني كشور انجام مي شود. در واقع 
صرفه اقتصادي قاچاق جوجه يك روزه 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 به خصوص محصوالت 
كشــاورزي فســاد پذير يا جوجه يك روزه از كشور 

نيازمند فراهم كردن ابزار و تجهيزات خاصي است.

ثبت الزامي اطالعات ملكي و اقامتي  مسكن
سرپرســتان خانــوار در حالي به 
پشتوانه جرائم ماليات بر خانه هاي 
خالي اجرايي مي شود كه بنا به تشخيص مجلس، 
سازمان ها، نهادها و شخصيت هاي حقوقي به عنوان 
بزرگ ترين مالكان خانه هاي خالي مشمول الزام 
ثبت اطالعات مالكيتي نشده اند. حتي شرط ورود 
به سامانه ملي امالك و اسكان، وارد كردن كد ملي 
و شماره همراه به نام شخص است كه علناً مشمول 

حقوقي ها نمي شود.
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 نمي شود؟

ثبت نام اجباري براي كد مشكل گشا
ثبت اطالعات ســكونتي سرپرســتان خانوار در 
سامانه ملي امالك و اســكان آغاز شده و براساس 
ماده 54 مكرر قانون ماليات هاي مســتقيم، همه 
سرپرســتان خانوار بايد از تاريــخ 19فروردين تا 
19خرداد 1400، اطالعــات 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 فعاًل طبق 
جدول زمانبندي ارائه شــده، از روز 19 فروردين 
تا 9 ارديبهشــت افرادي كه آخرين رقم كد ملي 
آنها به ترتيب 9، 8، ۷، 6، 5، 4، 3، 2، 1 و صفر است 
به ترتيب هركدام 2 روز فرصت نام نويســي دارند؛ 
اما از 10ارديبهشــت به بعد، دسترســي سامانه 
ملي امالك و اســكان عمومي خواهد بود و همه 
افراد مي توانند اطالعات ملكي خود را ثبت كنند. 
البته اين زمانبندي و الزام فقط براي مردم تعيين 
شده و مشمول بزرگ ترين گروه دارنده خانه هاي 

خالي نيست.
نكته قابل توجه اين اســت كه به زودي ارائه همه 
خدمات دولتي مشــروط به ثبت اين اطالعات و 

دريافت كد يكتا خواهد بــود و ضمن اينكه براي 
اجراي طرح هاي حمايت اجتماعي نظير ســبد 
معيشت و يارانه نقدي از مســتندات اين سامانه 
اســتفاده خواهد شــد، كارهايي نظيــر دريافت 
گواهينامه، پالك و مدارك خودرو، بهره مندي از 
يارانه برق، آب و گاز، انجام امور بانكي نظير افتتاح 
حساب و دريافت دسته چك 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 سخت گيرانه ماليات 
بر خانه هاي خالي در مناطق شهري خواهند شد 
و جريمه هاي ســنگيني به مالــكان آنها تحميل 
مي شود. در اين شرايط، عقل سليم حكم مي كند 
براي فرار از جريمه هاي سنگين، اطالعات ملكي و 
اقامتي خانوارهاي معمولي با دقت در سامانه ملي 
امالك و اسكان ثبت شــود؛ اما چرا چنين الزامي 
براي دستگاه ها، نهادها، بانك ها 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 نمي كنند؟ 
پيگيري هاي همشهري از وزارت راه و شهرسازي 
حاكي است: ثبت اطالعات در سامانه ملي امالك 
و اسكان براســاس اصالحيه ماده 54 مكرر قانون 
ماليات هاي مستقيم مصوب پنجم آذرماه 1399 
مجلس انجام مي شود و اين وزارتخانه فقط مجري 
اين الزام قانوني است؛ درنتيجه نوع ثبت نام، جرائم 
و محدوديت هاي درنظر گرفته شــده و همچنين 
منوط كردن ارائه خدمات دولتي به ثبت نام در اين 
سامانه نيز مصوبه قانونگذار بوده و از اختيار وزارت 

راه و شهرسازي خارج است.

هزينه - فايده ثبت نام كم درآمدها
با توجه به الــزام قانوني ثبت اطالعــات مردم در 
ســامانه امالك و تبعات بي توجهي به اين اقدام، 
به نظر مي رســد سرپرســتان خانوار، به خصوص 
اقشار ضعيف و متوسط با اطمينان خاطر از اينكه 
مشــمول مجازات مالياتي صاحبــان خانه هاي 
خالي نمي شوند، 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 مي تواند بر تركيب 
فهرســت مشــموالن يارانه نقدي اثرگذار باشد. 
به عبارت ديگر، اگر اطالعــات مالكيتي و اقامتي، 
وضعيــت يارانه بگيران را بهبود بخشــد، طبيعتاً 
احتمال حذف از فهرست يارانه  دولتي وجود دارد.

در گفت وگوي همشهري با نايب رئيس كانون سراسري مرغداران گوشتي بررسي شد

طبق مصوبه مجلس، همه سرپرستان خانوار بايد اطالعات ملكي و 
اقامتي خود را در سامانه امالك ثبت كنند؛ اما حقوقي ها به عنوان 

بزرگ ترين مالكان خانه هاي خالي از اين الزام معاف هستند

قاچاق جوجه يك روزه؛ پديده تازه در بازار مرغ
حقوقي ها در نقطه كور سامانه امالك نقد خبر

سال كرونا، براي همه كاالها و  بازار
بازارها ركود به همراه داشت، 
جــز بازار مــواد شــوينده و 
ضدعفوني كننده. هجوم مردم براي خريد 
ضدعفوني كننده ها از اسفند 98و آغاز كرونا 
در ايران، توليد را به سرعت افزايش داد و در 
ادامه تا امروز صنعت توليد مواد شــوينده و 
پاك كننده بيش از يك سال 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، 
پتروشــيمي ها هم توليداتشــان را گران تر 
كردند و توليدكننده هاي مواد بهداشــتي و 
شــوينده اعالم كردند چاره اي جز افزايش 

قيمت ندارند.
 2 نوبت افزايش قيمت رســمي شوينده ها 
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 مي شد. گزارش هايي 
كه همواره متولي رســمي اين صنف، يعني 
انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي، 

آن را تكذيب مي كرد.

افزايش قيمت، قانوني يا غيرقانوني؟
افزايش قيمت به ويژه در نيمه دوم پارسال در 
تمام محصوالت بازار با درصدهاي متفاوت 
ديده شد؛ مشــاهدات خبرنگار همشهري 
نشــان مي دهد بعضي از انــواع محصوالت 
شــوينده بهداشــتي و آرايشــي به طــور 
ميانگين هرماه 3تا 5هــزار تومان افزايش 
قيمت داشــته اند. اين رشــد قيمت به ويژه 
در برندهاي نامدار و معــروف و آنهايي كه 
تحت ليســانس برندهاي خارجي در داخل 
كشور توليد مي شوند بيشــتر از ديگر رقبا 
بوده اســت. به عنوان مثال قيمت شامپوي 
ســان ســيلك از 50هزار تومان در آذرماه 
99 به 65هزار تومان در بهمن ماه رســيد. 
نكتــه مهم اين اســت كــه افزايش قيمت 
شــوينده ها در اين بازه زماني ممنوع بود و 

مجوز افزايش 30تا 40درصدي شوينده ها 
در آبــان99 آخرين مجوزي بــود كه براي 
تغيير قيمت اين محصوالت صادر شد. مثال 
ديگر جرم گيرهاي برند جيف و دامستوس 
است كه از 13هزار و 500تومان شهريور ماه 
به 18هزار تومان در بهمن و 22هزار تومان 
در اسفند ماه رسيدند كه اگر افزايش 5هزار 
توماني قيمت تا بهمن مــاه را هم با توجه به 
مجوز آبان ماه طبيعي بدانيم، بعد از بهمن ماه 
رشد قيمت با هيچ مجوزي هماهنگ نبوده 

است. 
اســپري هاي 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 سان سيلك 
تا جيف و دامســتوس، توليدات شــركت 
معروف بين المللي يونيليور هستند كه تحت 
ليسانس اين شركت در ايران توليد مي شوند. 
از ميان شــوينده ها برندهاي اكس، كليير، 
كلوزآپ، داو، ســيگنال، ســان ســيلك و 
ركسونا تحت ليسانس اين شركت در داخل 
كشور توليد مي شوند و از ميان محصوالت 
پاك كننده زيرمجموعــه يونيليور مي توان 
عالوه بر جيف و دامســتوس به كامفورت و 
امو اشــاره كرد. البته در بازار مواد شوينده و 
بهداشتي قيمت هاي بسيار باالتر هم مشاهده 
مي شــود كه مربوط به محصــوالت داراي 
واردات غيررســمي اســت. واردات رسمي 
كاالهاي شوينده، بهداشــتي و آرايشي به 
كشــور به دليل حمايت از توليــد داخلي از 

سال98 ممنوع شــده اما كاالهاي خارجي 
هنوز در فروشگاه ها ديده مي شود. با اين حال 
آنچه از مقايسه قيمت خارجي ها با توليدات 
داخلي بر مي آيد اين اســت كه اختالف به 
حداقل رسيده و شرايط به گونه اي است كه 
در برخي محصوالت، خريد كاالي خارجي 
از داخلي بــه صرفه تر اســت. به طورمثال 
شــامپوهاي برند لورآل را مي توان با قيمت 

۷5هزار تومان خريداري كرد. 
فروشندگان محصوالت آرايشي بهداشتي كه 
روند تغييرات قيمت كاالها را از نزديك رصد 
مي كنند معتقدند افزايش قيمت محصوالت 
داخلي حتي با درنظر گرفتن رشد هزينه هاي 
توليد، منطقي نيست و اگر رقباي خارجي 
فرصت حضور در بازار ايران را به دست آورند، 
توليدكننده هاي داخلي ناچارند براي حفظ 
بازار بــا همين هزينه ها قيمت هايشــان را 
بشــكنند وگرنه مشــتري نخواهند داشت 
و سهمشــان از بازار 21هزار و 500ميليارد 
توماني كاالهاي بهداشتي و آرايشي كاهش 

مي يابد.

انجمن بر قيمت ها نظارت دارد
دي ماه پارسال بعد از انتشار شايعه افزايش 
قيمت شوينده ها 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 علم بيگي در 
گفت گو با همشهري، اين ادعا را تكرار كرد و 
گفت: تمام شركت هاي زيرمجموعه انجمن 
براساس مصوبات ستاد تنظيم بازار تغييرات 
قيمتي خــود را اعمال كرده انــد اما پس از 
اينكه از اول آبان ماه سال جاري قيمت مواد 
شــوينده براي دومين بار در سال گذشته 
افزايش يافت برخي اقالم با قيمت قديم در 
انبار فروشگاه هاي بزرگ وجود داشت كه با 
همان قيمت قديم به مشتريان عرضه شد، 
اين شــركت ها تغييرات قيمتي خود را در 
زمستان اعمال كردند و اين افزايش قيمت 
تخلف محسوب نمي شــود. او با اين حال از 
نظارت انجمن براي كنتــرل و جلوگيري از 
تخلف نيزگفت و افزود: انجمن با استخدام 
افرادي براي نظارت بر قيمت هاي درج شده 
بر محصوالت عرضه شده در فروشگاه هاي 
بزرگ، قيمت محصــوالت را رصد و با موارد 
تخلف برخورد مي كند. رئيس هيأت مديره 
انجمــن صنايــع شــوينده، بهداشــتي و 
آرايشي ضمن تأييد تلويحي قيمت گذاري 
غيرمنطقي در برخي توليدات گفت: برخي 
شركت ها به ويژه توليدكنندگان محصوالت 

آرايشي پس از سال ها واردكننده صرف بودن، 
حاال به توليد روي آورده اند 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 به زودي اين شركت ها نيز 

ناچار به شكستن قيمت هاي خود مي شوند.

كمك از مجلس براي مقابله با پتروشيمي ها 
به گفته 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؛ كارخانه هايي كه از دولت 
براي افزايش »هرروزه« نرخ هايشان با توجه 
به قيمت هاي منطقه، مجوز دارند. علم بيگي 
از تصميــم انجمن براي رايزنــي با مجلس 
درخصوص اين شــركت ها خبر داد و اضافه 
كرد: مشكل اصلي ما شــيوه قيمت گذاري، 
سود باالي اين شركت ها و نوع سهميه بندي 
كاالهاي پتروشيمي است كه باعث مي شود 
بسياري از شــركت ها در تهيه مواداوليه با 
مشكل مواجه شوند. اين موضوع نه تنها در 
داخل كشور قيمت ها را باال مي برد بلكه در 
استفاده از ظرفيت هاي صادراتي شركت ها 

نيز اختالل ايجاد مي كند.

رقابت تنگاتنگ شوينده هاي ايراني و خارجي در قيمت
درحالي كه بعضي از شوينده ها در 3 ماه زمستان 2 بار افزايش قيمت داشته اند، انجمن صنايع 

شوينده، بهداشتي و آرايشي همچنان افزايش قيمت خارج از برنامه را تكذيب مي كند 

فرخنده رفائي
خبرنگار

   راهنماي ثبت اطالعات در سامانه امالك
در سامانه امالك و اسكان به نشــاني https://amlak.mrud.ir/ همه نكات مهم در مورد ثبت اطالعات قيد 
شده و در حد امكان، پاسخ سؤاالت رايج مراجعه كنندگان در مورد نحوه ورود به سايت، ثبت نام، ورود اطالعات و 
تناقض احتمالي اطالعات در اختيار مردم قرار گرفته است. از نكات قابل توجه اين است كه اطالعات نهايي شده 
قابل ويرايش نخواهد بود پس اطالعات را با دقت و آرامش وارد كنيد. نكته ديگر اينكه فعاًل وارد كردن كد رهگيري 
براي ثبت امالك اجاري و معامله شده الزامي نيست و همه افراد مي توانند كار ثبت را انجام دهند. مسئله ديگر 
در مورد خانه هاي فاقد سند رسمي است كه بايد با انتخاب گزينه عادي براي نوع سند، كار ثبت آن انجام شود. 
همچنين در مورد خانه هاي 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.

كاالي ايراني با برچسب تركيه در كانادا
بيش از 200شركت توليدي در داخل كشور در زمينه توليد محصوالت بهداشتي و 
آرايشي فعاليت دارند كه گفته مي شود دست كم در زمينه محصوالت بهداشتي و 
شوينده نه تنها كل نياز كشور را تامين مي كنند بلكه ظرفيت هاي صادراتي بااليي 
نيز دارند. به گفته رئيس انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران، بسياري 
از محصوالت توليد ايران در بازار كشورهاي اروپايي و كانادا جايگاه خوبي دارند 
ولي به دليل مشكالت تحريم، تمام اين كاالها با برچسب تركيه اي در بازارهاي 

خارجي عرضه مي شوند.

ث
مك

عقايد مسكني وزير راه
خبر: محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي مي گويد:»آمارهاي بانك 
مركزي درباره افزايش 6 درصدي قيمت مسكن )در اسفند 99( را قبول 
ندارم؛ چراكه اين آمار مربوط به تنها چند منطقه است و ارائه آن در بازار 

التهاب ايجاد مي كند.«
نقد: بازار مسكن از بسياري جهات جزو ترين هاي اقتصاد ايران است؛ 
مبهم ترين، متورم ترين، پرطرفدارتريــن، گران ترين. وزير متولي اين 
حوزه هم فرقي نمي كند چه كسي باشد و چه سياستي در پيش بگيرد؛ 
هر چه كند باالخره آفت مبهم اين بازار از سويي دامنگيرش مي شود و 
نيكنامي اش را زايل مي كند. اين اتفاق براي همه وزراي مسكن پيشين 
رخ داده چراكه پايه خرابي اين بازار ريشه در تحوالت اقتصاد كالن دارد 
كه وزير براي حل وفصل آنها نه ذي اختيار است و نه توانا. همين چند 
سال پيش، وزارت مسكن و شهرسازي دولت احمدي نژاد 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 وزيرنظريه پرداز 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 هزينه هاي 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 
مي تواند بهترين اقدام براي حل مشــكالت اين بازار باشد در نتيجه 
توجه خود را به اصالح اصول صنعت ساختمان با برگرداندن سازمان 
نظام مهندسي به ريلي اصلي متمركز كرد كه البته مخالفت ها امانش 
نداد. بعد از آخوندي، سكان بازار مسكن و صنعت ساختمان به دست 
محمد اسالمي افتاد و بنا شد تا به جاي همه طرح هاي آيده آل 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 تمام شده ساخت آن متري 
2.۷ميليون تومان اعالم شده بود و باوجود نزديك شدن هزينه واقعي به 
5ميليون تومان، همچنان بر درستي اين رقم پافشاري مي شود و البته 
قرار است با ساخت 400يا 500هزار واحد مسكوني در 2 سال، 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 واقعيت هاي 
آماري حوزه مسكن را به واسطه تناقض با ديدگاه خود تخطئه مي كند. 
آيا وزير راه و شهرسازي نمي داند از آخرين زماني كه توصيه به نخريدن 
مسكن به واســطه غيرواقعي بدون قيمت آن داشت، بهاي اين كاالي 

ضروري دوبرابر شده است؟

نوشابه؛ بي توقف در مسير گراني

همزمان با شروع فصل گرما زمزمه هاي گران شدن يكي  سوپرماركت
از پرمصرف تريــن كاالهــاي اين فصل يعنــي انواع 

نوشابه هاي گازدار به گوش مي رسد. 
مشــاهدات ميداني نشــان مي دهد 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، چنان كه طي يك سال گذشته به گفته 
فروشــندگان به طور ميانگين هر 40روز يك بار برندهاي مختلف در 
انواع محصوالتشــان افزايش قيمت هايي بين 20تا 25درصد اعمال 
كردند. به طور مثال قيمت 4500توماني نوشابه هاي خانواده در اسفند 
98، در شهريور 99به ۷.500و در بهمن 99به 10.500تومان رسيد و 

امروز هر بطري 1.5ليتري نوشابه 12.500تومان به فروش مي رسد.
نوشابه هاي محبوب پپســي، كوكاكوال در كنار برندهاي زمزم، فانتا، 
سون آپ، ميراندا وكانادادراي، بيشتر ســهم بازار را در اختيار دارند و 
قيمت محصوالتشان اغلب يكسان است. اسپرايت و هوفنبرگ هم ديگر 
نوشابه هاي پرطرفدار بازار هستند كه قيمت نوشابه هاي هوفنبرگ 
باالتر از برندهاي ديگر است. شركت كاله كه توليدات لبني آن معرف 
همگان است هم چند سالي است با نوشــابه هاي الكيدو در بازار اين 
محصول حضور پيدا كرده و قيمت نوشابه هايش هم مثل اقالم لبني 

اين شركت معموال پيش از ديگر برندها باال مي رود. 
البته قيمت اين نوشابه ها 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 شش ماه اول پارسال 125درصد باال 
رفت و اين افزايش قيمت در كنار تعطيلي هاي 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، به طوري كــه از مهر ماه تا پايان اســفند 99، قيمت هر 
بطري 1.5ليتري پپسي 3هزار تومان، كوكاكوال  5هزار تومان، فانتا 
4هزار و 500تومان و زمزم 2هزار و 500تومان افزايش يافت. قيمت 
نوشــابه هاي قوطي 30ميلي ليتري هم از 5هزار تومــان به 6هزار و 

500تومان رسيده است.

قيمت بعضي انواع نوشابه در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - توماننام كاال

1.512.500ليتريكوكاكوال
1.512.500ليتري- ليمويياسپرايت

1.512.000ليتري- پرتقاليفانتا
1.511.900ليتريپپسي

1.512.000ليتري- بدون قندكوكاكوال
1.512.500ليتري- اليتكوكاكوال

1.510.900ليتري- طعم كوالكانادادراي
1.510.000ليتري- پرتقاليالكيدو)كاله(

1.511.000ليتري- پرتقاليميراندا
1.511.000ليتريسون آپ
11.400يك ليتري- با طعم بلوبريهوفنبرگ
6.700قوطي 330ميلي ليتريسون آپ

7.100قوطي 330ميلي ليتريفانتا
7.100قوطي 330ميلي ليتريكوكاكوال
4.000قوطي 330ميلي ليتريميراندا
6.500قوطي 330ميلي ليتري- كوال زيروكوكاكوال
5.500قوطي 330ميلي ليترياسپرايت
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شيوع بي ســابقه كرونا در برخي 
روستاها رقم خورده و آمار قرنطينه گزارش

در آنها رو به افزايش است. در همان 
روستاهايي كه تصور مي شــد از كرونا در امان 
باشند، ويروس با تأخير آمد، اما جاخوش كرد؛ زيرا 
ميزان رعايت پروتكل ها در مناطق روســتايي 
پايين و رفت و آمدها باالســت؛ بنابراين ميزان 
سرايت و انتشــار ويروس نسبت به محيط هاي 
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، 
معيشت شان در اولويت قرار گرفته و براي ماندن 
در قرنطينه  مقاومت مي كنند. از ســوي ديگر، 
جمعيت روستايي و وضعيت ابتال و مرگ وميرشان 
به صورت مجزا محاسبه نمي شود كه اين مسئله 

مي تواند وضعيتي مبهم را براي آنها رقم بزند.
قرنطينه روستاهاي سراب غضنفر و چغادون در 
لرســتان به دليل ابتالي قابل توجه روستاييان، 
قرنطينه همزمان چند روستا در اهر و بستان آباد، 
ابتالي 50درصدي مردم روستاي گوار و افزايش 
آمار ابتال به كروناي انگليســي در 3روســتاي 
چاراويماق و روســتاهاي خاروانا در آذربايجان 
شرقي، شيوع بي ســابقه كرونا در روستا هاي 
بخش هاي 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، 
آغاز  ماه رمضان هم نگراني هايي را از ايجاد خلل 
در اين روند با اجراي آيين و رسوم و دورهمي هاي 
انبوه رقم زده است. روستاييان در غفلت دهياران 
و مسئوالن همچنان مراسم عزا و عروسي برپا 
مي كنند و طي روزهاي پيش رو 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 آلوده شدن اكثر مناطق روستايي 
به ويروس جهش يافته، افزايش قرنطينه روستاها 

و آمار تلفات محتمل باشد.

برگزاري مراسم  در غفلت دهيار
دهيار يكي از روســتاهاي لرســتان از تصميم  برخي 
شهرنشــينان براي اقامت در روســتاها از زمان شيوع 
كرونا مي گويد و توضيح مي دهد: »حتي برخي هم در 
زمان بيماري براي گذراندن دوران قرنطينه به روســتا 
مي آمدند، اما به تدريج 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 
مي كند و اينكه در برخي روستاها، يك دهيار مديريت 

چند روستا را همزمان برعهده دارد و اين مسئله موجب 
مي شود ارتباط خوبي با مردم ايجاد نشود.

به گفته او، روستاييان عادات خاص خودشان را دارند و 
تعامل هاي صميمانه موجب مي شود بيشتر به رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي ترغيب شــوند، اما اين قبيل 
ارتباطات وقت گير است و دهياران شايد نتوانند چنين 
زماني را صرف كنند؛ همين مسئله هم موجب مي شود 
روستاييان كمتر از شرايط كرونا و شكل رعايت پروتكل ها 
آگاه شوند. ناآگاهي ها هم شيوع گسترده را رقم مي زند 
و تأســف بارتر اينكه در غفلت دهياران مردم همچنان 
مراسم عزا و عروســي را برگزار و ابتالي جمعي را رقم 

مي زنند.

برخي روستاييان به كرونا اعتقاد ندارند 
رئيس شبكه بهداشت و درمان مركز بهداشت بستان آباد 
اما مشكل را فقط حاد شدن وضعيت ناشي از سفرهاي 
نوروزي نمي داند و مي گويد:  »در آســتانه  ماه مبارك 
رمضان اين بحران با برگزاري مراســم در مســاجد و 

دورهمي هاي مراسم افطاري  دوچندان خواهد شد.«
رامك زوار كعبــه با بيان اينكه هم اكنــون به يك دوره 
مراقبتي 10روزه براي عبور از بحران فعلي نياز اســت، 
مي افزايد: »اين شرايط روستا و شهر ندارد و مردم بايد 
محدوديت ها را رعايت كنند تا دوره ســرايت كنندگي، 

بيماري زايي و مثبت شدن هاي متوالي رفع شود.«
اين متخصص پزشــكي خانواده به مشــكالت كنترل 
كرونا در روســتاها با توجه به جمعيت ســالمند اشاره 
كرده و می گويد:  »نبايد تصور كرد پيشگيري از كرونا در 
روستاها آسان تر از شهرهاست. ما مشكالت قابل توجهي 
در اين حوزه داريم. به عنوان مثال حدود 5تا 10درصد 
جمعيت  روستايي اصال به كرونا اعتقادي ندارند و به هيچ 
عنوان ماسك استفاده نمي كنند. از سوي ديگر مشاغل 
روستايي با شهري هم متفاوت است و ماهيت آن خروج 
از خانه و تردد در روستاســت. نمي توانيم به زور مانع 
خروج روستاييان از خانه هايشان حتي درصورت ابتال 
به كرونا شــويم.« زوار كعبه توضيح مي دهد:  »چندي 
پيش در شرايطي مشابه يكي از افراد مبتال به كروناي 
انگليســي در يكي از روستاهاي بســتان آباد حاضر به 
قرنطينه نبود و چالش هاي زيادي براي راضي كردن او 
حداقل براي رعايت فاصله اجتماعي داشتيم. از سوي 
ديگر معيشت روســتاييان عمدتا از فروش محصوالت 
توليدي دام هايشان تامين مي شود براي فروش آنها بايد 
به شهر مراجعه كنند. اين هم يكي از مشكالت است كه 
نمي توانيم آنها را از زندگي و كار روزانه منع كنيم. در اين 
ميان نكته تأسف بار همين ترددهايي است كه مي تواند 
منجر به انتقال ويروس از شهر به روستا و بالعكس باشد.«  
اين متخصص مديريت خدمات بهداشتي تأكيد مي كند 
كه در دوره هاي گذشته ابتال به كرونا از نوع خفيف بوده 
و متأســفانه مردم باور كرده اند با ابتال به كرونا مشكلي 
برايشان ايجاد نمي شود؛ درحالي كه ويروس جهش يافته 

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 دورهمي هــاي خطرناك، می گويد: »برخي رســوم 
فرهنگي حاكم بر روستاها چنين وضع بحراني را رقم زده 
است؛ براي مثال، گردهمايي های متعددي در روستاها 
برگزار مي شــود كه موجب ابتالي جمعي است.« علي 
كامكار مي افزايد: »جالب اينجاســت كه در مراسم   عزا 
و عروسي ، ساكنان مناطق شهري هم دعوت مي شوند 
و چرخه انتقال ويروس به شــدت فعال اســت؛ آن هم 
درحالي كه خانه هاي بهداشت ظرفيت هاي كامل براي 
مقابله با بيماري كرونا را ندارند و درصورت ابتالی جمع 
قابل توجهي از مردم روســتا به كرونــا به ويژه ويروس 
جهش يافته ممكن است آمار مرگ ومير و شرايط سخت 
بيماري را شاهد باشيم.« اين عضو سابق هيأت علمي 
دانشگاه علوم پزشكي كهگيلويه و بويراحمد ايجاد بستر 
فرهنگي- بهداشتي در روستاها را مهم ترين اقدام براي 

كنترل كرونا در شرايط كنوني مي داند و عنوان مي كند: 
»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 دورهمي هاي 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.« به گفته 
كامكار، تدبير مديريتي در روســتا بايد متفاوت باشد و 
با توجه به تعامل زيادي كه در اين مناطق وجود دارد، 
اصالح رسم و رسوم هاي غلط مهم ترين اتفاقي است كه 

بايد رقم بخورد.

شيوع باال
سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي شــهيدصدوقي يزد 
با تأكيد بر اينكه ميزان ســرايت و انتشــار ويروس در 
روستاها به نســبت محيط هاي شهري شدت بيشتري 
دارد، می گويد: »ورود ويروس به روستاها ممكن است 
با تأخير صورت بگيرد، اما ميــزان رعايت پروتكل ها و 
سواد سالمت در مناطق روســتايي پايين است و اگر با 
ورود ويروس در اين مناطق مواجه شويم، سرعت انتشار 
آن قابل توجه تر از شــهر خواهد بود.«  ابراهيم سلماني 
به ابتالي دسته جمعي افراد در 2روستاي استان اشاره 
مي كند و مي افزايد: »روســتاها به دليل ظرفيت هاي 
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 كه 
دليل اصلي آن مسافراني بود كه از شهرها و استان هاي 
ديگر به اين منطقه وارد شــده بودند و وضعيت را قرمز 
كردند.« اين متخصص سالمت در حوادث و باليا درباره 
تفاوت هاي مديريت كرونا در مناطق شهري و روستايي 
می گويد: »ما وضعيت قرمز، نارنجي و زرد را به صورت 
شهرستاني درنظر مي گيريم و شرايط و جمعيت روستاها 
در اين وضعيت مدنظر نيست. چندي پيش در هيچ يك 
از شهرستان ها رنگ بندي قرمز و نارنجي نداشتيم؛ زيرا 
وضعيت به صورت كلي بد نبود، اما يكي از روســتاهاي 
همين شهرستان در همين بازه زماني در وضعيت قرمز 
قرار داشت. اين نگاه كلي بدون درنظر گرفتن وضعيت 
شهرستان ها مي تواند تصور غلط از مساعد بودن وضعيت 

يك منطقه روســتايي را رقم بزند و موجب حاد شدن 
شرايط يك روستا شود.«

وي تأكيد مي كند كه در شــرايط كنوني بهتر اســت 
جمعيت روستاها به صورت جداگانه بررسي و ديده شوند 
و به مجموع جمعيت يك شهرستان افزوده نشوند؛ اين 
موضوع مي تواند به خود استان ها واگذار شود كه موجب 
راستي آزمايي و بيان شفاف وضعيت مناطق روستايي 
در تعيين رنگ بندي ها باشــد و معيارهاي آنها تغيير 
كند. سلماني بر افزايش سطح سواد مردم در روستاها 
هم تأكيد دوباره دارد و مي گويد: »در مناطق روستايي 
نيازمند برنامه بلند مدت براي افزايش ســطح سالمت 
روستاييان هستيم. ميانگين ســني افراد در روستاها 
باالتر است. درنتيجه سطح سواد سالمت و حساسيت 
مردم كاهش پيدا مي كند و اين مســائل را نمي توان با 
اقدامات زودبازده به نتيجه رساند، اما در وضعيت كنوني 
ما نيازمند اقدامات كوتاه مدت ضربتي هم هســتيم و 
مهم ترين اتفاق در اين مناطق همكاري مردم اســت. 
در يكي از مناطق روستايي يزد خود روستاييان پايش 
و مراقبت هــاي الزم را داشــتند و رفت وآمد، ورودي 
و خروجي مــردم را كنترل مي كردند.« اين مســئول 
ادامه مي دهد: »هر كدام از روستاها مسائل و مشكالت 
منطقه اي خودشان را دارند و ظرفيت هايشان هم مختص 
به همان منطقه است. در اين باره مديريت منطقه اي 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 مي كند: 

»مدت هاست اقدامات خوبي براي افزايش نفوذ اينترنت 
روستايي در حال انجام اســت؛ هر چند كه عقيده دارم 
لزوما دسترسي به اينترنت نمي تواند سطح سواد سالمت 
مردم را افزايش دهد و در برخي موارد اطالعات خالف 

واقع هم در فضاي مجازي منتشر مي شود.«

نقش دهياران در روزهاي بحراني كرونا 
دينه كوه از روســتاهايي اســت كه با وجود وضعيت قرمز 
قزوين هنوز مردمش كرونــا را تجربه نكرده اند. دهيار اين 
روستا دليل اين اتفاق را مشاركت روستاييان عنوان مي كند 
و مي گويد: »با اينكه رعايت پروتكل ها از سوي روستاييان 
صورت می گيرد، اما همــواره با ورود مســافراني مواجه 

مي شويم كه حتي به تذكرها هم توجهي ندارند.«
به گفته فاطمه پيكاني كنترل كرونا در روســتاها بســيار 
راحت تر از مناطق شهري است؛ زيرا مردم به راحتي اعتماد 
مي كننــد و همراهي حداكثري دارنــد. او تأكيد مي كند: 
»دهياران ايــن روزها مهم ترين نقــش مديريتي را براي 
پيشگيري از شيوع كرونا دارند؛ آن هم درحالي كه در مناطق 
روستايي كار خاصي نمي شود براي پيرمردان و پيرزن ها 
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 اين شرايط وقت گير 

باشد، اما در دينه كوه تجربه كرديم و موفق هم بوديم.«

  
كرونا را در بيش از يك سال گذشته تاكنون در شهرها 
ديده ايم. 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 تلخ ترين 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، وابستگي هايشــان به نقاط شهري براي 
عرضه توليد، معاشــرت هاي جمعي و اعتقاد كمتر به 
درمان كلينيكي و... موجب شده كرونا شرايط سختي 
براي اين مناطق رقم بزند. همان هايي كه تا پيش از اين 
كرونا را به اندازه يك سرماخوردگي ساده مي پنداشتند، 
با مرگ هاي خانوادگي مواجه شده اند 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 خصايل جدانشدني زندگي شان به شمار 

مي رود، كاهش يابد.

شهري

تردد بين شهري از هشدار تا اجبار
 اين روزها مسافران بين شهري از پربودن اتوبوس ها ناراضي اند 

و رانندگان از كاهش مسافر زيان مي بينند

تا پيــش از فراگيرشــدن كوويد- 19 
اســتفاده از وســايل نقليه بين شهري 
امكاني بود مثل همه راه هاي ديگر براي سفر. گاهي حق انتخاب بود و گاهي 
به خاطر گران بودن 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 كم كردن تعداد مسافران براي رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي هم بسياري را مطمئن كرد كه مي شود باخيالي 
آسوده تر از اتوبوس ها و سواري هاي بين شهري براي جابه جايي استفاده 
كرد. كم كم مردم به كرونا عادت كردند و ســفرها افزايش يافت. بسياري 
از اتوبوس ها و سواري هاي بين شــهري حاال با ظرفيت تكميل شده سفر 
مي كنند و در اين ميان مسافران مانده اند با ترس از كرونا و افزايش كرايه ها.

كرايه سواري ها از عهده مردم خارج است
»فاطمه مظفري« اهل بهشهر است و براي كار بايد به گرگان رفت وآمد 
كند. او درباره مشــكالتي كه در اين رفت وآمدها به آن برخورده است به 
همشــهري مي گويد: »در سال هاي گذشــته مردم روستاها و شهرهاي 
كوچك براي سفر از ميني بوس به عنوان وسيله اي ارزان و فراوان استفاده 
مي  كردند. اين ميني بوس ها از چرخه حمل ونقل كنار گذاشــته شدند و 
سواري هاي بين شهري جاي آنها را گرفت. سواري ها بسيار گران هستند 

و مردم توان استفاده از آنها را ندارند.«
او ادامه مي دهد: »در دوران كرونا يك نفر از ظرفيت سواري ها كم شد و 
كرايه را هم گران  كردند. واقعيت اين است كه حاال براي مردم سخت است 
از اين سواري هاي گران استفاده كنند و با اين شرايط اقتصادي براي راننده 
هم صرف نمي كند كه با 3مســافر تردد كند. البته من در مسير بهشهر- 
ساري و بهشــهر-گرگان اين موضوع را نديده ام، اما مي دانم راننده ها در 
مســيرهايي مثل گرگان-گنبد يا گرگان-كالله همين كرايه گران را از 

4نفر دريافت مي كنند.«

همه صندلي ها پر است

»افسانه جوشقاني« ساكن اصفهان است و در سال گذشته با اتوبوس هاي 
بين شــهري به تهران و تنكابن ســفر كرده. او معتقد است خلوت بودن 
اتوبوس ها بيشتر به دليل ترس مردم از ســفر بوده تا كمتر فروخته شدن 
بليت و مي گويد: ممكن است يك يا 2 صندلي خالي مانده باشد، اما بيشتر 

اتوبوس هايي كه من سوار آنها شدم با ظرفيت كامل حركت كردند.
او ادامه مي دهد: »قيمت بليت هم در بعضي مســيرها خيلي گران شده 
اســت. از تهران تا تنكابن با 35هزار تومان مي شد 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 اتوبوس هاي بين 
شهري ســفر مي كند درباره وضعيت اين وســايل نقليه مي گويد: »در 
سال گذشته مســير تهران تا بروجن كه از اصفهان مي گذرد را چندبار با 
اتوبوس هاي بين شهري طي كردم. با اينكه بليت اتوبوس از 100هزارتومان 
به 120هزارتومان افزايش پيدا كرد، ولــي در صندلي دونفره فقط يك 
نفر سوار مي شود و در اين مســير تا امروز با مشكلي در اين زمينه مواجه 
نشده ام. اما چون مسافر كم اســت، اتوبوس در شهرهاي سرراهش مدت 
طوالني مي ايســتد تا همان ظرفيت مجازش را هم بتواند پر كند و وقت 

مسافران تلف مي شود.«

مسافران كف اتوبوس مي نشينند
»سميرا نظري« چند باري تا كرمانشــاه با اتوبوس هاي بين شهري رفته 
است. او با اشاره به اينكه فقط اوايل شيوع كرونا اتوبوس ها با ظرفيت كمتر 
مسافر سوار مي كردند، مي گويد: »اتوبوس ها با ظرفيت كامل از كرمانشاه 
به تهران مي آيند. حتي آخرين بار راننده يك نفر را سوار كرد و چون جايي 
براي نشستن نبود او را كف اتوبوس نشــاند. راننده ها اصال برايشان مهم 

نيست مسافر پروتكل ها را رعايت مي كند يا خير.«

خودمان هم مانده ايم
»محسن پاك بين« راننده اتوبوس بين شهري رشت-الهيجان، لنگرود- 
رودسر است. او در پاسخ به مسائل مطرح شده از سوي مسافران مي گويد: 
»رعايت پروتكل هاي 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 به دليل كم بودن مسافر، خالي برگردد اصال صرف ندارد. 
مي دانم نمي شود همه حق را فقط به راننده ها داد ولي در چنين شرايطی 

زندگي ما هم نمي گذرد. واقعا خودمان هم مانده ايم كه راه حل چيست.«

اتوبوس ها كنترل مي شوند
»آخوندزاده« مديرعامل تعاوني شــماره7كه معتقد است اين اتفاق در 
اوج شلوغي مسافر ممكن است اتفاق بيفتد و هميشگي نيست، مي گويد: 
»ترمينال ها بيشتر از ظرفيت اعالم شده بليت نمي فروشند و اتوبوس ها را 
هم كنترل مي كنند. شايد يك راننده متخلف باشد ولي هميشه اينگونه 
نيست. قيمت بليت هم آنقدر زياد نشده كه مشكل ساز باشد.« او درباره 
لزوم كنترل مســافران براي رعايت پروتكل ها مي افزايد: »وقتي در يك 
رديف يك مسافر كمتر سوار مي شود فاصله اجتماعي خودبه خود رعايت 

مي شود ولي درباره ماسك خود مسافران بايد به هم تذكر بدهند.«

  
به نظر مي رسد حمل ونقل بين شهري در دوران كرونا به كالفي سردرگم 
تبديل شده است؛ مســافران چاره اي جز اســتفاده از اين وسايل ندارند 
و قيمت ها برايشــان گران اســت. درحالي كه »مهــران قرباني« معاون 
حمل ونقل سازمان راهداري كشور چندي قبل گفته بود اتوبوس هايي با 
بيش از 50درصد ظرفيت متخلف هستند، اما رانندگان همچنان از اين 
تغييرات زيان مي بينند و افزايش قيمت بليت هم خسارت شان را جبران 
نمي كند. به نظر مي رسد سازمان راهداري كشور بايد به دنبال راه سومي 

باشد تا هر دو سوي ماجرا به سالمت سفر كنند.

در مراســم  عزا و عروسی  روستاها 
ساكنان مناطق شــهری هم دعوت 
می شوند و چرخه انتقال ويروس به 
شدت فعال است. خانه های بهداشت 
هم اگر با ابتالی جمع قابل توجهی 
از مردم روســتا مواجه شوند برای 
كنترل بيماری با مشكالتی روبه رو 

خواهند شد 

بعــد از اعالم ميرجــاوه به عنوان مرز رســمي 
سيستان وبلوچستان با پاكســتان حاال معاون پيگيري 

هماهنگي امور اقتصادي استاندار از بازگشايي 
معبر كوله بري و شناسايي كوله بران در اين منطقه خبر مي دهد. 
ماندانا زنگنه با بيان اينكه با توجه به مصوبه اخير هيأت وزيران با 
ايجاد معبر اختصاصــي كوله بران در منطقــه ويژه اقتصادي 

ميرجاوه موافقت شــده است به همشــهري مي گويد: »طبق 
توافق هاي چند ماه گذشــته با كشــور پاكســتان، برگزاري 
جلسه هاي متعدد با مسئوالن اين كشور و نزديك كردن نگاه ها 
درباره تجارت دو سويه مرز، خوشبختانه به نتايج خوبي رسيديم 
كه موجب شده تا عالوه بر ايجاد بازارچه خرده فروشي، بازارچه 
كوله بري هم بازگشايي شود.« ماندانا زنگنه  با بيان اينكه بازارچه 
كوله بري با هدف تامين معيشت مرزنشينان ايجاد شده است، 
مي افزايد: »قبال كوله بران را شناسايي كرده بوديم، اما چون به 
تازگي توافق با پاكستان صورت گرفته و مرز رسمي شده است با 

هماهنگي فرمانداري مجدد به شناسايي افراد بومي و مرزنشين 
فعال در مرز اقدام مي كنيم.« او اين توافق را نتيجه پيگيري ها 
براي داشتن شــرايط كوله بري در سيستان وبلوچستان مانند 
استان هاي غربي مي داند كه فعال براي مرز ميرجاوه محقق شده 
اســت. معــاون هماهنگــي امــور اقتصــادي اســتاندار 
سيستان وبلوچستان با بيان اينكه با شناسايي كوله بران و صدور 
كارت مرزنشيني فعاليت مرزنشينان رسمي و قانوني مي شود، 
توضيح مي دهد: »قصد داريم اجــازه ورود برخي اقالم مجاز از 
سوي كوله بران 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 مي كند و مي گويد: »در گذشته در طول 930كيلومتر مرز 
استان با پاكستان فقط ميرجاوه مرز رسمي بود، اما هم اكنون با 
بازگشايي مرز ريمدان، اين بازارچه ها به 2مورد افزايش يافته. 
مرز پيشــين هم با توجه به توافق هاي صورت گرفته به زودي 
بازگشــايي مي شــود. همچنين رايزني براي رسمي شدن و 
بازگشايي مرز كوهك در سراوان در حال انجام است.« زنگنه روز 
يكشنبه )22فروردين( در نشست بررسي ظرفيت هاي اقتصادي 
منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه نيز گفته بود كه نگاه كشــور 
پاكستان به ظرفيت هاي مرزي با سيستان و بلوچستان تغيير 
كرده و امروز به دنبال بهره بردن از ظرفيت هاي مرزي با ايران 
است، به همين دليل فعال شدن اين منطقه ويژه اقتصادي نقش 
اساسي در افزايش مبادالت مرزي ايفا مي كند. به گفته او، فعال 
براي فعاليت قانوني كوله بــران كاالهايــي ازجمله لپ تاپ، 
تلفن همراه و الستيك خودروهاي سبك تعريف شده كه ورود 
اين دسته اقالم فقط از سوي كوله بران مجاز است و شركت هاي 

فعال در زمينه واردات كاال، اجازه وارد كردن آنها را ندارند.

حميده پازوكي  
خبر نگار

كوله بري، اين بار در مرز شرقي 

سيده زهرا عباسي 
خبرنگار

چرخه فعال ويروس در روستاهاي كرونازده
همشهري آسيب هاي جدي موج چهارم كرونا به روستاها، ابتالي جمعي و حداكثري روستاييان را بررسي مي كند 

 مريم سرخوش 
خبرنگار

نگاه ويژه روستاييان به حفظ آداب و رسوم، وابستگی  به نقاط شهری  و معاشرت های جمعی موجب شده كرونا شرايط سختی برای اين مناطق رقم بزند   عكس:  ايسنا

مديريت يك دهيار بر چند روســتا  
باعث می شود كه آنها نتوانند زمان 
مناســبی برای تعامل با روستاييان 
داشته باشند، در حالی كه روستاييان 
عادات خاص خودشــان را دارند و 
تعامل های صميمانه موجب می شود 
بيشــتر بــه رعايــت پروتكل های 

بهداشتی ترغيب شوند
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سال هاســت كه خودرو ها شــهر را از 
انسان ها گرفته اند و حاال زمان آن است گزارش

كه ساكنان شهر به دنبال پس گرفتن آن 
از ماشين ها باشند؛ نكته اينكه در اين نبرد، شهرداري 

پشتيبان شهروندان است، نه خودرو ها.
از چند ســال پيش مشخص شــد كه عريض كردن 

خيابان هاي قديمــي و ســاخت بزرگراه هاي جديد 
نمي تواند مشــكل ترافيك را حل كند؛ زيرا هميشــه 
خودرو هاي بيشــتري توليد و به آنها اضافه مي شوند. 
معموال براي اينكه بتوان يك خيابان را از خودرو خالي 
كرد و به شــهروندان داد بايد مراحلي سخت و پرتنش 
طي شــود. رانندگاني كه خودرو هايشان را در معبري 
پارك مي كنند يا هر روز از آن مي گذرند در مقابل اين 
كار مقاومت مي كنند و نمي خواهند آن را ترك كنند؛ 
بنابراين مدتي طول مي كشد تا بتوان بخشي از خيابان 

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

كنند. معاونت حمل ونقل و ترافيك هم در همان زمان 
افتتاح بلوار با اين كار موافقت كرد.«

سيدمصطفي موسوي با اشاره به بافت مسكوني اطراف 
بلوار مي افزايد: »در اطراف بلوار، محله هاي دستغيب و 
امامزاده عبداهلل را داريم كه شامل خانه هاي كوچك و 
فشرده است. بعضي خانه ها فقط 50متر مساحت دارند 
و كوچه ها هم باريك هستند. به همين دليل ساكنان 
اطراف از طرح خيابــان اجتماعي اســتقبال كردند. 
متأسفانه با محدوديت های بيماري كرونا روبه رو هستيم، 

با اجراي طرح هاي رنگ آميزي و هنري در مسير هاي كندروی بلوار استاد معين، اين معبر به خيابان اجتماعي تبديل شده است

ديوارهاي بتني گالري نقاشي شدند نگاه

لزومبازطراحیمحیطشهری

محمدسرابي
خبرنگار

شهرها بيشتر ســاكنان جهان را در خود 
جای داده و مراكز رشد اقتصادی و نوآوری 
هســتند. با اين وجود، تمركز باالی افراد و 
فعاليت ها در شهرها آنها را در مقابل عوامل 
استرس زای مختلف مانند باليای طبيعی و 
مصنوعی آسيب پذير می كند. با درك اين 
موضوع، طی چند دهه گذشته، تحقيقات گسترده ای در مورد تأثيرات 
طيف گسترده ای از باليا بر شهرها و اقدامات الزم برنامه ريزی، بازيابی 
و ســازگاری كه برای مقابله با اين باليا بايد انجام شــود، منتشر شده 
اســت. از همان روزهای ابتدايی بحران كوويدـ19 جامعه علمی دائماً 
در تالش است تا موضوعات مختلفی مانند مكانيسم های پيشگيری از 
انتشار ويروس، تأثيرات زيست محيطی، اقتصادی - اجتماعی، برنامه ها 
و سياســت های الزم برای بهبود و سازگاری با شــرايط را روشن كند. 
مفهوم لزوم بازطراحی محيط شــهری از آنجا نشــأت می گيرد كه در 
همين همه گيری جهانی شاهد معضالت متعدد فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی بوديم كه تمامی اين موارد ناشی از 2عامل مهم عدم ساخت 
فضای شهری براساس معيارهای فنی- مهندسی و عدم آموزش الزم و 
صحيح به شهروندان است. اكنون  بشر به دوران تاريكی بازگشته و درباره 
ويروس كرونا اطالعات كاملی ندارد، ديگر همه كشورها چه غنی و چه 
فقير، چه توسعه يافته و نيافته، 4اصل ماسك زدن، شست وشوی مداوم 
دست ها،  فاصله گذاری اجتماعی و رفتار دقيق در ارتباطات اجتماعی 
را در نظر می گيرند، اما در برخی كشورها و جوامع شهری مانند ايران و 
شهر تهران، شهروندان حتی به توصيه هايی مانند ماسك زدن يا نزدن 
شك دارند و اين امر نشان می دهد كه متاســفانه برخی از شهروندان 
ابتدايی ترين اطالعات را نيز درباره اين بيماری ندارند كه اين امر ناشی از 
كمبودهای اساسی و ريشه ای در زمينه آموزش های الزم و صحيح برای 
مواقع بحرانی است و يك مشكل فرهنگی و اجتماعی به شمار می آيد. در 
اين راستا ضروری است در درجه اول اقدامات عملی در جهت بازطراحی 
محيط شهری قرار گيرد؛ زيرا تا آگاهی نسبت به مسئله ای درست نباشد، 
سيستم به خوبی عمل نخواهد كرد؛ مسئله ای كه حتی با بهره گيری از 

ايده های خالقانه هنری به افزايش نشاط اجتماعی نيز منجر می شود.
با لزوم فاصله گذاری فيزيكی، در حال حاضر در بســياری از شهرهای 
دنيا طراحی فضای شــهری به سمت توســعه فضاهای باز و نيمه باز و 
عريض تر شدن پياده روها پيش می رود تا امكان حضور افراد با رعايت 
فاصله فيزيكی فراهم شود. بافت های شهری ايران به خصوص بافت های 
جديدتر، بيشتر تحت تأثير اين شرايط قرار گرفته است؛ به طور مثال 
در محالت غربی تهران )ســعادت آباد، پونك، محالت منطقه 22 و...(، 
پياده روهای اســتاندارد با عرض مناســب به ندرت مشاهده می شود؛ 
درحالی كه در بسياری از شهرهای دنيا، تالش بر اين است كه بيش از 
پيش بخشی از معبر سواره نيز در اختيار معبر پياده قرار گيرد تا حضور 
افراد در سطح شهر با رعايت موارد الزم ميسر شود. برای حل اين مشكل 
می توان به زمينه های مهندسی روی آورد. يكی از شاخص های اساسی 
كه امروزه در دنيا حل شده و در كشور ايران در ابتدای راه قرار دارد بحث 
خيابان كامل اســت. از تعريف خيابان كامل به خوبی می توان به نقش 
پررنگ و اساســی آن در بحران همه گيری كرونا پی برد؛ زيرا هم باعث 
دسترسی راحت و در كمترين زمان شهروندان به نيازهای خود در دوران 
قرنطينه می شود و هم به جهت ايجاد راه ها و پياده روهايی با طول و عرض 
مناسب سبب رعايت فاصله گذاری اجتماعی شده كه يكی از اصل های 
اساسی پيشگيری از كروناست. در حوزه ای ديگر می توان اشاره داشت 
كه يكی ديگر از مهم ترين مسائلی كه بايد در دوران پساكرونا پيگيری 
كرد، ايجاد شهرهای تاب آور است كه به اعتقاد جمعی از صاحبنظران 
اقتصادی و اجتماعی اكنون نبايد به زندگی متراكم فعلی برگشت؛ زيرا 
شهرهای بزرگ در برابر انواع ويروس و حادثه ها آسيب پذيرترند. مثال 
بارز آن شهرهای بزرگی مانند ريودوژانيرو، لندن و تهران است كه اين 
ويروس به دليل بافت شهری متراكم و پرجمعيت اين شهرها به سرعت 
منتشر شــده و تعداد زيادی را مبتال كرده است. به سبب بحران كرونا 
پايه و اساس زندگی نوين دچار تزلزل شده و امكان دارد در آينده جوامع 
انسانی به سمت زندگی شهری با تراكم كمتر سوق پيدا كند؛ از همين 
رو نياز به بازطراحی فضای شهری پس از بحران كرونا يك اصل اساسی 

و مهم تلقی می شود.

محمدجوادحقشناس،رئیسكمیسیونفرهنگيواجتماعيشورايشهرتهران 
باارتقایرويكردزيباسازيوزيباشناختيدرزندگيشهريميتوانیمفضايمناسبيبرايآسايش،آرامش
ولذتبردنشهروندانتهرانازمحلزندگيخود،ايجادكنیم.ايدهوارادهمديريتشهريمنطقه9فرصت
مناسبيدراختیارهنرمندانقراردادهاستتاضمنارتقایزيباسازيمحیط
شهر،نشاطشــهرونديرانیزافزايشدهد.مديريتشهريبارويكرد
فرهنگيواجتماعيتالشدارد،شهريزيستپذيربرايانسانهابسازد؛
بههمیندلیلخیاباناجتماعيبلواراستادمعینظرفیتتبديلشدنبه

يكنگارخانههنريشهريرادارد.
پالزايهاشمينیزمكانيبرايرويدادهاياجتماعيجمعياست
وفضاييمناسبیرابرايگفتوگويشــهروندانمنطقهفراهم
ميكند.همینطورباابتكارشــهرداريوبارنگآمیزيفضاي
كوچهقدياني،اينمكانبهيكيازمقاصدگردشگريشهري

تبديلشدهاست.

خيابان اجتماعي، ظرفيت تبديل شدن به يك نگارخانه هنري شهري را دارد
محمدرضاجوادييگانه،معاوناموراجتماعيوفرهنگيشهرداري 

رويكردشهرداريتهران،رويكرداجتماعياست؛بدينمعناكهقصدبازگرداندنمردمبهشهروبازگرداندنشهر
بهمردمراداريم.خیاباناجتماعيدرجنوبغربتهران،فضاياجتماعيمتفاوتيايجادكردهاست؛حالوهواي
اينخیابانباهنرهنرمندانومشــاركتكودكاندرخلقآثارهنريتجربهایدلپذيروزيباست.تركیبهنرو

زندگياجتماعيدرديوارنگارهها،روحيزيبابهاينمحیطدادهاســتكهدرنوع
خوددركالنشهرتهرانبيسابقهوبديعاســت.میدانگاههاشمي،مجاليبراي
حضورشهرونداندرفضايعموميفراهمميكندتاآنهاازخانهبهقصدگفتوگو
وديدارخارجشــوند.ايدههايكوچهرنگيوكوچهدوســتيميتواندموجب
افزايشاحساستعلقمردمبهمحلهومحیطزندگيشود؛ضمنآنكهجاييبراي
خاطرهسازيوتجربهمتفاوتزندگيدرشهراستتادرنهايتاحساسزندگي

بهتررابهمردمالقاكند.شهر،متعلقبهمردماستوباآنهامعناپیداميكند.
شهرزيستپذيرشهرياســتكهمردمدرآنحضورپیداكنند،كه
بهنظرميرسد،مديريتشهريدرتحققاينهدفموفقبودهاست.

بازگرداندن شهر به مردم

در ديدار نماينده ارامنه تهران و شهردار 
منطقــه8، توجــه ويــژه بــه محالت محله

ارامنه نشين 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 اســالمي، به همراه مديران باشــگاه هاي 
فرهنگي- ورزشــي ارامنه با شهردار منطقه 8 ديدار و 

گفت وگو كردند.
بودجه قابل  توجهي به اجراي طرح هاي توسعه محله اي 
در محالت زركــش، مجيديه و وحيديــه اختصاص 
يافته است كه اين پروژه ها با رويكرد محله محوري در 
دستور كار مديريت شهري قرار دارد. يكي از مصاديق 
عملكردي منطقه احداث بوستاني به مساحت 3هزار 

مترمربع به نام »باغ ترنج ايراني« در محله ارامنه نشين 
زركش است كه اين اقدامات رضايتمندي شهروندان 

را به دنبال داشته است.
در اين ديدار آرا شاورديان، كه پيش تر عضو شوراياري 
محله مجيديه بوده اســت، گفت: »اين روزها شاهد 
فعاليت هاي چشمگير مديريت شهري در محله هاي 
ارامنه نشين هســتيم كه اين خود نشان از توجه ويژه 
شهردار منطقه به توسعه و پيشــرفت هر چه بيشتر 

محله هاي منطقه دارد.«
به  گفته شــهردار منطقه نيز باشــگاه هاي فرهنگي-

ورزشي ارامنه پتانسيلي ارزشمند براي توسعه هر چه 
بيشتر ورزش در بعد همگاني و  قهرماني است: »ورزش، 
مي تواند همه افكار و ساليق را كنار هم قرار دهد و به 
ايجاد انسجام و اتحاد ملي بي انجامد. اين قابليت عظيم، 
مســئوليت مديران را دوچندان مي كند چراكه از اين 

گذر مي توان به تربيت جامعه و ســالمت جسم و روح 
ورزشكاران پرداخت.«

مسعود رنجبريان پيرامون همكاري هاي دوجانبه ميان 
شهرداري منطقه و شوراي خليفه گري ارامنه تهران 
در زمينه توســعه همه جانبه روابط و به  صورت خاص 
ورزش تأكيد كرد و گفت: »ســالمت و ترويج فرهنگ 
ورزش به صورت سيستماتيك و اصولي از موضوعات 
مورد توجه مديريت شــهري اين منطقه است ضمن 
اينكه شــهرداري نيز به عنوان يكي از وجوه تأثيرگذار 
طي سال هاي اخير توانسته در زمينه ارتقاي سالمت 
شهروندان و گســترش ورزش همگاني گام هاي قابل 
توجه و ارزشمندي با ســاخت و احداث مجموعه هاي 
ورزشــي و زمين هاي چمن مصنوعي بردارد. انتظار 
مديريت شهري نيز تداوم همكاري و ارتباط دوسويه 

براي پيشبرد فعاليت هاي فرهنگي منطقه8 است.«

زيست طبيعي شهر و نياز به نگهداري درختان و گونه هاي 
پرندگان

برايند ديدگاه هاي گسترده و متفاوت مطرح شده در اين نشست را مي توان اهميت 
نگاه كيفي و نياز به گسترش كيفيت در شهر بيان كرد. ضوابط شهرداري سندهايي 
حقوقي هستند كه كمينه هاي بايسته را براي طراحي و ساخت مشخص مي كنند، 
اما براي رســيدن به كيفيت در فضاهاي معماري و شــهري كافي نيستند. در اين 
راستا، دسته بندي ضوابط شــهرداري به راهنماي طراحي براي مهندس معمار و 
روش كار براي كارشناس شــهرداري مي تواند گامي براي كاربردي سازي  مقررات 
جهت دستيابي به كيفيت باشد. معمار و كارشناس شــهرداري هريك تخصص، 
وظيفه، و نقش متفاوتي داشته و زبان حرفه اي مناسب خويش را نياز دارند. وجود 
توصيه هاي كيفي افزون بر بايدها و نبايدهاي كمي در قالب يك راهنماي طراحي 
مي تواند به بهبود كيفيت معماري شهر كمك كند. از اين رو مي توان تهيه راهنماهاي 
طراحي را در شرح خدمات مهندسان مشاور معمار و شهرساز قرار داد. اين راهنماها 
مي توانند شامل اهداف، ضوابط، توصيه ها و روش كار باشند. از آنجايي كه همواره نياز 

به بررسي پيامد مقررات بر كار و ويرايش آن در صورت نياز وجود دارد، بيان اهداف 
در راهنماهاي تهيه شده سبب آسان تر شدن بررسي كارآمدي توصيه ها مي شود. از 
سوي ديگر، كارشناسان شهرداري نيز نياز به فهرستي از بايدها و نبايدها دارند كه 
طرح هاي معماري و شهري را بر اساس آن پايش كنند. همزمان با تالش براي ايجاد 
زيرساخت هاي بهبود كيفي شهر، نياز به جلوگيري از پايمال شدن حقوق شهروندان 
با ساخت وســازهاي 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 باتجربه كردن كيفيت توسط شهروندان 
به  خودي خود به وجود مي آيد 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 كردند، 
هدف از اين گفت وگوي 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 ادامه دار شود.

ولي سال پيش در فرصت هاي به دســت آمده برخي 
برنامه ها را در آن اجرا كرديم و سپس اتفاقات خوبي رقم 
خورد؛ مثال ورزش صبحگاهي در آنجا انجام مي شود؛ 

زيرا فضاي كافي وجود دارد.«

وقتيرويآسفالتهمنقاشيميشود
پروژه هاي شهرداري براي اصالح معابر و بافت فرسوده 
معموال در ميانه بافت مسكوني يا تجاري اجرا مي شود. 
صرف نظر از دشــواري عمليات عمراني در شــلوغي 
محله ها، پاكســازي و زيباســازي خيابان هم در اين 
شرايط مشكل است؛ زيرا نماي هر يك از ساختمان  ها 
شكل و جنس متفاوتي دارد. در بلوار استاد معين شرايط 
متفاوت است. دوطرف اين بلوار ديوار هاي بتني و پشت 
آن اراضي نظامي اســت كه قرار است بعد از بررسي در 
كميسيون ماده 5شــامل كاربري هاي متفاوت شود، 
اما هم اكنون خيابان طوالني و خالي اســت و مغازه يا 
پنجره هايی ديده نمي شــود. موســوي مي گويد: »در 
دوطرف بلوار هيچ كاربري شــكل نگرفته و ديوار هاي 
بتني بخش زيادي را پوشــانده است و اين فضا خيلي 
سرد و خشك به نظر مي آيد. ما از هنرمندان خواستيم 
كه پيشنهاد هاي خود براي تبديل اين ديوار هاي بتني 
به گالري را ارائه كنند. براي فاز اول 300اثر به دست ما 
رســيد كه داوران 40اثر را از ميان آن انتخاب كردند و 
اجرا شد. در 2يا 3فاز بعدي تقريبا تمام ديوار هاي بتني 
كه قابليت نقاشي دارند پوشش داده مي شوند و ظرفيت 
حدود 200نقاشي هنري را داريم. البته سطح بعضي از 
ديوارهاي بتني صاف نيستند، اما به دنبال طرحي براي 
آنها هم هستيم.«  با اين كار ديوار ها رنگ آميزي شدند 
و فضاي مفرحي براي حضور شهروندان فراهم شد، اما 
يك مشــكل ديگر باقي مانده بود؛ اينكه كف اين معبر 
آسفالت و با كف سازي  معمول پياده رو ها متفاوت است. 
موسوي مي گويد: »ســنگفرش كردن هزينه زيادي 
داشــت و وقت زيادي هم براي كندن آسفالت و ايجاد 
پوشــش جديد صرف مي شــد. اينجا هم شهروندان 
و هنرمندان روي آســفالت نقاشي  كشــيدند. حدود 
20نمونه از اين نقاشي ها كشــيده شده و فضاي معبر 
را عوض كرده است. درنهايت با قدم زدن در 2كيلومتر 

خيابان اجتماعي آثار هنري فراواني ديده مي شود.«
پس از فاز هاي مختلف نقاشــي و رنگ آميزي در اين 
محور، نمونه هايي از ونداليســم مانند تخريب مبلمان 
شهري مشاهده شــد، اما تا كنون آســيب يا مشكل 
خاصي در اين محدوده مشاهده نشــده است كه آثار 
طرح هاي اجتماعي را تحت تأثير قــرار دهد. حمايت 
شهرداري باعث شــد كه برخي طرح هاي ديگر مانند 
اجراي موسيقي، عرضه مواد غذايي، پوشاندن خيابان 
با برگ هاي پاييزي و طراحي سايه يك درخت قديمي 
روي زمين هم در خيابان اجتماعي منطقه اجرا شود. 
اما آيا بستن  2الين خيابان باعث كند شدن رفت وآمد 
در اين محور نشده است. شهرداري منطقه 9مي گويد: 
»از نظر مطالعات ترافيكي مشكلي براي تردد خودرو ها 
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 نمي كند. در مواردي 
كه برنامه هاي بزرگ اجرا مي شــد ما 3الين از 4الين 
موجود را هم روي خودرو ها بســتيم و باز هم مشكل 

خاصي بروز نكرد.«
برنامه هاي هنري اين محــدوده با عنوان »جور ديگر« 
اجرا شد و ديدگاه شهروندان و شهرداري براساس نبردي 
بود كه براي پس گرفتن شهر از خودرو ها انجام مي شد. 
با پايان يافتن بحران كرونا مي توان انتظار داشت كه اين 
خيابان به صورت معبري پررفت وآمد براي شهروندان، 

بازي بچه ها و تفريحات گروهي باشد.
در خيابان ميردامــاد و آزادي هم اين الين هاي كندرو 
ديده مي شــود كه اكنون پر از خودرو  هستند، اما در 
منطقه 9قبل از اينكه خودرو ها بتوانند اين بخش را به 

انحصار خود دربياورند، شهروندان صاحب شهر شدند.
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تازه هاي نشر

   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 
مي كشــد. دفترهاي اين اثــر تحليلي 
انتقادي از واقعيت مــدرن و گواهي بر 

تقليل انسان به شيء )كاال( در عصر سرمايه داري 
است. پيراندللو در رمانش به ياري مؤلفه هاي روانشناختي و فلسفي به 
ابهامات و تناقضات سينما و تحليل رابطه انسان با ماشين مي پردازد.

لوييجي پيراندللو در رمانش با رويكردي انتقادي و تيزبيني و نبوغي 
پيشگويانه زندگي انسان در عصر سرمايه داري و نابودي هنر راستين و 
ارزش هاي انساني را توصيف و به بحران انحطاط هنر و نابودي فضائل 
بشري اشاره مي كند. اين كتاب 287صفحه اي را كه 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.
 

   گرگ دريا 
»گرگ دريا« رماني جذاب و خواندني از 
جك لندن است كه تا كنون مترجمان 
متعددي آن را به فارسي برگردانده اند. 
در رمان گرگ دريا، دغدغه اصلي جك 
لندن افشاي ستم و بهره كشي ناعادالنه 
از انسان هاســت. لندن صحنه هايي را 
كه تصوير كرده با چشــم خود ديده و 
قهرمان هــاي داســتان هاي او معموال 
كساني هستند كه با آنها معاشرت داشته 

است. آثار جك لندن و ازجمله رمان گرگ دريا، گاهي 
رنگ شديد ناتوراليستي به خود مي گيرند و غالبا تجزيه و تحليل هاي 
بسيار دقيق اجتماعي هســتند. او در اين اثر مي گويد: »زورمندان 
ناتوانان را مي خورند كه نيروي خود را حفظ كنند. خوشبخت ها پيش 
از همه مي بلعند و بيش از همه حركت مي كنند.« 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 ِفالس
رمان »آســياب كرانه فــاس« دومين 
تجربه كتاب نيستان در انتشار گزيده آثار 
داستاني مشهور غرب به شمار مي رود. 
اين رمان كه از آثار نويسنده شهير عصر 
ويكتوريايي، ماري آن ايوانس مشــهور 
به »جورج اليوت« به شــمار مي رود به 
كوشــش ليدا طرزي به فارسي ترجمه 
و منتشر شده است. اين كتاب در نسخه 
فعلي در واقع خاصــه اي از اين رمان 

است كه پيش از اين در ســال 18۶0 منتشر شده است. 
ماري آن ايوانس نام مستعار مردانه جورج اليوت را براي خود انتخاب 
كرد تا اطمينان يابد آثارش مورد توجه جدي مخاطبان قرار مي گيرد. 
اگرچه نويسندگان زن در آن زمان آزادانه نام اصلي شان را در آثار خود 
مي نوشتند؛ اما او مي خواست تا تنها يك نويسنده داستان هاي عاشقانه 
نباشد. ايوانس يكي از برجسته ترين نويسندگان عصر ويكتورياست و 
آثارش كه داستان آنها بيشتر در انگلستان به وقوع مي پيوندد، به خاطر 
ديدگاه هاي رئاليستي و روان شــناختي خود شهرت دارد. بسياري از 
منتقدان او را مبدع روش آناليز روانشناسي شخصيت هاي رمان هاي 
مدرن مي دانند. انتشــارات نيســتان اين كتاب را در 208صفحه با 

شمارگان 800نسخه به بهاي 45هزار تومان منتشر كرده است.

دريچه

  فلسفه رياضيات ابن سينا
هشــتمين نشست 
از مجـــــــموعه 
درس گفتارهايــي 
درباره بوعلي سينا، 
چهــــــــارشنبه 
25فــــــروردين 
11صبح  ســاعت 
»فلســفه  بــه 

رياضيات ابن سينا« با ســخنراني محمدصالح 
زارع پور)پژوهشگر پســادكتري در دانشكده 
فلسفه دانشــگاه بيرمنگام( اختصاص دارد كه 
به صورت مجازي پخش خواهد شــد. در اين 
درس گفتار فلسفه رياضيات معرفي شده و نشان 
داده مي شود كه اگرچه هيچ يك از آثار ابن سينا 
دربردارنده همه وجوه اين فلســفه رياضيات 
نيست، اما نســبت دادن آن به ابن سينا موجه 
اســت. عاقه مندان مي توانند اين درس گفتار 
را از اينســتاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به 
نشاني ketabofarhang، تلگرام اين مركز 
به نشاني bookcitycc و صفحه اين مركز در 

سايت آپارات پيگيري كنند. 

   معرفي نامزدهاي نهايي گنكور

آكادمــي گنكور اســامي نامزدهــاي نهايي 
مهم ترين جايزه ادبي فرانســه را در 3بخش 
بيوگرافي، رمان اولي و داستان كوتاه از طريق 
ويدئوكنفرانس آناين 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 مي دهد« نوشته اميلين 
مالفاتو از انتشــارات اليزاد و »شــيطان تپه 
گرگ ها« نوشــته ديميتري روشون-بوري از 
انتشارات لو تريپود، اسامي 4رمان راه يافته به 
مرحله نهايي جايزه گنكور در بخش نخستين 
رمان هســتند. برنده اين جايــزه 4 ماه مي، 
همزمان با اعام 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، پرتره هاي 
متقاطع« نوشته خوزه الوارز از انتشارات گراسه، 
»لوئي ژوه« نوشــته اليويه موني از انتشارات 
فوليو اينــدي و »ادمون روســتان، رنگ هاي 
متنوع« نوشته توماس سرتيانژ از انتشارات 
آتانتيكا اســامي نامزدهاي نهايي راه يافته 
به جايزه امســال گنكور در بخش بيوگرافي 
هستند كه برنده آن در ماه ژوئن معرفي خواهد 
شــد. كتاب هاي »و جنگ تمام شد« نوشته 
شموئيل تي. مي ير از انتشارات متروپوليس، 
»توفان ها« نوشته سيلون پرودوم از انتشارات 
گاليمار، »روزهاي آخر« نوشته سيريل روژه 
الكان از انتشارات گراسه و »تنها در محاصره 
ســگ هايي كه گاز مي گيرند« نوشته ديويد 
توماس از انتشارات اليويه اسامي 4نامزد نهايي 

جايزه گنكور در بخش داستان كوتاه هستند.

اهداي كتاب به خواننده ناشناس
مليكا مصلحي، به عنوان طراح اصلي »كتابيسم« 
از ايده اي مي گويد كه جرقه اش با ديدن يك فيلم 
شروع شد. طرحي كه در ابتدا هيچ كس موفقيت 
آن را باور نداشت و كاري بيهوده به نظر مي رسيد: 
»3سال پيش يك برنامه ويدئويي ديدم كه در آن 
خانمي داخل ايستگاه هاي 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، كتاب هاي مورد عاقه اش را 
به مردم هديه مي دهد. چنين كاري برايم جالب 
بود و اين فكر به ذهنم رسيد كه چرا در ايران نبايد 
چنين فعاليت هايي 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 
مي دانســتند. 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 2 
نفر بودند و امــروز گروه »كتابيســم«11 عضو 
ثابــت و فعــال دارد. مصلحي دربــاره اين گروه 
مي گويد:»تمام اعضاي »كتابيســم« دانشــجو 
هستند و ترويج مطالعه كتاب و كتابخواني دغدغه 
مشترك همه ماســت. از طريق كانال تلگرامي با 
عاقه منداني كه مي خواهند عضو گروه شوند و با 
ما همكاري كنند، در ارتباط هستيم و عضوگيري 
مي كنيم. هدف ما ترويج فرهنگ كتابخواني است 
تا افرادي كه عاقه مندند اما نمي توانند براي تهيه 
كتاب هزينه كنند، امكان مطالعه برايشان فراهم 
شود. روش كار ما اينگونه است كه كتاب هايي را 
تهيه مي كنيم و پس از زدن مهر اهدايي و لوگوي 
خودمان آن را در نقاط و محله هاي مختلف شهر 

قرار مي دهيم تا فردي كــه كتاب را پيدا مي كند 
و به مطالعه عاقــه دارد، آن را بردارد و بخواند.« 
مليكا مصلحي خاطره جالبــي هم از اين فعاليت 
فرهنگي دارد: »ما يك صفحه اينستاگرامي داريم 
كه در آنجا نوشته ايم هركسي كتاب ها را برداشت 
براي ما پيغامي بگذارد. يك روز يك مرد آلماني كه 
توريست بود براي ما پيغامي ارسال كرد. اوكتاب ها 
را پيدا كرده بود و از اينكه كاري فرهنگي به اين 
شكل در كشور ما انجام مي شــود هيجان زده و 

خوشحال بود و از ما تشكر كرد.« 

شروع همه  چيز از »آن رسيد لعنتي« 
فائــزه حبابــي، يكي ديگــر از اعضــاي گروه و 
نويسنده اي 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، مي گويد:»كتاب هايي كه براي اين 
طرح انتخاب مي كنيم، بيشتر مربوط به ادبيات 
ايران و جهان اســت و البته رمــان و كتاب هاي 
علمي را هم شامل مي شــود. بوستان ها، موزه ها، 
مراكز تفريحي و تجاري و ميدان ها ازجمله »كاخ 
سعدآباد«، درياچه »چيتگر«، »پارك دانشجو«، 
»موزه پست« و ميدان »امام خميني«)ره( ازجمله 
جاهايي است كه تاكنون كتاب ها را در آنجا قرار 
داده ايم. ما به عمد اين مكان ها را انتخاب كرده ايم. 
چون اطمينــان داريم كه همه قشــري در اين 
مكان ها 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 مي گيرد. 
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 مي گويد نمي دانند كتاب ها به دســت چه 
كســاني مي رســد و چه افرادي كتاب ها را براي 
مطالعه برمي دارند، اما تنها اميدشــان اين است 
كه كتاب ها بين افراد اهل مطالعه دست به دست 
بچرخد و خوانده شود: »تعداد كتاب هايي كه در 
هر نوبت اهدا مي شود، متفاوت است و به جايي كه 
كتاب ها را قرار مي دهيم بســتگي دارد. اگر جاي 
شلوغ و پر رفت وآمدي باشد، تعداد كتاب ها بيشتر 
است، اما اگر جايي باشد كه رفت وآمد در آن كمتر 
است، تعداد كتاب هايي كه مي گذاريم نيز كمتر 

خواهد بود.«
اين نويســنده جوان درباره اينكــه تاكنون چند 
كتاب به اين شكل اهدا شــده و هزينه هاي اين 
كار و كتاب ها چگونه تأمين مي شــود مي گويد: 
»تا امروز بيــش از هــزار جلد كتــاب را به اين 
شــكل اهدا كرده ايم. بودجه كار را هم خود اعضا 
تأميــن مي كننــد. صندوقي هم بــراي اين كار 
داريم. دوســتان و عاقه منداني هم هستند كه 
چه با اهــداي كتاب و چه كمك هــاي نقدي كه 
از 5 هزار تومان آغاز مي شــود، مــا را در اين كار 
فرهنگي كمك و حمايت مي كنند. در اين طرح 
كتاب هاي دست دوم ســالم را كه در حد نو باشد 
قبول مي كنيم. برخي از نويسنده ها نيز تعدادي 
از كتاب هاي خودشــان را براي اين منظور اهدا 
كرده اند. خودم يك بار 35 جلد 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 مي كنند.«

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 

مهديــس« در اين بــاره مي گويد:»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 
به عنوان منشأ علم و آگاهي بيشتر در اختيار مردم 
قرار بگيرد، از بار مشكات 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 به صورت رايگان اين گروه 
جوان و فعال را كه دغدغــه فرهنگي دارند براي 

هدف بزرگي كه دارند ياري مي دهيم.«
زينال پور معتقد اســت كه دسترســي آسان به 
كتاب موجب ترويج فرهنگ كتابخواني مي شود: 
»بسياري از افراد مطالعه نمي كنند چون كه كتاب 
جلو چشم شان نيســت يا اوضاع اقتصادي شان 
به گونه اي است كه توان خريداري كتاب را ندارند. 
وقتي كتاب در دســترس و رايگان باشــد، افراد 
بيشــتري به ســمت كتاب و كتابخواني جذب 
مي شوند. بنابراين مي طلبد از چنين طرح هايي 
حمايت شود و افراد بيشتري در اين زمينه ورود 

پيدا كنند.«

ديدار با يك گروه دانشجويي كه دغدغه كتاب و كتابخواني دارند

 »كتابيسم« 
ترويج فرهنگ مطالعه 

همه  چيز از خردادماه ۱۳۹۷ شروع شد. اسم گروه آنها »كتابيسم« است و فعاليت آنها به 
محله، منطقه و حتي شهر خاصي محدود نمي شود و به وسعت تمام ايران اجرا مي شود. در 
اين طرح و ابتكار جالب، كتاب ها به افرادي كه هويت آنها مشخص نيست، اهدا مي شود. 
در واقع كتاب ها به كسي تعلق مي گيرد كه عالقه و عطش خواندن دارد. در »كتابيسم« اين كتاب است كه صاحبش 

را انتخاب مي كند! البد حاال با خودتان مي گوييد اصال اين »كتابيسم« چيست؟ 

سعيده مرادي
خبرنگار
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يكي از مهم ترين طرح هاي نظارت بر 
منابع
جنگل ها از صبح امروز در جنگل هاي طبيعي

شمال كشــور آغاز مي شــود. طرح 
»پيمايش و ارزيابي هوايي جنگل هاي هيركاني« 
قرار است طي 2ماه تصويربرداري جنگل هاي 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 جنگل ها، صدها 
هكتار از جنگل هاي شمال كشــور با حريق هاي 
گسترده و بعضا غيرقابل اطفا مواجه مي شوند كه 
ارزشمندترين منابع طبيعي كشور را به خاكستر 

تبديل مي كند.
حميدرضــا ســليماني، رئيس مركز نــوآوري و 
فناوري منابع طبيعي امــا درباره طرح پيمايش و 
ارزيابي هوايي جنگل هاي هيركاني به همشهري 
گفته است كه اكنون موضوع صيانت و حفاظت از 
جنگل ها در قالب پايش جنگل تعريف شده است. 
به گفته او، در دهه هاي اخيــر صيانت از جنگل ها 
با چالش هاي فراوان مواجه بــود. قبل از انقالب، 
چالش اصلي جنگل ها موضوع ملي شدن آنها بود و 
پس از ملي شدن جنگل ها، در دوره هاي مختلف، 
مشــكالت ديگري گريبان جنگل هــا را گرفت. 
به عنوان مثال جنگل هاي كشــور ســال ها منبع 
اصلي بهره برداري چوب بودند. اما از 4سال پيش 
كه بحث توقف بهره برداري از جنگل با عنوان طرح 
تنفس مطرح شد، چالش  قاچاق چوب تشديد شد 
و ســازمان جنگل ها با جديت به دنبال آن بود كه 
مانيتور كردن جنگل ها را با ســرعت باال و هزينه 

كم انجام دهد.

كمكفناوريبهجنگلهايشمال
در دي ماه 1399بود كه با تفاهم سازمان جنگل ها 
و معاونت علمي رياست جمهوري، مركز نوآوري و 
فناوري منابع طبيعي شكل گرفت. نخستين اقدام 
اين مركز نيز استفاده از پتانسيل هاي دانش بنيان 
براي خدمت بــه منابع طبيعي بود. بــا اين اقدام، 

تصويربرداري هوايــي و مانيتور كردن جنگل ها به 
وسيله هواپيماهاي فوق سبك با هزينه بسيار مقرون 
به صرفه انجام مي شــود. به گفته مقامات سازمان 
جنگل ها، اين فناوري كامال اقتصادي است و موجب 
صرفه جويي بســيار در تصويربرداري گران قيمت 
هوايي مي شود. بدين ترتيب در فاز نخست طرحي 
كه قرار است از صبح امروز )دوشــنبه( اجرا شود 
تصويربرداري هوايي جنگل هاي شــمال كشور در 

حدفاصل آمل تا نوشهر انجام مي شود.

مزايايرصدهوايي
رصدهوايي 3مزيت مشخص براي منابع طبيعي 

كشور به ويژه در جنگل هاي شــمال دارد. رئيس 
مركز نوآوري و فنــاوري منابع طبيعي در اين باره 
مي گويــد: در بخش قاچاق چــوب، روند مانيتور 
كــردن را به نحوي پيــش مي بريم كه آســمان 
جنگل ها را براي قاچاقچيان چــوب ناامن كنيم 
تا سودجويان نتوانند منافع شــخصي خود را در 

جنگل هاي شمال پيش ببرند.
به گفته سليماني، با انجام اين رصدها، نظارت دقيق 
حريق هاي جنگلي نيز انجام مي شود تا بدين ترتيب 
حفاظت از جنگل ها به باالترين سطح ممكن برسد. 
استفاده از هواپيماي فوق سبك كامال در اين بخش 
گره گشاست چون مي تواند مناطق درگير آتش را 

به ســرعت رصد  كند و كنترل و اطفاي حريق را 
تسهيل كند.

به گفته رئيس مركز نــوآوري و فنــاوري منابع 
طبيعي با توجه به وســعت زياد كشور، ابزار رصد 
هوايــي مي تواند موجــب تثبيت مرزهــا براي 

جلوگيري از تغيير كاربري اراضي جنگلي شود.

جزئياتكاردرآسمانهيركاني
هواپيماهاي طــرح پيمايــش و ارزيابي هوايي 
جنگل هــاي هيركانــي تك موتوره بــا ظرفيت 
2سرنشين هستند كه كار تصويربرداري را انجام 
مي دهند. با اين اقدام پايش دقيق در حد نظارت 

تك درخت هم ممكن اســت چون تصويربرداري 
آنها در3مرحلــه انجام مي شــود. بدين ترتيب با 
افزايش كيفيت تصاوير و الگوريتم اجرايي تالش 
مي شــود نظارت بر جنگل ها به باالترين ســطح 
ممكن برســد. هواپيماهاي تك موتوره در ارتفاع 
حدود 2هزار پا پرواز مي كننــد و با دوربين هاي 
داراي حساســيت بــاال كه دقت عكســبرداري 
خوبي دارند اقدام به تصويربــرداري از جنگل ها 
مي كننــد. در فــاز اول رصد هوايي قرار اســت 
نزديك بــه 100هكتار از جنگل هــاي هيركاني 
شمال كشــور عكسبرداري شــود. در فاز بعدي 
نيز تمامي محــدوده هيركاني يــا محدوده هاي 
بحراني جنگل هاي شمال كشــور عكسبرداري 
مي شود. فاز نخست طرح رصد هوايي جنگل هاي 
شمال كشــور كه امروز با حضور رئيس سازمان 
جنگل ها انجام  مي شود، قرار اســت طي 2ماه و 
پيش از آغاز تابستان 1400به پايان برسد. با پايان 
تصويربرداري نيز مراحل خروجي گرفتن كار آغاز 
مي شــود تا در فاز دوم پوشــش حداكثري رصد 
هوايي جنگل ها آغاز شود كه بخشي از جنگل هاي 

بلوط زاگرس را نيز شامل خواهد شد.

اهميترصدهواييناحيههيركاني
نظارت بر قاچاق چوب در جنگل هاي هيركاني با 
كمك شركت هاي چوب و كاغذ چندين دهه است 
كه ادامه دارد. اما نظارت زمينــي تنها در مبادي 
ورود به جنگل صورت مي گيــرد. اكنون به گفته 
مسئوالن ســازمان جنگل ها، پيمايش و ارزيابي 
هوايي جنگل هــاي هيركاني شــيوه جديدي از 
نظارت بر رويشــگاه هاي هيركاني را آغاز مي كند 
كه عــالوه بركنترل هوايي جاده هــاي جنگلي و 
منتهي به جنگل، مســيرهاي غيررسمي و خاكي 
ميان جنگل ها نيز در اين طرح شناسايي مي شود و 
بدين ترتيب براي مقابله با قاچاق چوب، بيشترين 
امكانات و تجهيزات به ميدان مي آيند. با توجه به 
وســعت 2ميليون هكتاري جنگل هاي هيركاني 
شمال كشور نيز ورود فناوري هاي نوين به كنترل 
دقيق جنگل ها به منظــور مقابله با قاچاق چوب و 
حريق جنگل اقدام نويني اســت كه در صيانت از 

منابع طبيعي كشور در حال انجام است.

  طرح »پيمايش و ارزيابي هوايي جنگل هاي هيركاني« با هدف كنترل حريق و قاچاق چوب از صبح امروز در شمال كشور آغاز مي شود
  رئيس مركز نوآوري و فناوري منابع طبيعي: رصد هوايي، مرزهاي جنگل را براي جلوگيري از تغيير كاربري و دست  اندازي ها تثبيت مي كند

جنگلهايهيركانيبرايقاچاقچيانچوبناامنميشود يادداشت

لزومتغييردرقانونبهكارگيريسالح
توسطمحيطبانها

بر اســاس قانون به كارگيري ســالح، 
محيط بان ها مي توانند تنها براي حفظ 
جان خود و همكاران شــان از ســالح 
اســتفاده كنند. اگر يك شكارچي متخلف و مســلح به مناطق 
چهارگانه و حفاظت شده ورود كند و اقدام به شكار جانوران كند، 
محيط بان حتي نمي تواند پس از فرمان نبردن شكارچي متخلف از 
فرمان ايست محيط بان و اخطارهاي او به سمت شكارچي متخلف 
يا حتي به الستيك خودروی شكارچيان غيرمجازي كه چندين 

راس حيات وحش را شكار كرده اند شليك كند.
اســتفاده از سالح توســط محيط بان بر اســاس قانون حمايت 
از محيط بان ها و جنگلبانــان تنها در صورتي ممكن اســت كه 
شكارچي غيرمجاز به سمت محيط بان شليك كند. در آن صورت 
نيز محيط بان بايد در مرجع قضايي اثبات كند كه به دليل در خطر 
بودن جان خود و همكارش اقدام به شــليك به سوي شكارچي 
متخلف كرده است. قانون به كارگيري سالح توسط محيط بان ها 
كامال متفاوت با قانون به كارگيري ســالح توسط ديگر نيروهاي 
مسلح ازجمله پليس است. به عنوان مثال براساس قانون، پليس 
مي تواند الستيك يك خودروی مســروقه را كه به دستور توقف 
پليس توجه نكرده، پس از شــليك تير هوايــي هدف قرار دهد. 
اما محيط بان هرگز نمي تواند الســتيك خودروی يك شكارچي 
غيرمجاز را حتي حين فرار و بي توجهي به دستور ايست و اخطار 
محيط بان هدف قرار دهد. حتي به سمت شكارچي حين شكار يا 

در حال فرار نيز نمي تواند شليك كند.
محيط بان ها 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 حفاظت شده اقدام به شــكار گونه هاي حيات وحش 
كرده اند داشــته باشــند؛ اما قانون حمايــت از محيط بان ها و 
جنگلبانان امكان اســتفاده از ســالح در چنين مــواردي را به 

محيط بان ها نداده است.
پس از شهادت 2 محيط بان زنجاني اما درخواست هايي مبني بر 
اصالح قانون به كارگيري ســالح توسط محيط بان ها مطرح شده 
است و يگان حفاظت محيط زيست هفته آينده و پس از به اتمام 
رساندن پرونده 2 محيط بان شهيد در بنياد شهيد و انجام اقدامات 
بيمه اي براي آنها، پيشنهاد تغيير در قانون استفاده از سالح براي 
محيط بان ها را مطرح مي كند و با تشــكيل اتاق فكر در اين مورد 

تالش ها براي اصالح اين قانون آغاز مي شود.
ايجاد تغيير در قانون اســتفاده از سالح توســط محيط بان ها 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 
صاحب نظران و تصميم گيران به گونه اي قانون به كارگيري سالح 
توسط محيط بان ها را اصالح كرد كه نتيجه آن كاهش تنش بين 
شــكارچي و محيط بان، حفظ جان محيط بان ها و حفاظت بهتر 
و بيشتر از محيط زيست و حيات وحش كشــور باشد. در فرايند 
اصالح قانون نحوه به كارگيري ســالح توســط محيط بان ها اين 
نكته را نيز بايد در نظر داشت كه زماني طرف مقابل مانند آنچه در 
مرزباني كشور مي گذرد دشــمن است و شيوه به كارگيري سالح 
در برابر دشــمن كامال متفاوت با به كارگيري اسلحه در برابر يك 
شكارچي متخلف است كه دشمن نيســت و هموطني است كه 
تخلف محيط زيستي مرتكب شده اســت. محيط بانان ايراني نيز 
براي حفظ حيات وحش و محيط زيست ايران زحمت مي كشند و 
قاتل هموطنان متخلف خود نيستند. بنابراين قانون به كارگيري 
سالح توســط محيط بان ها بايد با در نظر گرفتن تمامي جوانب 

اصالح شود.

جمشيدمحبتخاني
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست

زهرارفيعي
خبرنگار

سيدمحمدفخار
خبر نگار

آشوراده دوباره در خطر طرح های گردشگري 

ستاد ملي هماهنگي و مديريت 
محيط
تاالب هاي كشــور به رياست زيست

معاون اول رئيس جمهور سال 
گذشته برنامه اي 5ساله براي تاالب ميانكاله به 
تصويب رساند كه براساس آن قرار است طرح  
مخرب گردشــگري در مهم ترين ذخيره گاه 
زيست كره كشور اجرا نشــود. اما در روزهاي 
گذشته نيز مسئوالن اســتانداري گلستان از 
صدور مجوز طبيعت گردي جزيره آشوراده )در 
قسمت غربي تاالب ميانكاله( در شوراي عالي 
معماري و شهرسازي كشور خبر دادند و هفته 
گذشته حاضران در چهارمين جلسه ستاد ملي 
تاالب ها هم به اجراي طرح گردشــگري در 
جزيره آشوراده رأي مثبت دادند. اما حاال وكيل 
پرونده آشــوراده به همشهري گفته است كه 
شوراي عالي معماري و شهرسازي با امضاي 
نهايي طرح گردشگري آشوراده مخالفت كرده 

است.
براساس برنامه 5ساله شوراي ملي تاالب ها، 

سازمان حفاظت محيط زيست موظف شده 
اســت ظرف 36 ماه )از زمان شــروع برنامه( 
برنامه جامع مديريت زيســت بومي ميانكاله 
را با كمك ساير دســتگاه ها تهيه و اجرا كند. 
اجراي پروژه هاي اكوتوريســتي براســاس 
اهداف كنوانسيون رامسر و مطابق با ضوابط 
طرح جامع پناهــگاه حيات وحش ميانكاله با 
هدف تقويت كاركرد تــاالب و جوامع محلي 
و ايجاد اشتغال مورد تأكيد قرار گرفته است 
ولي حدود 2 سال اســت كه معاونت قضايي 
دادســتاني كل كشور دســتور توقف اجراي 
هرگونه ساخت وساز منجر به تخريب و تغيير 
كاربري شبه جزيره آشوراده را به عنوان بخشي 
از تاالب ميانكاله، صادر كرده اســت. فعاالن 
محيط زيست اما نگران هستند كه البي هاي 
سياســي در ماه هاي آخر دولــت دوازدهم 

به دنبال تغيير رويه پيشين باشد.
مســعود باقرزاده كريمــي، مديــركل دفتر 
حفاظت و احياي تاالب هــا در زمان تصويب 
برنامه 5ساله تاالب ميانكاله، درباره سرنوشت 
آشوراده گفته بود كه بخش هايي از آشوراده 
به عنــوان تفرجگاه ارزيابي و تعيين شــده و 

اجراي اكوتوريسم مبتني بر ضوابط حفاظت 
از حيات وحش در جهت ارتقاي منافع محلي و 
كاركرد هاي تاالب، مورد تأييد دولت و سازمان 

حفاظت محيط زيست است.
طرح گردشگري آشــوراده كه در يك دوره، 
تحت عنوان طبيعت گردي مطرح شد، شامل 
ساخت اســكله، مسير دسترســي، آالچيق، 
رســتوران و ديگر زيرســاخت هاي مورد نياز 
حضور گردشگران در اين ذخيره گاه زيست كره 
بود كه مديركل دفتر حفاظت و احياي تاالب ها 
در سازمان حفاظت محيط زيست در اين باره 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 
ســرمايه گذار فقط در شهرهاي اطراف امكان 
ساخت هتل خواهد داشــت و گردشگران را 
براي دوچرخه سواري و پياده روي در مسير هاي 
مشخص چوبي و پرنده نگري در دكل هاي از 
پيش طراحي شده با قايق به منطقه خواهد برد. 
تنها ســازه هاي موجود دستشويي و سايه بان 
چوبي براي استراحت است. مسعود باقرزاده 

كريمي افــزود: نمي توانيم به طور كلي حضور 
مردم را در مناطق حفاظت شده ممنوع كنيم. 
بلكه مي توان با تعيين ضوابط فقط عالقه مندان 
واقعي را به منطقه راه داد. متأسفانه عموم مردم 
بهره برداري درست از اين مناطق ندارند و مثال 
ترجيح مي دهند در اين نقاط مجالس عروسي 
برگزار كنند. سازمان حفاظت محيط زيست اما 
نبايد در برابر فشارها كوتاه بيايد و از كساني كه 
به دنبال حفاظت از 60كيلومتر عرصه تاالبي 
كشور هستند حمايت  كند چون ميانكاله جاي 

ساخت وساز هتل نيست.
محمد داســمه، وكيل ســتاد مردمي نجات 
آشوراده نيز درباره طرح گردشگري آشوراده 
به همشهري مي گويد: حسب مصوبات سال 
97و 94شــوراي عالي معماري و شهرسازي، 
ايجاد منطقه گردشگري در مناطق چهارگانه 
و حساس زيست محيطي مطلقا ممنوع است. 
دو سال پيش دادســتان كل كشور به استناد 
نداشــتن مجوز از شــوراي عالي 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 

جنگل ها و مراتع و شــوراي عالي معماري و 
شهرسازي به شــدت با آن مخالفت كرده اند 
و ساخت وســاز را فقط بيــرون از اين جزيره 

امكانپذير دانسته اند.
او با اشاره به اينكه اين طرح در ابتدا 380هكتار 
بود و حاال 22هكتار شده است، مي گويد: طرح 
گردشگري آشوراده از نظر استادان دانشگاه ها 
و كارشناس دادگستري تخريب كننده است. 
ضمن اينكــه ايران به كنوانســيون حمايت 
از گونه هاي مهاجر CMS پيوســته اســت 
و در ســال 2017ايران به اين كنوانســيون 

پيشنهاد افزودن فوك معمولي و خاكستري 
خزر به فهرســت حمايت كنوانسيون را ارائه 
كرد. درحالي كه با اجراي طرح گردشــگري 
در آشوراده بخش فوك خزري در كنوانسيون 
حمايت از گونه هــاي مهاجر كــه ايجاد آن 
پيشنهاد ايران بود، زير پا گذاشته مي شود و 
زيستگاه اين گونه از بين مي رود. عالوه بر اين 
موارد، طبق دســتورالعمل مديريت مناطق 
تحت حفاظت و آنچنان كه مركز پژوهش هاي 
مجلس به آن اشاره كرده است، پناهگاه هاي 

حيات وحش زون تفرج ندارند.
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 فروردين است، هنوز كمر بهار 
تا نشــده اما تا دلت بخواهد گزارش

آفتاب زبانه مي كشد و هول و 
والي گرماي تموز به جان آدم ها افتاده است. 
هنوز مانده تا صالت ظهر، اما خورشيد جا 
گرفته وسط آســمان و آدم ها بي حوصله و 
گرمازده، پوشه به دست، ماسك به صورت، 
پله ها را باال و پاييــن مي كنند. 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 درخت هــاي

 باال بلندش.

6 ماه معطلي را چه كنيم؟
اداره خلوت اســت، آدم ها يكي يكي، دو تا 
دو تا مي آيند و مي رونــد. خبري از ازدحام 
هميشــگي اداره نيســت. كوران كرونا و 
تعطيلي نصفه نيمه تهــران، كار خودش را 
كرده و عده اي را خانه نشــين كرده است. 
به خصوص كارگرهايي را كه كرونا، تيشه به 
ريشه كارشان زده و حاال گرفتارتر از هميشه 

روزگار مي گذرانند؛ شب  را و روز را.
رضا 33ساله است. چشم هايش توي سالن 
دو دو مي زند و تازه در حال كشــف محيط 
است. به راحتي به حرف مي آيد و قصه اش 
را  ساز مي كند: »توي شــركت تابلو سازي  

يكي از رفقــام كار مي كردم. حقوقم مرتب 
پرداخت نمي شــد و اغلب با تأخير بود، هر 
بار مجبور مي شــدم به زبون بيام و آخرش 
مثال يه تومن علي الحساب مي گرفتم. 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 مي تونم براي بيمه 
بيكاري اقدام كنم يا نه، نخستين روزه ميام 

و خيلي وارد نيستم.«
سالن نيمه تاريك است، مهتابي هاي كم جان 
روي ديوار، انگار رو به مرگند و ُهرم گرماي 
توي خيابان، خــودش را هــل داده توي 
ساختمان و تمام ســالن ها و اتاق ها را فتح 
مي كند. عرق  شــره مي كند روي پيشاني 

رضا و بعد مي رود 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 بي خيال 
شــدم. مِن مجرد موندم توي خرج خودم، 
خدا به داد اونايي برسه كه زن و بچه دارن. 
به منم گفتن 6  ماه طول ميكشه تا كار بيمه م 
درست شه و دريافتي داشته باشم. توي اين 
شيش ماه بايد چيكار كنم رو خودمم هنوز 

نمي دونم.«

سرخيم، اما با سيلي
روزگار كرونا روزگار عجيبي است، از آدم ها 
تنها چشم هايشــان پيداست و اينجا اغلب 
چشــم ها بي حالتند. شمارشگر توي سالن 
پشت هم شــماره اعالم مي كند هرچندتا 
درميان مردي يا زني شماره به دست پيش 
مي آيــد؛ اغلب كالفه، اغلــب بي حوصله و 

پريشان و بيشتر از همه بالتكليف.
محمد مرد 44ساله اي است كه تازه رسيده 
و نشسته روي صندلي راهرو تا نفسي تازه 
كند: »20سال توي يه كارگاه تراشكاري كار 
كردم. اما يك دفعه تجهيزات و مواد گرون 
شد. يه شبه به ما گفتن خوش اومدي! البته 
ماجرا براي 3 سال پيشه. با دو تا بچه چيكار 
مي كردم؟ همون موقــع اومدم دنبال بيمه 
بيكاري و خالصه بعد از كلي دوندگي كارم 
درست شد. چند ماهي بيمه بيكاري گرفتم 
و 3 سال بعدش توي توليدي زيره كفش كار 
پيدا كردم. اما بعد از 6  ماه دوباره يه عده مون 

رو تعديل كردن. بازم 3  ماه بيكار بودم.«
هر يك جمله را كه مي گويد، قطره هاي عرق 
را با پشت دست از پيشــاني پس مي زند و 
دوباره درســت از همانجا عرق مي جوشد. 
گرم اســت و آدم ها بي طاقتند و اول و آخر 
حرفشان يك چيز اســت؛ چه كار كنند؟ 
»3  ماه با ماشين كار كردم و بعدش رفتم يه 
كارگاه ريخته گري، اما بعد از چند ماه، شب 
عيد گفتن ســفارش كم شده و به سالمت. 
هيچ كــس شــرمنده زن و بچه ش نشــه، 
خالصه كه با ســيلي صورت مون رو سرخ 
كرديم خانوم. سابقه بيمه م كم نيست، قبال 
هم فقط شــش هفت  ماه از بيمه بيكاريم 
استفاده كرده بودم، حاال اومدم ببينم دوباره 

چند ماه بهم تعلق مي گيره.«
اداره خلوت اســت و اغلــب مراجعان مرد 
هستند، بهاره اما زني است 35ساله كه در 
يك كارخانه كارتن ســازي  كار مي كرده و 
صاحب كارخانه بي خبر از كارگران يكباره 
شركت را فروخته و يك شبه 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 300 نفــر آدم دامنش رو گرفت. 
چند ســال بود من اونجــا كار مي كردم و 
نخســتين باره اينجوري بيكار شدم. بهم 
گفتن برو دنبال بيمه بيكاري و اينجا هم كه 

معلوم نيست كي كارم درست بشه.«

بيمه به شرط حضور و غياب؟
يكي، دو نفر ديگر رســيده اند؛ تازه شماره 
گرفته اند و پوشه مدارك شان پر و پيمان تر 
به نظر مي رسد. مرد ميانسالي پيش مي آيد؛ 
عصباني، خســته و گرمــا زده مي گويد: 
»مشــكل كه يكــي، دوتا نيســت خانوم! 

بيكاري يه درده، بدو بدوهاي بعدش يه درد 
ديگه. من توي كارگاه چوب كار مي كردم. 
بعد از 10سال، چند وقت پيش بيكار شدم. 
غصه عالم آوار شد روي سرم، خودم به درك، 
غصه زن و بچه آدم رو پير مي كنه. زن من 
مشكل قلبي داره. يه بار عمل كرده و استرس 
براش سمه. نمي خوام غصه بخوره. مي ترسم 

سكته كنه بيفته روي دستم.«
اســمش جواد اســت. مي گويد 40ساله 
است اما بيشتر به نظر مي رسد. گرد سپيد 
نشسته روي موها و سياهي ها را عقب زده؛ 
چشم هايش خسته و بي حالت است و وسط 
حرف  با ماسك روي صورتش بازي مي كند: 
»دردســرت ندم خانوم، همــون موقع كه 
اخراج شــدم، رفتم دنبال بيمــه بيكاري. 
ميگن تا يه ماه بعد از اينكه بيكار مي شــي 
بايد بري دنبال اين بيمه، حاال خوبه باز من 
مي دونستم، خيليا كه بيچاره ها نمي دونن و 
همين چندرغازم از دست مي دن. تو رو خدا 
شــما به مردم آموزش بديد. خالصه رفتم 
دنبال بيمــه، هي هر روز بــرو، بيا! چندبار 
وسطش مي خواستم 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 درمي آوردم 

پنجاه، پنجاه بينمون تقسيم مي شد.«
سر تكان مي دهد، ماسك را پايين مي كشد 
و مي خندد؛ جاي خالي دندان جلو، چيزي 
شبيه به يك نغمه ناجور است: »يه بار توي 
خيابون با يكي دعوام شــد و اين بال سرم 
اومد. حاال همــه اينا بــه درك، االن 6 ماه 
گذشته و گمونم از  ماه بعد بيمه ا م رو بريزن 
اما گفتن هر  ماه مأمور ميفرستن دم خونه 
ببينن واقعا بيكارم يا نه. آخه اين چه كاريه؟! 
زن من هنوز نمي دونه من بيكارم. نمي خوام 
بفهمه، حاال بست بشــينم تو خونه؟ يكي 
مثل من ايــن بدبختــي رو داره، يكي هم 
مي خواد بره دكتر، بره دنبال يه كار ديگه، 
چه مي دونم، مردم هزار جور گرفتاري دارن. 
هر كي هم كه بيمه مي گيره بازم دنبال اينه 
كه يه كار بخور و نميري كنارش پيدا كنه. 
نمي شه 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 
مي شود، بعد مثل هيوال بزرگ مي شود و قد 
مي كشد و جوالن مي دهد. اينجا، آدم هاي 

گرفتار، جمع شان جمع است.
حرف هاي جــواد، مرد ديگــري در همان 
حوالي را مي كشد 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 
مي گيرن. البته 5ساله از خشكشويي اومدم 
بيرون اما وقتي اينو شــنيدم اومدم ببينم 
جريان چيه. از آخرين بيمه اي هم كه برام 
رد شده خيلي گذشــته، ميگن ديگه بيمه 
بيكاري بهــم تعلق نمي گيــره. مگر اينكه 
دوباره جاي ديگه اي برم سركار و بعد بتونم 
مجددا پرونــدم  رو به جريان بنــدازم و از 

صاحب كار قبليم شكايت كنم.«
مرد هنوز نمي داند دوندگي را به جان بخرد 
يا نه... گيرم كه خريد، كار جديد را چطور 

دست و پا كند؟

 يكي گرفتار مي شود، يكي سير...
بهار ســياه تهران جوالن مي دهد و خيابان 
»هميشه بيدار« مثل هميشه شلوغ است. 
مردها گله به گله كز كرده اند گوشه خيابان 
و موقع حرف زدن ماسك هايشان را پايين 
مي كشند. اداره كه خلوت باشد، مردها گره 
به ابرو مي اندازند و پكرتر مي شــوند. علي 
يكي از همين مردهاي ســن و سال داري 
اســت كه پا به پاي مراجعان پله ها را باال و 
پايين مي كند. علي دالل اســت، واســطه 
آدم هاي كشتي به گل نشسته و مؤسسات 
حقوقــي. يك مشــت كارت مؤسســه  را 
توي دســت گرفته و جلــوي آدم ها پيش 
مي كشد: »آدم هاي بيكار و بدبخت و گرفتار 
ميان اينجــا و كار ما هم اينه كه بهشــون 
مؤسســه هاي 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 به خودم 
مي دن. بعضي روزا اداره شلوغ ميشه و كار 
ما هم بيشتر رونق مي گيره. يه وقتايي هم 

مثل امروز بيشتر از يكي دو مورد نيست كه 
به تورمون بخوره.«

علي 7 ســال اســت كه ســاعت 8 صبح 
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 
8 پله جلوي ورودي؛ ديگر ســرما و گرما و 
و جوالن كرونا هم برايــش توفيري ندارد؛ 
آن هم تنها براي حداكثر 3 ميليون تومان 

در ماه.
ساعت حدود 12ظهر است. ماشين حمل 
تخم مرغ رسيده ســر چهارراه و راه را بند 
آورده، موتوري ها بلند بلند حرف مي زنند و با 
دست راهش را نشانش مي دهند. پيرمردي 
جلو مي آيد، با چشم هايش مي خندد و بعد 
ماسك ســفيد به چرك نشســته را پايين 
مي كشد. سيگاري مي گيراند و سر درددلش 
باز مي شود: »هر كي مياد اينجا يه بدبختي 
داره، اما بدبخت تر از ما كه نيست، نگاه كن، 
همين االن هفتا موتوري واستادن و هر كي 
از اداره ميــاد بيرون مي پرن ســراغش كه 
برسوننش. اوني كه فرزتره برنده  است. من 
پيرمردم يه روزايي دست خالي برمي گردم 

خونه.«
پيرمرد 65ســاله، يكــي از موتوري هاي 
ثابت جلوي اداره اســت. چيــن و چروك 
دور چشم هاي 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 بي گناهم، همه زندگيم رفت و 
شــد همين موتور. روزي دست خداست. 
امروز كه كاسب نبوديم، شايد خدا خواست 

و فردا شلوغ تر شد.«
يكي دو نفر از پله ها پايين مي آيند و مردها 
ســيگار تازه گيرانده را زير پا مي اندازند و از 

روي موتورهاي پارك شده مي جهند.
پيرمرد رو بر مي گرداند، يكي از جوان ترها 
 مســافر را گرفتــه و باقــي دســت خالي

بر مي گردند. پيرمرد سرتكان مي دهد، دور 
مي شود و زير سايه كنار ديوار  كز مي كند.

 اين، داستاني است كه هر روز همين ساعت 
همين جا تكرار مي شود.

   بیمه آحاد مردم وظیفه دولت است
حسين حبيبی، عضو هيات مديره كانون عالی شوراهای اسالمی كار در مورد وضعيت كارگران 
بيكارشده در دوره  كرونا به همشهری می گويد: »شرايط كرونايی خارج از اراده  كارگران است 
و در خيلی مواقع قراردادها موقتا به حالت تعليق درآمده يا كارگاه ها تعطيل شده اند. چون 
اين شرايط خارج از ميل و اراده  كارگران است، تا زمانی كه شرايط به حالت اول برنگردد، آنها 
مشمول دريافت بيمه بيكاری می شوند.« او بر اصل29 قانون اساسی اشاره و تاكيد می كند: 
»اصل29 قانون اساســی، دولت را مكلف می كند تا آحاد مــردم و تک تک جامعه را از محل 
درآمدهای عمومی بيمه كند. متاســفانه كارگرانی كه سر چهارراه ها و ميدان ها به دنبال كار 
می ايستند، طبيعتا از هيچ گونه حمايتی برخوردار نيســتند.« حسينی معتقد است در اين 
زمينه بايد در مردم مطالبه گری ايجاد شود: »خبرنگاران و فعاالن اجتماعی وظيفه دارند در 
اين باره اطالع رسانی و آگاهی بخشی كنند. به استناد اصل29 قانون اساسی، كليه كارگرانی كه 
شاغلند و هيچ گونه ارتباطی در روابط كار نداشته و بيمه هم نيستند، به حمايت دولت نياز دارند 
و در واقع سر و سامان دادن به وضعيت آنها جزو وظايف دولت است.« نصراهلل دريابيگی، فعال 
كارگری و دبير اجرايی خانه كارگر مازندران و دبير مناطق شمال كشور اما به معضل دريافت 
بيمه كارگری در مورد كارگران ساختمان اشاره كرده و به همشهری می گويد: »از ليست بيمه 
هر كارگری كه به تامين اجتماعی ارائه می شود، 7درصد را كارگر پرداخت می كند، 20درصد را 
كارفرما، 3درصد را دولت و 3درصد هم در حساب ديگری به نام بيمه بيكاری ذخيره می شود. در 
سال گذشته عده ای از كارگران بيكارشده در سامانه وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی، ثبت نام 
كردند. با اين حال به مدت 3ماه كمتر از حداقل دستمزد از منابع دولتی دريافتي داشتند. به 
مرور كه كرونا جدی تر شد، سامانه تامين اجتماعی را فعال كردند و در حال حاضر كارگرانی 
كه در بخش خدمات، آموزش و ترابری بيكار می شوند، هم می توانند از صندوق بيمه بيكاری 
استفاده كنند. اما متاسفانه كارگران ساختمانی كه جزو مظلوم ترين قشر هستند، چون در 
تامين اجتماعی، رابطه كارگری و كارفرمايی برای آنها تعريف نشده، نمی توانند از بيمه بيكاری 
بهره مند شوند. اميدواريم دولت اين 3درصد را برای كارگران ساختمانی نيز پرداخت كند تا 

آنها هم مشمول بيمه بيكاری شوند.«

اصالح حقوق بازنشستگان به ارديبهشت موكول شد
رئيس كانون بازنشستگان در گفت وگو با همشهري به تشريح همه ابعاد اشتباه صورت گرفته 

در صدور احكام مستمري بگيران پرداخت

مســتمري بگيران تاميــن اجتماعــي كــه از نيمه 
فروردين مــاه 1400بــراي دريافت احــكام جديد گزارش2

حقوق شــان انتظار مي كشــيدند، باالخره روز جمعه 
20فروردين ماه با ديدن احكام ، شوكه شدند؛ چون آنچه پيش روي 
خود مي ديدند با حساب و كتاب هايي كه درباره دريافتي ماهانه شان 
در سال جديد انجام داده بودند، فاصله معناداري داشت. آنها انتظار 
داشــتند كه با اجراي مرحله دوم متناسب ســازي، بيش از آنچه در 

حكم شان درج شده، عايدشان شود.
انتقادهاي بازنشستگان از سراسر كشور كه شفافيت و انتشار فرمول 
محاسبه افزايش مستمري شان در فروردين  1400را مطالبه مي كنند، 
محمد ساالري، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي را بر آن داشت تا 
دستور دهد كه محاسبات احكام جديد مستمري بگيران ساير سطوح 

)غيرحداقل بگير( 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 ارديبهشــت ماه اقدام كند، با علي دهقان كيا، رئيس كانون 

بازنشستگان تأمين اجتماعي شهر تهران به گفت وگو پرداختيم.
علي دهقان كيا در گفت و گو 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، به جاي اينكه 
فيش هاي حقوقي اسفند ماه بازنشستگان مبناي عمل باشد، حقوق 

تير ماه 99 آنها يعني حقوق قبل از متناسب سازي 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 حداقل بگيرها ارتباطي ندارد. احكام حقوق 
حداقل بگيرها 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 30 ســال ســابقه بدون فرزند، 4 ميليون و 200 هزار تومان و با 
يك فرزند 4 ميليون و 300 هزار تومان اســت كــه اين ميزان را در 

فروردين ماه دريافت خواهند كرد.
دهقان كيا افزود: قرار شد اين متناسب ســازي كه اآلن براي احكام 
حقوق بازنشستگان ساير سطوح انجام شده و مورد ايراد است، فعال در 
فروردين ماه اجرا شود تا اصالح الزم در احكام اين بازنشستگان صورت 
گيرد. بنابراين قرار بر اين اســت تا حقوق فروردين ماه بازنشستگان 
ساير سطوح كه احكام جديدشــان نيز نياز به اصالح دارد، براساس 
همان حكم صادرشده در هفته گذشته پرداخت شود و پس از آنكه 
احكام حقوق شــان اصالح شــد، مابه التفاوت حقوق فروردين ماه را 
همراه حقوق ارديبهشت ماه دريافت  كنند. رئيس كانون بازنشستگان 
تأمين اجتماعي شهر تهران يادآور شد: ساير سطوح كساني هستند 
كه در زمان بازنشستگي شان 2 يا 3 برابر حداقل دستمزد و يا سقف 
را مي گرفتند. براي بازنشســتگان ســاير ســطوح، متناسب سازي 
مرحله دوم بايد براســاس حقوق اســفند ماه يعني با لحاظ افزايش 
متناسب سازي مرحله اول انجام گيرد و تفاوت ضريب مستمري زمان 

اجراي متناسب سازي با ضريب مستمري در زمان برقراري مستمري، 
ضربدر 75درصد شود. دهقان كيا در توضيح بيشتر در اين باره گفت: 
به عنوان مثال، فردي را درنظر بگيريد كه 10ســال پيش بازنشسته 
شده و در زمان بازنشستگي، 3 برابر حداقل دستمزد حقوق مي گرفته 
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 به دست آمد به افزايش 26درصدي ساالنه اضافه شود. همچنين 
يكي از مديران شــعب تامين اجتماعي تهران كه نخواســت نامش 
فاش شود به همشــهري گفت: اجراي فرايند متناسب سازي  حقوق 
بازنشستگان براي افرادي كه قبل از سال 1385بازنشسته شده اند، 
خوشايندتر است. چون مستمري افرادي كه در دهه 70يا نيمه اول 
دهه 80بازنشسته شده  و در سال بازنشستگي شان نزديك به سقف 
هم دريافت مي كردند، در طول سال هاي بعد از بازنشستگي با سرعت 
بسيار آرامي افزايش پيدا مي كرد، اما ســال به سال كه مي گذشت، 
آنها ديگر مانند زمان بازنشستگي شــان به اندازه نزديك به ســقف، 

دريافتي نداشتند. او توضيح داد: طي سال هاي اخير فاصله دريافتي 
بازنشستگان دهه هاي 60و 70و نيمه اول دهه 80از سقف بگيران دهه 
90به اندازه اي زياد شده بود كه ديگر مستمري آنها نزديك مستمري 
حداقل بگيراني شده بود كه در نيمه دوم دهه 80و دهه 90بازنشسته 
مي شــدند. به عنوان مثال، فردي كه در سال 75با مستمري نزديك 
به سقف بازنشسته شده بود، چون درصد افزايش ساالنه مستمري ها 
تا سال 85خيلي كم بوده و سقف دستمزد با احتياط و شيب ماليم 
افزايش پيدا مي كرده اســت، مســتمري آنها در طول ســاليان كم 
شــده و ديگر نزديك به ســقف دريافت نمي كردند. ايــن در حالي 
است كه ميانگين رشــد مستمري بازنشســتگان از سال 85به بعد 
درصد بيشتري رشد داشته است. به همين جهت مي توان گفت كه 
بازنشستگان قبل از سال 1385، در پي اجراي فرايند متناسب سازي  
حقوق بازنشستگان، تناسب بيشتري با سقف دستمزد فعلي حاصل 
كرده اند. البتــه همچنان تصميم گيري ها و جلســات و رايزني هاي 
كانون هاي بازنشســتگي و وزارت كار درباره فرايند متناسب سازي 

براي بازنشستگان ساير سطوح ادامه دارد. 

کارگران در صف بیمه بیکاری
گزارش ميداني همشهري از وضعيت كارگراني كه به دنبال دريافت بيمه بيكاري، 

در روزهاي سياه تهران راهي ادارات كار و تامين اجتماعي شده اند

مريم لطفي
خبر نگار

خبر

 فرايند دسترسي به  اسناد كشور
پس از 50سال اصالح شد

خسرو طالب زاده، معاون اسناد ملي ســازمان اسناد و كتابخانه ملي 
ايران از اصالح فرايند دسترسي اسناد كشور پس از 50سال خبر داد 
و گفت: با اين اصالح، 4ميليون 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 به عنوان 
يكي از اقدامات سال 1399نام برد و درباره ضرورت آن، افزود: ميان 
ورودي و خروجي اسنادي معاونت، تناسب و توازني وجود نداشت، 
يعني حــدود 4 ميليون و 200هزار پروند اســنادي طي 50ســال 
جمع آوري شــده بود كه فقط حدود 800هزار پرونده اسنادي قابل 
دسترســي بود و پرونده هاي ديگر كه حدود 3 ميليون و 400هزار 

پرونده بود قابل دسترسي نبوده است.
وي گفت: در اين زمينه اصالحاتــي در فرايندها انجام گرفت تا اين 
دسترســي ها براي همه افراد با رعايت مقررات و طبقه بندي اسناد 
ميسر شــود و مخاطبان و ذي نفعان بتوانند از بيشتر اسناد موجود 
در سازمان بهره برداري 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 4 نوع خدمت به 
مردم، محققان و پژوهشگران ارائه مي شود. البته برخي اسناد به دليل 

محدوديت هاي قانوني همچنان غيرقابل دسترس است.
طالب زاده 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. به عبارتي، اگر مي گوييم 
آرشيو ملي يا حافظه ملي، بخش قابل توجه آن يعني حدود 99درصد 
اين حافظه ملي، مربوط به تجربه زيسته و دانش ضمني مديريت و 

برنامه ريزي كشور است.
 وي ادامه داد: همانگونه كه به طور طبيعي هر مديري از آرشيو اداره و 
سازمان خود در فرايند تصميم سازي و برنامه ريزي استفاده مي كند، 
در يك مقياس بزرگتر، اسناد آرشيو ملي بايد چنين كاركردي داشته 
باشــد تا تمامي مديران كشور بتوانند از آرشــيو ملي در فرايندهاي 
تصميم سازي، برنامه سازي و تعيين راهبرد استفاده كنند. آرشيو ملي 

بايد پشتيبان نظام تصميم سازي و برنامه ريزي كشور باشد.
 وي، مهم ترين تحــول در نظام ارتباطات و اطالعــات را جايگزيني 
نظام تمركزگرا و مســتقل با نظام شــبكه ها و پلتفرم ها دانســت و 
گفت: مهم و اساسي اين اســت كه تمام دستگاه هاي 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 
بهره برداري كنند. اين راهبردي نوين است كه از نظام تمركزگرا به 
سمت نظام شبكه اسنادي پيش مي رود. براي اين منظور بايد تعريف 
سند از ســند به عنوان منبع و مرجع مطالعات و پژوهش هاي صرف 
تاريخي به سمت ســند به عنوان سند توسعه گســترش و تحول و 

ساختار معاونت اسناد در اين جهت تغيير راهبردي يابد.
طالب زاده عنوان كرد: نكته سوم اين است كه ديگر مسئله مالكيت و 
مكان سند، اهميت راهبردي ندارد و نبايد مانع از دسترسي به محتوا 
يا فراداده هاي 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 حكمراني 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 برنامه اي داشته باشــد كه داده يا فراداده آن دسترسي 

داشته باشد و ارائه خدمت كند.

 26شهروند در خاموشي معابر تهران 
جان باختند

رئيس پليس راهور تهران از كشته شــدن 26نفر از هموطنان در پي 
خاموشي معابر تهران در بهمن ماه سال گذشته خبر داد و گفت: پس از 
اينكه روشنايي ها افزايش يافت، شاهد كاهش تعداد تصادفات و جان 

باختن عابران پياده بوديم.
سردار محمد حسين حميدي در نشستي كه ديروز با خبرنگاران داشت، 
توضيح داد: متأســفانه كارتن خواب هايي كه در حاشيه معابر تهران 
تردد دارند، در سال گذشته ســهم زيادي را در تصادفات داشتند كه 
تالش هاي زيادي براي جمع آوري آنها صورت مي گيرد اما كافي نيست.

او درباره اينكه آيا پالك هاي غيربومي كه سال هاي سال در تهران تردد 
داشته  اند، با اجراي محدوديت هاي كرونايي، مشمول جريمه خواهند 
شد، گفت: تهران نزديك به 4ميليون ســفر و تردد دارد كه از حاشيه 
شهر و شهرستان هاي اطرف تهران به هســته مركزي استان تهران 
آمده و به مبدا خود بازمي گردند و عمده ترددهاي اين وسايل نقليه در 
تهران صورت مي گيرد لذا قطعاً در بين اين 4ميليون تردد، پالك هاي 

شهرستان نيز وجود دارد.
حميدي ادامه داد: به همين منظور محدوديت هاي 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 پالك هاي خود را تعويض كنند اما اگر تردد در حوزه 
كاري و استان تهران باشد هيچ گونه مشكلي ندارد و فعال برخوردي با 

آنها صورت نمي گيرد و اعمال قانوني براي آنها انجام نمي شود.
به گفتــه رئيس پليس راهــور تهران بــزرگ، البتــه در ورودي ها و 
خروجي هاي اســتان، ورود پالك هاي غيربومي و خروج پالك هاي 

بومي كنترل مي شود.

۴0درصد از تصادفات؛ مربوط به عابران پياده
حميدي در بخش ديگري از نشست با بيان اينكه پليس راهور تهران 
بزرگ براي دومين سال پياپي موفق به كاهش تلفات تصادفات رانندگي 
در جاده ها و معابر شده است، اضافه كرد: سال گذشته حدود 40 درصد 
از تصادفات مربوط به عابران پياده بود كه اقدامات زيادي صورت گرفت 

تا توانستيم سهم عابران پياده در تصادفات را كاهش دهيم.
رئيس پليس راهور تهران افزود: حدود 44درصد از تصادفات تهران در 
سال گذشته مربوط به موتورسيكلت بود كه نسبت به سنوات گذشته 8 
درصد افزايش داشت. همچنين تردد موتورسيكلت ها در سال گذشته 

در تهران نيز 15درصد افزايش داشت. 
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واکنش رسمي سازمان تامین اجتماعي به انتقادهاي بازنشستگان
سازمان تامين اجتماعي در اطالعيه اي آورده است: »نظر به انعكاس نقطه نظرات مستمري بگيران عزيز سازمان از سوي مديران كل استان ها 
و كانون هاي بازنشستگان سراسر كشور مبني بر وجود پاره اي اشكاالت و ابهامات در چگونگي افزايش مستمري فروردين 1۴00برخي از 
غيرحداقل بگيران، با وصول نظرات و بررسي كارشناسي به عمل آمده، وجود بعضي ايرادات نرم افزاري در محاسبات مستمري متناسب سازي 
شده درخصوص متوسط بگيران )غيرحداقل بگيران( مالحظه شد كه مستلزم اصالح فني و نرم افزاري است. بر اين اساس مقرر شد به منظور 
جلوگيري از توقف در پرداخت مستمري ها، پرداخت بر مبناي محاسبات فعلي اســتمرار يابد و همزمان نسبت به بررسي و رفع ايرادات 

نرم افزاري و اعمال اصالحات و صدور احكام جديد براي مستمري بگيران فوق تا پايان ارديبهشت سال جاري اقدامات الزم انجام شود.«
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   لزوم برخورد قضايي با 
قانون شكني اپراتورها 

تاكنون سابقه نداشــته  كه ادعا شود كه 2 
اپراتور مسلط كشــور به صورت 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 كرده اند كه حكم 
قضايي صادر نشده، درصورت محرز شدن 
اين مسئله كار آنها قانون شكني به حساب 
مي آيد و به نظر من دســتگاه قضايي بايد با 
سرعت با چنين مســئله اي برخورد جدي 
داشته باشــد. روندي كه طي روزهاي اخير 
درباره كالب هاوس اتفاق افتاد، نشان مي دهد 
كه فضاي مجــازي و تصميم گيري درباره 
چارچوب هاي 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 ميليون ها 

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 به عنوان 
زيرمجموعه وزارت ارتباطــات به صورت 
مستقيم با اپراتورهاي تلفن همراه در ارتباط 
است و موارد قانوني را در رابطه با آنها زيرنظر 

دارد و مجوزهاي آنها را صادر مي كند.
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 به زودي مرتفع شود.

 سازمان رگوالتوري ضرب االجلي 24 ساعته به اپراتورها براي رفع اختالل كالب هاوس داده 
و گزارش ها از جمع آوري ادله ديجيتال در اين رابطه براي تحويل به مرجع قضايي خبر مي دهد

به نظر می رسد برای ديدن پرواز تاريخی  بالگرد 
در مريخ بايد كمی بيشــتر صبر  كرد. به گزارش فضا

سی نت، آژانس فضايی ناسا روز گذشته اعالم كرد، 
 اين آژانس تصميم گرفته اســت اولين پرواز آزمايشی بالگرد

IngenuityMars  را به دليل هشدار ايمنی در هنگام آزمايش 
چرخش با ســرعت زياد از روتورهای بالگــرد، عقب بيندازد. 
آزمايشگاه پيشــران جت ناســا توضيح داد كه اين تصميم بر 

اساس داده هايی است كه اواخر جمعه شب رسيده است.
ناســا در اين بيانيه آورده اســت: اين پرواز كه در ابتدا برای 
يکشــنبه11  آوريل برنامه ريزی شــده بود، اكنون به دليل 
بررسی های بيشتر زودتر از 14 آوريل انجام نمی شود، اما بايد 
تاكيد كنيم كه بالگرد، ايمن و سالم است و از طريق تله متری 
در زمين رصد می شود. گفته می شود در به روزرسانی وضعيت 
بالگرد و طی آزمايش روتور، توالی فرمان كنترل كننده آزمون 
به دليل انقضاي تايمر ناظر زود پايان يافت. اين اتفاق زمانی رخ 
داد كه مهندسان Ingenuity قصد داشتند كامپيوتر پرواز را از 

حالت پيش از پرواز به حالت پرواز انتقال دهند. 
به گفته ناسا، تايمر ناظر بر توالی دســتور نظارت می كند و با 
بررسی سيستم هرگونه مشــکل احتمالی را هشدار می دهد. 
اگر مشــکلی مشــاهده شــود با متوقف كردن كار به سيستم 
كمک می كند تا ايمن بماند. آژانس فضايی ناسا می گويد تيم

Ingenuity در حال تشخيص اين مسئله است و آزمايش روتور 
را براســاس يافته های خود دوباره برنامه ريزی می كند. ناســا 
پيش از اين گفته بود ممکن اســت تاريخ پرواز Ingenuity به 
دليل تنظيماتی كه مهندســان پيش از پرواز انجام می دهند، 

تغيير كند.
كل پرواز حدود 40 ثانيه طول می كشد. اگر تمام بررسی های 
نهايی و شرايط جوی در منطقه پروازی دهانه Jezero مناسب 
باشد، Ingenuity با سرعت 91سانتی متر بر ثانيه از سطح مريخ 
فاصله می گيرد، در هوا می چرخد و با دوربين 13مگاپيکسلی 

خود از فاصله 3متری از سطح مريخ عکس می گيرد.

حضور روبات چهارپاي ســاخته شده 
توسط شركت »بوستون دايناميکس« 
در مانور نظامي 2روزه ارتش فرانســه 
توجه بســياري از كارشناســان حوزه 
فناوري و همچنين نظامــي را به  خود 
جلب كرده است. به گزارش وب سايت 
ورج، اين روبــات در كنار ســربازان، 
ماموريت هاي 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 
دايناميکس قصد دارد با ساخت و توليد 
روبات هاي چهارپــا، وارد امور نظامي 

شود؟

قدم  زدن به  همراه سگ روباتيك
اواسط  ماه مارس بود كه يک نفر سگ 
روباتيک شركت بوستون دايناميکس 
را براي گردش به سواحل فلوريدا برده 
بود! اينکه هدف از گرداندن اين روبات 
75هزار دالري كه براي مصارف خاص 
طراحي و ساخته شده است، چه بوده، 
اهميت زيادي ندارد، ولــي نکته مهم 
اينجاست كه ما طي يکي، دو ماه اخير 
شــاهد حضور پررنگ تر اين روبات در 
انظار هستيم كه اين خود مي تواند يک 

پيام مهم محسوب شود.

عالقه ايالن ماسك به اسپات
پيش از اين، در پرتاب آزمايشي موشک 

استارشيپ اس ان10 اين سگ روباتيک 
زردرنگ را ديده بوديــم. پس از انفجار 
اس ان10روي ايستگاه فرود، حاضران 
يک روبات زردرنگ چهارپــا را ديدند 
كه در حال گشتزني اطراف محل فرود 
و متالشي شدن استارشيپ اس ان10 
بــود. اين ســگ روباتيک كه توســط 
شركت بوســتون دايناميکس ساخته 
شده و نامش اسپات )Spot( است، در 
حال جمــع آوري اطالعاتي از وضعيت 
اس ان10 متالشي شده بود كه توسط 
عکاسان شکار شد. وقتي به عکس هاي 
زوم شــده روي بدنه اين روبات با دقت 
بيشتري نگاه شــد، نام زئوس روي آن 
مشاهده شد كه اينطور به نظر مي رسد، 
استارت آپ اسپيس ايکس اين روبات را 
براي امور خود خريداري كرده اســت. 
اسپات مجهز به دوربين و حسگرهاي 
مختلفي است و مي تواند خيلي سريع 
خــود را بــه محل هايي برســاند كه 

حضور انسان ها در آن خطرناك است. 
اســپات مي تواند با توجه به امکاناتش 
اطالعات مورد نياز را جمع آوري كرده 
و حتي به  صورت زنده در اختيار مركز 
كنترل قرار دهد. ايــن روبات ها از  ماه 
ژوئن ســال2020 در دسترس عموم 
قرار گرفتند، اما تاريخ ساخت شــان به 
سال2015 بازمي گردد. اسپات مي تواند 
به داخل خانه افراد وارد شود و در آنجا 
حركت كنــد و همچنيــن ترفندهاي 
فوق العاده ديگري مانند باز كردن درها و 

باال رفتن از پله ها را انجام دهد.

كارآمد يا بي فايده؟
فرانســـوي روزنامـــه   گــزارش 

Ouest-France جزئيات بيشتري را 
درخصوص حضور اين سگ روباتيک در 
مانور نظامي ارتش فرانسه ارائه مي دهد. 
اين روزنامه مي نويسد: »اسپات يکي از 
روبات هايي بود كه توسط دانشجويان 

آموزشگاه اسلحه هاي تركيبي فرانسه 
با هدف ارزيابي ســودمندي روبات ها 
در جنگ هاي آينده مورد آزمايش قرار 
گرفت.« مايکل پري، معاون توســعه 
تجارت شركت بوســتون دايناميکس 
نيز گفت كــه اين روبات توســط يک 
توزيع كننده اروپايي تهيه شده و به اين 
دليل شــركت آمريکايي از اين كاربرد 
خاص مطلع نشده اســت. پري در اين 
رابطه مي گويد: »ما نيز مانند شما اخبار 
مربوط به چنين آزمايشــي را پيگيري 
مي كنيم. در مورد دامنــه اين تعامل 
اطالعات دقيقي نداريــم.« البته اين 
شــركت مي گويد از اين موضوع آگاه 
بوده است كه روبات هاي آنها در ارتش 
فرانسه مورد اســتفاده قرار گرفته اند. 
در طول اين رزمايش 2روزه، سربازان 
چندين ســناريو را اجرا كردند. نکته 
اينجاست كه هر ســناريو ابتدا فقط با 
حضور نيروي انســاني انجام و سپس 
با اســتفاده از روبات و نيروي انساني 
تکرار شد تا تفاوت حضور ماشين آالت 
و روبات ها در كنار انسان مشخص شود. 
منابع خبري فرانســوي مي گويند كه 
روبات ها ســرعت عمل را كاهش داده، 
اما بــه ايمني نيروها كمــک كرده اند. 
يکي از ســربازها در اين رابطه گفت: 
»در نبرد شهري كه ما از روبات استفاده 
نمي كرديم، من كشته شدم، اما وقتي 
روبات ها حضور داشتند، زنده ماندم.« 
البته آنها گفته اند كه يکي از مشکالت 
اصلــي، دوام باتــري اين ســگ هاي 

روباتيک بوده است.

پرونده  اختالل عمدی کالب هاوس در مسير قضايي جهان استارت آپي

جاكليدي چندكاره استارت آپي

حتما چاقوهايي را كــه در دل خود ابزارهــاي متفاوتي ازجمله 
قيچي، ناخن گير، در بازكــن و... جاي داده انــد ديده ايد. اگرچه 
اين وســيله چيز جديدي در دنياي امروزي محسوب نمي شود، 
اما يک اســتارت آپ با الهام گرفتن از آن، ابزار مشابه جديدي را 
ابداع كرده اســت كه با زندگي هاي امروزي تطابق بيشتري دارد. 
اســتارت آپ Keytool با اين اعتقاد كه مجموعه كليدهاي شما 
مي تواند كارهاي بيشــتري از باز كــردن در ورودي منزل تان را 
انجام دهد، اقدام به ارائه ايده يک ابــزار چندمنظوره با مجموعه 
عملکردهاي چشمگير كرده است. به گزارش وب سايت نيواطلس، 
ابزار چندمنظوره Keytool با ابزارهاي چندمنظوره اي كه تاكنون 
ديده ايم و بررسي كرده ايم فاصله زيادي دارد، اما در يک بسته بندي 
 ظريف و زيبا با چند ترفند مفيد در دل خود ارائه شــده اســت.
 

اين ابزار كه از فوالد ضد زنگ ساخته شده و طول آن به 65ميليمتر 
مي رســد، تمام كليدها و ابزارهايش را به زيبايي در دل خود جا 
داده اســت. اين كليدها و ابزارها بين 2صفحــه قابل جابه جايي 
قرار گرفتــه و در صورت نياز بــه بدنه از داخــل آن چرخانده و 
خارج مي شوند. اين در حالي اســت كه Keytool عالوه بر تيغه 
50ميليمتري از فوالد ضد زنگ و اتصــال چندمنظوره، مي تواند 
2 تا 5كليد را نيز در خود جاي دهد. اين ابزار چندمنظوره اساسا 
صفحه فوالد ضد زنگ ديگــري با حفره هايي كه بــا دقت روي 
آن ساخته شده است، محسوب مي شــود كه آن را قادر به انجام 
طيف وســيعي از عملکردها مي كند. ازجمله اين موارد مي توان 
به اســتفاده از اين ابزار به  عنوان يک پيچ گوشتي، آچاردوچرخه 
و در بازكن بطري اشــاره كرد؛ اين در حالي است كه نوك آن هم 
به  عنوان يک كنسرو بازكن عمل مي كند. جالب اينجاست كه در 
بازكن بطري مي تواند با 2برابر شدن ضخامت، به عنوان نگهدارنده 
تلفن يا تبلت مورد اســتفاده باشد. اين اســتارت آپ همچنين 
مي گويــد از Keytool مي توان حتي به عنوان يک ســه پايه نيز 
استفاده كرد. اين ابزار داراي يک گيره جيبي براي حمل ايمن تر 
 بوده و يــک نقطه اتصال بــراي كليدهاي خودروي شماســت. 

قيمت پايه Keytool 20يورو است.

آژانس فضايي ناســا قرار بود در پروژه 
آرتميــس كــه با هــدف فرســتادن دانش

فضانوردان به كره  ماه در ســال2024 
برنامه ريزي شده است، نخستين فضانورد زن را به  ماه 
بفرســتد؛ اما يکي از مقامات ناســا خبر داد عالوه بر 
نخستين زن، اولين فضانورد رنگين پوست نيز در اين 

ماموريت قدم بر سطح كره  ماه خواهد گذاشت.
به گزارش فاكس نيــوز، اســتيويورزيک، به عنوان 
سرپرست ناســا، در كنار اعالم اين خبر، از پيشنهاد 
بودجه دولت بايدن كه 24.7ميليارد دالر به آژانس 

مي دهد، ستايش كرده اســت. او گفت: ما مي دانيم 
كه اين افزايش بودجه در زمــان محدوديت منابع 
صورت مي گيرد. به مردم آمريکا مديون هستيم كه 
با پرداخت هر دالر ماليات به سرمايه گذاري در ناسا 
كمک كردند. نيروي كار ناســا و مــردم آمريکا بايد 
از آنچه در اين درخواســت بودجه مي بينند انگيزه 
بگيرند. اين يک ســرمايه گذاري براي آينده ماست 
و نشان دهنده اعتماد به نفس ناسا در مورد آنچه ارائه 

كرده است.
يورزيک ضمن تمجيد از پيشنهاد بودجه، جزئياتي 
نيز درباره ارسال نخستين فضانورد رنگين پوست به  
ماه گفت: ناســا اين بودجه هنگفت را در مسير فرود 
اولين فضانورد زن و نخســتين فرد رنگين پوست به 
 مــاه در ماموريت آرتميس هزينــه خواهد كرد. اين 

هدف با تعهد رئيس جمهور بايدن جهت دنبال كردن 
يک رويکرد جامع براي پيشــبرد عدالت براي همه، 

همسو است.
تاكنون در تاريــخ فضانوردي، فقــط 12نفر موفق 
شده اند روي سطح كره  ماه قدم بگذارند كه همه آنها 
آمريکايي و مرد بوده اند. آخرين حضور انســان روي 
سطح  ماه تقريبا 50سال پيش اتفاق افتاد. ماموريت 
آپولــو17، آخريــن ماموريت از ســري برنامه هاي 
آپولوي ناسا، در ســال1972 انجام شد. هنگامي كه 
ناســا برنامه آرتميس را زير نظر رئيس جمهور سابق 
آمريکا)ترامپ( در ســال2019 اعــالم 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.

جنجال سگ روباتيك در مانور نظامي
حضور سگ هاي روباتيک در رزمايش ارتش فرانسه، جلوه جديدي از جنگ هاي آينده را نشان داده و مورد توجه رسانه هاي جهان 

قرار گرفته است

 مجتبي توانگر
رئيس كميته اقتصاد ديجيتال مجلس

ناسا يك فضانورد رنگين پوست 
را به  ماه مي فرستد

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

  دسترسي نداشتن كاربران ايراني 
شبكه 

به شبکه اجتماعي كالب هاوس اجتماعي
تبديل بــه پديــده اي عجيب و 
بي سابقه در كشور شــده است. كاربران به اين 
شبکه اجتماعي با استفاده از 2 اپراتور مسلط و 
متمول كشــور يعني همراه اول و ايرانســل 
دسترسي ندارند اما مقام هاي اين اپراتورها هر 
نوع اختالل در شبکه خود را رد مي كنند. حکم 
قضايي يا تصميمي از ســوي كارگروه تعيين 
مصاديق محتواي مجرمانه هم به گفته مقام هاي 
همين اپراتورها براي فيلترينگ كالب هاوس 
صادر نشده اما هنوز در ماجرايي تقريبا شبيه به 
شــوخي دسترســي به يک پلتفرم در كشور 
امکان پذير نيست. حاال اما شــواهد بيشتري 
نشان مي دهد كه 2 اپراتور موبايل كشور دست 
به كاري زده اند كه تا پيش از اين بدون تصميم 
از مراجع قانوني فيلترينگ در كشــور سابقه 

نداشته است.
روز گذشته ساعتي پس از آنکه مديركل حوزه 
رياســت همــراه اول در گفت وگويي بــا ايرنا 
اعالم كرد كه هيچ حکم قضايي يا دستوري از 
كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه براي همراه 
اول جهــت فيلترينگ كالب هاوس ارســال 
نشده، وزارت ارتباطات طي نامه اي اعالم كرد 
كه مســتندات جمع آوري شده فني »اختالل 
مشهود« توسط همراه اول، ايرانسل و شركت 
مخابــرات ايــران را در ارتباط با اين شــبکه 

اجتماعي نشان مي دهد.
يک منبع آگاه در سازمان تنظيم مقررات و 

ارتباطات راديويي در گفت وگو با همشــهري 
هم اعالم كرد: »ادله ديجيتال ناشي از اختالل 
عمدي جمع آوري شــده و آمــاده تحويل به 

مرجع قضايي است.«

ضرب االجل به اپراتورها
مركــز روابط عمومي و اطالع رســاني وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعــات، اعالم كرده  كه 
اولتيماتوم بــه اپراتورها در روز شــنبه مورخ 
21فروردين طي نامه حسين فالح جوشقاني، 
رئيــس ســازمان تنظيــم مقــررات خطاب 

به مديرعامــل 3اپراتور همراه اول، ايرانســل 
و مخابرات ايران ابالغ شــده اســت. براساس 
اين گزارش، در اين هشــدار ماده 737  قانون 
مجازات اسالمي كه ايجاد اختالل در ارتباطات 
را جرم  انگاري كرده، مورد اســتناد قرار گرفته 
اســت. متن نامه همچنين متذكر مي شــود، 
درصورت اســتمرار اين اختــالل و با توجه به 
جمع آوري 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 

هشــدارآميز آمده است: »اســتعالم شفاهي 
سازمان ]تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي[ از 
همه اپراتورها، حاكي از عدم وجود 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 عدم وجود، اختالل ظرف 24ساعت 

آينده رفع و گزارش مکتوب ارسال شود.«

سياستگذاري اپراتورها ؟
وزارت ارتباطــات اكنون به صــورت جدي تر 
نسبت به گذشــته اپراتورهاي مسلط كشور را 
كه درآمد هنگفتي از شــبکه ارتباطي كشور 
دارند، مسئول اختالل عمدي براي دسترسي 
نداشــتن كاربران به كالب هاوس دانسته 
اســت. در واقع درصورت محرز شدن اين 
قضيه اپراتورها بدون داشــتن دستوري 
از مراجــع ذيصالح به صــورت يکجانبه  
خودشان دســت به فيلترينگ يک شبکه 
اجتماعي زده اند كه پيش از اين در كشور 
بي سابقه بوده اســت. پيش از اين همين 
2 اپراتور در اقدامي كــه وزير ارتباطات از 
آن به عنوان »تباني« ياد كرده بود، بدون 
داشتن مجوز قانوني اقدام به گران كردن 
بســته هاي اينترنت و حــذف برخي 
بســته هاي بلندمدت كرده بودند؛ 
اقدامــي كه با وجود هشــدارها و 
ضرب االجل هــاي دولــت يک  
ماه به طول انجاميد تا نهايت 
حل و فصل شــود. در واقع 
2 اپراتــور كشــور در آن 
زمان هم بدون داشــتن 
مجوز قانوني دســت 
بــه افزايــش قيمت 
اينترنت در شرايط 
كرونــا زدند كه با 
واكنــش منفي 
مــردم روبه رو 

شد.

تأخير دوباره در پرواز 
بالگرد مريخی



   دوشنبه 23 فروردين 1400   شماره 8193 12
آمــار مبتاليــان  ديروز

21063
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

1710974
آمــار جان باختگان ديروز

258
كل آمــار جان باختگان

64490

وزير بهداشــت می گويد نقشــه شــیوع كرونای كشور»ســیاه« 
می شــود؛ در كمتــر از 2 هفتــه میــزان مرگ هــا 5 برابر شــد

با ثبت 258 مرگ روزانه، رئیس كمیته  كشوری  اپیدمیولوژی كوويد -19 خواستار شد
سه برابر كرد تا به عدد واقعی رسید. 

آخرين وضعیت كشــور حكايــت از قرمز بودن 
257شهرســتان دارد. تعــداد نارنجی هــا هــم 
129شهرستان اســت و تنها 51شهر در وضعیت 
زرد و 11شهر در وضعیت آبی به سرمی برند؛ اين در 
حالی است كه به گفته سعید نمكی، وزير بهداشت 
پیش از اين، در كشور 47شــهر قرمز و 126شهر 
نارنجی وجود داشت و تعداد شهرهای زرد و آبی 

خیلی كم بود. 
نمكی كه نخستین گزارش شیوع كوويدـ 19در 
ســال جديد را اعالم می كرد، خبــر از آغاز موج 
ســهمگین كرونا داد و گفت كــه در كمتر از 2تا 
3هفته، میزان مرگ ها 5برابر شد: »در حال حركت 

به سمت شرايط بدتری هستیم.«
 به گفته او، میزان رعايت پروتكل ها هم به 58درصد 
رسیده اســت و با اين وضعیت، نقشه ايران از نظر 
شــیوع كرونا، در هفته  آينــده، به مراتب قرمزتر 
می شود و به سمت ســیاهی می رود: »صف های 
طوالنی مرغ، سفرها و دورهمی ها، منجر به خیز 

سنگین كرونا شد.« 
جهش يكباره آمار فوتی هــای كرونا، خیلی ها را 
نگران كرده است. يكی از آنها معاون درمان ستاد 
مقابله با كرونای تهران است كه به ايلنا گفته: »اگر 
تعداد ترخیصی ها باال نرود، با كمبود تخت مواجه 
می شويم.« اين در حالی است كه پیش از اين هم 
پرستاران و پزشكان در بیمارستان های شهرهای 
قرمز گفته بودنــد كه همین حــاال هم تخت ها 
پرشده اند و از يكی از بیمارستان های تهران خبر 
می رسد كه تعدادی از بیماران را در راهروی بخش 

كرونا بستری كرده اند.
 نادر توكلی می گويــد، در يك روز اخیر، يك هزار 
نفر در تهران بستری شده اند و بیش از 6هزار نفر، 
مراجعه ســرپايی داشــته اند. حاال در شهر قرمز 
تهران، نزديك به 6هــزار بیمار مبتــال به كرونا 
بستری شده اند. از آن طرف، رئیس شورای شهر 
تهران هم گفته، تعداد فوتی های روزانه پايتخت از 

عدد 70گذر كرده است.

مدیریت كرونا نیاز به واكنش های سریعی دارد
شمار فوتی ها و ابتالهای روزانه كرونا در شرايطی 
است كه به گفته متخصصان هنوز نتیجه سفرهای 
نوروزی، در آمارها مشخص نشــده و بايد يك تا 
2هفته ديگر صبر كرد، اما تا همین حاال هم به گفته 
حمید سوری، رئیس كمیته كشوری اپیدمیولوژی 
كوويدـ 19، شدت شــیوع، نتیجه سیاست های 

نادرست است.
 او به همشــهری می گويد كه همه آمارهايی كه 
منتشر می شود، حاصل میزان مواجهه با ويروس 
اســت. بی احتیاطــی و بی توجهــی بــه اجرای 
پروتكل های بهداشــتی و سیاست های نادرست 
عوامل اساسی در باال رفتن آمارهای فوتی است. 
البته در كنار همه اينها بخشــی از آن هم مرتبط 
می شود به ساختار بیولوژی سلولی و جهش های 

ويروس.
 اما با اين همه آنچه در كشور نمود بیشتری دارد، 
عادی انگاری شــرايط است. ســوری پیش بینی 
می كند تا پايان فرورديــن، روند فوتی ها افزايش 
قابل توجهی پیــدا می كند و ادامــه دار بودن اين 
وضعیت بســتگی بــه سیاســت هايی دارد كه 
اعمال می شــود: »اينكه آمــار و وضعیت مانند 
آذر سال گذشته شــود، سرنوشت محتومی برای 
كشــور نیســت، اما همه عددها تابــع رفتارها و 
سیاست هاســت؛ بنابراين برای مديريت شــیوع 
كرونا، بايد واكنش های ســريع تری انجام شــود. 
نسخه موجود اســت، اما بايد سیاستگذاری های 

درستی صورت گیرد.«

شهرهای قرمز، نشانی از بحرانی بودن شرایط 
ندارند

اين سومین باری است كه محدوديت های كرونايی 
به شكل گســترده اجرا می شــود. بار اول و دوم، 
فروردين و آذر سال گذشته بود و حاال هم فروردين 
امسال. هر چند كه شهرهای قرمز، ازجمله تهران، 
بنا بر گزارش های میدانی همشهری، هیچ نشانی 
از وضعیت بحرانی ندارند. اين را سوری هم تأيید 
می كند و می گويد، حتی در شــهرهای ديگر هم 
وضعیت به همین شكل اســت: »روند برگزاری 
تجمعات و دورهمی ها بايد متوقف شــود؛ گويی 
عده ای در حال دهن كجی كردن به پروتكل های 
بهداشتی اند. ماجرا برای مردم عادی شده است؛ 
هر چند كه واريانت ويروس هم عاملی در جهش 
آمارها بوده و سرعت انتقال آن متفاوت شده است. 
اما سفرهای نوروزی و رعايت نكردن ها، اين روند 

را تشديد كرد.«
 رئیس كمیته كشوری اپیدمیولوژی كوويدـ 19كه 
در هفته های گذشــته بازديدهايی از خوزستان و 
استان مركزی داشته، می گويد كه میزان رعايت 
پروتكل های بهداشــتی در اين شهرها، بسیار كم 
است و اصال نمودی از وضعیت قرمز و طغیان كرونا 

ديده نمی شود. 
مقصر هم سازمان هايی هستند كه تنها هنرشان 
تعطیل كردن و اعمال دوركاری اســت: »اجرای 
پروتكل هــای بهداشــتی و محدوديت ها وظیفه 
وزارت بهداشت نیست، بايد با سیاست های درست 
اين محدوديت ها اعمال شــود. اگر سیاست ها با 
توصیه های فنی وزارت بهداشــت ناسازگار باشد 
و قوه نظارتی هم وجود نداشــته باشد، مؤثرترين 
سیاســت ها هم بی نتیجه می ماند.« ســوری از 
اظهارنظرهای غیركارشناســی در سیاست های 

كرونايی انتقاد می كند.
 به اعتقاد او، افرادی در وزارت كشور و حتی هیأت 
دولت  وجود دارند كه تخصص و تبحری ندارند، اما 
اظهارنظر می كنند و براساس همان اظهارنظرها، 
تصمیم گیری می شود. بايد برنامه جديدی برای 
كنترل شیوع كرونا داشت كه همین برنامه در فاز 

دوم شهید سلیمانی، پیاده شده است.

فروردين، همچنان پرمــرگ، در هفته چهارمش 
قرار گرفــت. با پايــان تعطیالت نــوروز، هر روز 
فوتی های بیشــتری درپی ابتال به كوويدـ 19در 
فهرست قربانیان كرونا ثبت می شوند؛ فوتی هايی 
كه تعدادشان با ســرعت زيادی در حال افزايش 

است.
 اول فرورديــن، 73نفر در يك روز جانشــان را از 

دست دادند و در بیســت ودومین روز، 258نفر. 
آخرين بار، آذر ماه ســال گذشــته بود كه تعداد 
فوتی ها به بــاالی 250نفر رســید و بــا اعمال 
محدوديت هــا، در روزهــای آخــر همــان ماه، 
عدد فوتی ها بــه زير 200نفر ســقوط كرد. حاال 
به نظر می رسد شــمار فوتی ها با جهش چندين 
برابری در موارد ابتالی روزانه، وضعیتی مشــابه 

آذر سال گذشــته پیدا كرده؛ اين در حالی است 
كه شــرايط كشــور، مانند پايیز پارسال نیست و 
محدوديت های اعالم شــده برای شهرهای قرمز، 
ديگر پاســخگوی وضعیت فعلی نخواهد بود. در 
24ســاعت اخیر، در كنار 258نفری كه جانشان 
را از دست دادند، 21هزار و 63نفر مبتال شدند كه 
به گفته دست اندركاران حوزه كرونا، اين آمار را بايد 

 واکنش سریع 
زهرا جعفرزادهبه شیب تند مرگ

خبرنگار

خوزســتان با 1۶ شهرستان 
قرمز و ۹ شهرســتان نارنجی 
در شــرایط مطلوبی نیست و 
برخی مناطق آن مشــکالت 
عدیده ای را تجربه می كنند. 
روزانــه حــدود ۷۵۰ بیمار 
مشــکوک و قطعی در اهواز 
شناسایی می شوند و با افزایش تعداد موارد بستری، 
خدمات رســانی و تامین اكســیژن مورد نیاز برای 
بیماران هم با مشــکالتی همراه است. سال گذشته 
بود كه انتشار یک توییت از وضعیت بغرنج روستاهای 
شهرســتان ایذه به انتقادات گســترده منجر شد. 
هدایت اهلل خادمی،  عضو كمیسیون انرژی و نماینده 
شهرستان ایذه در مجلس دهم شورای اسالمی در آن 
مقطع از وضعیت بغرنج و ابتالی دسته جمعی در یکی 
از روستاهای چهارتنگ خبر داد تا موج امداد به این 
منطقه سرازیر شود. حاال او در صحبت های جدیدش 
از افزایش مرگ و میر در شهرســتان ایذه و روستاها 
خبر می دهد و اینکه مدیریت  اشتباه، مردم را به سمت 
ساده انگاری كرونا ســوق داده و محرومیت و كمبود 
مراكز درمانی، هزینه باالی درمان كرونا با تجویزهای 
متفاوت از سوی برخی پزشــکان خصوصی به آنها 

تحمیل می شود.

بهار ایذه، پاییز است 
هدایت اهلل خادمی می گوید: »نمی توان منکر شــد 
كه سهل  انگاری و ناتوانی ها دوباره موجب حاد شدن 
وضعیت كرونا در ایذه و بسیاری از شهرهای خوزستان 
و فلج شدن وضعیت اقتصادی مردم شده است. كرونا 
و مشکالت معیشــتی كه برای مردم به وجود آمده، 
شرایط را سخت و آنها را دچار سرگیجه كرده است.  
در تعطیالت كسانی كه به استان وارد می شدند، تست 
كرونا نمی دادند و زمانی كه اعتراض می كردیم، كسی 
پاسخگو نبود. در كنار آن زمانی كه همه در سفر بودند، 
جایی را تعطیل نکردند اما اكنون به وقت كار، مردم 
مجبور به خانه نشینی هســتند. این دوگانگی باعث 

آزار مردم   می شــود.« به گفته نماینده سابق ایذه، 
نباید مردم را به تنهایی مقصر چنین وضعیتی دانست. 
سهل انگاری ها از سوی مســئوالن وجود داشته كه 
مردم نسبت به كرونا سهل انگاری كردند و به هر دلیل 
خوزســتان در چنین وضعیتی قرار گرفت. شرایط 
كنونی دستاورد سوء  مدیریت هایی است كه پس از 
یک سال از شروع كرونا شاهدش هستیم. در همین 
شهرستان بسیاری از مردم به دلیل كمبود ظرفیت های 
درمانی از مراجعه به مراكز شلوغ كرونا پرهیز می كنند، 
یا جانشان را از دست می دهند  یا برای تکمیل مراحل 
درمان باید هزینه های چند برابری به پزشکان بخش 

خصوصی بپردازند.  
خادمی به توییت قبلی خود درباره وضعیت تلخ یکی از 
روستاهای ایذه در چهارتنگ اشاره می كند و می گوید: 
»زمانی كه حقیقت را می گوییم با مشکالتی هم مواجه 
می شویم. من آن زمان نوشتم كه یک روستا با ابتالی 
دسته جمعی مردم به كرونا بدون امکانات و درمان رها 
شده  و برخی دوستان تصمیم  داشتند از من شکایت 
كنند. همان زمان خود مردم روســتا از خبرنگاری 
دعوت كردند و با تهیه فیلم وضعیت شان را به تصویر 
كشیدند؛ اتفاقی كه موجب شــد برخی ارگان ها به 
ماجرا ورود كنند و بالفاصله در این روستا بسته های 
غذایی و بهداشتی توزیع شد و به بهبود وضعیت كمک 
كرد. این شرایط تا پایان سال مناسب بود. از ابتدای 
امسال باز هم همان وضعیت و همان مشکالت.« این 
نماینده ســابق مجلس با تاكید بر اینکه با وضعیت 
كنونی زنجیره انتقال قطعی ندارد، توضیح می دهد: 
»مهم ترین اتفاق در شرایط فعلی، واكسن است اما در 
همین مورد هم ما شفافیت نداریم. اصال معلوم نیست 
چه كسانی واكســن زده اند یا چه زمانی قرار است 
واكسن به صورت عمومی توزیع شود؟ مرگ و میرها 
افزایش پیدا كرده و وضعیت اصال مناســب نیست، 
ما آمارها را چشــمی می بینیم نه آنچه  رسما اعالم 
می شــود. همین دیروز به 8 نفر از آشنایان تسلیت 
گفتم كه عزیزانشــان را به خاطر كرونا از دست داده 

بودند. باید بگوییم كه بهار ایذه، پاییز شده است.«

 افزایش مراكز 1۶ساعته 
مدیر شبکه بهداشت و درمان ایذه هم كمبود اكسیژن 
و فضای درمانــی را تایید می كند و به همشــهری 
می گوید: »تا قبل از بحران كرونا آمار بیماران بستری 
در ایذه 3۰ نفر بود و اكنون به ۶۵ بیمار رسیده است و با 
افزایش آمار مرگ و میر در فروردین هم مواجه هستیم. 
اكنون با كمک وزارت بهداشت و دستور مستقیم وزیر 
بهداشت و ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان تعداد 
دستگاه های اكسیژن ساز به 3دستگاه رسیده است. در 
روزهای بحرانی افزایش آمار ابتال در تمام كشور بحث 
كمبود اكسیژن مطرح اســت و ایذه هم از این قاعده 
مستثنی نیســت.« امین محمدپور می گوید: »تنها 
یک مركز 1۶ ساعته هم در ایذه فعال بود كه تعداد آن 
را به 2 مركز افزایش خواهیم داد و با اضافه شدن یکی 
از مراكز خدمات بهداشــتی درمانی، خدمات رسانی 
بیشتری به مراجعان برای تست و تشخیص سریع موارد 
مثبت صورت خواهد گرفت. پذیرش بیماران كرونایی 
مانع خاصی ندارد و مــردم باید بدانند كه در مراجعه 
به مراكز درمانی، تمــام مراقبت های الزم و موردنیاز 

در مورد آنها بدون هزینه صورت می گیرد و نیازی به 
شیوه های درمانی متفاوت و پرداخت هزینه های اضافه 
نیست.« این مسئول درباره مشکالتی كه در روستاها 
برای برخورداری از امکانات بهداشــتی وجود دارد، 
می گوید: »با توجه به استقرار مراكز درمانی و بهداشتی 
و خانه های بهداشتی، كمبود خدمات رسانی به روستاها 
را به هیچ وجه تایید نمی كنیم اما مدعی بهبود وضعیت 
در كل شهرستان نیستیم. موج سینوسی و وضعیت 
بسیار شکننده ای داریم كه اگر رعایت پروتکل های 
بهداشتی صورت نگیرد، كنترل آن سخت تر خواهد 
شد.« در این میان اما حســین كاملی، مدیر روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشــکی خوزستان درباره 
وضعیت ارائه خدمات به شهرستان های محروم استان 
در پیک چهارم كرونا می گوید: »مشــکالت دستگاه 
اكسیژن در شهرستان ایذه هم برطرف و اقداماتی برای 
تجهیز خدمات در این شهرستان صورت گرفته است. 
ایذه اكنون از شیب صعودی ابتال خارج شده و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی تا چند روز آینده از وضعیت 

قرمز خارج خواهد شد.«

افزایشآمارابتالومرگهایكرونایی،موجبهراسمردمازمراجعهبهمراکزدرمانیشده،آنهاهزینههایباالییبرایدرمانکرونابهبرخیپزشکانخصوصیپرداختمیکنند

سوءاستفاده از كمبود امكانات درمانی  در»ایذه«
مدیرشبکهبهداشتودرمانایذهدرگفتوگوباهمشهری:درمراکزدرمانی-خدماتیشهرستانتماممراقبتهایموردنیازصورتمیگیردونیازیبهشیوههای

درمانیمتفاوتباهزینههایکالننیست

مریم سرخوش 
خبرنگار

 تمديد توقف تردد مسافران
 از مرزهاي عراق تا 31 فروردين 
دبیر كمیتــه امنیتی اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی 
مديريت كرونا گفت: »با موافقت فرمانده قرارگاه عملیاتی 
مبارزه بــا كرونا محدوديت تردد مســافری از مرزهای 
مشــترک با عراق تا 31 فروردين تمديد شد.« حسین 
قاســمی، مدير كل امور مرزی وزارت كشور گفت: » بر 
اســاس اين تصمیم و با هدف جلوگیری از پیامدهای 
منفی محدوديت هــا در اجرای طرح هــا و پروژه های 
عمرانی و ساير موارد مشابه، تردد مسافری صورت نخواهد 
گرفت. بر اين اساس دارندگان پروانه های اقامت معتبر، 
رواديدهای تحصیلی، درمانی، سرمايه گذاری، بازرگانان و 
تجار، با حق كار و مهر خروج و مراجعت از پلیس مهاجرت 
و گذرنامه می توانند در صــورت مراجعه از مرزها تردد 
كنند. به گفته او، اين موضوع به اســتانداران مربوطه و 

نیروي انتظامي ابالغ شده است. 

اتمام واكسیناسیون نیروهای 
اورژانس تهران تا2هفته آينده

رئیس مركــز اورژانس تهران از اتمام واكسیناســیون 
نیروهای اين مركــز تا 2هفته آينده خبــر داد. پیمان 
صابريان به ايســنا گفت: »مركز اورژانس تهران حدود 
2500 نفر نیرو دارد كه حدود 25 تا 30 درصد از میان 
اين نفرات واكسن كوويد-19 را دريافت كرده اند. قرار 
شــده در اين هفته، 50 درصد ديگر از نیروها واكسن 
دريافت كنند كه اگر اين اتفاق محقق شــود می توان 
گفت كه حدود 75 درصد از نیروهای اورژانس پايتخت 
واكســن دريافت كرده اند.« به گفته او، تا پايان هفته 
آينده هم  واكسیناســیون نیروهای اورژانس به پايان 
می رســد. صابريان، درباره میانگین ســنی افرادی كه 
تاكنون واكسن دريافت كرده اند، گفت:» 25 درصد از 
نیروهای اورژانس كه تا كنون واكسن دريافت كردند يا 
بیماری زمینه ای داشتند يا سن باالی 45 سال را داشتند 
كه در اولويت دريافت واكسن قرار گرفتند.« رئیس مركز 
اورژانس تهران در ادامه درباره ريسك ابتال به كرونا میان 
تكنیســین های اورژانس هم توضیحاتي داد: »تفاوتی 
میان محل خدمت تكنیسین های اورژانس و بیمارستان 
وجود دارد، زمانی كه فردی به بیمارســتان انتقال پیدا 
می كند ترياژ می شود و مشخص می شود كه مبتال بودن 
او به بیماری كوويد-19 به چه میزان است، اما زمانی كه 
تكنیســین های اورژانس به بالین يك بیمار يا مصدوم 
می روند مشخص نیست كه فرد درگیر بیماری كوويد 
هست يا خیر و به همین دلیل كه تكنیسین های اورژانس 
به نقاط ناشناخته وارد می شوند بايد حتما واكسن زده 
باشند. بر همین اساس می توان گفت كه تكنیسین های 
اورژانس نیز در اولويت يك هستند.« به گفته او، بیشترين 
واكسیناسسیون با واكسن اسپوتنیك- وی و بقیه آن هم 
احتماال با واكسن بهارات بیوتك هند، انجام مي شود. بر 
اساس اعالم صابريان، تاكنون حدود 30 درصد نیروها به 

كرونا مبتال شده اند.

60 كشور تا آخر ژوئن 
منتظر كواكس نباشند

حدود 60 كشور از فقیرترين كشورهای جهان ممكن 
است تا پايان ژوئن )اواخر خرداد ماه( سال جاری میالدی 
)2021( همچنان به واكســن كرونا دسترسی نداشته 
باشــند زيرا تقريبا تمام برنامه های جهانی برای ارسال 
واكســن به آنها تا پیش از آن تاريخ متوقف شده است. 
به گزارش ايسنا، »يورونیوز« به نقل از اتحاديه واكسن 
موسوم به »گاوی« )GAVI( گزارش كرده است كه 60 
كشور مشمول اين تأخیر خواهند شد. شركت كنندگان 
در طرح كواكس، برنامه جهانی برای تهیه واكسن برای 
كشــورهايی كه قدرت و امكانات تهیــه آن را ندارند، 
هفته گذشته در هر روز تنها دو نوبت 25 هزار دوز را به 
كشورهای كم درآمد ارسال كرده اند، اما اين روند از روز 
دوشنبه متوقف شده است. بر پايه اطالعات روزانه ای كه 
يونیسف، صندوق كودكان سازمان ملل جمع آوری كرده 
در 2 هفته گذشته در مجموع تنها كمتر از 2 میلیون دوز 
كواكس برای حمل به 92 كشور جهان در حال توسعه 
بارگیری شده اســت. اين میزان تقريبا برابر با مقداری 
اســت كه تنها در انگلیس تزريق شــده است. تدروس 
ادهانوم قبريسوس، دبیر كل سازمان جهانی بهداشت روز 
جمعه 9 آوريل از وجود »نابرابرِی تكان دهنده« در روند 
واكسیناسیون كوويد- 19 در جهان انتقاد كرد و گفت: 
در حالی كه از هر 4 نفر در كشورهای ثروتمند يك نفر 
واكسن كرونا دريافت كرده، در كشورهای فقیر از هر 500 
نفر تنها يك نفر آن هم فقط يك دوز واكسن زده است. 
كمبود واكسن بیشتر ناشی از تصمیم هند برای متوقف 
كردن صادرات واكسن از كارخانه »انستیتو سرم« است 
كه بیشتر دوزهای آسترازنكا را تولید می كند. كواكس 
برای تأمین واكسن حدود يك ســوم جمعیت جهان 
روی آسترازنكای تولید اين كارخانه حساب كرده بود. در 
حالی كه كشورهای جهان هم اكنون موج سهمگینی از 
شیوع ويروس كرونا را تجربه می كنند و به طور فزاينده 
و بی صبرانه در انتظار دريافت واكسن هستند، كواكس 
تنها واكســن هايی را به كشــورها می دهد كه سازمان 
جهانی بهداشت آن را تأيید كرده باشد. در برخی از اولین 
كشورهايی كه محموله های كواكس را دريافت كرده اند، 
ذخیره واكسن در حال كاهش اســت و معلوم نیست 
دوزهای دوم كه برای 12 هفته بعد وعده داده شــده، 
به موقع به آنها برسد. آسوشیتدپرس با انتشار گزارشی 
از وضعیت واكســن در كنیا از زبان يك مرد كارمند كه 
دوز اول واكسن را دريافت كرده و منتظر دوز دوم است، 
می نويسد كه اين مرد سیستم ايمنی بدنی ضعیفی دارد و 

اگر دوز دوم به او نرسد، ممكن است بمیرد. 

میز خبر
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تربیت يك ذائقه دوآتیشه
گفت وگو با زينب مواليي، روانشناس، درباره 

هواداري و نقش آن در هويت سازي افراد 
بعضي از مردم بر ايــن باورند كــه واژه اســتن)Stan( از تركيب دو كلمه 
)Stalker( به معني تعقيب وســواس گونه و )Fan( به معني هوادار ساخته 
شده اســت. قشــر اوربيتوفرانتال )MOFC( ناحيه اي در مغز است كه در 
ارزشگذاري هاي ذهني بسيار مهم است. اما واقعا هواداري چيست؟ آيا به عنوان 
گزينه اي نزديك به »تعصب« به وجود مي آيد؟ تفاوت هواداري با »عشق« در 

چيست و آيا هواداري كردن، همان عاشقي كردن است؟ 

ادمین جاي لیدر!
 هجوم هواداران به فضاي مجازي

 براي بعضي ها پول و قدرت آورده است
چند سالي مي شود كاروبار پيج ها و كانال هاي هواداري در شبكه هاي اجتماعي 
بدجور گرفته؛ پيج ها و كانال هايي كه ابتدا هواداران به آنها مراجعه مي كردند 
تا در جريان حال  و  روز تيم محبوب شان قرار گيرند و كمي هم براي رقبا ٌكري 
بخوانند. اما حاال مدتي است شــرايط حسابي عوض شده است. برخي از اين 
پيج ها يا كانال هاي هواداري اين روزها حتي محبوبيت بيشتري از پيج و كانال 

رسمي باشگاه ها پيدا كرده اند و عضوهاي شان از آنها بيشتر هم شده است!

طلب هويت در مسیر طرفداري 
 با بررسي سطوح هواداري در يك جامعه 

به چه نتايجي مي رسيم؟ 
يك پوستر بزرگ از بازيكن يا بازيگر موردعالقه كه در كنار پوسترهاي كوچك تمام 
ديوارهاي اتاق را پوشانده بود، نزديك ترين تصوير از هواداران دهه های 60 و 70 است 
كه در گذر زمان مشي شان 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 
محبوب شان هزينه كنند؛ چرا كه با قدرت شبكه هاي اجتماعي، آن محبوب هاي دور، 
دست يافتني تر شده اند و حتي مي توان از غذاي محبوب روزانه شان نيز اطالع يافت.

تالش براي حفظ بقاي اجتماعي
 

انســان به دليل اينكه يك موجود اجتماعي 
است طبيعتا نياز به ارتباط با جامعه دارد و از 
همين جاست كه مقوله احساس تعلق يا نياز 
به احساس تعلق در فرد شكل مي گيرد. يكي از داليلي كه افراد به دنبال 
هوادار هستند يا هوادار يك گروه يا يك تيم مي شوند به همين احساس 
تعلق بازمي گردد. درواقع وقتي فردي هوادار تيم خاصي مي شود از آنجا 
كه با آن گروه همصدا و هم هدف است و به شكل يكسان حركت مي كند 
به او نوعي احساس قدرت دســت مي دهد و فرد احساس مي كند كه به 
يك جايي وصل است و همين موضوع احســاس امنيت خاطر، آرامش 
ذهن و اعتمادبه نفــس گاه موقتي مي دهد. يك هــوادار، به ويژه از نوع 
متعصبش براي خود جايگاه و پايگاهي متصور است؛ گرچه ممكن است 
خيلي وقت ها اين حالت جنبه ذهني داشته باشد و خيلي جنبه عيني 
هم نداشته باشد، زماني به عينيت مي پيوندد كه فرد خودش را در يك 
جمع، مثال در يك ميدان ورزشــي، مي بيند كه در حال حركت است. 
هواداربودن براي خيلي از افراد جنبه سرگرمي ندارد بلكه تبديل به نوعي 
پيگيري هاي مدام و وسواس گونه درخصوص تيم يا گروه مورد نظرشان 
است كه بخش مهمي از زندگي اين افراد را درگير كرده است، به طوري 
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 گروه هاي مقابل است. چنين هواداري هاي متعصبانه درحقيقت 
نوعي ابراز خشونت كنترل شده است. در حقيقت هواداربودن دو وجه دارد 
كه وجه خوب آن ابراز كردن محبت به گروهي از انســان ها 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 بحث هاي مختلف در جامعه 
دارند آنها را دور هم جمع مي كند 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 جابه جا شده است؛ يعني از 

جاي ديگري است و در جاي ديگري تخليه مي شود.
يكي ديگر از داليلي كه افراد احســاس تعلق به يك گروه مي كنند و در 
اين راه متعصب مي شــوند با هدف كاهش اضطراب است چون تنهايي 
خودبه خود به انسان اضطراب وارد مي كند اما وقتي كه او خود را متعلق به 
يك گروه مي داند و در آن راه گاهي افراط مي كند باعث مي شود اضطراب 
تنهايي و جدايي اش به شــدت 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 تالش هاي روشن بشر 
براي حفظ بقاي اجتماعي اســت. وقتي بر جامعه اي تنش هاي زيادي 
وارد مي شود طبيعتا افراد دچار نوعي اختالالت رواني متراكم مي شوند 
و اين اختالالت رواني متراكم مي تواند خود را در قالب هواداري افراطي 
غيرعقالني هيجاني نشــان دهد؛ مانند كسي كه حاضر است گروهي را 
به رگبار ببندد و آدم بكشد، صرفا به دليل اينكه به آن گروه خاص كه او 

طرفدارش است از ديد و منظر او توهين كرده اند.
نكته ديگري هم كه وجود دارد اين است كه متأســفانه نسل جوان ما 
به دليل اينكه امكان بروز هيجان هاي جواني را در بسترهاي مناسب ندارد 
و زيرساخت هاي كشور براي تخليه اين انرژي بسيار ضعيف است، باعث 
شده افراد از طريق هواداري خاص براي تيم ها يا گروه هاي خاص به اين 
شكل بخواهند خود را تخليه كنند؛ البته در بسياري از موارد با روش غلط.

برخي از تعصبات و هواداري ها هم وصل به جغرافياي فرهنگي و سياسي 
اســت؛ البته معموال در برخي مناطق نه همه جا. يعنــي برخي از افراد 
كه تعصبات ناشــي از هواداري را دارند به دليل خرده فرهنگي است كه 
از ديد آنها زير فرهنگ غالب له شــده اســت كه مي تواند خرد  فرهنگ 
زباني، مذهبي يا مرتبط با يك مكان خاص باشد كه آن هم باعث مي شود 
هواداري ها با اين محوريت شكل گيرد و بعضي وقت ها از جنبه عقالني به 

سمت مسائل هيجاني و احساسي نه چندان عاقالنه كشيده شود.
درمجموع بايد گفت هواداري از جنبه مثبت آن، مي تواند موجب ايجاد 
انگيزه در آن گروه، تقويت اهدافي كه دنبــال مي كنند، برطرف كردن 
ايرادات و نقايص و درنهايت خروجي هاي خوب باشد و اگر اين هواداري 
درخصوص تيم هاي مسابقه اي مانند فوتبال باشد به زيبا و جذاب كردن 
آن كمك كند و چرخه مالي و اقتصادي خوبي هم براي گروه ها و در كل 
جامعه به دنبال داشته باشد. بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه تيم ها و 
هواداران شان در ساخت الگوهاي درست و غلط در جامعه نقش بسيار 
مهمي ايفا مي كننــد و هرگونه رفتارهاي متعصبانه و نشــأت گرفته از 
خشم هاي هيجاني روي اطرافياني كه نظاره گر هستند بسيار تأثير گذار 
اســت؛ از اين رو نمي توان به اين مقوله به ديد يك موضوع ساده انگارانه 
و ســطحي صرف نگاه كرد چراكه ابعاد وســيع كنش ها و واكنش هاي 
هواداري بر تار و پود جامعه بيش از حد تصور رخنه كرده است و حيات 
و ممات بسياري از گروه ها و افراد مختلف بسته به وجود همين هواداران 
و طرفداران است كه گاه براي حفظ آن دست به بازي ها و سياست هاي 

عجيب و غريب مي زنند.

يادداشت يك

دكتر عليرضا يزدي شريفي 
روانشناس اجتماعي
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این شماره

فوتبال و عشق 
هردو موضوعاتي 
هستند كه كامال 
آزمايش نشده و 
ناشناخته باقي 
مانده اند. فكر 

مي كنم بهترين 
توصيه براي 

هواداران ورزشي 
اين باشد كه در 

آرامش از بازي ها 
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

»چند سال پيش در طول مســابقه فوتبال تيم اورالندو پايرتز 
اتفاقي افتاد كه بسيار مشهور است. گربه اي وارد استاديوم شد 
و شروع كرد به دويدن ميان جمعيت و بعد درست وسط مسابقه 
وارد ميدان بازي شد. يكي از نگهبان ها با ديدن گربه همان  كاري را كرد كه هر سياهپوست عاقل 
ديگري انجام مي داد. به خود 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 – آن قدر حيوان بينوا را زد تا جان داد. اين اتفاق به خبر يك تمامي روزنامه هاي 
آفريقاي جنوبي تبديل شد. سفيد پوست ها به شدت عصباني شدند. خداي من، همه چيز جنون آميز 
بود. نگهبان دستگير شد و به دادگاه رفت و به خاطر حيوان آزاري گناهكار شناخته شد. او بايد 
در ازاي به زندان نيفتادن، خسارتي ســنگين مي پرداخت. آنچه براي من جالب بود، اين بود كه 
سفيد پوستان سال ها تصاوير سياهپوســتاني را كه توسط گروهي سفيد پوست تا سرحد مرگ 
كتك مي خوردند تماشا كرده اند اما ويدئوي كتك خوردن يك گربه از يك سياهپوست بود كه آنها 
را از كوره به در برد. سياهپوستان گيج شده بودند. آنها نمي فهميدند كجاي كاري كه مرد با گربه 
كرده بود ايراد داشت. آنها مي گفتند: »معلومه كه گربه جادوگر بود. اگرنه يه گربه از كجا مي تونه 
بفهمه كه چه جوري بياد تو زمين فوتبال. يكي اون رو فرستاده بود تا يكي از تيم ها رو طلسم كنه، 
نگهبان بايد گربه رو مي كشت، اون داشت از بازيكن ها محافظت مي كرد«. در آفريقاي جنوبي، 
سياهپوستان سگ داشتند.« خواندن اين پاراگراف از خاطرات »تره ور نوآ« كمدين آفريقايي-
آمريكايي، عالوه بر اينكه دريچه اي به سوي افكار نژادپرستانه دوران آپارتايد و پس از آن، روي 
خواننده مي گشايد، حقيقتي فراگير و بانفوذ ميان قومي جهاني، بسيار پرجمعيت و هيجان زده را 
به اثبات مي رساند؛ اينكه خرافات، ويروسي شايع تر از كوويد-19 ميان جمعيت هوادارن فوتبال 
است؛ ويروسي كه مرز جغرافيايي سرش نمي شود و به روزش 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 بازي هاي نهايي است و جهان به گونه اي است 
كه انگار هيچ چيز جز فوتبال اهميت ندارد. نوشتن 
درباره روانشناســي فوتبال مانند نوشتن درباره 
روانشناسي عشق است؛ كاري احمقانه. تا به امروز 
هيچ چيز نتوانسته اين پديده را كه 100هزار نفر 
دور هم جمع شده و جيغ و فرياد به راه مي اندازند، 
مي گريند، فحاشــي مي كنند و بر ســر تعدادي 
ورزشكار كه اين طرف و آن طرف مي دوند و فراتر 
از حد تحمل و استقامت انسان به يكديگر ضربه و 
آسيب مي زنند و شــرط بندي مي كنند 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 نمي رسند. يك مســابقه آبرومندانه ورزشي 
به راه بيندازيد تا دريايــي از آدم ها هجوم بياورند 
براي تماشا. مي خواهيد آن را قبيله گرايي بناميد، 
يا حس تعلق داشــتن، 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 بحث هاي 

فراواني درمي گيرد برســر اينكه چه تيمي برنده 
مي شود، چرا برنده مي شود، تعويض ها چه خواهند 
بود، چشم انداز طوالني نتيجه بازي چه خواهد بود 
و بهترين بازيكن كيست. شور و شوق ورزش گويي 

در خون ماست.
اولين خاطره حقيقي ام از فوتبال به ســال1970 
بازمي گردد؛ 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  كه دوباره حالش خوب خواهد شد. 
فكر كنم حدود نيمه شب 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 مي كرد. االن آن روز را 
انكار مي كند. چه كســي گفته مرد هــا حق ابراز 

احساساتشان را دارند؟

پژوهش هاي بي انتها
پژوهش هاي بســياري درباره هواداري فوتبال 
وجود دارد كه هدفشان يافتن دليلي منطقي براي 
هواداري است. مي دانستيد اگر مرد باشيد، وقتي 
تيمتان مي برد سطح تستوســترونتان افزايش 

پيدا مي كند و وقتي تيم مي بازد سطح آن كاسته 
مي شود؟ اگر تيمتان ببرد، ميزان مصرف چربي 
اشباع شــده توســط افراد 9درصد كاهش پيدا 
مي كند اما اگر ببازد ميزان مصــرف اين چربي 

16درصد افزوده مي شود؟
هواداران برنده، خوش بين تر و اميدوارتر هستند، 
جذابيت جنسي خود را باالتر احساس مي كنند 
و تعدادي از پژوهش ها نشان مي دهد  كه از نظر 
مالي اميدوارتر هســتند. اگر تيمتان خوب بازي 
كند، احتمال اينكه به زندگي خود امتياز باالتري 

بدهيد، بيشتر مي شود.
مشخص است كه هواداران تيم بازنده در جهت 
معكــوس ايســتاده اند و حتــي گاه رفتارهاي 
ضداجتماعي از خود بــروز مي دهند. نرخ بعضي 
از جرائم پــس از باخت يك تيــم باالتر مي رود. 
ســاعاتي پس از يك باخت غيرمنتظره، ميزان 
خشــونت هاي خانگي 10درصــد افزايش پيدا 
مي كند. ديگر پژوهش ها نشان داده اند پس از هر 
بازي، فارغ از نتيجه نهايي آن، ميزان خشــونت 
افزايش پيدا مي كند و الكل، اصلي ترين عامل بروز 

اين نوع خشونت شناخته شده است.
بدرفتاري هــاي ديگر هــواداران خوش خيم تر 
است. يكي از محبوب ترين اين رفتارها براي من 
خرافاتي بودن 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 مي كنم. در بازي ها، 
همان لباس شــانس فوتبالي ام را مي پوشــم و 
سعي مي كنم رنگ تيم مقابل در هيچ بخشي از 
لباس هايم وجود نداشته باشد. يك طلسم شانس 
هم دارم. وقتي بازي درحال انجام است هرگز به 
صفحه امتيازها نگاه نمي كنم. براي خوش شانسي 
تيم ام به تخته مي زنم و كنار هواداران تيم رقيب 
نمي نشينم. البته اين يكي، ديگر خرافات نيست، 

واقعيتش آنها آزارم مي دهند.

كبوترهاي خرافاتي
روانشناس مشهور بي.اف اسكينر در سال1947 
عبارت »شرطي ســازي خرافي« را ابــداع كرد. 
او روي كبوتــران گرســنه اي مطالعــه كرد كه 
درون جعبه هايــي نگهداري مي شــدند و براي 
آنها به صورت تصادفــي و نامنظم غذا مي ريخت. 
اين وضعيت باعث بــروز رفتارهايي مختلف در 
كبوتران شده بود، مثال به دور خود مي چرخيدند. 
اسكينر اين موضوع را مطرح كرد كه هر رفتاري 
كه كبوتران در زمان رســيدن غــذا از خود بروز 
مي دهنــد، در مغــز كوچــك كبوتــري  آنها با 
خوش شانســي ارتباط برقرار مي كند؛ اگرچه در 
واقعيت هيچ ربطي به شانس ندارد. اسكينر معتقد 
است كه اين نوع از شرطي شدن هاي اتفاقي عامل 

بروز رفتار هاي خرافه اي در انسان هستند.

بر همين اســاس، اينطور به نظــر مي آيد كه در 
زمان هايي خاص از سال هاي متوالي كه پشت سر 
گذاشــته ام، در مغز كوچك انساني من، برد تيم 
محبوبم با رفتارهاي مختلفي مرتبط شــده اند؛ 
خرافه هاي من. لباس محبوب فوتبالي ام چيزي 
شبيه به آن دور خود چرخيدن هاي كبوتر گرسنه 
است كه به اشتباه تصور مي كرد اگر به دور خود 
بچرخد شــانس در خانه اش را خواهد زد و غذا يا 
پاداش از راه خواهد رســيد. مي دانم كه تنها من 

اينطور نيستم.
رفتارهــاي خرافــه اي عجيب و غريــب زيادي 
از هــواداران ورزشــي در سراســر جهان ســر 
مي زنــد. بازيكنان هــم از ابتال به ايــن رفتارها 
در امان نيســتند. رافائل نــادال، تنيس باز يكي 
از معروف تريــن مثال ها در اين حوزه اســت. او 
بطري هاي نوشيدني خود را در زمان بازي روي 
يك خط مي چيند، ابتدا با پاي راست از خطوط 
عبور مي كند، بيني اش را لمس مي كند، شلوارش 
را مرتب مي كند و كارهاي ديگري از اين دست. 
تعدادي از بازيكنان فوتبال هم هستند كه هميشه 
ريش دارند زيرا باور دارند وقتي روي دور خوب 

بازي كردن هستند، نبايد ريش شان را بزنند.
گاه به اين فكر مي كنم كه اصال كل وسواس فكري 
نسبت به ورزش ارزشــي دارد؟ فاميلي دارم كه 
دســت از هواداري كردن شسته است و مي گويد 
اكنون بيشتر از هر زمان ديگري از مسابقه لذت 
مي برد؛ 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 جســت وجو براي يافتن توضيحي 
كه بتواند باورهايي كه عميقا به آنها اعتقاد داريد را 
تأييد كند. اگر تيمتان ببرد، احتماال برد را دروني 
مي كنيد، پيروزي را به عالي بــودن تيم، مربي و 
باشــگاه ارتباط مي دهيد. اما اگر تيمتان ببازد، 
فرافكني مي كنيد، داور را مالمــت مي كنيد، از 
وضعيت بازي گاليه مي كنيد يا ديگر پديده هايي 
كه خارج از دايره كنترل تيمتان اســت را مقصر 

باخت تيم اعالم مي كنيد.
همانطور كه در ابتدا به آن اشــاره كردم، فوتبال 
و عشــق هردو موضوعاتي هســتند كــه كامال 
آزمايش نشــده و ناشــناخته باقي مانده اند. فكر 
مي كنم بهترين توصيه براي هواداران ورزشــي 
اين باشــد كه در آرامش از بازي ها 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 به خود 
نگه داريد و فراموش نكنيد، هميشه سال بعدي 

هم وجود دارد.

جهان عجيب هواداری
هورمون هاي مختل و خرافه هاي 

عجيب و غريب؛ متني از استيو 
الن، دانشيار روانشناسي 

دانشگاه موناش، درباره 
روانشناسي هواداران فوتبال

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار



خون قرمز  
از وقتي خودم را شناختم پرسپوليسي بودم. در خانواده اي به دنيا آمدم كه دهه 40 
شاهيني و دهه50 پرسپوليســي بودند و هواداري از همان كودكي آغاز مي شد. 
تا حدودي به خاطر مــي آورم كه كي و چرا ليورپولي شــدم. عكس يان راش در 
پشت جلد كيهان ورزشــي و قهرماني هاي پي در پي ليورپول، براي هواداري كفايت مي كرد ولي در مورد 

پرسپوليس هيچ نقطه آغازي را به ياد نمي آورم.
 در خانواده ما همه پرسپوليســي به دنيا مي آمدند.در خانواده اي با گرايش به جبهه ملي و دكتر مصدق، 
هيچ كس تاجي نمي شد؛ اصال راه نداشت. مبدا شيفتگي فراوان و هواداري جدي ام، به نخستين حضور در 
امجديه و بازي پرسپوليس و شاهين در هفت، هشت ســالگي بازمي گردد ولي داستان قطعا از چند سال 
قبلش شروع شده. احتماالً  از زماني كه زبان باز كرده ام. هواداري پرسپوليس بخشي تفكيك ناپذير از وجودم 
است. بخت اين را داشتم كه كودكي ام با پرســپوليس دهه60 مصادف شده بود و براي يك پسر بچه چه 
چيزي جذاب تر از تيمي كه مكرر قهرمان مي شود، هجومي بازي مي كند و چه قهرماني دوست داشتني تر 

از علي پروين كه هر امر محالي را امكان پذير مي كند؟ 
در آن سال ها خيلي سخت بود كه به فوتبال عالقه مند 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 عشق هايي است كه 

فقط مرگ مي تواند پايانش دهد.

 زندگی فوتبالی من 
شــايد فقط يك عاشــق بتواند به خوبي از زندگي فوتبالــي اش حرف بزند. 
لحظه شماري براي بازي تيم محبوب، برنامه ريزي براي رسيدن به استاديوم، 
جايگاه ۳6 استاديوم آزادي كه وقتي وارد تونل ورزشگاه مي شوي پاهايت به 
لرزش درمي آيد. طرفداري از تيم محبوب هميشه لذتبخش است؛ وقتي با يك برد تا چند روز شاد هستي 

و با باخت ناراحت ولي اميدوار به بازي هاي آينده.
به ياد دارم وقتي براي نخستين بار پاي تلويزيون كوچك خانه بازي پرسپوليس و استقالل 

را در سال 7۳تماشا 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 نمي كردم كه بتوانم روزنامه ابرار ورزشــي و مجله كيهان ورزشي 
بخرم تا اخبار پرسپوليس را بخوانم. استاديوم زيباست و  اي كاش عده اي 

تماشاگرنما آن را خراب نكنند!
تماشاگر فوتبال هميشه بوده و خواهد بود. بدون دعوت به ورزشگاه ها 

مي آيند، فرياد مي زنند شور و هيجان مي آفرينند و در اين ميان تلخي 
و شــيريني هاي زيادي خلق مي كنند. فوتبال با هوادار زيباست، با 
صداي تماشاگران در اســتاديوم؛ چيزي كه يك سال است به دليل 

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.

وسی به خاطر بازی تيم محبوب  لغو مراسم عر
از زماني كه يادم مي آيد هر روز همه فاميل خانه مادربزرگ جمع بودند و 
ما هم با مادربزرگ زندگي مي كرديم. بيشتر فاميل مرد بودند و آن زمان 
من تنها نوه دختر خانواده بودم و همبازي هايم پســرهاي فاميل. زماني 
كه فوتبال شروع مي شــد در خانه مادر بزرگ جنگ جهاني در مي گرفت. همه فاميل دورهم جمع 
مي شدند و هر يك طرفدار يك تيم. نمي دانم چند سالم بود اما من هم مانند بقيه فاميل وارد يكي از 
لشكرهاي درگير در اين جنگ جهاني مي شدم. يادم مي آيد روزهاي اول به خاطر رنگ لباس تيم ها 
و يا به خاطر پدربزرگم طرفدار تيم هاي مختلف مي شــدم. ولي بعد از گذشت چندسال هوادار اين 

تيم خاص و قرمزپوش شدم.
امروز اگر تيم عزيزم روز عروسي ام بازي داشته باشد عروسي را لغو مي كنم و به سراغ فوتبال مي روم 
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 زندگی در محله پرسپوليسی ها  

نمي شود در حوالي دوالب، خيابان عارف و غياثي و 
سادات بزرگ شده باشي و پرسپوليسي نباشي. علي 
پروين، مهدي مهدوي كيا، بهــروز رهبري فر و علي 
انصاريان از دل كوچه پسكوچه هاي همين محله ها 
به تيم سرخ پايتخت رسيده بودند و خب همين، وزن 

پرسپوليسي هاي منطقه هاي 14و 15را باال مي برد.
من بزرگ شده خيابان ميثم هســتم، پنجاه قدمي 
زمين فوتبال خاكي شيرازي؛ جايي كه علي پروين 
در دهه 70 هر  ماه مي آمد تا سري به مسابقات ليگ 
محالت بزند. تيم هاي محالت عارف شمالي و جنوبي، 
غياثي، دوالب، خراسان، قيام، خاوران و سادات با هم 
رقابت نفسگيري داشــتند و من تماشاچي كوچكي 
بودم كه نشسته بر دوچرخه قرمزم، بازي ها را از عصر 

تا غروب رصد مي كردم.
 فينال كه مي شــد، علي آقا مي آمد زمين 
فوتبال شــيرازي. دورتا دور زمين پر 
از جمعيت مي شــد و مــا بچه هاي 
هفت،هشــت ســاله بايد به زور 
خودمان را باال مي كشــيديم تا 
تقديــم كاپ قهرمانــي را از 

دستان او ببينيم.
وقتــي مهــدي مهدوي كيا 
در بــازي ايــران و آمريكا در 
جام جهانــي 1998، آن گل 
معروف را بــه  آمريكا زد، خيلــي از مردم محله هاي 
اطراف روبه روي خانه آنها در سادات جمع شده بودند 
و وسط جشن شادي شعار »پرسپوليس سروره« را 

مي دادند.
هنوز هم اگر در اين محله ها، به خصوص دايره غياثي 
و عارف ســر بزنيد، در مغازه ها و كارگاه هاي كوچك 
عكس تيم پرســپوليس دهه های 40تا 70 را روي 

ديوار مي بينيد.
مردم بــراي بازيكنان محبوب تيم شــان حتي اگر 
سال ها باشــد كه از اين محله ها كوچ كرده باشند، 
موقع قهرماني يا غم، پالكارد مي زنند. نمونه اش علي 
انصاريان كه بهمن سال گذشته فوت كرد و سراسر 
خيابان هاي محل از پالكارد و حجله تسليت پر شد؛ 
با اينكه او از همان ابتداي حضورش در پرسپوليس 
از غياثي رفته بود. اين زيســت بوم باعث شد من در 
همان كودكي هوادار پرسپوليس شوم و بمانم. هنوز 
هم وقتي علي آقا پروين بــراي فينال ليگ محالت 
مي آيد زمين شيرازي)كه حاال چمن مصنوعي شده و 
حسابي به آن رسيده اند( مي روم كنار زمين تا بازي ها 
را ببينم. هنوز هم وقتي پرسپوليس قهرمان مي شود، 
شــادي ام را با هم محله اي هاي سرخپوشــم كامل 
مي كنم و تنها آرزويم اين اســت كه باالخره روزي با 
هم محله اي هاي خودم پرسپوليس را از روي سكوي 

آزادي تشويق كنم.

هواداري؛چراواقعاماهوادارميشويم؟
همه ما براي زيســتن در جامعه به احساس تعلق نياز داريم و 

همين احساس تعلق ها و ارزش ها، هويت ما را مي سازد.
آيااينعالقهكهبهشكلهواداريدرجامعهمعنا
ميشود،باقبولتعصبگونهامريياچيزيهمراهاست؟

هرچه ميزان دلبســتگي رواني فرد به پديده اي افزايش يابد، 
ميزان وفاداري او نيز بيشتر مي شــود و هر چه وفاداري او به 
پديده اي بيشتر شود، ميزان تعصب و ميزان همانندسازي او 

نيز افزايش يافته و تبديل به هوادار خواهد شد.
آيااينهواداريبرايماســوديهمخواهد

داشت؟
يك هوادار شــدت تعلق خاطرش بــه يك تيم را بــا ميزان 
همانندســازي با آن تيم يا گروه، به ديگران نشــان مي دهد. 
البته اين موضوع براي هر يك از طرفين سود و ضررهايي نيز 

خواهد داشت.
خباينســودوزيانهاشــاملچهمواردي

ميشود؟
يك هوادار با هواداري از تيمش و غرق شــدن در پيروزي ها و 
شكســت هاي آن، باعث افزايش عزت نفس و اعتماد به نفس 
خود مي شود كه به اين پديده »انطباق مثبت« مي گويند؛ يعني 
فرد پيروزي تيم را از آِن خودش مي داند و خودش را جزئي از 
يك كل به حســاب مي آورد. اما زماني كه تيم موفقيتي كسب 
نمي كند، براي حفاظت از عزت نفس خود، دستاورد منفي تيم 
را از آن خود نمي داند و همانندسازي خود را با تيم كم مي كند. 
يك هوادار قادر به بررسي و ديدن ابعاد مثبت و منفي موضوعي 
كه از آن هواداري مي كند نيست؛ به عبارت ديگر تعصب او مانع 

نقد و بررسي همه جانبه مي شود.
بهزعمشماكدامنوعهواداريباتعصببيشتري

همراهاست؟
هواداري كردن مي تواند شــامل يك فرد تا يك گروه يا پديده 
باشد. اما برجسته ترين و پر تعصب ترين هواداري ها عمدتا در 

فوتبال رخ مي دهد.
چهزمانيبايدنگرانهواداربودنشد؟بهعبارتي

دركجابايداحساسخطركرد؟
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، سرمايه هاي خود مثال زمان، مال و حتي 

جانش را در اين مسير بگذارد، نياز به بررسي بيشتري دارد.
ماباهوادارانــيدرجامعــهروبهروييمكه
واكنشهايخشونتآميزيازخودبهنمايشميگذارند.

چطوربهاينمرحلهميرسيم؟
وقتي هواداري همراه با وجود و حضور رقيب مي شــود، كار را 
سخت تر مي كند. مثال هواداري از يك موزيسين ممكن است با 
خريد بليت كنسرت هاي او در هر شهر و موقعيتي و حضور در 
هر شرايطي در تمام برنامه هايش، خريد لباس هايي كه او تبليغ 
مي كند با هر كيفيت و قيمتي، خريد پوسترهاي او و... همراه 
باشد. اما حضور رقيب و مسابقه هاي برد و باخت محور، ممكن 
است فرد را به نقطه اي از هواداري برساند كه خواهان حذف يا 
آسيب به رقيبان باشــد؛ همان هايي كه عموم به آنها »هوادار 
دو آتيشه« مي گويند؛ يعني ميزان آسيب از سطح فرد به جامعه 
منتقل مي شود. پديده ونداليسم كه به نوعي خشم حاصل از 
شكست و اجحاف است را ما بيشتر از هر جايي در استاديوم ها 

مشاهده مي كنيم و ناشي از همين رقابتي شدن هاست.
ميتواناينذائقهراازابتداهدايتكرد؟

هواداري با كمبود ميزان تفريح و ســرگرمي، ميزان استرس، 
ميزان تحصيالت پايين، سِن تا سي سال، برنامه هاي تبليغاتي 
رســانه هاي جمعي، وضعيت اقتصادي پاييــن و مجرد بودن 
ارتباط مستقيم دارد. اما ما مي توانيم درباره اهميت هويت يابي 
در دوره نوجواني كه به عنوان يكي از عوامل مهم و تأثيرگذار در 
اين پديده بررسي مي شود، به اين موضوع بپردازيم. طبق نظريه 
اريكسون، سن نوجواني ســن هويت يابي در برابر سردرگمي 
نقش هاست و اصلي ترين تكليف نوجوان، حل بحران هويت 

است. اساسا هويت، پاسخ به سؤال »من كيستم« 
خواهد بود. در اين سن نوجوان ارزش هاي 

فرهنگي، اجتماعي و اخالقي مختلف 
را بررســي و امتحان مي كند، 

مي پذيرد يا رد مي كند. نوجوان براي يافتن نقش خود در اين 
جهان، به تقليد از الگوهاي گوناگون مي پردازد. گاهي تعصب، 
توانايي تحليل همه جانبه الگوها را از او مي گيرد و عمدتا غرق 

در نقش ها مي شود.
اينخطربراينوجوانانوجودداردكهدرهمين

مرحلهبمانند؟
در پاياِن نوجواني، فقط بخشي از نوجوانان موفق به كسب هويت 
منحصر به فرد خود مي شــوند 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 نمي شوند يا به پذيرش اهداف ديگران 
و صاحبان قدرت به جاي خــود مي پردازند، يا در تعارض بين 
چند هدف و تعريف از خود درمانده خواهند شد و يا همچنان 

به دنبال كسب هويت در تالش خواهند بود.
ازچهراههاييميتوانبهنوجواناندرعبوراز

اينمسيركمككرد؟
 عوامل كمك كننده براي عبور از بحران هويت، مدرسه، محيط 
اجتماعي، اقتصادي، گروه دوســتي و خانواده اســت. در اين 
ميان، نقش خانواده از ديگر عوامل پررنگ تر اســت. والديني 
كه سبك فرزندپروري مقتدرانه دارند، نســبت به والديني با 
سبك فرزندپروري مستبدانه، امكان آزمون و خطاي بيشتري 
را به فرزند خود مي دهند و از ســرزنش فرزندشان خودداري 
مي كنند. در نتيجه فرزندشــان در عبور از اين مرحله موفق تر 
خواهد بود. والدين مقتدر نســبت به والدين سهل گير به دليل 
ارتباط دوستانه و سالم و اســتفاده از گفت وگو به جاي موضع 
باال به پايين، يادگيري تفكر نقاد و احســاس ارزشمند بودن را 
در فرزندان شان ايجاد مي كنند. ذات نوجواني، ساختن الگويي 
بي عيب از انسان ها و گروه هاي مورد عالقه است. يك خانواده 
آگاه با پذيرش الگوهايي كه فرزندش هوادار بي چون و چراست، 
به فرزندش در عبور از اين مرحله كمك مي كند و به او مي آموزد 
كه انتخاب هاي او فارغ از صحيح يا غلط بودن، ارزشمند است. 
همين پذيرش و تأييد والدين هويت مثبت و تعريف مثبت از 
خود را در نوجوان ايجاد مي كند. والديــن مي توانند آرام آرام 
به جاي تمسخر يا بي تفاوتي يا ســرزنش در مقابل ارزش هاي 
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.
آياخانوادهميتواندباعملكردخوداينمرحله

رشدرادچاراختاللكند؟
بله. براي ملموس شــدن موضوع مثالــي مي زنم. 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 كمك كننده خواهد بود. قطعا نوجوان 
شيفته همه جانبه خواننده است و به بت سازي از او مي پردازد. 
به او اجازه دهيم اطالعاتي كه از ابعاد مختلف زندگي خواننده 
به دست آورده را در رابطه اي دوستانه براي خانواده تعريف كند. 
درصورتي كه پايه هاي تفكر نقاد و رابطه دوستانه در خانواده 
وجود داشته باشد، نوجوان آرام آرام به ابعاد ناخوشايند خواننده 
هم پي مي برد و با گذشــت زمان، تب اوليه هوادارِي او كاسته 
خواهد شد. اما در خانواده اي كه نگاه داناي كل وجود دارد؛ يعني 
ما به عنوان والدين مي دانيم و تو نمي داني! ممكن است والدين 
با جمالتي مثل اينكه: »آخه اين هم شد خواننده؟!« منجر به 
ايجاد اين حس در نوجوان شوند كه انتخاب هاي او ارزشمند 
نيست. يا اينكه خودش نمي تواند دست به انتخاب بزند و فقط 
انتخاب والدين صحيح است. يا به دليل وجود شيفتگي اش در 
معرض گارد و خشم بيشتري با والدين قرار گرفته و به همين 
دليل شــروع به دفاع و هواداري از او مي كند و بيشتر در اين 
موضوع غرق مي شود. مهم تر از همه، مسير ارتباطي نوجوان و 
والدين با سد روبه رو مي شود و ارتباط ميان شان آسيب مي بيند.
پسبهزعمشــمااگرهواداريبــاتعصبدر
آميختهاســت،خانوادهنبايدازايناهرمبرايكمكبه

نوجوانوفرزندشاستفادهكند.
به خاطر داشته باشيد اگر فرزند شما در نوجواني و سنين پايين تر 
فرصت انتخاب و تحليل و بررسي ابعاد مختلف يك موضوع را 
داشته باشــد و انتخاب هاي غلط او نيز مانند انتخاب هاي 
صحيحش ارزشمند باشد، امكان هواداري، شيفتگي 

و ذوب شدن او در يك پديده كمتر و 
گاه ناممكن خواهد بود.

تربيت يك ذائقه دوآتيشه
گفت وگو با زينب مواليي، روانشناس درباره هواداري و نقش آن در هويت سازي افراد 

بعضيازمردمبراينباورندكهواژهاستن)Stan(ازتركيبدوكلمه)Stalker(بهمعنيتعقيبوسواسگونه
و)Fan(بهمعنيهوادارساختهشدهاست.قشــراوربيتوفرانتال)MOFC(ناحيهايدرمغزاستكهدر
ارزشگذاريهايذهنيبسيارمهماست.اماواقعاهواداريچيست؟آيابهعنوانگزينهاينزديكبه»تعصب«
بهوجودميآيد؟تفاوتهواداريبا»عشق«درچيستوآياهواداريكردن،همانعاشقيكردناست؟وبهطوركليآياآندستهازافرادكههواداركسي
ياچيزينيستند،ازنوعيبيماريياعارضهرنجميكشند؟مادراينجااينسؤالهاوكميبيشتررابازينبمواليي،روانشناستربيتيدرميانگذاشتيم

تااونگاهروشنتريازاينعالقهوشيفتگيبرايمانايجادكند.
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»دوراننوجوانيامبههواداريتيممليايتالياوپائولومالدينيگذشت.همينشور
واشتياقباعثشدبهســراغزبانايتالياييبروموحاالدرهمينرشتهكاركنم؛
مترجميزبانايتاليايي.«اينپاسخدوستياستبهاينپرسشكهچهشدكهبهزبان
ايتالياييعالقهمندشدي؟»عالقهشديدمبهرابينويليامزوفيلمانجمنشاعران
مردهباعثشدمعلمشوم.«اينيكيپاسخيكهوادارغيرورزشياستبهپرسشي
تقريبامشابه.بههمينسادگيهواداريميتواندمسيرزندگيكسيراكامالتغيير
دهد.حالممكناستكسيازشوروعشقشبهتيمييابازيكنيياپديدهايبراي
بهتركردنزندگياشبهرهببردياممكناستهواداريازشدتتعصبكورشده
ودستبهخشونتيااقداميبزندكهزندگياشتباهشود.هواداريپديدهغريبي
است.شايديكيازمعدودرفتارهايانسانيباشدكهتقريباهمهناخودآگاهانهاز
آنتبعيتميكنندوتماميتبعاتآنراميپذيرند،حتيهمانبحثوجدلهاي
بيمنطقومعموالمضحكيكهدربارهموضوعموردهواداريدرميگيرد.البتهكه
توضيحاتيوجوددارد.هواداريممكناستدرخانوادهموروثيباشد.شايدبيش
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ياگريهكردنيااشكشاديريختنيادچارحملهعصبيشدنبهخاطرعبوريك
توپكوچكازروييكخطنسبتاطوالنيارائهدهد.شايدبهايندليلكهكسي
چندانبهريشــههايپديدآمدنهواداريدرخودفكرنميكند.ياشايدتركيب
هواداريباعشقزيادباعثشودكسينسبتبهداليلهوادارشدنشكنجكاونشود.
زيراتابهامروزبرايوقوععشقهمهيچتوضيحكامليكشفنشدهاست.هواداري
رفتاريپذيرفتهشدهوجهانشمولاست.يكسنتجهانيدرميانقبيلهايجهاني
استكهازسراتفاق،چهخوشــتانبيايديانه،اقتصاديعظيمبرمبنايآنخلق
شدهاست.صنعتفيلم،فوتبال،بسكتبال،كشتيكچ،صنعتموسيقيوتقريباهر
اقتصاديكهدستيبرآتشصنعتسرگرميدارد،باپشتوانههواداريميلياردها
انسانبهبقايخودادامهميدهد.حالدليلتانبرايهواداريهرچهكههست،دفعه
بعديكهبرسربردياباختتيمتانكسيرارنجانديديارفتاريفكرنشده،كودكانه
ياحتيخندهدارازشماسرزد،بهيادبياوريدكهدرنهايتهمهاينجاروجنجالها
قراراستبهسوختيبرايبهگردشدرآمدنچرخصنعتيبزرگتبديلشود.پس
كسيرانرنجانيد،بهخودآسيبنزنيد،روانتانرادرآرامشنگاهداريدوازآنچه

هوادارشهستيدلذتببريد.
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سعيدمروتي
روزنامه نگار



 نبايد به تيم محبوب خيانت كرد
استقاللي و پرسپوليسي شدن به نظرم هيچ مبناي خاصي ندارد. به لحظه و آني 
بند است. من از دوران راهنمايي بازي هاي ليگ را نگاه مي كردم و همان موقع 
نمي دانم چه طورشد كه طرفدار پرسپوليس شدم. شايد به خاطر اينكه به رنگ 
قرمز عالقه داشتم و بازيكن هايي كه دوستشان داشتم مانند عابدزاده، علي دايي و مهدوي كيا كه در تيم ملي 

هم بودند، در پرسپوليس بازي مي كردند. 
همچنين علي پروين را كه اسطوره اين تيم است دوست داشتم. هيچ وقت از استقالل و بازيكنانش خوشم 
نيامد. چون كري خواني هايشان از روي منطق نيســت. البته وقتي عالقه مند مي شوي ديگر نمي تواني به 
تيم محبوبت حتي اگر بد بازي كند خيانت كني و رنگ عوض كني. بايد پايبند بود و متعصب، البته از نوع 

كنترل شده اش.

ون رگ هايم  خون آبی در
از زماني كه خود را شناختم پدرم هوادار تيم آبي پوش تاج بود. هميشه از استقالل 
با نام قديمي اش تاج ياد مي كرد. با عشقي كه به پدر داشتم من نيز طرفدار تيم 
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 آبي پوش كرد و رنگ آبي، رنگ مورد عالقه ام 

شد. حتي لباس ها و وسايلم همه آبي شدند.
بزرگ تر كه شدم هوادار شدنم رسميت بيشــتري پيدا كرد. دنبال كردن همه بازي ها، شادي و غم هاي 
ناشــي از برد و باخت تيم محبوبمان به يك اقدام جدي در خانه تبديل شده بود. شيريني هايي كه پدرم 
پس از برد تيم استقالل مي گرفت 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 نمي توانستم خون آبي 

كه در رگ هايم جاري است را انكار كنم.

عشق مشترك
پيرشدن يعني وقتي آرزويت از بازي كردن براي تيم محبوبت به مربيگري 
تيم محبوبت تغيير مي كند. تفاوتي نمي كند يك بارســايي خاص باشي يا 
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! نمي دانم از چه روزي 

عاشق بارسلونا شدم، ولي مي دانم كه عاشق اين تيم شدم چون با بارسلونا عاشق فوتبال شدم. 
آن تيم خاص و پرانرژي كه هميشــه دنبال گل زدن و بردن بود. يك لباس خاص آبي اناري 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 نمي برد ولي جذاب ترين 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 
مي دهد و هيچ وقت اين هواداري كمرنگ نمي شود. به قول اريك كانتوناي بزرگ: »شما مي توني محل 

زندگيت رو عوض كني، يا مي توني دينت رو عوض كني ولي تيم موردعالقه ات رو نه«.

خانه ما؛ يك استاديوم كوچك
تا يادم مي آيد، خانه پر از هيجان و احســاس بود؛ از عشق به تيم تاج كه از 
قلب پدرم، به قلب تمام اعضاي خانواده از مادر و پســران و دختران تسري 
يافته بود. هنگام بازي هاي تيم محبوبمان، خانه استاديومي كوچك بود كه 
صفحه تلويزيون زمين چمنش محســوب مي شــد و ما كه با هر حركت بازيكنان استقالل باال و پايين 
مي شديم و صداي هوراي گلمان، تمام محل را از نتايج باخبر مي ساخت. از همان آغاز پوسترهاي تيم 
 آبي و تصاوير انفرادي از اسطوره هايش چون حجازي، پورحيدري، مظلومي، مجيدي و ... زينت بخش 

اتاق هايمان 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 مي كنم. كري خواني 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 مي جنگيدند، عشقمان را با صدايي رسا فرياد مي زديم. تيم 
محبوب دوستاره اي مان را همچنان پرشور و عاشقانه دوست دارم. آيا آن روز كه بتوانيم هواداري مان را 

از سكوهاي ورزشگاه فرياد بزنيم، نزديك است؟

شيوه رنگی شدن
2 شــيوه براي اينكه تحت تأثير ديگران هــوادار يك تيم فوتبال شــويد 
وجود دارد. راه كالسيكش درست شــبه همان روندي است كه محتويات 
شناسنامه مان را به وجود مي آورد. هر يك از ما در كشوري و در خانواده اي 
با باورهاي مشــخص به دنيا مي آييم. به مرور در خانواده و محيط اطراف ياد مي گيريم كه به اين موارد 
اهميت بدهيم و به نوعي هوادار متعصب شان باشيم. به همين ترتيب، يك بچه ممكن است در خانواده اي 

پرسپوليسي يا استقاللي به دنيا بيايد.
 انتخابي كه خانواده با حرف ها، هيجان ها، خاطره ها و... پيش روي چنين بچه اي قرار مي دهند اين است 
كه يا پرسپوليسي باشد يا پرسپوليسي! به اين ترتيب بعضي ها آبي 
و بعضي ها قرمز به دنيا مي آيند. البته هميشــه ياغي ها هم وجود 
دارند و اين ســوي ديگر هواداري تحت تأثير ديگران اســت. يك 
مخالف خوان اغلب گزينه اي را برمــي دارد كه ديگران عالقه اي 
به آن ندارند. اين گزينه مي تواند تيم بازنده در دربي باشد؛ 
براي مثال فرض كنيم االن در روز بيســت و پنجم خرداد 
1365 است و همه برد 3بر صفر پرسپوليس در دربي را 

جشن گرفته اند. 
وقتي حتي شاهرخ بياني هم كه قبال استقاللي بود، 
ديگر پرسپوليسي شده... درست وقتي – انگار – 
تمام جهان پرسپوليسي اند، چنين بچه اي حتما 
هوادار استقالل مي شود. من هم به يكي از همين 
2روش رنگي شدم ولي چه  بر اساس گزينه اي 
ناگزير و چه از سر لجبازي، وقتي ريشه هاي يك 
جريان به چنين انگيزه هاي پوكي مي رســد، 
مفهومش اين نيست كه اصل جريان چندان 

هم كه فكر مي كنيم مهم نيست؟

رنگ آبی را دوست دارم
رنگ آبي را دوست دارم. براي همين زماني كه همه همبازي هايم پرسپوليسي 
بودند و هوادار برزيل و آرژانتين، من عاشق استقالل شدم و الجوردي پوشان 

ايتاليا.
 استقالل، قهرمان آسيا شده بود و در دربي ها برنده مي شد. ايتاليا هم فيناليست جام جهاني1994 بود 
و بيشتر بازي هايش را برنده از زمين خارج مي شد. جام جهاني1998 زماني كه كمتر از 15سال داشتم، 
ايران با 2باخت به آلمان و يوگسالوي از رقابت ها حذف شد، اما اين باخت ايتاليا به فرانسه بود كه براي 

نخستين بار اشكم را براي فوتبال درآورد.
 از اواسط دهه70 تا اوايل دهه 80، اســتقالل بازنده اغلب دربي ها بود، اما اين باخت ها ذره اي از عشقم 
به اين تيم را كم نكرد. ســال 1378تهران بودم، همزمان با فينال جام حذفي. 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 ميني بوس هاي هواداران پرسپوليس را كه در شهر 
ولوله راه انداخته بودند مي ديدم، بغض غريبي گلويم را مي فشرد. 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.
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هوادار
این شماره

در جامعه ما بحث هــواداري در حوزه ورزش 
و هنر بسيار پررنگ اســت و در سال هاي اخير با تكيه 
با تكنولوژي  و شــبكه هاي اجتماعي هواداري شكل و 
شمايل جديدي به خود 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؟
يكي از خواسته هاي دروني انســان هويت خواهي است و بر 
اين اساس بايد گفت كه هواداري و طرفداري نيز از احساس 
هويت خواهي ناشي مي شوند. هويت خواهي گاهي به شكل 
انفرادي تأمين مي شود؛ به عنوان مثال زماني كه فردي بتواند 
تبديل به يك بازيكن فوتبال يا ستاره برجسته اي در سينما 
شود، ديگر براي تأمين بحث هويت خواهي نياز به هواداري از 
فردي ندارد اما بسياري با طرفداري از فرد يا موضوع خاصي 
احساس هويت پيدا مي كنند، در اين شرايط است كه فرد در 
مسير طرفداري از تيم ورزشي خاص، دسته سياسي و يك 

بازيگر معروف قرار مي گيرد.
چنين افرادي بيش از آنكه بر اســاس نقش آفريني 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.
آيا با تكيه بر اين توضيحات مي توان گفت كه 

بحث هواداري در بخش هايي از جامعه پررنگ تر است؟
بله! در جوامعي كه اجتماعات حاشــيه اي يــا به اصطالح 
حاشيه نشين هاي زيادي دارند، اين موضوع پررنگ تر است. 
ما بارها در روزهاي برگزاري دربي شــاهد بوده ايم كه جمع 
قابل توجهي از طرفداران را افرادي تشــكيل مي دهند كه 
توفيق اجتماعي اي در زندگي شــان كسب نكرده اند و توان 
به دست آوردن شغل و تحصيالت مناسب را ندارند. در واقع 
قرار گرفتن در جايگاه هوادار يك تيم فوتبال، آخرين دستاويز 

اين افراد براي هويت است.
بنابراين چنين افرادي در اين مســير قرار نمي گيرند كه با 
منطق دســت به تحليل عملكرد تيم شان بزنند و به همين 
دليل برخي از آنهــا در قامت يك طرفــدار متعصب ظاهر 

مي شوند.
در رابطه با هويت خواهــي بايد گفت به طور معمول طبقات 
پايين دســت جامعه نقش پر رنگي در ميــدان هواداري و 
طرفداري دارند اما افرادي كه در ســنين پايين تحت يك 
آموزش خاص دست به طرفداري از يك عقيده يا خط مشي 

مي زنند، در هر طبقه اجتماعي قابل مشاهده هستند.
طرفداري همراه با تعصب در چه بستري شكل 

مي گيرد؟
اين نوع طرفــداري در درجــه اول ناشــي از همان بحث 
هويت خواهي است اما از ســوي ديگر نبايد از موضوع تأثير 
شست و شــوي مغزي در ايــن موضوع غافل شــد. در واقع 
اگر فردي در ســن پايين و زماني كه نابالغ اســت– زماني 
كه هنوز قدرت تفكيــك خوب از بد را نــدارد- تحت تأثير 
گروه هاي عقيدتي متعصب قرار بگيرد، به احتمال زياد اين 
فرد به گونه اي تعصب آميز طرفدار عقيده اي مي شود كه به 

هيچ وجه امكان تعديل يا تغيير عقيده آن فرد وجود ندارد.
بســياري از طرفداران جــوان و نوجواني كــه در داعش يا 
طالبان فعاليت مي كنند، نتيجه چنين روند تربيتي هستند. 
بســياري از اين افراد در ســنين پايين تحت تأثير تبليغات 
مذهبي تعصب آميز قرار مي گيرند و با همان تعصب دســت 

به طرفداري مي زنند.
به نظر شما مي توان در يك دسته بندي كلي 
به اين سؤال جواب داد كه طرفداري و هواداري مثبت 

است يا منفي؟

به طور كلي طرفداري چون متكي بر يك قضاوت عام و كلي 
اســت، نمي توان آن را مثبت تلقي كرد. بيــان اين موضوع 
كه من طرفدار شــخصيت خاصي هستم، اشتباه است؛ چرا 
كه شــخصيت آن فرد مي تواند وجه روشن يا تاريك داشته 
باشد. زماني كه افراد به سمت طرفداري از فرد يا تيم خاصي 
مي روند يعني در مســيري قرار مي گيرند كه به دليل عالقه 
بيش از اندازه، چشم خود را بر واقعيت مي بندند و به سمت 

تقديس و تكريم مي روند.
شــبكه هاي اجتماعي موجب شــده اند تا 
هواداري ها شكل و شمايل جديدي به خود بگيرند. شايد 
در گذشته خريدن عكس يك بازيگر و پيگيري  خبرهاي 
آن، بخشي از فعاليتي بود كه يك طرفدار انجام مي داد 
اما هم اكنون شبكه هاي اجتماعي زمين بازي را گسترش 
داده اند. تحليل شما از نقش شبكه هاي اجتماعي در بحث 

طرفداري چيست؟ 
زماني عده اي در دنياي واقعي نقش گســترش شــايعات و 
اخبار زرد را برعهده داشتند، اكنون نيز شبكه هاي اجتماعي 
جداسازي راست را از دروغ مشكل كرده اند. در همين بستر 
شاهد هستيم كه شــبكه هاي اجتماعي موجب گسترش 

عالقه افراد براي پذيرش نقش يك هوادار شده اند.
هم اكنون شبكه هاي اجتماعي به جاي آنكه افراد را به سمت 
طرفداري مبتني بر عقالنيت ســوق دهنــد، موجب ايجاد 

طرفدارهاي متعصب شده اند.
پررنگ شــدن هواداري از موضوعات زرد و 
سطحي در حوزه هاي 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 مي شــنوند، اعتماد 
مي كننــد و فاقد قدرت تصميم گيري مي شــوند. اين افراد 
ســطحي در همين مســير به طرفداري از امور سطحي يا 

به اصطالح موضوعات زرد تمايل پيدا مي كنند.
در اين ميان نبايد فراموش كرد كه فرهنگ كتبي ضعيف و 
نبود مطالعه، دست به  دست هم داده اند تا ما شاهد هواداري 
از چهره هاي پر حاشــيه اما فاقد توانايي و استعداد باشيم. 
شبكه هاي اجتماعي در تالش هستند تا فرهنگ شفاهي را 
به شكل فرهنگ كتبي منتقل كنند. ما با افرادي در جامعه 
روبه رو مي شويم كه تمايلي به مطالعه چند دقيقه اي در روز 
دارند اما ساعت ها زمان خود را براي خواندن مطالب سطحي 

در شبكه هاي اجتماعي صرف مي كنند.
چرا مردم طرفدار مسائل سطحي هستند و چرا 
كمتر اتفاق مي افتد كه عده زيادي خود را به عنوان هوادار 
يك نويسنده معرفي كنند و با دانش در رابطه با موضوع 

مورد عالقه خود دست به هواداري بزنند؟
اين اتفــاق به همان فرهنــگ كتبي ضعيــف در جامعه ما 
بازمي گردد. 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 زمينه اي را فراهم 
كرد تا مردم به فرهنگ شفاهي توجه بيشتري داشته باشند.

البته بحث هواداري از سلبريتي ها در كشورهاي 
پيشرفته نيز بسيار پررنگ است و اين اتفاق تنها محدود به 

كشورهاي جهان سوم و توسعه يافته نيست.
اگر بخواهيم نســبت افرادي كــه در اروپا عضــو احزاب و 
اتحاديه ها هســتند و رفتار مدني دارند  را بــا افرادي كه به 
هواداري از ســلبريتي ها مي پردازند، قيــاس كنيم، به اين 
نتيجه مي رســيم كه آنها هنوز هم در بحث فرهنگ كتبي 

موفق هستند.

طلب هويت در مسير طرفداري 
 محمدعلي الستي، جامعه شناس ارتباطات در گفت و گو با همشهري به بررسي

سطوح هواداري پردخت
يك پوستر بزرگ از بازيكن يا بازيگر موردعالقه كه در كنار پوسترهاي كوچك تمام ديوارهاي اتاق را پوشانده 
بود، نزديك ترين تصوير از هواداران دهه های 60 و 70 اســت كه در گذر زمان مشي شان تغيير كرد. ديگر 
هواداران نياز ندارند كه بخشي از درآمد ماهانه خود را براي ديدن تصوير يا خواندن و شنيدن خبري از آن چهره 
مشهور يا تيم محبوب شان هزينه كنند؛ چرا كه با قدرت شبكه هاي اجتماعي، آن محبوب هاي دور، دست يافتني تر شده اند و حتي مي توان از غذاي محبوب 
روزانه شان 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 آسان تر از گذشته را طي مي كند؛ چرا كه در روزگاري براي عرض اندام در ميان طرفداران يك تيم يا يك چهره مشهور بايد خود را براي قرار گرفتن 
در ماراتن جمع آوري اطالعات آماده مي كرديد اما اين روزها اطالعات - هر چند گاهي سطحي- در اختيار شما هستند. گسترش امكان تبديل شدن به 
يك هوادار همان قدر كه مي تواند جذاب باشد با خود سؤاالتي نيز به همراه مي آورد؛ اينكه چرا هواداري در موضوعات سطحي عالقه مندان بيشتري دارد؟ 
اينكه هواداري افراطي كه گاهي منجر به رفتارها و انتخاب هاي نادرست مي شود، 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 دغدغه مند در حوزه فرهنگ نسبت به زماني كه جامعه ايراني براي دنبال كردن 
صفحات چهره هاي پرطرفدار در شبكه هاي اجتماعي صرف مي كند، گله مند باشند و اين زمان صرف شده را با شناخت اندك و البته رو به كاهش از بدنه 
فرهنگي و علمي قياس  كنند؛ نكته اي كه محمدعلي الستي، جامعه شناس ارتباطات و استاد دانشگاه نيز بر آن تأكيد دارد و از ضعف فرهنگ كتبي و غلبه 

فرهنگ شفاهي به عنوان دليل اصلي اين مشكل جامعه ايراني ياد مي كند.

چون نخستين عشق من بوده و هست. به جرأت 
مي توانــم بگويم اگر خانه مادربــزرگ و فاميل ها 
نبود، من االن يك دختر 25ساله بي خبر از فوتبال 
بودم. اما همه  چيز دست به  دست هم داد و من شدم 

طرفدار پرو پاقرص فوتبال و تيم پرسپوليس.

لذت استقاللی بودن 

از 8سالگي با پدرم به اســتاديوم مي رفتم. از همان 
موقع عاشق استقالل و رنگ آبي شدم. و آرزويم اين 
شد كه روزي در تيم آبي پوش بازي كنم. همه تالشم 
اين بود كه فوتباليست حرفه اي اين تيم باشم. همه 
بازي هاي تيم استقالل ايذه را تماشا مي كردم. يعني 
حدود 10كيلومتر از روستا به شهر را طي مي كرديم 

تا بازي هاي استقالل ايذه را ببينيم.
 هرچه بزرگ تر شدم تعصبم هم بيشتر شد و عاشق 
اســطوره هايي 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 بازي هاي اســتقالل را بايد مي ديدم. با هرگلي 
كه مي زد و هر گلي كه مي خورد شــادي و غصه در 
چهره ام 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.

در جوامعي 
كه اجتماعات 
حاشيه اي يا 
به اصطالح 
حاشيه نشين هاي 
زيادي دارند، اين 
موضوع پررنگ تر 
است. ما بارها در 
روزهاي برگزاري 
دربي شاهد 
بوده ايم كه جمع 
قابل توجهي از 
طرفداران را 
افرادي تشكيل 
مي دهند كه توفيق 
اجتماعي اي در 
زندگي شان كسب 
نكرده اند و توان 
به دست آوردن 
شغل و تحصيالت 
مناسب را ندارند. در 
واقع قرار گرفتن در 
جايگاه هوادار يك 
تيم فوتبال، آخرين 
دستاويز اين افراد 
براي هويت است

ليال شريف
روزنامه نگار

سنت يك قبيلـه جهانیهـــواداری

مسلم محمودي
بازيكن فوالد خوزستان

زهرا اشرف زاده
 يك هوادار

باران پناهي
 يك هوادار

مرتضي حيدري
 يك هوادار

نرجس جاويدي
 يك هوادار

امين محمدي
 يك هوادار

شهرام فرهنگي
روزنامه نگار



الكس فرگوسن كبير جمله اي دارد كه تبديل به ضرب المثل شده است: »هواداراني 
كه در شكست با ما نيســتند، حق ندارند در پيروزي ها با ما باشند«. شايد سر 
الكس مي خواسته 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 تيم هاي ميزبان مطابق آخرين تحقيقاتي كه نتايج 10 سال اخير را بررسي كرده، به خاطر 
آشنايي با ورزشگاه و احساس راحتي در قلمرو خودشان بدون هوادار هم نسبت به تيم هاي مهمان نتايج بهتري مي گيرند اما فوتبال با 
تماشاگر چيز ديگري است و به قول 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 عجيب ترين عادت هاي آنها اختصاص دارد.

سبك هاي تشويق
هر چندوقت يكبار نوع جديدي از تشــويق در ورزشگاهي باب 
مي شود و مثل پاندمي به همه ورزشگاه هاي جهان سرايت مي كند. 
به طور مثال موج مكزيكي در جام جهاني1986 مكزيك مد شد و 
هنوز هم از مد نيفتاده. در يورو2016 تماشاگران ايسلندي حركتي 
را ابداع كردند كه به تشويق ايسلندي شهرت يافت. پشت كردن 
دســته جمعي به زمين، درآوردن دستمال ســفيد، نشان دادن 
اسكناس به بازيكن پول پرست و... رفتارها و رويه هايي است كه هر 
تماشاگر ورزشگاه برويي در هر گوشه دنيا آن را به خوبي مي شناسد 

فارغ از هر فرهنگ و زباني كه دارد.

هوليگانيسم
تا پيش از دهه90 هر جا تيم هاي انگليسي بازي داشتند، باشگاه 
ميزبان عزا مي گرفت. تماشاگران انگليسي  بعد از محروميتي كه 
باشگاه هاي اين كشور به خاطر فينال جام باشــگاه هاي اروپا در 
ورزشگاه هيسل متحمل شدند رفتارشان تغيير كرد. ورزشگاه هاي 
انگليس به گونه اي است كه هيچ ديوار توري يا سيم خاردار يا مانعي 
بين ســكوها و زمين چمن وجود ندارد اما آن قدر فرهنگسازي 
شده و جريمه ها به قدري سنگين است كه كسي جرأت ردشدن 
از يك مانع نيم متري و ورود به زمين را به خود نمي دهد. در نيمه 
اول دهه90 به طور ميانگين سالي 300هوادار هوليگان ليورپولي 
بازداشت مي شدند تا اينكه كم كم خشونت ها كم شد. اما به هرحال 
هنوز هم افراطي گري بين هواداران تيم هاي انگليسي وجود دارد 
و »بيمار انگليسي« لقبي كه به اين اولتراها داده شده، از بين نرفته 
است؛ هر چند كه كتك كاري ها نسبت به گذشته كاهش يافته. 
شــايد يكي از داليل كاهش درگيري ها و خشونت هاي فيزيكي 

را بتوان به گسترش شــبكه هاي اجتماعي ربط داد. هواداران در 
توييتر و اينستاگرام از خجالت بازيكن و تماشاگر حريف و داور و 
حتي بازيكن خودي درمي آيند و حتي گاهي از همين طريق هم 

تهديد به قتل مي كنند.

نازيسم و فاشيسم
در فوتبال ايتاليا بيشترين نفرت بين يوونتوس و اينتر جريان 
دارد اما در ســال هاي اخير ناپولي هم به دشمنان قسم خورده 
يووه اضافه شده است كه برخورد اين دو تيم نبرد پابرهنه هاي 
جنوب ايتاليا با بچه مايه دارهاي شــمال اين كشــور محسوب 
مي شود. در فرودگاه ناپولي يكبار نوشــته اي نظر رهگذران را 
به خود جلب كرده بود با اين مضمون: »زمين ليز است و مراقب 
باشيد ُسر نخوريد، وگرنه داور يك پنالتي به سود يوونتوس اعالم 
مي كند!« اما لقب عجيب ترين هواداران فوتبال در ايتاليا را بايد 
به طرفداران التزيو داد. هنوز هم فاشيسم و نازيسم در بخشي 
از طرفداران اين تيم طرفدار دارد. دي كانيو را به خاطر بياوريد 
كه رو به سكوي اولتراهاي التزيو سالم نظامي نازي داد. برخي، 
موسوليني را هوادار سرسخت التزيو مي دانند كه بعضي ديگر آن 
را رد و ادعا كرده اند ديكتاتور ايتاليا بيشتر طرفدار تيم ملي بود. در 
ورزشگاه، زنان حق ندارند در رديف هاي جلويي سكوها بنشينند. 
يكبار در سال2012 درگيري خونيني با تماشاگران تاتنهامي 
داشتند. آنها از توهين نژادي به بازيكنان حريف ترسي ندارند. 
البته اين رفتار بين اكثر باشگاه هاي ايتاليايي مرسوم است. به طور 
مثال اينتري ها فصل قبل و پيش از آغاز كرونا چنين رفتاري را 
در يكي از مسابقات ليگ در پيش گرفتند اما توجيه شان پس 
از انتقاداتي كه صورت گرفت اين بود كه آنها نه به خاطر برتري 

نژاد سفيد نسبت به سياه مرتكب چنين رفتاري شده اند، بلكه 
آن توهين ها صرفا حربه اي براي تضعيف تيم حريف بوده وگرنه 
در زندگي عادي قائل به خط كشي بين نژادها نيستند. روايتي 
هم وجود دارد كه تاسيس التزيو را به حزب فاشيست در ايتاليا 
نسبت مي دهد كه روايت درســتي نيست و اين باشگاه سال ها 
پيش از تاسيس اين حزب راه اندازي 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 آاس رم 
از تركيب و ادغام چهارباشگاه به وجود آمد. فرهنگ هواداري در 
ايتاليا يادآور فرهنگ تماشــاگران در ورزشگاه هاي محل نبرد 

گالدياتورهاست؛ گاهي آنها مي خواهند خون ببينند.

بالكانيسم
خشونت و نژادپرستي دست كم 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 تيم شان واكنش تند و مخالفت آميز نشان 
داده اند. ســال قبل هواداران زنيت به مالكوم، بازيكن خودشان، 
توهين نژادي كردند. بازيكنان تيره پوست تيم ملي انگليس هم 
بارها در كشــورهاي حوزه بالكان و اروپاي شرقي به شدت مورد 
توهين قرار گرفته اند. نژادپرســتي تنها به بازيكنان سياهپوست 
محدود نمي شــود. هر بار بين تيم هايي از كرواسي و صربستان 
مسابقه اي در جريان باشد، خوني هم ريخته مي شود. يك بار ليدر 
تيم دينامو زاگرب رو به دوربين تلويزيوني گفته بود: »ما اين جاييم 
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 كرده اند 
و سابقه درگيري خونين بين المللي با طرفداران ميلوال، دينامو 

كي يف و هايدوك اشپيلت را دارند.

جغرافياگرايي
هنوز فيفا و يوفا بين تيم هاي فوتبال روســيه و اوكراين تا جايي 
كه بشــود، مســابقه برگزار نمي كند. هوليگان هاي اسپارتاك و 

بت تراش هاي فراموشكار
چهار آفت فرهنگ هواداري در فوتبال ايران

اگر قرار باشد فرهنگ هواداري 
در فوتبال ايــران را فقط در 
يك كلمه توصيف كنيم، بايد 
بنويسيم »وحشــتناك«! حتما هوادار خوب و حرفه اي هم داريم، اما 
قاطبه طرفداران فوتبال در ايران كامال آماتور هستند و با نوع رفتارشان، 
ناخواسته حتي به منافع تيم خودشان هم آسيب مي رسانند. اگر قرار به 
فهرست كردن اشكاالت فرهنگ هواداري در ايران باشد، مثنوي صد 
من كاغذ خواهيم داشت. اين مطلب اما چند آفت جدي تر اين حوزه را 

بررسي مي كند.

مطالبه گري در حد صفر
هوادار ايراني به طور كلي مطالبه گر نيست؛ يعني باور ندارد كه از بازيكنان و مربيان 
تيمش بايد توقع بهترين كيفيت و شايســته ترين خدمات را داشته باشد. فالن 
بازيكن در فينال ليگ قهرمانان آسيا پنالتي ناشيانه مي دهد، 2هفته بعد در بازي 
معمولي ليگ گل مي زند و خطاب به منتقدانش استوري »هيس« مي گذارد، اما 
هوادار به جاي خشــم گرفتن بر چنين رويكردي، در دفاع از بازيكن، سينه چاك 
مي دهد. انگار در ناخودآگاه هوادار ايراني اين باور شكل گرفته كه بازيكنان بر سر 
آنها »منت« مي گذارند كه در زمين حاضر مي شــوند. اين در حالي است كه االن 
قرارداد معمولي ترين بازيكنان ليگ برتر خيلي بيشتر از عوايد ماهانه ممتازترين 
شغل هاي كشور اســت. در اروپا حتي بازيكن بزرگي مثل كريس رونالدو هم اگر 
4هفته گل نزند »هو« مي شــود. اين يعني تشــويق و تأديب هركدام سر جاي 
خودشــان قرار دارند. در ايران اما بازيكن با بدترين كيفيت فني يا با وجود انجام 
عجيب ترين جفاكاري ها هم مورد تفقد و لطف ويژه هــواداران قرار مي گيرد. در 
دنياي مدرن، نخستين منتقد هر تيم خود هوادار است اما اينجا هوادار حاضر است 
زمين و آسمان را به هم 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. به طور كلي 
حافظه افكار عمومي در كشورمان بسيار ضعيف است و انگار اين مسئله در مورد 
هواداران فوتبال تشديد هم مي شــود. شما فقط يك فقره داستان محمدحسين 
كنعاني زادگان را در ذهن تان 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 نقل وانتقالي بين بارسلونا و رئال مادريد 
صورت بگيرد؛ آيا مردم همين واكنش را نشان خواهند داد؟ داستان فرهاد مجيدي 
كه اصال عالي است. ركورددار رها كردن استقالل در حساس ترين شرايط ممكن، 
با حفظ سمت ركورددار محبوبيت در اين باشــگاه هم است. واقعا چنين چيزي 
چطور ممكن است؟ قبال نوشته ام 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 مي دهد. مثال پرسپوليسي ها مي دانند مهدي 
طارمي كار زشتي كرد كه بعد از توافق شفاهي براي تمديد قراردادش، شبانه راهي 
تركيه شد و با ريزه اسپور قرارداد بست. با اين حال چشم بر اين موضوع مي بندند 
تا بتوانند از توانايي هاي اين بازيكن استفاده كنند. شايد اين رويكرد در كوتاه مدت 
اشكالي ايجاد نكند اما در بلندمدت پايه هاي اخالقي و حرفه اي باشگاه را سست 
مي كند. 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 

خليل زاده هم باشيد.

بت تراش ها، مقدس سازها
ايرانيان نقدپذيرترين آدم هاي دنيا هستند، مشــروط بر اينكه دامنه نقد دامان 
خودشان و پديده هاي محبوب شان را نگيرد! يعني ما مردمي هستيم كه دل مان 
غش مي رود براي انتقاد از ديگران اما همين كه يك نفر پيدا شود از كار خودمان 
يا پديده و آدمي كه دوستش داريم ايراد بگيرد، فك وصورتش را پياده مي كنيم! 
اين ماجرا در فوتبال كامال عينيت دارد. استراماچوني كنار زمين زير توپ مي زند 
و از روي نيمكت اخراج مي شود. پرسپوليسي ها سرمربي استقالل را »وحشي« 
مي خوانند. سال بعدش عين همين اتفاق براي يحيي گل محمدي رخ مي دهد و 
همان گروه از پرسپوليسي ها اين بار بر سر داور مي ريزند 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 گل محمدي 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 مقدس كردن ستاره هاي محبوب شان هم حيرت انگيز است. گروهي از 
اينها حتي استعداد آن را دارند كه از ريگ هم »بت« بتراشند. باورتان نمي شود كه 
زماني ساده ترين انتقاد فني از محسن ربيع خواه هم غيرممكن شده بود. در همين 
فضا به وريا غفوري نمي تواني بگويي به چه حقي بعد از تعويض، سرت را انداختي 
پايين و مستقيم رفتي خانه ات. 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 نمي دهند، به تدريج خوي استبدادي پيدا 

مي كند و حتي كارايي خودش هم پايين مي آيد.

زودباوري
مي دانيد تهوع آورترين 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 4 و6 را نشان مي دهند. 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 عوام فريبانه 
است. با اين حال وقتي عوام ما مشكلي با فريفته شدن ندارند، نبايد از خارجي ها 
ايراد بگيريم. بعد 90درصد همين اجنبي هايي كــه از اين اداها درمي آورند، در 
نخستين فرصت به فيفا شكايت مي برند و پوست باشگاه هاي ايراني را مي كنند. 
آنتوني گولچ استراليايي6 نشان داد، يك دقيقه هم براي پرسپوليس بازي نكرد و 
بعد از 4هفته نيمكت نشيني، چندصدهزار دالر غرامت گرفت. اما خوش مان آمده 
بود كه او نمك به زخم استقاللي ها مي پاشد! اين زودباوري و راحت فريب خوردن 
هواداران ايراني بسيار لج درآر است. بازيكن ايراني بالفاصله بعد از عقد قرارداد با 
پرسپوليس يا استقالل ادعا مي كند از بچگي هوادار آن تيم بوده. 90درصد اوقات 
هم حرفش دروغ محض است اما مردم باور مي كنند. طرف به استقالل يا تراكتور 
خيانت كرده و بدترين عملكرد ممكن را داشــته اما مثال چون به پرســپوليس 
مي گويد »پيروزي«، همه برايش غش و ضعف مي كنند و از قامتش مجسمه غيرت 
و تعصب مي تراشند. آن يكي مدير 2سال از اينستاگرام رسمي باشگاه سوءاستفاده 
كرده و چندميليارد پول تبليغات را به جيبش زده، بعد چهارتا مصاحبه حماسي 
مي كند و عزيز دل ها مي شود. اين داستان ماست كه آماده ايم براي خام شدن و 
به ديگران فرصت سوءاستفاده مي دهيم. جهالت ما و زرنگي آنها، بدترين تركيب 

ممكن است.

رسول بهروش
روزنامه نگار

درنگ16 2  دوشنبه 23 فروردين 1400  شماره 8193  3 0 2 3 4 4 2

چند سالي مي شود كاروبار پيج ها و كانال هاي هواداري 
در شــبكه هاي اجتماعي بدجور گرفتــه؛ پيج ها و 
كانال هايي كه ابتدا هواداران به آنها مراجعه مي كردند 
تا در جريان حال  و  روز تيم محبوب شان قرار گيرند و كمي هم براي رقبا ٌكري بخوانند. اما حاال 
مدتي است شرايط حسابي عوض شده اســت. برخي از اين پيج ها يا كانال هاي هواداري اين 
روزها حتي محبوبيت بيشتري از پيج و كانال رسمي باشگاه ها پيدا كرده اند و عضوهاي شان 

از آنها بيشتر هم شده است!

 منبع درآمد
پيج ها و كانال هاي هواداري مدت زيادي است 
به منبع درآمد خيلي ها تبديل شده است. فقط 
كافي اســت كمي با ســازوكارهاي شبكه هاي 
اجتماعي آشنا باشيد و پيج يا كانالي را باال بياوريد 
كه مورد توجه هواداران دوآتيشــه قرار گيرد. با 
اين روند مي توانيد با جذب تبليغ و حتي گرفتن 
اسپانســر، پول دربياوريد. همين مسئله باعث 
شــده تا تعداد پيج ها و كانال هاي هواداري در 
سال هاي اخير با رشــد قابل مالحظه اي روبه رو 
شود. اتفاقي كه حتي نظر اسپانسر ها به اين حوزه 
را هم جلب كرده و باعث شــده برخي از آنها به 
فكر راه انداختن صفحات هواداري در شبكه هاي 

اجتماعي بيفتند.
 

حال  و  هوا
پيج ها و كانال هاي هواداري دســته بندي هاي 

خاص خودشــان را دارند. تعدادي از اين پيج ها 
و كانال ها تاســيس مي شــوند تا فقط اخبار و 
حواشــي تيم هاي محبوب شــان را پوشــش 
دهنــد و از همين رو بــا خبرهاي دســته اول 
تعداد عضوهاي شــان را باال مي برنــد. برخي از 
همين پيج ها به حدي در كارشان تخصص پيدا 
مي كنند كه به نوعي يك منبع خبري به حساب 
مي آيند و حتــي برخــي از خبرگزاري ها براي 
خبر پيدا كردن سراغ آنها مي روند! ارتباط چنين 
پيج ها و كانال هايي با برخي از بازيكنان و مربيان 
داخل تيم ها قوي است و خبرهاي شان مستقيم 
از داخل رختكن بيرون مي آيد. برخي از پيج ها 
و كانال ها فقط به وجــود مي آيند تا محلي براي 
ُكري خواندن باشــند و جدا از هواداري از تيم 
محبوب شان، ســراغ تخريب تيم رقيب با تمام 
وجود مي رونــد. اين جور پيج هــا و كانال ها كه 
كارشــان زودتر هم مي گيرد بيشتر مورد توجه 

هواداران كم سن  و  سال قرار دارند. در اين پيج ها 
و كانال هــا خبري از منطق نيســت و هواداري 
بي چون و چرا حرف اول و آخر را مي زند. تعدادي از 
پيج ها و كانال ها هم هستند كه اتفاقات را تحليل 
مي كنند و با منطق ســراغ ماجراهاي مختلف 
مي روند. همين منطق باعث مي شــود تا تعداد 
عضوهــاي چنين پيج ها و كانال هــا خيلي دير 

افزايش پيدا كند.
 

سياستگذاري
قديم ها كه خبري از شبكه هاي اجتماعي نبود، 
اين ليدرها بودند كه خودشان را نماينده هواداران 
جا مي زدند. 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 

به دست مي آورد. البته حاال شرايط حسابي عوض 
شده و اين ادمين هاي پيج ها و كانال هاي هواداري 
هستند كه به  نوعي جاي ليدرها را گرفته اند. البته 
قدرت  اين ادمين ها با ليدرها به هيچ عنوان قابل 
مقايسه نيســت چراكه ليدرها چه در گذشته و 
چه در حال فقط در جريــان بازي ها و تمرينات 
مي توانستند از قدرت خود اســتفاده كنند اما 
ادمين ها در 24ســاعت شــبانه روز مي توانند 
سرنوشــت تيم را با خبرها و تحليل هاي شــان 
تحت تأثير قرار دهند. بدون شك همين موضوع 
باعث شده تا برخي سرمربيان تيم هاي پرطرفدار 
پس از گرفتن حكم از ســوي باشگاه، جلساتي 
را با ادمين هــاي پيج ها و كانال هــاي هواداري 
برگزار مي كنند و دل آنها را به دســت مي آورند! 
نكته جالب تر اينكه همين قدرت باعث شده تا 
ادمين هاي پيج هــا و كانال هاي پرطرفدار با هم 
اتحاد نيز داشته باشند و به نوعي براي خودشان 

اتاق فكر تشــكيل دهند. البته در بعضي موارد 
هم پيش مي آيد كه اين پيج هــا و كانال ها وارد 
جنگ هايي تمام عيار با هم مي شوند. جالب اينكه 
بارها پيش آمده كه پيج ها و كانال هاي هواداري 
يك تيم رودرروي هم قرار گرفته اند و براي مدتي 

از خجالت هم درآمده اند.
 

اتفاق هاي خاص
سال97 بود كه كار دو كانال هواداري استقالل 
و پرسپوليس در شبكه اجتماعي تلگرام حسابي 
گرفته بــود و به حــدي در تبليغ گرفتن پيش 
رفته بود كه مديران وقت باشــگاه ها حســابي 
شاكي شــده بودند. همين موضوع باعث شد تا 
جست و جو براي پيدا كردن ادمين هاي اين دو 
كانال آغاز شود و جالب اينكه درنهايت مشخص 
شد ادمين هاي 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 پيج هايي 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 تالش ها بود كه شــايعه شــد پيج رسمي 
يكي از باشگاه ها توسط يكي از بازيكنان سابق 
اين تيم تاسيس شده؛ پيشكسوتي كه شنيده 
مي شد حتي تا مدت ها حاضر نبوده اين پيج را 

در اختيار باشگاه قرار دهد!

ادمين جاي ليدر!
هجوم هواداران به فضاي مجازي براي بعضي ها پول و قدرت آورده است

اميرمحمد يعقوب پور
روزنامه نگار

يادداشت يك

رفتارشناسي هواداران فوتبال در نقاط مختلف جهان

جای هوليگان ها خالی نيست 

محمدرضا نصيري
روزنامه نگار

زسكامسكو گاهي با چوب و شمشير به جان هم مي افتند و بازداشت 
هم نمي شــوند. زماني كه تيمي از تركيه با ارمنستان بازي دارد، 
رفتار نژادپرستانه به اوج خود مي رسد؛ 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، رگه هايي 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 غنيمت هايــي ازجمله كاله، پرچم و... 

مي گيرند و بعد از بازي جلوي ورزشگاه آنها را به آتش مي كشند.

آمريكاي جنوبي
خشــونت ذاتي فوتبال در آمريــكاي جنوبــي را مي توانيد در 
تماشاگران شــان هم ببينيد. فوتبال اين بخــش از قاره آمريكا 
خشن ترين نوع فوتبال است؛ البته اگر سبك برزيل را استثنا درنظر 
بگيريم. هواداران برزيل واقعا عاشــق فوتبال هستند و همانگونه 
كه تيم ملي شــان از فوتبال لذت مي برند، خودشان هم به لذت 
مي رسند. البته هوليگانيسم در اين كشــور هم به اندازه جاهاي 
ديگر قدرتمند است. آمار رســمي مي گويد در 30سال گذشته 
حداقل 300نفر به خاطر تشكيالت هوليگانيسم و گروه هاي هوادار 
فوتبال در اين كشور به قتل رسيده اند. 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 به خاطر بُرد آنها در جدول باال بيايد. در 
سال2011 هواداران ريورپالته با پليس هم درگير شدند كه مثل 
درگيري هاي گذشته بود اما گفته مي شود نيروهاي پليس از قبل 
برنامه داشتند برخورد خشن كنند و به اين ترتيب 65نفر زخمي 

شدند و اين تيم به دسته پايين تر فرستاده شد.

بارسلونا 
هواداران بارسا ريشه سياسي دارند. آرزوهاي جدايي طلبانه 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 مي دانســتند، نمي دادند. 
اولتراهاي بارسلونا نام پسران ديوانه را براي خود انتخاب كرده اند 
كه خود الپورتا هم كه افكار تند سياسي و جدايي طلبي دارد ورود 
آنها به نوكمپ را ممنوع كرده بود. آنها با هواداران اســپانيول هم 
به عنوان نماد پادشاهي اسپانيا در ايالت درگيري خونين دارند و در 
سال1991 يكي از هواداران اين تيم را به قتل رساندند. همان ها 
بودند كه در ســال2002 آن 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
افراطي هاي مادريديســتا كه به اولتراسور شــهرت دارند اشك 
همه ستاره ها و بزرگان تيم را درآورده اند. تقريبا هيچ اسطوره اي 
در اين تيم نبوده كه از ســوي آنها هو نشده باشــد. اين باند در 
سال1980تشكيل شد. آنها پشــت دروازه با لباس هاي يكدست 
سفيد سنگر مي گيرند. رفتار آنها را به رفتار هواداران التزيو تشبيه 
كرده اند. بد نيست بدانيد ســاموئل اتوئو كه شايد برترين مهاجم 
نوك تاريخ بارسلونا باشد، محصول باشــگاه رئال مادريد بود اما 
به خاطر توهين هواداران رئال به رنگ پوستش، از اين تيم جدا شد 
و بعد از مايوركا، از بارسا سر درآورد. آنها به بازيكنان سياهپوست 

عالقه اي ندارند، حتي اگر ماكله له باشد.

آلمان
در آلمان پرشورترين هواداران را دورتموند در اختيار دارد. داربي 
دورتموند و شالكه يكي از مهيج ترين مســابقات در بوندس ليگا 
محسوب مي شود كه سرشــار از كينه و نفرت است. زنبورها كه 
لقب دورتموندي هاست هميشه چهره اي زيبا از طرفداري فوتبال 
ترسيم كرده اند و عملكردشان به اندازه خود فوتبال جذابيت دارد. 
در سال هاي اخير هواداران باشگاه هاي بزرگ و ريشه دار با هم عليه 
باشگاه هاي نوكيسه اي مثل هوفن هايم و اليپزيش متحد شده اند و 
اين تيم ها پا به هر ورزشگاهي كه مي گذارند به دليل آنچه از آن به 
ورود پول خارج از فوتبال به فوتبال تعبير مي شود مورد استقبال 

دشمنانه قرار مي گيرند.

هوادار
این شماره
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محرم نويد كيا، در گفت و 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
محــرم نويدكيــا يك 
مربي اصفهاني نيست او 
يك اصفهاني اســت كه 
مربيگري هم مي كند. برايش اصفهاني بودن و سپاهاني بودن 
انگار مقدم بر هر صفت ديگري است. مي گويد »زماني كه من 
داشتم خداحافظي مي كردم، مجموع جام هاي پرسپوليس و 
استقالل به اندازه جام هاي سپاهان بود« اين جمله را چند 
جاي مصاحبه تكرار مي كند. رقابــت و كري بين اصفهان و 
تهران را دوست دارد. بعد از 4سال كه بيرون نشسته و شاهد 
قهرماني تهراني ها بوده، در لباس سرمربي به تيم محبوبش 
برگشته و مي گويد آمده ام هويت سپاهان را برگردانم. اگر 
حين گفت وگو كمي به ضربات مان كات مي داديم شايد اين 
تيتر از زبانش درمي آمد كه آمده ام ركوردهاي سپاهان را پس 
بگيرم. يا اگر اخالقش مثل بقيه بود، وقتي داشت از نزول اين 
چندساله زردها مي گفت از آن مربي نام مي برديم 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 شيطنت هاي هميشگي را رها كنيم و آرام بگيريم تا 
آرام ترين سرمربي ليگ برتر حرف هايش را ساده بزند. در 
مقابل يك سپاهاني متعصب كه اعتراف مي كند پرسپوليس 
در اين سال ها از همه بهتر بوده، ما هم اعتراف مي كنيم محرم 
نويدكيا مقابل مان آن قدر خوب بوده كه بازي را به شــيوه 
دلخواه خودش پيش ببرد و گفت وگو را به گورستان تيترهاي 
ازدست رفته بدل كند. خيالي هم نيست. اگر قبول كنيم كه 
امروز فوتبال ايران به يك مربي آرام و جنتلمن بيشتر از خيل 
دادزن هاي كنار نيمكت نياز دارد، پس شايد رسانه ورزشي 
هم بيشتر از تيترهاي جنجال ساز هميشه اش به جست وجوي 
چند جمله حرف حساب از دل يك گفت وگوي آرام نيازمند 
باشد. اين بازي را شــما برديد آقاي محرم. كاش هميشه 

جنتلمن ها ببرند.

    در ابتــداي فصــل وقتي با ســپاهان مذاكره 
مي كرديد، مديران باشگاه جا خورده بودند از اينكه چقدر 
اطالعات تان به روز اســت و با وجود 4سال غيبت كامال به 
اوضاع فوتبال و ليگ و... اشــراف داريد. انگار در آن 4سال 

حواس تان كامال به فوتبال بوده است.
بله، حواســم به فوتبال بود و مخصوصا حواسم به سپاهان 
بود چون سال ها اينجا زندگي كرده بودم. مسابقات را دنبال 
مي كردم و بازي هاي سپاهان را بدون استثنا مي ديدم و البته 
با نتايجي كه سپاهان مي گرفت خيلي هم حرص مي خوردم. 
بازي هاي ملي را مي ديــدم و بازيكنان ايراني را كه خارج از 
كشور بازي مي كنند دنبال مي كردم. نمي گويم كه شبانه روزي 
براي اين كار وقت مي گذاشتم اما تنظيم مي كردم تا بتوانم 
آنچه را كه الزم اســت ببينم. آدم اگر بداند كه چه كار قرار 
اســت بكند، مي فهمد چه چيزهايي را الزم است ببيند و 

دنبال كند.

    پس مي دانســتيد كه قرار اســت روزي وارد 
مربيگري شويد. از زماني كه بازي مي كرديد 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 حرف هاي ايشان اين 

جرقه در ذهن من زده شد.

     يعني قبل از آن به اين موضوع فكر نكرده بوديد؟
نه، من فقط بازي مي كردم و اصال به اين فكرها نبودم.

    مثاًل يادمان هست وحيد هاشميان مي گفت وقتي 
در بوخوم بازي مي كرده از تمرينات و صحبت هاي مربي ها 
يادداشت برمي داشته چون از همان موقع به فكر مربيگري 

بوده است. شما هيچ وقت چنين ذهنيتي نداشتيد؟
يادداشت كه قطعا برنمي داشــتم چون اگر هم برمي داشتم 
االن به دردم نمي خورد! همه  چيــز دائما دارد جلو مي رود و 
به روز مي شود و يادداشتي كه شما 15سال قبل نوشتي امروز 
به هيچ دردي نمي خورد. اگر كسي مي خواهد موفق شود اول 
بايد به روز باشد، بعد آن قدر خالقيت داشته باشد كه فوتبال 
روز دنيا را با آنچه در ذهن خودش مي گذرد تركيب كند، بعد 
هم با شرايط كشــور خودش و شهر خودش تطبيق بدهد تا 
ســبك خاصي پيدا كند كه نتيجه اش موفقيت آميز باشد. 
البته منظورم اين نيست كه در آلمان چيزي ياد نگرفتم. من 
آن 2سالي كه آنجا بودم فهميدم باشگاه و باشگاه داري يعني 
چه. نحوه اداره كردن تيم و نوع قراردادها را آنجا ياد گرفتم. 
آنجا فهميدم چرا با بعضي ها قرارداد كوتاه مدت مي بندند با 
بعضي ها بلندمدت. از همه مهم تر، 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 مي كند. آنها مربي اي مي آورند كه به آن 
مدل از فوتبال و به آن فرهنگ بخورد. اين چيزي است كه در 

باشگاه هاي ما اصال ديده نمي شود.

    در مربيان ما هم ديده نمي شود. وگرنه البد در اين 
سال ها يك نفرشــان را مي ديديم كه بگويد به فالن باشگاه 
نمي روم چون فلسفه فوتبالي من به آنجا نمي خورد. اينجا 

همه به همديگر مي خورند!
دقيقا. به عنوان مربي، گاهي الزم است پيشنهادهايي را رد 
كنيد تا پيشنهاد از جايي كه مناسب تاكتيك هاي شماست به 
دست تان برسد. جالب  است كه گاهي مي بينيم مربي مي رود 
به يك تيم جديد، بعد 10بازيكــن را رد مي كند و 10بازيكن 
جديد مي آورد تا مثال تيم خودش را بسازد. خب معلوم است 
كه آن تيم موفق نمي شود. با اين همه تغيير كه نمي شود تيم 
ساخت. در تيم ملي هم همينطور است. نمي شود كسي برود 
و نفر بعدي با ديدگاهي كامال متفــاوت بيايد. تيم ملي يك 
هويتي دارد و فوتبالي را كه بازي مي كند نمي توان ناگهان 
تغيير داد. مي نشــينند مي گويند حاال مي خواهيم برويم 
سراغ مربي ايراني يا برعكس، در اين مقطع حتما مي خواهيم 
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 مي آمديد چه ذهنيتي 
درباره خودتان داشــتيد؟ باور داشتيد كه در كار مربيگري 
موفق مي شويد يا فقط تصميم گرفته بوديد خودتان را تست 

كنيد؟
يك ديدگاه ها و طرح هايي در ذهن داشتم كه نمي دانستم 
در عمل درست درمي آيند يا نه. آمدم آن طرح ها را تست 
كنم و البته اميد زيادي هم به موفقيت داشتم. چون زمينه 
را در سپاهان مساعد مي ديدم. من اگر 2سال قبل از سپاهان 
پيشنهاد داشتم، قبول نمي كردم. مديراني كه آن سال ها در 

سپاهان بودند اگر حتي يك نفر از آنها هنوز بر سر 
كار بود، قبول نمي كردم. ســپاهان اين پتانسيل 
را دارد كه يك باشــگاه موفق بين المللي 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 
مي توانم با دو سه تغيير به آنچه مي خواهم 

برسم.

     مشــكل تان بــا 
مديران 2ســال پيش همان 
مسائلي بود كه در اواخر دوران 
بازي براي تــان به وجود آمد؟ 

همان ها كه گفتند محرم در همه 
امور باشگاه دخالت مي كند و شما 

هم يك مدت طوالني قهر كرديد؟
بله. من آن زمان كارهايي را انجام مي دادم كه خودشان 

از من خواســته بودند. اما بعدا كه تيم به مشــكل خورد 
خودشان را كنار كشيدند و همه  چيز 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 كم كم تيم راه افتاد. آن دوره 

سخت چطور گذشت؟ به ايده هاي تان شك نكرديد؟
خيلي سخت گذشــت. از بيرون پالس هايي مي آمد كه اين 
روش نتيجه نمي دهد 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 تاكتيك هايي كه مي خواستم پياده كنم پافشاري 
كردم و هيچ تغييري ندادم. براي خودم پلنB نداشتم 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 بگيرم. 20سال 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 مي شود 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 سال ها در همان 
مسير پيش رفت و فوتبال نســبتا خوبي را در ليگ 

ارائه مي داد. ممكن بود در بعضي از دوره ها نتيجه 
نگيريم اما از آن شــكل بازي دور نمي شديم. تا 

اينكه در چند سال اخير متأسفانه سپاهان 
از آن فوتبال دور شــد. من مي خواستم 

سپاهان را دوباره به آن شكل از فوتبال 
برگردانم و چيــزي را كه آن زمان 

ارائــه مي داديم با يك ســري 
تغييرات براي فوتبال امروز 

آپديت كنم تا سپاهان 
دوباره مالكانه و زيبا 

بازي كند.

ادامه   در 
صفحه19
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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.
1 سپاهان تنها به شرط كسب پيروزي در اين مسابقه صدر 
جدول را از پرسپوليس بازپس مي گيرد. اين شرايط درصورت 
كسب تســاوي براي طاليي پوشــان فراهم نخواهد شد. اگر 
ســپاهان مســاوي كند امتيازاتش در عدد 41با پرسپوليس 
برابر مي شود، اما تفاضل گل سرخپوشان 17است و آوراژ تيم 

اصفهاني 16.
2 سپاهان در دور رفت 3باخت داد كه هر 3با نتيجه مشابه 3بر 
يك رقم خورد. يكي از 3 تيمي كه سپاهان را برد، همين نفت 
مسجدسليمان بود. 2برد ديگر را هم گل گهر سيرجان و پديده 
مشهد برابر شاگردان محرم نويدكيا به دست آوردند. سپاهان 
در دور برگشت از گل گهر 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؟
3  درصورت برتري برابر نفت مسجدسليمان، سپاهان صاحب 
هفتمين پيروزي پياپي خود در ليگ برتر خواهد شد؛ آنچه در 
7فصل اخير بي سابقه بوده است. بيشــترين بردهاي متوالي 

ســپاهان در اين بازه زماني به ليگ چهاردهم برمي گردد 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 قلعه نويي، برتري 

در 5بازي پشت سر هم بود.
4  سپاهان تا پايان هفته بيستم فصل گذشته 36امتياز كسب 
كرده بود، اما پيروزي احتمالي در مسابقه امروز جمع امتيازات 
طاليي پوشان را به عدد 43مي رساند؛ 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 پيچ هاي 
سرنوشت ساز مسابقات رسيده و بايد ديد قادر به حفظ تعادل 

تيمش هست يا نه.
5  عاقبت اينكه نويدكيا امروز رودرروي محمود فكري قرار 
مي گيرد؛ مردي كه چند هفته قبل روي نيمكت استقالل يك 
 روز بسيار بد را در اصفهان پشــت سر گذاشت. قطعا شكست

 2 بر صفر تيم فكري برابر سپاهان در روزي كه استقالل يكي 
از بدترين مســابقات فصلش را ارائه داد، در اخراج او بي تأثير 
نبود. حاال اما فكري لبالب از انگيزه است و برخالف استقالل 
 بازيكنان مشتاقي هم در اختيار دارد. آيا زور نويدكيا به اين تيم 

مي رسد؟

  سپاهان در پيچ تاريخي
  چند نكته تلگرافي در مورد نبرد سرنوشت ساز سپاهان- نفت مسجدسليمان

 واكسن
 آخرين كليدواژه جنجال
فوتبال پر از تشنج ايران فقط همين يكي را كم داشت

خدا را شــكر در اين فوتبال بر ســر همه  چيز 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 مسابقه اي كه انصافا شاگردانش حرفي 
براي گفتن نداشتند، اول به داور و مسئوالن برگزاري مسابقات گير 
داد، بعد به مجري تلويزيون و آخرش هم تلويحا پرسپوليســي ها را 
متهم كرد واكســن كرونا زده اند. با اين همه ابتالي سعيد آقايي به 
كوويد-19نشــان داد چنين فرضيه اي صحت ندارد، هرچند پيش 
از او نيز فرشــاد فرجي، خريد جديد سرخ ها با همين معضل مواجه 
شــده بود با اين حال آنچه الهامي گفت به يك ســرنخ جديد براي 
دعواهاي پوچ و بي فايده بين برخي هواداران تبديل شد؛ مخصوصا 
گروهي كه ظاهرا بيكار هســتند و در شــبكه هاي اجتماعي دنبال 
اين داســتان ها براي گذران وقــت مي گردند. كار آنقــدر بيخ پيدا 
كرده كه دوســتان حتي از نظر علمي ثابت كرده انــد اين احتمال 
وجود دارد كه يك نفر واكســن بزند و بعد دوباره مبتال شــود. واي 
 پروردگارا؛ شما چقدر بيكاريد. مگر مي شــود اين همه وقت اضافه 

داشت؟

نكته بازي

آماربازي

البدداشتديرميشد

ازسلمانخانهمتشكرميكني

واكسنقهرماني؟مطمئنيد؟

قطعا يكي از عجيب ترين اتفاقات اين 
ساليان فوتبال ايران انتخاب مجتبي 
خورشيدي به عنوان سرپرست تيم 
ملي بود. اعتراض ها 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 پيشكســوت ها چطور اتفاق افتاده، اما جالب 
اينجاست كه يكي مثل حسين فركي با تأييد مذاكره گفته: »در حال 
تصميم گيري بودم كه انتخاب خورشيدي را اعالم كردند.« خب شما 
هم خيلي دير كردي حسين آقا؛ نيست كه تيم ملي همين فردا بازي 
دارد، زودتر بايد سرپرست كاردان انتخاب مي شد. ما كه نمي توانيم 

خورشيدي را ول كنيم تا شما به جمع بندي برسيد!

كاروان پرسپوليس ســرانجام براي 
حضور در ليگ قهرمانان آسيا راهي 
هندوستان شــد. در مسير اعزام 
سرخ ها بي برنامگي هاي عجيبي رخ 
داد كه صداي همه را درآورد. در اين 
بين افشين پيرواني، سرپرست هميشه 
معترض پرسپوليسي ها هم گفت: » هند شــرايط ميزباني را 
ندارد.« صد البته قصد ما دفاع از هندوســتان نيست؛ چرا كه 
همين تأخير در پرواز هم به خودي خود نشان از مشكالت اين 
كشور دارد. با اين حال اگر آمريكا را هم ميزبان گروه پرسپوليس 
مي كردند، پيرواني حتما بهانه اي براي غر زدن پيدا مي كرد. هنوز 
يادمان نرفته پيرواني پارسال هم مي گفت قطر شرايط خوبي براي 
ميزباني ندارد، اما بعد از اينكه به فينال رسيدند، همه  چيز گل و 
بلبل شد. االن هم اگر پرسپوليس بازي هايش را ببرد، پيرواني از 

سلمان خان و آميتاب باچان هم تشكر خواهد كرد!

بعد از بازي پرســپوليس و نساجي، 
ســاكت الهامــي، ســرمربي تيم 
قائم شهري جمالتي با اين مضمون 
به زبــان آورد: »پرسپوليســي ها 
جوري براي برگزاري بازي با ما اصرار 
داشتند كه شك كرديم نكند واكسن 
كرونا را زده اند.« اين حرف ها سر و صداي زيادي به وجود 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 به طور دسته جمعي 
موضوع دريافت واكســن را تكذيب كردند. در اين بين كمال 
كاميابي نيا گفته: »واكســني كه ما زديم، واكســن قهرماني 
بود.« برادر جان! واكســن را مي زنند كــه آن مرض را نگيرند. 
شما اگر واكسن قهرماني زده بوديد كه چپ و راست نبايد جام 
مي گرفتيد. مثال بايد مي گفتي واكسن شكست يا ناكامي زده ايم.

پس از دبل پريرا 37 ساله و گل و پاس گل پاتوسي در پلي آف، حاال نكونام بايد به رويارويي با ستاره سابق تيم ملي اسپانيا فكر كند. جواد نكونام كه در الليگا بارها به عنوان 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. عكس ها: مسعود اكبري

عكسخبر

متريكا

زيدان يك بازي بزرگ ديگر و يك ال كالســيكوي ديگر را برد. اين 
ششمين باري بود كه به عنوان ســرمربي موفق به شكست بارسلونا 
مي شــد. 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 5 ليگ بزرگ اروپايي محسوب مي شد. 
رئال در 11 ال كالسيكوي قبل از زيدان 7 باخت، يك تساوي و تنها 
3 برد به دست آورده بود؛ پس از زيدان اين آمار به 6برد، 3 مساوي و 
2 باخت تبديل شد. زيدان موفق شد در 6 بازي برابر بارسلونا مقابل 4 
مربي مختلف پيروز شود؛ مقابل كومان )2بار(، والورده )2(، ستين و 

انريكه و در 3 ورزشگاه سانتياگو برنابئو، دي استفانو 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 مي توان بازي هاي كوچك 
را برد و در هيچ مســابقه بزرگي برد در دسترس نيست؛ مثل بازي با 
پاري سن ژرمن، 2 ال كالسيكو، يوونتوس، اتلتيكو و... آنها مي گويند 
اگر زيدان بدون 2 مدافع اصلي اش و بدون مدافع راســت تخصصي 
مي توانــد مدعي اصلي الليــگا و ليگ قهرمانان باشــد، چرا كومان 
نمي تواند؟ صحنه مشكوك برخورد نصفه ونيمه مندي با بري تويت 

از ديد پيكه،  آلبا، كومــان و برخي هواداران پنالتــي بود اما همگي 
اعتقادي به چنين چيزي نداشــتند. كريستوبال ســوريا، خبرنگار 
بارسايي گفته: »شايد به خاطر اين حرفم به زندان بروم ولي برخورد 
مندي و بريت ويت پنالتي نبود.« گزارشــگر راديو كاتالونيا هم حين 
بازي مي گفت: »نه هيچي نبود! از دور كه نگاه مي كني انگار پنالتي 
است اما در بازپخش نه.« عده اي اين صحنه را مشابه برخورد لنگله با 
راموس در ديدار رفت مي دانند كه آن صحنه پنالتي گرفته شده بود؛ 
آخرين پنالتي اين فصل رئال مادريــد. روزنامه هاي كاتالونيايي هم 
زياد روي اين صحنه مانور نكرده اند و بيشتر بابت ضربه پديده جديد 
تيم يعني ماريبا كه در ثانيه پايانــي به تير افقي دروازه كورتوا خورد 
حسرت مي خورند. اين بازي جدا از 3 گلي كه داشت، 4 تير دروازه هم 

چاشني اش بود كه سهم هر تيم 2 تا 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 يك بار هم به مسي كه اعتراض داشت گفت: 
»اگر قوانين را نمي داني، برايت توضيح بدهم. احتماال از بين 20 كارت 
قرمز گذشته كه در ال كالسيكو داده شده، 15 كارت نصيب بازيكنان 
رئال )اين باركاســميرو( و 5كارت ســهم بازيكنان بارســلونا شده. 

كاسميرو كه زياد كارت زرد مي گيرد، در دويست و هفتادوششمين 
بازي اش دومين كارت قرمزش را گرفت كــه هر دو را همين داور به 
او نشان داده است. رئال با اين برد موقتا با يك امتياز باالتر از بارسا و 
هم امتياز با اتلتيكو كه ديشب بازي داشت در صدر جاي گرفت. بارسا 

و اتلتيكو يك ديدار رودررو با هم دارند.
مســي در ال كالســيكو در 612 دقيقه آخر گل نزده، در اين مدت 
26 شــوت زد و كورتوا از زمان پيوســتن به رئال مادريد، 7 شوت به 
ســمت دروازه خود مسي در ال كالســيكو مهار كرده است. از زمان 
جدايي كريستيانو رونالدو مسي در 7 بازي نه گلي زده و نه پاس گلي 
داده است. بنزما هم تا پيش از اين گل در 9ال كالسيكو گل نزده بود. 
براي نخستين بار از فصل 2008-2007 رئال مادريد موفق شد در 
بازي رفت  و برگشت بارسا را شكست بدهد. مادريد به لطف زيزو براي 
نخستين بار از سال 1978 موفق شــد 3 ال كالسيكو پياپي را پيروز 
شود. گل كروس به بارسلونا هم نخستين گل مستقيم رئال مادريد به 
بارسلونا از روي ضربه ايستگاهي در اين قرن بود. و اما خوش به حال 
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 مي گيرد.

تيم فوالد با برتري 4بر صفر مقابل العين 

امارات به مرحله گروهي ليگ قهرمانان 937
آســيا رســيد. از زماني كه نكونام روي 
نيمكت فوالد نشسته اين بهترين برد آنها 
در مقابل يك تيم سطح اول بوده اســت. فوالد 937روز قبل تر از اين 
مسابقه، تيم دسته دومي مس شهربابك را در جام حذفي 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 بود. 7شــوت در چارچوب، ركورد فوالد در اين فصل بوده و 
آنها نه در ليگ و نه جام حذفي هرگز به اين ركورد نرسيده بودند. ضمن 
اينكه فوالد در اين بازي 44/5درصد مالكيت توپ داشــت. شاگردان 
نكونام در هيچ يــك از بازي هايي كه مالكيت توپ كمتري داشــتند 

شكست نخورده اند.

 جواد نكونام در 40بــازي همراه با فوالد، 

فقط يك بار كام بك خورده است. تيم او در 40
تمام بازي هايي 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 بازي ها 7برد و 3تساوي بوده 
است. بهترين بازيكن فوالد در مصاف با العين آياندا پاتوسي بود. پاتوسي 
با يك گل، يك پاس گل، 4پاس كليدي و 3شــوت كــه 2تاي آن در 
چارچوب بوده از متريكا نمره8/77گرفت و بهترين بازيكن زمين شد. 
پاتوسي اين فصل در مجموع همه رقابت ها 5گل و 4پاس  گل داشته و 
ميانگين لمس توپش در هر بازي 40/7بوده است. او به طور ميانگين در 

هر بازي 1/8پاس كليدي داده كه آمار بسيار خوبي است.

4بازيكن تهاجمي فوالد در مقابل العين 

همگي نمــرات بــاالي 7/5گرفتند و از 16
بهترين هــاي اين تيــم بودند. فرشــاد 
احمدزاده با 2پاس كليدي، يك شوت و 
يك پاس گل نمره7/69را از متريكا دريافت كرد. ساســان انصاري با 
2پاس گل، 2پاس 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 كلين شــيت كرد. 
محســن فروزان در 8بازي اخير فوالد از 18شــوتي كه به چارچوب 
دروازه اش 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.

متخصص مديريت بحران
زيدان باز هم رئال و خودش را از يك بحران ديگر نجات داد؛ آن هم در سخت ترين هفته سال هاي اخير اين تيم

برنامه  بازي ها

چهارشنبه- 25فروردين

جمعه- 27فروردين

شنبه- 28فروردين

دوشنبه - 30فروردين

سه شنبه - 31فروردين

چهارشنبه - يك ارديبهشت

پرسپوليس - الوحده امارات

استقالل - االهلي عربستان

الريان قطر - پرسپوليس

الشرطه عراق - استقالل

نيروهوايي عراق - تراكتور

پرسپوليس - گوا هند

الدوحيل قطر - استقالل

فوالد-النصر عربستان

تراكتور - الشارجه امارات

فوالد - الوحدات اردن

پاختاكور ازبكستان - تراكتور

السد قطر- فوالد

19:00

00:45

21:30

22:30

00:45

19:30

21:30

22:15

22:30

19:30

22:30

ليگ قهرمانان آسيا - گروهي

دوشنبه 23 فروردين 1400

پنجشنبه 26 فروردين 1400

سپاهان-نفت  مسجدسليمان

پديده - ذوب آهن

پيكان-گل گهر

17:30

18:50

20:30

ليگ برتر-  هفته  بيستم 

پنجشنبه 2 ارديبهشت 1400

جمعه 17 ارديبهشت 1400

جمعه 3 ارديبهشت 1400

شنبه 18 ارديبهشت 1400

نساجی مازندران- سپاهان

استقالل - ذوب آهن

سپاهان- پرسپوليس

آلومينيوم - پيكان

نفت مسجدسليمان - مس رفسنجان

گل گهر- صنعت نفت آبادان

مس رفسنجان- نساجی

صنعت نفت آبادان- آلومينيوم

ماشين سازی- سايپا

پيكان تهران - تراكتور

21:00

21:15

20:40

20:45

21:15

21:20

ليگ برتر-  هفته   بيست و يكم

هفته بيست و دوم
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     اين همان »هويــت فوتبالي 
يك باشگاه« است كه در ابتداي بحث از آن 
صحبت مي كرديد؟ يعني به نظرتان سپاهان فقط در 3،4 سال اخير 

از آن هويت دور مانده بود؟
بله. ما در آن 14،15 سال هم خيلي وقت ها جام نگرفتيم اما هم خوب 
بازي مي كرديم و هم مدعي بوديم. ولي در سال هاي اخير يك نگرشي 
شكل گرفت كه سپاهان خوب و زيبا بازي نمي كند. اصال نمي خواهم 
بگويم آقاي قلعه نويي خوب كار نكردند. نه. ايشان به خصوص 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 مي كرد.

   از سپاهان فرهاد كاظمي و نخستين قهرماني تان در 
ليگ گفتيد. خاطرمان هست آن تيم در هفته سوم استقالل را در 
تهران برد؛ كاظمي بعدها گفت روحيه قهرماني دقيقا در همان 
مسابقه به دست آمد و ما اين اعتمادبه نفس را گرفتيم كه مي توانيم 
قهرمان شويم. درباره سپاهان فعلي آيا چنين اتفاقي افتاده است؟ 
بعد از آن افول چندساله، شــما از كدام بازي احساس كرديد كه 
پروژه تان نتيجه داده، تاكتيك هاي تان جا افتاده و ديگر مي توانيد 

به قهرماني فكر كنيد؟
درباره ليگ دوم اين را بگويم كه ما جوان هايي كم تجربه بوديم و خيلي 
سخت به اين اعتمادبه نفس رسيديم كه مي توانيم 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 3-2برديم. بعد از آن بردهاي پي درپي آغاز 
شد و ما 8هفته متوالي پيروز شــديم. 9برد و يك مساوي از 10بازي، 
آن قدر 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 )مي خندد(. تيم فعلي اما خيلي باتجربه تر است و اعتمادبه نفس 

باالتري دارد. االن رسيدن به باور قهرماني خيلي آسان تر است.

    در آن تيم فقط ادموند بزيك سابقه قهرماني در ليگ 
را داشت، اما در تيم فعلي خيلي ها جام دارند.

دقيقاً. و خيلي ها هم ملي پوش اند و بازيكنان كوچكي نيستند. ضمن 
اينكه به كادر فني و مديران اعتماد كرده اند و اين خيلي موضوع مهمي 
است براي اينكه صد درصد توان خودشــان را براي تيم خرج كنند. 
بنابراين باور به اينكه مي توانيم قهرمان شويم خيلي زود شكل گرفت. 
نمي توانم 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 گرفته ايم 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 مي كنيد چگونه در ذهن تان شــكل گرفت؟ از 
تيم يا مربي خاصي هم الهام گرفته ايد؟ 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 مي آورد، يك روز مورينيو با يك 
تاكتيك نو وارد مي شــود و يك روز يك نفر ديگر. ولي ما اينجا آنقدر 
خالق نيستيم كه چيزي ابداع كنيم. من معتقدم حاال كه نمي توانيم 
چيزي ابداع كنيم پس الاقل براي تقليد كردن برويم بهترين ها 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 
مي داد 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 - به خصوص زمين هاي بي كيفيت كه 
روي خيلي از آنها نمي شود آن فوتبال را بازي كرد- باز هم مي توانيم تا 

حدودي به آن فوتبال نزديك شويم.

    پس مربي خارجي موردعالقه تان گوارديوال است.
بله اما ســعي مي كنم 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 مي خواهد برود خودم به او كمك مي كنم جدا شود. 
چون كساني را مي خواستم كه براي تيم جان بكنند حتي اگر از لحاظ 

كيفي پايين تر 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 مي گفت اينكه الغراندام هستي و فيزيك 
درشتي نداري دليل نمي شود كه درگير نشوي و در جنگ هاي فيزيكي 
شركت نكني. اســتانكو فوتبال مرا تغيير داد. يادم داد بين مدافعان 
حريف بدوم، درگير شوم و پرس كنم. البته اينها زياد به چشم نمي آمد 
و پاس هايم بيشتر ديده مي شد. آن آموزه ها را همين امروز دارم به كار 
مي بندم. شما ببينيد هافبك هاي من دارند بيشترين اخطارها را در ليگ 
مي گيرند. چون وادارشان كردم يك در مقابل يك ها را درگير شوند. 
من فوتباليست فانتزي صرف نمي خواهم. سروش رفيعي، خلعتبري و 
همه اينها كه به عنوان بازيكن هاي فانتزي شناخته مي شدند در تيم 
من دارند درگيرانه بازي مي كننــد. از آن طرف، هافبك صرفا دفاعي 
هم نمي خواهم. هافبك هاي من بايد هم خوب پاس بدهند، هم خوب 

درگير شوند، هم خوب پرس كنند.

    يعني اگر االن يك محرم نويدكيا مثل محرم سال هاي 

اول داشــتيد كه فانتزي بازي مي كرد و پاس هاي تودر مي داد، 
بازي اش نمي داديد؟

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 نمي خورد. امروز ديگر فاصله ها نزديك شــده و پرس در سرعت 
باال اهميت دارد. دوندگي صرف هم مهم نيست. من از آنها نيستم كه 
مي گويند 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 
مي دهيد همه برگرديد سر جاي تان و حاال اينجا استراحت كنيد. من 
مخالف اين فوتبالم. وقتي توپ نداريد دوندگي و پرس در سرعت باال 
براي پس گرفتن توپ اهميت پيدا مي كند. وقتي توپ را به دســت 

مي آوريد، حاال با نوع بازي تان كمي استراحت مي كنيد.

    بهترين نمايش تيم تان را در اين فصل، كدام بازي 
مي دانيد؟

نيمه اول بازي با تراكتور به نظرم فوق العاده بوديم. بازي برگشــت را 
مي گويم. 45دقيقه يك فوتبال بي نظير بازي كرديم و من از نمايش 
بچه ها كيف كردم. اما نيمه دوم چنــدان خوب نبوديم. به خصوص 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.

     كدام بردتان خيلي سخت به دست آمد؟
برد مقابل پيكان. تا قبل از اينكه گل دوم را بزنيم بازي خيلي سخت بود. 
پيكان تيم بدقلقي بود كه به اين راحتي نمي شد از آنها موقعيت گرفت. 
ولي بعد از گل دوم توانستيم راحت تر بازي كنيم و چند موقعيت ديگر 

هم درست كرديم كه گل نشد.

     مسابقه اي بوده كه حق تان برد نباشد اما برنده 
شويد؟

اگر بخواهم منطقــي بگويم بازي با صنعت نفــت در آبادان. 
نيمه دوم وقتي يك-يك بوديم، خيلــي بازي خوبي انجام 
نمي داديم. نفت هــم خيلي خوب تــوپ را مي چرخاند و 
فضاها را پر مي كرد. مســاوي در آن بازي عادالنه بود اما 
دقيقه88روي يك كرنر گل زديم و بــازي را برديم كه از 

لحاظ روحي هم خيلي به تيم مان كمك كرد.

     و برعكس؛ مسابقه اي كه حق تان برد 
بوده اما برنده نشديد؟

بازي با پديده در اصفهــان. واقعا حق مان بود ببريم اما 
3-1باختيم.

     آن نتيجه خيلي عجيب بود. در 9بازي 
اخير فقط همان يك بازي را نبرده ايد. آن روز چه 

باليي سرتان آمده بود؟
ما تازه افتاده بوديــم روي دور بردن. فكر مي كرديم 
شرايط مان خيلي خوب است و تا حاال هم در اصفهان 
نباخته ايم. همه اينها يك اعتمادبه نفس كاذب به 
ما داده بود. تقصير خود من هم بــود. روز قبل از 

آن استقالل در مسجدسليمان مساوي كرده 
بود و ما اگر مي برديم صدرنشين مي شديم. 

بين 2نيمه كه 1-1بوديم در رختكن به 
بازيكن ها گفتم ما خوبيم ولي قهرمانانه 
بازي نمي كنيم، بي خود فضا را احساسي 
كردم )مي خندد(. 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 2-1شــدن بازي از كوره در رفت، با داور بحث 

كرد و اخراج شد. يعني اين حس كه فكر مي كرديم در 
اصفهان از همه بهتريم، باعث شــد آن بازي را از 

دست بدهيم. از آن بازي خيلي درس گرفتم 
و به لحاظ كسب تجربه برايم فوق العاده 

بود. بعد از آن مربي منطقي تري شدم 
و سعي مي كنم احساساتي نشوم. 
البتــه گفتنش راحت اســت. ما 
ايراني ها خيلي احساسي هستيم 
و در شرايط مسابقه سخت است 

كه خودمان را كنترل كنيم.

   اگر آن جشن با شما 
هماهنگ مي شد اجازه مي داديد 

برگزار شود؟
هرگز اجازه نمي دادم. 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 
مي رويد داخل ورزشگاه مي بينيد در تمام 
90دقيقه دارند سروصدا مي كنند و شما 
بايد كنار بياييد. البته باز هم مي گويم 
آن كار منطقي نبود. نه من خبر داشتم 
نه مديريت باشگاه. كانون هواداران آن 

كار را انجام داد.

   شــرايط دفاعي تيم تان 
خيلي بهتر شده و مشــكالت اول فصل 

تقريبا حل شده اند. در نيم فصل اول، بحث 
اين بود كه سپاهان زياد گل مي زند و زياد هم گل 

مي خورد. ولي در 5بازي اخير فقط يك گل خورده ايد.
بله داريم كم كم مشــكالت مان را حل مي كنيم. البته باز هم مشكل 
داريم و بي نقص نيستيم. مشكل خط دفاع  ما مشكل نفرات نبود. بعد 
از همان باخت 3-1به پديده خيلي ها گفتند شما در 13بازي 17گل 
خورده ايــد، نمي خواهيد تغييري در نفرات تــان بدهيد؟ گفتم اينها 
بهترين هاي ايران اند، من اينها را عوض كنم چه كســي را به جايشان 
بگذارم؟ گفتم مشكل منم و تاكتيك هايي كه دارم به كار مي برم. من 
و كادرم بايد اين مشكل را حل كنيم و بازيكن ها را قانع كنيم كه با چه 
روشي دفاع كنند. مدافعاني كه سال ها به يك شكل خاص دفاع كرده 
بودند بايد ياد مي گرفتند كه در اين سيســتم به شكل ديگري دفاع 
كنند و كارهاي متفاوتي انجام بدهند. همين كار يك نيم فصل وقت 
گرفت. مثال مدافعان چپ و راســت من تازه دارد برايشان جا مي افتد 
كه در ضدحمالت حريف، بعضي وقت ها اصال مهم نيست كه برگردند 
سر جاي خودشان، مهم است كه بروند در پست6بازي كنند. در دفاع 
4نفره سال ها اينطور براي مدافعان جا افتاده بود كه وقتي ضدحمله 
مي خورند همه عقب عقب برگردند سر جاي خودشان. ولي من االن 
دارم قانع شان مي كنم كه مدافعان چپ و راســت بايد كناره ها را رها 

كنند و بيايند هافبك دفاعي شوند.

    اگر بپرســيم از كدام بازيكن خيلي راضي هستيد 
احتماال اسم هاي زيادي براي گفتن داريد. اگر بگوييم كدام  بازيكن 

شگفت زده تان كرده چطور؟
خب... سجاد كه فوق العاده بود امســال. اين را واقع بينانه بگويم، اول 
فصل در سپاهان او را نمي خواستند. نه هوادارها ديگر عالقه اي 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 
كم كم از محافل هواداري بيرون آمد و به ادبيات مربيان و بازيكن ها 

رسيد. شما تا چه حد اين حرف ها را قبول داريد؟
اصال قبول ندارم. ببينيد ما چه خوشــمان بيايد چه نه، پرسپوليس و 
استقالل سهم بيشتري در رسانه ها دارند، چون تيم هاي زيرمجموعه 
دولت هستند، دولت موظف است كمك شان كند، در تمام ايران هوادار 
دارند و خالصه توجه بيشتري به آنها مي شود. اينها واقعيت هاي 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 حاشيه ها هم در 
اين دو تيم بزرگ تر و مخرب تر از همه جاست. همان حاشيه اي كه در 
سپاهان به وجود مي آيد و دو سه روزه جمع مي شود اگر در آن تيم ها 
پيش بيايد قشنگ دو سه هفته درگيرشان مي كند. كافي است دو تا 
باخت بياورند، جرايد و هواداران رهايشان نمي كنند. بايد منصف باشيم 

و اين چيزها را هم ببينيم.

    پس قهرماني هاي پرسپوليس در اين 4سال را 
كامال فني و عادالنه مي دانيد؟ با توجه به اينكه از بيرون به 

ماجرا نگاه مي كرديد.
بله من از بيرون نگاه مي كردم و واقعيتش خيلي هم برايم 
سخت بود. چون من يك سپاهاني بودم و وقتي از فوتبال 
خداحافظي كردم، پرسپوليس و استقالل روي هم رفته 
به اندازه سپاهان قهرماني داشتند. اما پرسپوليسي ها 
در اين 4ســال خيلي جام آوردند و مبارك شان هم 
باشد. حق شــان بود. برانكو تيم خوبي ساخته بود. 
ببينيد وقتي مي گويم 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. بازيكن هايش عوض شدند، مديرانش 
عوض شدند، ولي او بدون بهانه كارش را ادامه 
داد و پيش رفت. هر كســي كه مي خواهد 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 آن قدر درست جا افتاده باشد 
كه هر كسي جدا شــد بقيه بتوانند كار را 

پيش ببرند.

     يــك فالش بك بزنيم به 
مصاحبه معروف تــان در برنامه 90 و 
حرف هايي كه در حمايت از ســپاهان 
عليه تيم هاي تهراني زديد. به نظر، جنگ 
فوتبالي ميان تهران و اصفهان كه در 
سال هاي اخير تا درگيري و خونريزي 
هم پيش رفته از همان زمان اوج گرفت. 
امروز كه به آن مصاحبه نگاه مي كنيد 

هنوز از حرف هاي تان راضي هستيد؟
ببينيد من اين رقابت را دوســت دارم. رقابت 
شديد بين سپاهان و ســرخابي ها را دوست دارم و 
آدمي هم نيستم كه الكي اداي آدم خوب ها را دربياورم و بگويم اگر به 
آن زمان برگرديم آن حرف ها را نمي زنم. نه. من اين رقابت بين اصفهان 
و تهران را دوست دارم. زماني كه آن حرف ها را زدم ما داشتيم فوق العاده 
كار مي كرديم اما همه جا بحث پرسپوليس و استقالل بود. من فقط 
گفتم بياييم واقعيت ها را بگوييم. وقتي سپاهان عالي است چرا فقط 
حرف از تهراني ها است؟ وقتي فوالد دارد خوب كار مي كند چرا فقط 

صحبت از قرمز و آبي است؟

     يعني فكر مي كرديد به اندازه شايستگي هاي تان به 
شما توجه نمي شود؟

دقيقا.

    امروز اين توجه مي شود؟
كمي اوضاع بهتر شــده اســت. من يادم هست ســال2007رفتيم 
فينال آسيا و جام جهاني باشگاه ها. در كره جنوبي بازي داشتيم. فكر 
مي كنم مرحله اي بود كه اگر مي برديم مي رفتيم نيمه نهايي. درست 
يادم نيست. خالصه در كره بازي مهمي داشتيم، آن وقت تلويزيون 
شب بازي ما جومونگ نشان مي داد! خب اينها فاجعه بود. من حرفم 
اين بود كه چرا سرخابي ها اگر با يك تيم دسته سومي بازي دوستانه 
بكنند، شما بازي را پخش مستقيم مي كنيد اما بازي سپاهان در جمع 
8تيم آسيا را پخش نمي كنيد. هنوز هم سر حرفم هستم و نمي خواهم 
گذشته را نفي كنم. من اشتباه نكردم. وقتي ما بهتر بوديم چرا به آنها 
بيشتر توجه مي شــد؟ دوباره مي گويم، 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 مي گذشت. اما عمر فوتبال ايران كه فقط همين 

15سال نبود. به هر حال پرسپوليس و استقالل سال ها قبل از شما 
آن باال بودند و جام هاي زيادي داشتند كه باعث شده بود به عنوان 
قطب هاي اصلي شناخته شوند. اينها را نمي شود يك شبه تغيير داد.
خب من االن برمي گردم به همان جمله اول مصاحبه كه گفتم همه  چيز 
بايد جديد و به روز باشد. اينكه امروز كدام تيم آن باالست مهم است. 
انگار بگوييد منچستر چون سال ها 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 بازي هاي اين تيم را نشان مي دادند. االن 
كسي به آرسنال توجه مي كند؟ همه به آن بااليي ها توجه مي كنند. 
من مي گويم پرسپوليس و استقالل واقعا قابل احترام  اند چون سال هاي 
سال در ايران بهترين بوده اند. ولي وقتي طي 10سال ما داشتيم بهتر 

كار مي كرديم حق اين بود كه به ما هم توجه شود.

     اين رقابت تهران و اصفهــان كه مي گوييد خيلي 
دوســتش داريد، خيلي جاها از حد و حدود رقابت رد شده و به 
جنگ و خونريزي رسيده است. پرسپوليسي ها و سپاهاني ها 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 حرف هاي من شروع نشد. اينها چند 
سال قبل تر، 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 مي كرديم. امتيازات مان را از دست داديم، 
كار به بازي آخر كشيد و قهرماني مان را از دست داديم. از آنجا استارت 
اين اتفاقات زده شد. آن سال واقعا حق سپاهان ضايع شد. من همانطور 
كه صادقانه مي گويم در اين 4سال همه قهرماني ها حق پرسپوليس 
بود، اين را هم مي گويم 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 مي رفتيم يزد، شيراز و... در زمين هاي خراب بازي مي كرديم.

     در آخر، دوســت داريم كمي هم درباره اخالق و 
رفتارتان روي نيمكت و نشســت هاي 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 
مي كنند و در نشست ها به زمين و زمان انتقاد دارند، شما خيلي 
آرام و متين فقط درباره خودتان حــرف مي زنيد 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 خيلي ها اين را به من مي گفتند. حتي خيلي از دوســتانم. 
مي گفتند در ايران بايد دادوبيداد كني وگرنه داورها حقت را مي خورند. 
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 مي گويم تيم ما بايد آن قدر قوي 
باشد و خوب بازي كند كه اگر با اشتباه داوري هم گل خورد، بتواند آن را 
جبران كند. به نظرم اين رويكرد خيلي براي خودم هم بهتر است. وقتي 
داورها را از ذهنم كنار گذاشتم، ذهنم آزادتر شد. اوايل سخت بود اما 
االن مي بينم كار خوبي كردم و راحت تر مي توانم به تيم خودم بپردازم.

    زماني كه بازي مي كرديد هم اين آرامش را داشتيد. 
به خصوص آن اوايل. محجوب و بي حاشــيه و كم ادعا بوديد. گل 
مي زديد مي گفتيد: زمين خيس بود شانســي گل شــد! اما در 
سال هاي آخر وضع تغيير كرد؛ با خيلي ها دعوا داشتيد، از سپاهان 
قهر كرديد و بعدا در برنامه90 گفتيد »با همه مشــكل داشتم!« 
مي خواهيم به اين نكته برسيم كه در روزهاي معمولي، حفظ كردن 
آرامش كار راحت تري 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 مي كنيد؟ 

به نظرتان مي توانيد همين قدر 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 مي توانم يا 
نه. اميدوارم كه بتوانم. اين را هم بگويم كه تا همين االن هم شــرايط 
ســختي را تجربه كرده ام. روزهايي كه نتيجه نمي گرفتيم و ريسكي 
كه من پذيرفته بودم كه مســئوليت همه  چيز را خــودم قبول كنم، 
شرايط سختي را برايم رقم زد. اما آرام ماندم و از آن تنگنا هاي سخت 
 گذشتم يا مثال مقابل ماشين ســازي ما پيروزي را در حالي با تساوي
 3-3عوض كرديم كه 3پنالتي عليه ما گرفتنــد. بعضي از پنالتي  ها 
را گفتند درســت بود، بعضي را گفتند نبود، اما من هيچ حرفي نزدم 

و گذشتم.

    گفتيد به نظرتان در فوتبال ايــران هيچ ناداوري، 
اشتباه عمدي يا حق و ناحق كردن وجود ندارد؟

اگر هم وجود داشته باشــد كه من نمي توانم آن را تغيير بدهم. با داد 
و بيداد غيراز اينكه اعصاب خــودم و كادرم را خراب كنم كار ديگري 
نكرده ام. پس بهتر است به اين چيزها فكر نكنم و به كار خودم بپردازم. 
اما در كل واقعا ديدگاهم اين اســت كه اين چيزها وجود ندارد. يعني 
من شخصا هميشه معتقدم همه  چيز درست است مگر اينكه خالفش 

ثابت شود.

     خالفش هنوز ثابت نشده؟
نه، من چيزي حس نكــرده ام. البته راســتش را بگويم يك جاهايي 
چيزهايي ديدم كه يك لحظه شك كرده ام. اينكه مي گويم مربوط به 
سال هاي گذشته است. اما باز هم چيزي برايم اثبات نشد و فكر مي كنم 

همه  چيز درست است.

     اما بعضي از همكاران شما، ورد زبان شان »دست هاي 
پشت پرده« است!

به نظر من هيچ دستي پشت پرده نيست.

فوتبال ايران  دست هاي پشت پرده ندارد
 محرم نويد كيا، در گفت و 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

 االن رقباي شما دارند 
مي روند براي ليگ قهرمانان آسيا. 

شما ليگ را ادامه مي دهيد و بازي هاي آنها 
عقب مي افتد تا زماني كه برگردند. به نظرتان 
آنها سود مي كنند يا شما؟ اصال اينها در جنگ 

قهرماني تأثيري مي گذارد؟
ما از ابتدا سعي كرده ايم بهانه نياوريم و با هر برنامه اي فقط سعي 

كنيم خوب باشيم و بازي ها را ببريم. گاهي 5روز يك بار بازي 
كرديم، برايمان مهم نبود. گاهي بين بازي ها فاصله افتاد مهم 
نبود. 3بازي قبل از پرسپوليس بازي كرديم مهم نبود، االن 

داريم بعد از پرسپوليس بازي مي كنيم باز هم مهم 
نيست. مهم اين است كه ما در هر شرايطي 

كار خودمان را بكنيم.

 در بازي رفت با سايپا 
براي شما جشن تولد عجيبي 

گرفتند و آتش بازي و... همان دقيقه 
هم تيم تان گل زد. با آن اتفاق كلي 

حاشيه درست شد.
بله كلي دلخوري پيش آمد. دقيقه4آتش بازي راه 

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.

ادامه از 
صفحه 17
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»رنك«آميزي

منفي 16

نيمه نهايي بسكتبال باشــگاه هاي ايران امروز بين مهرام و نفت 
آبادان پيگيري مي شود. نفتي ها در 3بازي 2بر يك پيش افتادند 
و اگر امروز ببرند با برد3بريك راهي فينال مي شــوند. درغيراين 
صورت بازي پنجم سرنوشت فيناليست را تعيين مي كند. از بازي 
سوم كه كار كمي گره خورد، 2تيم اعتراض هاي زيادي به داوري 
داشتند. برخي بازيكنان هم به اعصاب خودشان مسلط نيستند 
و اجسام سخت و آسان در هجوم مشــت و لگدهاي  آنان در امان 
نيست! نيمه نهايي بين شيميدر قم و شهرداري گرگان كه با برد 
3بر صفر تيم گرگاني تمام شد هم كم  حاشيه نداشت. فرياد برخي 
مربيان از سالن بدون تماشاگر تا تماشاي بازي روي كاناپه منزل، 
بينندگان تلويزيوني را به فكر مي برد كه »آيا اين بسكتبال است«؟

كميته بسكتبال سه نفره دختران از 10نفر رنك برتر ايران به اردوي 
تيم ملي دعوت كرد. بعد هم نوشت طبق دستورالعمل فيبا. رفتيم 
دســتورالعمل هاي فيبا را ديديم چنين چيزي نداشت. نوشته 
بود 2نفر از 10رنك برتر و 2نفر زير 50مي توانند در تيم سه نفره 
انتخاب شوند. يعني دعوت از 10تا 50مجاز است. »رنك«آميزي 
كه رو شــد گفتند ما از اولش گفتيم فقط كساني كه در ايونت ها 
شركت مي كنند دعوت مي شوند. رفتيم سراغ ايونت ها. آخرين 
ايونتي كه برگزار شد 2ماه قبل از كرونا بود. يعني يك سال و نيم 
پيش. شنيده بوديم بسكتبال سه نفره حركتي ندارد اما نه تا اين حد 

كه مالك دعوت ، بازي هاي يك سال و نيم پيش باشد.

فدراسيون بسكتبال نوشــت ايران ميزبان مسابقات نوجوانان زير 
16سال آسيا شد. زير اين پست در صفحه رسمي فدراسيون، كاربران 
پرسيدند »مگه تيم داريد؟« مسابقات بسكتبال نوجوانان آسيا دوره 
قبل برگزار نشد. ايران در سال2013هم ميزباني گرفت كه ششم شد. 
رامين احمدي طباطبايي بعد از قبول پيشنهاد ميزباني ايران توسط 
فيبا آسيا گفته مسابقات در اواسط شهريور 1400برگزار مي شود و 
تا آن موقع كرونا رفته! يكي از خبرنگاران از او پرسيد چقدر هزينه 
ميزباني است؟ گفت: برآورد نكرديم. پرسيد امكانات برگزاري؟ گفت: 
يك سالن داريم، يك سالن ديگر را بايد آماده كنيم. از نوع جواب دادن 
رئيس فدراسيون بسكتبال و واكنش كاربران به يك ميزباني فعالً بايد 

روي همين يك مورد تأكيد كنيم كه اصالً تيم زير 16سال داريم؟

زير حلقه

نيمه نهايي

افشين رضاپور 
كارشناس بسكتبال

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

شاگردان غالمرضا محمدي در مسابقات كسب سهميه المپيك كه روز گذشته در آلماتي قزاقستان 
برگزار شد نمايش فوق العاده اي داشتند. 3نماينده ايران توانستند سهميه المپيك توكيو را كسب كنند. 
آزادكاران در مسابقات جهاني 2019موفق به كسب سهميه در اوزان 57، 86و 125كيلوگرم شده بودند و با احتساب 3سهميه كسب شده در 

اين مسابقات مجموع سهميه آزادكاران به 6رسيد و تيم كشتي آزاد مجوز حضور كامل در توكيو را كسب كرد.

محسن محمود  صفري 
خبرنگار

  يزداني كار ناتمام جهاني را تمام كرد!
هر 3 كشــتي گير آزادكار ايران همانند فرنگي كاران با قرعه بسيار مناسبي 
روبه رو شده بودند كه برخالف فرنگي كاران هر 3 كشتي گيرمان 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 نيمه نهايي مقابل 
حاجي علي كشتي گير روسي االصل بحرين نيز با نتيجه 10 بر صفر پيروز شد 

و ضمن رسيدن به فينال، سهميه المپيك توكيو را كسب كرد.

   امامي رقبايش را از دم تيغ گذراند
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 10 بر صفر پيروز شد و در كشتي 
دوم خود منگ جي گان از چين را 11 بر صفر از پيش رو برداشــت. امامي در 
نيمه نهايي سانديپ مان از هند را 10 بر صفر برد و صاحب سهميه المپيك شد.

   تيم كامل شد
سومين سهميه كشــتي آزاد توسط محمدحســين محمديان كشتي گير 
97كيلوگرم ايران به دســت آمد. محمديان در كشــتي نخست خود 11 بر 
صفر نائويا آكاگوما از ژاپن را شكســت داد و در دوميــن مبارزه نيز به مصاف 
ساپاروف از تركمنســتان رفت كه با نتيجه 15 بر 4 پيروز شد. محمديان در 
ديدار نيمه نهايي برابر ساتيوارت كاديان از هند با نتيجه10 بر صفر به برتري 
رسيد و ضمن راهيابي به ديدار نهايي ســهميه المپيك را كسب كرد. به اين 
ترتيب تعداد سهميه هاي ايران در كشتي آزاد كامل شد و فرنگي كاران براي 

تنها ســهميه باقيمانده در وزن 87كيلوگرم بايد ارديبهشــت ماه در صوفيه 
بلغارستان تالش كنند.

 دبير: در المپيك روي ما حساب نكنيد!

عليرضا دبير، رئيس فدراسيون كشتي پس از كسب 5سهميه المپيك 
توسط آزادكاران و فرنگي كاران با گاليه از بودجه فدراسيون كشتي گفت: 
»من يك صحبت كلي دارم. دوستان، با اين پول ها و اعتباري كه مي دهيد 
ديگر نمي شود كار كرد. نمي گويم وزارت ورزش و كميته ملي المپيك كه 
البته يك جاهايي هم به آنها برمي گردد اما روي سخنم با دولت و مجلس 
است. كشتي مثل فرش، خاويار، نفت و انرژي هسته اي براي ايران است. 
با تمام احترامي كه براي همه رشــته ها قائلم اين را مي گويم. به واهلل با 
اين پول ها نمي شود كار كرد. آن زمان كه اين بودجه را مي داديد دالر 
3هزار تومان بود. شما داريد بودجه دالر 3هزار توماني را به ما مي دهيد 
درحالي كه دالر 8برابر شده و همه هزينه هاي ما دالري است. من به شما 
محكم مي گويم با اين اعتبارهايي كه مي دهيد روي كشتي در المپيك 
حساب نكنيد نه تنها در اين المپيك كه المپيك هاي بعدي ما هم دارد 
خراب مي شود. رئيس جمهور هم اينجا بنشيند مي گويم كشتي با اين 
پول ها نمي چرخد. چون كشتي را دوست دارم اعالم مي كنم كه 10مرداد 
المپيك براي ما شروع مي شود اما با اين اعتبارات، كشتي اميدوار به 

المپيك نباشد. اين را از 2 سال پيش هم گفتم.«

كللييربجرپزاوا
رگيوريدوخايرت
اكسالارتخددش

تمرمسلطاانوس
انيماوببشرتا
جنگخنرسيعاسر
كايرتقيقعرتكد
يليصاعاتكياو
اهنمرهوشراورخ
نبلاجلقانبير
يوشباونهداسم
كيلشرامدبادا

اييشاكتارديه
جوربنامرقاتشم
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افقي:
1- ناپســــــند- ســازمان 
صادر كننــده  كشــور هاي 
نفت- شاهكار عاشقانه آناتول 

فرانس، نويسنده فرانسوي
واحــد  بشــقاب پرنده-   -2
اندازه گيري رسانايي الكتريكي- 

پوشاننده
3- جملگي- پيشــوند- عضو 

رونده
4- داراي نوك بسيار باريك- 
الزم- خداي شكار در اساطير 

يوناني
5- راغب- حشره اي مزاحم- 

به جا آوردن
6- قتلگاه- اصطكاك- آداب 

و رسوم
7- ذخيــره- پول امــارات- 

فركانس
8- گشــاده- ويژگي هــاي 
شــخصيتي و فرهنگي فرد- 

ناپايدار- تكرار حرفي
9- بزرگ منشــي- جهــان- 

رماني نوشته رضا اميرخاني
دايــره-  در  10- خطــي 

دستوري- فضاي ذهني
11- ماهوت پاك كــــــن- 

دشمنان- قسمتي از پا
12- دلواپســي- تكيه كالم 

درويش- شتر عربي
13- دوســتي- نــام قديــم 

تنكابن- زرد كمرنگ
14- ادويه تند- خوشبو كننده 
شــيريني- از مصالـــــــح 

ساختماني
15- مؤسس سلسله آل زيار- 

افتاده- نشانه مصدر جعلي
  

عمودي:
1- نمــره عالــي- چهارمين 
خليفــه اموي كــه در جنگ 

جمل با امام علي)ع( جنگيد
2- هجــران- ســرباز روس 

تزاري- شليك پياپي 
3- وسيله اي براي تشخيص 
برق داربودن مدار الكتريكي- 
باشگاه فوتبال فرانسوي- جاي 

پا
4- از قبايــل قديمي عرب- 

خداوندي- جمع شيء
5- زينك- آشيانه جغد

6- خود نمايي بيجا- روزنامه 
چاپ عراق- مسيحي

7- مربــوط بــه كيفيــت- 
ازدين برگشتن- حيران
8- نامه نگاري- آشكار

9- از گناهان كبيره- ســدي 
در استان گلستان- شيريني 

تبريز
10- ميمــون آدم نمــا- مزه 

دهان- نت ششم
11- گروه بزرگ نوازندگان- 

پول كره جنوبي
12- بهره و نصيب- شــاگرد كالس 

اول دبستان- اشتباه
13- مجموعــه اي هماهنــگ و 
همخــوان- شــبيه- اصطالحي در 

بوكس
14- نوعي قلم رســم- مخالف هم 

بودن- بيابانگرد
15- استاني پهناور در شمال شرق 

ايران- نرمي و رواني

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3902جدول اعداد | 3901
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

914368527
356721849
782954361
437819652
621543798
895276413
149687235
268135974
573492186

متوسط

   4 6  3   
   3  2  9  
      8 5 4
  7  8 5    
1        3
   9 7  2   
5 9 1       
 6  8  1    
  8  9 4    134259687

259687413
876134259
768341592
341592876
592876134
925768341
687413925
413925768

ساده

متوسط

915468327
784352691
623719854
237185946
159246783
846973215
591627438
462831579
378594162

سخت

    6 8 5   
 5  7    4  
      3  1
4    1 9    
         
   2 7    3
1  9       
 6    5  7  
  3 4 9     

ساده

1 3   5   8 7
  9    4   
  6 1  4 2   
 6   4   9  
   5  2    
 9   7   3  
  5 7  8 3   
  7    9   
4 1   2   6 8
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  تهران نيازمند ساخت پاركينگ هاي زيرزميني است
تهران از نظر پاركينگ بســيار در مضيقه است. براي حل اين معضل 
كافي است زير سطح خيابان ها با مشاركت مردم، پاركينگ بسازند. در 
اين صورت هم ترافيك روان مي شود و هم به كاهش آلودگي هوا كمك 
مي كند. بسيار ديده مي شود گاهي ســاعت ها براي پيدا كردن جاي 

پارك، شهر را دور مي زنند.
معلم زاده از تهران 

  دستكاري تاريخ مصرف، سالمت جامعه را تهديد مي كند
به تازگي برخي فروشندگان و توليد كنندگان با دستكاري تاريخ مصرف 
كاالها باعث مي شوند جان مصرف كنندگان در معرض تهديد قرار گيرد. 

اگر جلوي اين كار گرفته نشود اين وضع فراگير خواهد شد.
فرشته از يزد 

   افزايش 25درصدي حقوق بازنشستگان دردي را دوا نمي كند
وقتي قيمت ها تا 60درصد افزايش يافته و حتي در خدمات عمومي 
مثل مترو و اتوبوس تا 35درصد افزايش قيمت داشته ايم چرا حقوق 
بازنشستگان فقط 25درصد افزايش مي يابد. با اين ارقام قادر به اداره 

يك زندگي حداقلي هم نيستيم.
پازوكي از تهران 

  كالهبرداري يك شركت پروژه ساختماني در اصفهان
يك شركت پروژه ساختماني متعلق به يكي از نهادها از خانواده هاي 
متقاضي مسكن در بهارستان اصفهان مبالغي براي ساخت و تحويل 
مسكن گرفته است. اكنون بعد از 11سال كه خانواده هاي قشر ضعيف 
حاصل عمر خود را به پيمانكار ساخت اين پروژه سپرده اند 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 25 
ميليون از 40 ميليون وام پروژه و تمام واحدها را با تأييد شركت عمران 
بهارستان از بانك مسكن بگيرد و پروژه را به 90 درصد ساخت برساند و 
پس از اين همه سال زيرآب همه  چيز را بزند. اكنون سرمايه گذاران اين 

پروژه تبديل به مالباخته شده اند و كسي هم پاسخگو نيست.
مالباختگان مسكن بهارستان اصفهان

  فروشگاه زنجيره اي كه گرانفروشي مي كند
درحالي كه فروشگاه منتسب به يك نهاد نظامي نقطه اتكاي خريداران 
بود، اكنون تبديل به فروشگاهي گرانفروش شده است. چرا نظارتي بر 

اين فروشگاه نمي شود. آيا اين فروشگاه خصوصي شده است؟
يگانه از تهران 

  روانپزشكي هستم كه مطالباتم پرداخت نمي شود
به عنوان 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 به دليل نپرداختن 
حق الزحمه اش تــرك كار كرده اســت. پــس از مدتي مــن نيز با 
عدم پرداخت مطالبات مواجه شدم و بعد از چند ماه آن كار را رها كردم 
اما از آن تاريخ تا امروز كه قريب به 7سال گذشته است هنوز موفق به 
دريافت مطالباتم نشده ام. تاكنون بيش از 100بار تلفني و حضوري از 
حسابداري، مديريت بيمارستان و ساير مسئوالن مربوطه موضوع را 

پيگيري كرده ام ولي نتيجه اي نگرفته ام.
دكتر شكراله عبداهلل زاده روانپزشك

  رجال سياسي پاكدست مي توانند تنور انتخابات را گرم كنند
كانديداهاي غيررسمي كه اين روزها در فضاي مجازي هر از چندگاهي 
نام يكي از آنها مي آيد نمي توانند 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 صندوق ها 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 محدوديت ها را ناديده بگيرند و سفر بروند داراي 
حداقل هايي بودند. اكنون بعد از 2هفته پر از سفر و ترافيك و تعطيلي، 
دوباره كسب وكارها تعطيل شده كه تنها تاوانش را ما مي دهيم. من 
به عنوان يك كارگر حتي اگر يك روز بيكار بمانم زن و بچه ام گرسنه 

مي مانند. واقعا تاكي بايد تاوان آزمون و خطا را پس بدهيم.
عباسي از تبريز

  غرب به شرق بزرگراه صدر نيازمند خروجي است
به علت 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 مي شوند. لذا 
از شهرداري منطقه 3تقاضا مي شود، جهت رفع مشكل با ايجاد يك 
خروجي به سمت خيابان هماي شــمالي و احداث مسير لوپ مانند 
متشكل از خيابان هاي هما، بهارستان دهم و بلوار دستواره نسبت به 

حل مشكل اقدام كند.
مهران از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

سؤال از شما، پيگيري از ما

 سرقت بعد از 
تفريح مرگبار

مرگ عجيب پســري جوان پــس از تفريح با 
دوســتانش، تيم جنايي را با يك معما روبه رو 

كرده است.
به گزارش همشهري، چند روز قبل افرادي كه 
از خياباني حوالي غرب تهران عبور مي كردند 
چشم شان به صحنه عجيبي افتاد. سرنشينان 
خودروي پرايدي، پسري جوان را درحالي كه 
نيمه جان بود به بيرون از ماشــين انداختند و 
فرار كردند. شــاهدان به اورژانس زنگ زدند 
و مشخص شد كه پســر جوان ساكن يكي از 
خانه هاي همان حوالي است. پسرجوان براي 
درمان به بيمارســتان انتقال يافت اما تالش 
براي نجات او فايده اي 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 نيمه جان پســرم را در 
كوچه و درست مقابل ساختمان مان رها كنند، 
دوستانش به  دنبالش 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 لباس هايش 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 مي خواهد با دوستانش به تفريح 
برود و رفت. اما من فكرش را نمي كردم كه قرار 
اســت چه حادثه تلخي رخ بدهد و من عزادار 
جگرگوشه ام 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 مي رفت.« وي ادامه 
داد: »فرداي آن روز هم زنگ زدم اما موبايلش 
خاموش بود. كم كم نگراني به ســراغم آمد تا 
اينكه متوجه شدم پيكر نيمه جانش را مقابل 
خانه مان رها كرده انــد... نمي دانم چه باليي 
سرش آمده است... از ســوي ديگر خودروي 
پرايدمان نيز سرقت شده و احتمال مي دهم كه 
راز مرگ او را دوستان پسرم مي دانند و ماشين 

را هم دزديده اند.«
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.

بخشش زني كه در آستانه قصاص بود
  زني جوان كه 10سال قبل شوهرش را به قتل رسانده و 

به قصاص محكوم شــده بود با بخشــش اولياي دم از داخلي
مجازات مرگ گريخت و به زندگي بازگشت.

به گزارش همشهري، صبح 23مرداد سال 90صاحب يك دامداري در 
روستاي كالته ورامين وقتي به دامداري اش رفت با جسد نگهبان كه 
زير علوفه ها افتاده بود روبه رو 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 مي كرد.
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 بازجويي ها 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 گفت: 8سال پيش با همسرم ازدواج كردم. اوايل زندگي خوبي 
داشتيم و حدود يك سال و نيم 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 درمي آورد خرج مواد مي كرد تا جايي 

كه مجبور شديم در دامداري زندگي و كار كنيم.
وي ادامه داد: اختالف من و همسرم همچنان ادامه داشت و او حاضر 

نبود مواد را ترك كند. به خاطر هر موضوع كوچكي دعوا راه مي انداخت و 
اين اواخر حتي دخترم را هم كتك مي زد. او چند روز قبل از حادثه بر سر 
مسئله اي كوچك دخترم را با سيم و كابل كتك زد و وقتي مانعش شدم 
با چكمه ضربه اي به سرم زد. ديگر نمي توانستم 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 نمي دهد و اگر هم طالق بدهــد هرگز اجازه نمي دهد 

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 
دام ها از خانه خارج شــد، اما در ميان راه روي علوفه ها افتاد. من هم با 
طناب بسته بندي يونجه او را خفه كردم و پس از آن جسد را در ميان 
علوفه ها 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 2 بار پاي چوبه دار رفته بود، اما درست 
لحظه اي 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 

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

به زودي از زندان آزاد خواهد شد.

 خمپاره عمل نكرده جنگ
سر از مدرسه درآورد

5قلوهاي شيرازي شگفتي ساز شدند

زن جواني كه 10سال قبل شوهرش را به قتل رسانده بود، بخشيده شد

  حادثــه اي كه جمعه شــب در 
شهرســتان چــرام در اســتان پيگيري

كهگيلويه و بوير احمد رخ داد نام 
اين شهرستان  را بر سرزبان ها انداخت. حادثه اي 
كه در ابتدا با تيراندازي مرگبار و قتل 2مرد بي گناه 
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 

پشت پرده شب پر آشوب چرام چه كسي بود؟ 
به گزارش همشهري، »مردم شهر چرام ناراحتند. 
ناراحــت از اينكه 2نفر از نخبگان شــهر به قتل 
رســيده اند و چهره  اي ناخوشايند از شهرشان به 
نمايش گذاشته شده است«. اين جمله مشترك 
بسياري از ساكنان دلسوز شهر چرام است. قرار 
است ساعت 9صبح امروز پيكر كشته شدگان شب 
پر آشوب چرام به خاك سپرده شود و به رغم اينكه 
در اين شهر رسم است كه در مراسم عزا و عروسي، 
برخي اقدام به تيراندازي مي كنند، اما بزرگان و 
ريش سفيدان طايفه قربانيان جمعه شب از همه 
خواسته اند كه براي حفظ آرامش و امنيت شهر و 
آرام گرفتن روح قربانيان كسي در مراسم تشييع 

و خاكسپاري تيراندازي نكند.
حــاال دو روز از فاجعه اي كه در شــهر رخ داده 
مي گذرد 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 به گفته خانواده قربانيان اگر پيش 
از اين مراجع قضايي چرام با او برخورد قاطعانه اي 

داشتند، هرگز شب پر آشوب چرام رخ نمي داد.

روايت يك طرف ماجرا
عباس خاني، پســرعموي محمــد خاني، يكي 
از قربانيــان اين حادثه اســت. او در گفت وگو با 

همشهري ماجراي شــب حادثه را اينطور شرح 
مي دهد: 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 مي دهد: 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 مي شناختند. پس از تماس 
پسردايي اش خودش را به محل تصادف رساند و 
همه تالش مي كردند كه مسير را باز كنند اما در 
همين هنگام راننده يكي از خودروهايي كه در 
ترافيك مانده بود بيرون آمد و به خاطر بســته 
شدن مسير، با اقوام ما درگيري لفظي پيدا كرد. 
او يكي از افراد شرور شهر بود كه اسفند سال 98 و 
در جريان يك درگيري طايفه اي 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 
پرونده اش داشت اما عدم برخورد قضايي جدي با 

او باعث شده بود كه آزاد باشد.
عباس خاني مي گويد: 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 بلوك هاي بزرگ بتني جدا شده بود و خيلي از 
گلوله ها به بلوك ها برخورد كرد. در غيراين صورت 

عده  زيادي كشته مي شدند. جمعيت همزمان با 
تيراندازي روي زمين دراز كشيدند اما متأسفانه 
يكي از گلوله ها 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 عده اي از 
جوان هاي طايفه مقتول براي اينكه مانع فرارش 
شوند راهي محلي شدند كه احتمال مي رفت وي 
در آنجا باشد اما در آنجا با برخي از اقوام و دوستان 

قاتل درگير شدند.
عباس خاني مي گويد: آن شــب پسرعمويم به 
نام محمد خاني كه مهندســي عمران دارد و از 

جزئيات قتل 2مرد بي گناه در شهرستان 

چرام و به آتش كشيده شدن چندين 

خانه از زبان بستگان قربانيان

سد معبر در الله زار جنوبي آسايش و آرامش را از كسبه و شهروندان 
گرفته است و در پياده رو و حتي خيابان هاي اين مسير نمي توان تردد 
كرد. از شهرداري منطقه 12تقاضا داريم فكري براي اين وضعيت بكند.

پيگيري همشهري: پيرو دريافت پيام هاي مختلف با اين موضوع 
و چاپ آن در ستون با مردم، شهرداري ناحيه 1منطقه 12شهرداري 
اقدام به اطالع رساني درخصوص حل اين مشكل كرده است: »طرح 
انضباط شهري در محدوده الله زار 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 آمد و شد 
شهروندان، طرح رفع سدمعبر در محدوده الله زار جنوبي با همكاري 
شــهربان و شــهرداري منطقه 12به اجرا درآمد كه باعث بازگشايي 

مسيرها و ايجاد فضاي متعارف شهري شده است.«

رسيدگي خارج از نوبت به پرونده چرام
»پرونده درگيري مرگبار طايفه اي در چرام، خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.«

حسن نگين تاجي، رئيس كل دادگستري كهگيلويه و بويراحمد ديروز در يك نشست خبري با بيان اين 
جمله اعالم كرد كه با متهمان اين حادثه در مألعام برخورد مي شود.

به گزارش روابط عمومي دادگستري كهگيلويه و بويراحمد، وي گفت: همكاران من در دستگاه قضايي چه  
سال گذشته و چه امسال جهت رفاه حال مردم، به صورت شبانه روزي تالش داشتند. وي تصريح كرد: 

كيفيت در رسيدگي به پرونده ها 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.
نگين تاجي در ادامه تصريح كرد: در پرونده درگيري گذشته در شهرستان چرام، شديدترين مجازات ها 

ازجمله تبعيد 32نفر،  حبس و جريمه را براي مجرمان اعمال كرديم.
وي با اظهار اينكه نسبت به اراذل و اوباش هيچ گونه اغماضي صورت نمي گيرد، يادآور شد: به مجرمان 

خطرناك هيچ گونه مرخصي اي داده نخواهد شد.

ث
مك

نخبگان رياضي شــهر است، بي خبر 
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 شعله ور شــد. بزرگان طايفه  ما 
مي دانستند كه ممكن اســت اين اتفاق منجر 
به بروز فاجعه شــود. براي هميــن با همكاري 
نيروهــاي انتظامي و ســپاه، از همه جوان هاي 
فاميل خواستيم كه دست به انتقام جويي نزنند. 
هر چند 2نفر از افراد سرشناس طايفه ما كشته 
شده بودند اما اعالم كرديم كه ماجرا را از طريق 
مراجع قضايي پيگيري مي كنيم اما با اين حال 
عده اي از اين ماجرا سوءاســتفاده كردند و شهر 
را به آشوب كشــيدند. درحالي كه اقوام قاتالن 
براي حفظ جانشان خانه هاي خود را ترك كرده 
بودند، عده اي به خانه هــاي 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 خانه هاي آنها 
شويم اما متأسفانه عده اي ناشناس از آب گل آلود 
ماهي گرفتند و شهر را به آشوب كشيدند. با اين 
حال با همكاري خوب نيروي انتظامي و ســپاه، 
چند ساعت بعد همه  چيز آرام شد و ما با جلساتي 
كه با نيروهاي انتظامي و امنيتي برگزار كرديم، 
اعالم كرديم كه خواســته مان را فقط از طريق 
مراجع قانوني و قضايي پيگيري مي كنيم و از همه 
جوان هاي فاميل خواسته ايم كه به هيچ وجه اقدام 

به درگيري با اقوام قاتالن نكنند.
عباس خانــي و ديگر اقــوام قربانيــان حادثه 
مي گويند كه اگر از همان ابتدا با شرور سابقه دار 
شهر برخورد جدي و قاطع شده بود، هرگز شاهد 
چنين حادثه  اي در شــهر چــرام نبوديم و حاال 
خواسته شان از دستگاه قضايي و نيروي انتظامي 
دستگيري هر چه زودتر شرور فراري و مجازات 
عامالن اين جنايات است. به گفته او، پليس فردي 
را كه ظاهرا قاتل پسرعمويم بوده دستگير كرده 

اما متهم و قاتل اصلي همچنان فراري است.

شرور معروف، عامل 
جنايت هولناك چرام

سال ها پس از پايان جنگ تحميلي خمپاره اي عمل نكرده در مدرســه اي در شهر مريوان كشف و براي 
خنثي سازي  به مكاني امن منتقل شد.

به گزارش همشهري، صبح ديروز يكي از كاركنان مدرسه شاهد مريوان در جريان حفاري در گوشه اي از 
مدرسه با يك گلوله خمپاره عمل نكرده مواجه شد. او آنچه را كه به چشم مي ديد 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 به دليل شرايط كرونايي هيچ يك از دانش آموزان در مدرسه حضور 
نداشتند و در اين شرايط بود كه او در تماس با آتش نشاني درخواست كمك كرد. لحظاتي بعد آتش نشانان در 
محل حاضر شدند و ضمن ايمن سازي  محل از نيروهاي نظامي براي خنثي سازي  و انتقال اين گلوله كمك 
خواستند. ساالر درخشاني، رئيس آتش نشاني شهرداري مريوان در اين باره گفت: بعد از كشف اين خمپاره و 
اطالع رساني اين موضوع از طريق شهروندان و عوامل مدرسه، نيرو هاي آتش نشاني در محل حاضر و تالش ها 
براي رفع خطر و انتقال خمپاره آغاز شد. او ادامه داد: دقايقي بعد خمپاره عمل نكرده توسط نيرو هاي نظامي 

خنثي و به محل امن منتقل شد. به گفته او، در اين حادثه به هيچ كس آسيبي نرسيد.

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 بيســت ونهم 
بارداري اش به ســر مي برد چند روز قبــل وقتي به طور 
ناگهاني دچار درد زايمان شــد به بيمارستاني در شيراز 
مراجعه كرد. در آنجا بود كه پزشكان با انجام بررسي هاي 
اوليه اعالم كردند كه او بايد سريع تر 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 ســالمت به دنيا آورند. همچنين وزن 2نوزاد 
يك كيلو و100گرم، وزن 2نوزاد ديگر يك كيلو و500گرم 
و وزن آخرين نوزاد يك كيلو و300گرم ثبت شد. طاهره 
گشتاسب، مدير بيمارســتان حضرت زينب)س( شيراز 
كه 5قلوها در آنجا به دنيا آمده اند در اين باره گفت: 5قلوها 
با جراحي سزارين به دنيا آمدند و وضعيت مادر و نوزادان 
هم اكنون رضايت بخش است و نوزادان تحت مراقبت قرار 
دارند. او در ادامه گفت: اين زوج هيچ گونه ســابقه نازايي 
نداشتند و در نخستين زايمان مادر اين اتفاق افتاده است. 
به گفته او زن و شوهر جوان كه انتظار 5فرزند را نداشتند 

چشم انتظار كمك افراد خير هستند.

ايميل جوان مشهدي به پليس واشنگتن دردسرساز شد
جوان مشهدي با ارسال ايميلي به مركز بحران واشــنگتن مدعي شد به دليل 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 به دليل 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 خراسان رضوي 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 مي برد و ايميل را براي سرگرمي 
فرستاده و فكرش را هم نمي كرد 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 تماس هاي 

غيرواقعي و مزاحمت آميز با اورژانس فوريت هاي پزشكي و سازمان آتش نشاني كرده  بود.

پيروز براتي و محمد خاني، قربانيان حادثه
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آرشنهاوندي
روزنامه نگار

اولشخصمفرد
هاروكي موراكامي از تازه ترين مجموعه داستانش مي گويد 

مجموعهداستانهايجديدهاروكي
موراكاميبهنام»اولشــخصمفرد«
طبيعتيپيچيدهدارد.دراينمجموعه
مردميانســالژاپنيداستانهاييرا
برايشماروايتميكندكهدربعضي
مواقعباداستانهايديگريكهماهيتي

سوررئاليستييابسيارعجيبوخارقدارند،درهمميآميزند.
هنگامخواندناينداستانهادرواقعبهميانهزارتوييازروايات
كشانيدهميشــويدوبهزوديخودرادردنيايعجيبوغريب
داســتانهايهاروكيموراكاميمييابيد؛داستانهاييمملو
ازعناصر،هنرهاونامهايموردعالقهوينظيرموســيقيجاز،
بيسبال،گروهبيتلهاوگربههاكهدرفضاييدرهمتنيدهميان
واقعيتووهموخيالروايتميشوند.پترامايرازسايت»انپي
آر«باهاروكيموراكاميدربارهمجموعهداستانيجديدشبانام

اولشخصمفردگفتوگوكردهاست.
برايروشنشدنپيچيدگيهايمجموعهداستاني
اولشخصمفردقدريدربارهويژگيهايآنتوضيحميدهيد؟

هدف اصلي ام اين بود كه در اين كتاب، داستان ها را از زبان اول شخص 
مفرد يا در واقع از زبان خودم روايت كنم، اما قصد نداشتم تجربه هاي 
خود را صرفا آنگونه كه رخ داده اند، روايت كنم.پس من اين تجربه ها را 
دوباره بازسازي و بازسازي كردم و به آنها جنبه داستاني دادم البته نه 
تا حدي كه مرز ميان داســتان و واقعيت به گونه اي مخدوش شود كه 
خواننده نتواند در برخي از موارد حدس بزند كه اين داستان ها برگرفته 
از تجربيات شخصي من هستند. ضمن بازسازي دوباره اين تجربيات 
در ذهن خود، به درك عميق تري درباره تجربياتي كه از سر گذرانده ام، 
رسيدم و به اين نتيجه رسيدم كه داستان نويسي بخشي از روند آشكار 

كردن آنچه در ذهن شما مي گذرد، است و نه همه آن.
گويادرزمينهادبياتزندگينامهايسنتخاصيدر

ژاپنوجوددارد،دربارهاينسنتبرايمانبگوييد.
در ادبيات زندگينامه اي ژاپن سنتي پديد آمده كه مدت زمان زيادي 
است كه زندگينامه نويسان يا آناني كه درباره زندگي خود و تجربياتشان 
مي نويســند آن را رعايت مي كنند. براساس اين ســنت، صداقت در 
رمان نويســي به معناي روايت آشــكار و صادقانه از زندگي تان 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 به نظرم در زمان نگارش 
يك زندگينامه مي توان عناصر داســتاني را با واقعي درهم آميخت. 
بنابراين براي نخستين بار در رمان اول شخص مفرد، سبك جديدي از 
زندگينامه نويسي را ارائه داده ام كه متفاوت با سنت زندگينامه نويسي 

رايج در ژاپن است.
شمابهندرتازراويانداستانهايخودنامميبريد،
اينشماهستيدكهدرداستان»ياكلوتسالوز«)نامتيمبيسبال
ژاپني(شــعريدربارهيكتيمبيسبالسرودهايد،چهارتباطي
ميانهاروكيموراكاميراويداستانهايشمابااينموراكاميكه

مناكنوندرحالصحبتبااوهستم،وجوددارد؟
اين داستان در واقع بيشتر يك نمايشنامه است تا يك داستان كوتاه. 
كتاب مجموعه اشعار ياكولت سالوز يك ابداع شخصي بود. من هيچ گاه 
قبال اينگونه شعر نمي نوشتم و بعدها با تغيير سبك شعرنويسي خود 
اين اشعار را نوشتم و به كتاب اضافه كردم. چگونگي تشخيص واقعيت 
از خيال و  رؤيا و داستان، يكي از چالش هايي است كه نويسندگان اغلب 
در برابر خوانندگان قرار مي دهند و لزوما رمان نبايد به گونه اي نوشته 
شود كه خوانندگان بتوانند به سادگي به مرزهاي ميان واقعيت و خيال 

و داستان در آن پي ببرند.
درمجموعهداستانهاياولشخصمفردبهميمون
دزدياشــارهكردهايدكهبهنظرنقشيمحوريدرداستانهاي
اينمجموعهدارد،ابداعشخصيتاينميمونازكجابهذهنتان

خطوركرد؟
15سال قبل داستاني نوشتم با نام»ميمون شيناگاوا« كه عالقه مفرطي 
به دزديدن اسامي انسان هاي مورد عالقه خود داشت. اين ميمون در 
مجاري فاضالب زير محله»شــيناگاوا«)محله اي در توكيو( و در يك 
دنياي زيرزميني زندگي مي كرد. در پايان اين داستان، ميمون توسط 
مردم گرفته  و در يكي از مناطق كوهستاني رها مي شود. از زمان نگارش 
اين داستان، فكر اين ميمون همواره ذهن من را به خود 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.به مدت 15سال اين ميمون درون 
ذهن من در انتظار بوده و من به دنبال زمان مناسبي بودم تا او را دوباره 
ظاهر كنم. برايم به طور كامل مشخص نيست كه آن ميمون نمايانگر 
چه چيزي اســت. مطمئنا وجود او با وجود من گــره خورده و به طور 
خستگي ناپذيري طي اين مدت از من مي خواسته كه بازهم درباره او و 

اينكه سرنوشتش چه خواهد شد، بنويسم.
شمايكبارهبابيتفاوتيعناصرسوررئاليستيمجموعه
داستانهاياولشخصمفردرادرپاياناينمجموعهبدونآنكه
سرنوشتشانمشخصشدهباشــدياداستانبهنتيجهخاصي
رسيدهباشد،بهحالخودرهاميكنيد،درپاياناينرمانراويان
داستانهمچنانرواياتاتفاقافتادهرابدونرسيدنبهنتيجه
خاصيبازگووتكرارميكنند.چرااينقدربرايشمامهماستكه

داستانرابدونحصولبهنتيجهخاصيبهپايانبرسانيد؟
فكر نمي كنم داستان هايي كه مي نويسم عناصر سوررئاليستي در بر 
داشته باشند. واقعيت اين است كه هر چه بيشتر تالش مي كنم درباره 
مسائل به طور واقع نگرانه اي بنويسم و باطن آنها را به طور دقيق براي 
خوانندگانم بنمايانم، داســتان هايم بيشتر جنبه مرموزانه و عجيب و 
غريب تري پيدا مي كنند. من عامدانه طرح داستان را طوري نمي ريزم كه 
در نهايت به خلق شخصيت ها يا موقعيت هاي غيرعادي يا خارق العاده اي 
كه در دنيايي خيالي زندگي مي كنند، ختم شوند، اين تغيير و تحوالت 
در روند داستان هايم به طور طبيعي رخ مي دهد. در واقع تغيير جهت 
موضوعات در داستان هايي كه روايت مي كنم به طور اجتناب ناپذيري 
رخ مي دهد. وقتي در اين باره فكر مي كنم به اين نتيجه مي رسم كه در 
طول زندگي خود تجربيات عجيب و غريب زيادي را از سر گذرانده ام و 
اين حس در من ايجاد شده كه همين عجيب و غريب بودن اين تجربيات 
آنها را براي من معنادار كرده است. من به دنبال تجزيه و تحليل منطقي 
براي اين تجربيات عجيب و غريب نيستم. نقش داستان تجزيه و تحليل 
نيســت. تنها كاري كه من مي توانم انجام دهم، تبديل اين تجربيات 

واقع گرايانه به داستان است.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

راه حلی به نام فیلم - تئاتر
 فيلم- تئاتر در اين روزهاي كرونايي و تعطيلي تماشاخانه ها 

چه اندازه بيننده دارد؟

لذتتماشــايتئاتردرصحنهونشســتن
رويصندليهايتماشــاخانهبرايكســاني
كهعالقهمندتئاترهســتند،چيزياستكه
نميتوانجايخالياشراپركرد.مقايســه
تئاترهايرويصحنهبــافيلم-تئاترهااصوال
اشتباهاستچراكههركدامهنرمستقليبوده
وويژگيهايخودرادارد.دريكسالاخيرو
باتعطيليمقطعيسالنهاشايدفيلم-تئاترها
توانستهباشندتاحدیخألتئاترهايصحنهاي
راپركنندامابهزعمخيليازعالقهمندانتئاتر
تماشايفيلم-تئاترصرفابهايندليلاستكه
بتوانآثارخوبنمايشيرابارهاوبارهاديدودر

آرشيونگاهداشت.

مسيرطيشده
در ســال هاي اخيــر كيفيــت فيلم-تئاترهــاي 
ضبط شده بسيار متفاوت از قبل شده و آثار نمايشي 
به صورت حرفــه اي و با حضور چنــد دوربين و از 
زواياي مختلفي ضبط مي شــوند كه همين مسئله 
نشــان دهنده اهميت توليــد فيلــم- تئاتر براي 
گروه هاي تئاتري اســت؛ اهميتي كه در يك سال 
اخير بيشتر و بيشتر شــده و پلتفرم ها توانسته اند 
خود را نشــان دهند. اين روزها بيشتر سازندگان 
نمايش هاي اجرا شده اقدام به توليد نسخه ويدئويي 
اثرشــان مي كنند؛ هر چند در اين راه ممكن است 
مشكالتي را به واسطه نبود امكانات بيشتر داشته 
باشند اما معتقدند كه يكي از راه هاي نجات تئاتر، 
توليد و ضبط فيلم- تئاترها ست. محمد امروآبادي، 

مدير ســايت تيوال درباره وضعيت فروش فيلم- 
تئاترها به همشــهري مي گويد: »فيلم – تئاترها 
قبل از شــيوع كرونا نيز به فــروش مي رفتند اما با 
آمدن ويروس كرونا بازار اين هنر در ايران نســبتا 
گرم شــد؛ هنري كه در دنيا جايــگاه خود را دارد. 
هر چند در ايران تله تئاترها هميشــه و هميشــه 
خواهان داشــته و دارند. اين فيلم- تئاترها نيز در 
يك سال اخير توانسته اند فروش قابل توجهي  البته 
نســبت به وضعيت توليد و گستردگي پخش خود 

داشته باشند.«

بارگذاري200فيلم-تئاتردرهرپلتفرم
وي در ادامــه با عنوان اين مطلب كــه فيلم-تئاتر 
نمي تواند جاي تئاترهاي روي صحنه و مخاطبان 
عالقه مند به تئاتر صحنه اي را بگيرد، ادامه مي دهد: 
»فيلم – تئاتر ، ساختار تئاتر و تكنيك هاي سينمايي 
را در خود دارد و به عنوان يك هنر تركيبي و مستقل 
محسوب مي شود كه همانطور كه گفتم در ايران تا 
به امروز كمتر مورد توجه قرار گرفته است. به طور 
حتم تعطيلي ســالن هاي نمايشــي باعث شد كه 
فيلم- تئاترها نيز ديده شوند و از سوي هنرمندان 
مورد توجه قرار بگيرند.« امروآبادي مي گويد طي 
سال گذشته نزديك به 200فيلم-تئاتر در پلتفرم 
بارگذاري شده اما اينكه چه ميزان مخاطب دارد، 
بستگي به اثر دارد. وي توضيح مي دهد: »نمي توان 
گفت كه هــر فيلم-تئاتر چه انــدازه بيننده دارد 
چرا كه انتخاب و خريد كار بستگي به اثرها داشته.« 

تاايدهآلفاصلهداريم
انتخاب فيلم-تئاترها از ســوي مخاطبان آن هم با 
توجه به نام اثر بســيار اميدواركننده است؛ چرا كه 

مســتند»آقامرتضــي«اززندگيشــهيد
سيدمرتضيآوينيمحمليساختهاستبرايگزارش

تسويهحسابهايسياسيوبيانحرفهاييكه
بهذائقهفرصتطلبانامروزخوشبيايدورضايتمعاونتهاو
رياستهايدرســايهراجلبكند. پساگرشخصيتهاي
موردبحث،امروزموردتأييدوپســندسازندگانباشندبه
مهربانيواغماضازخطاهايشانميگذردواگرامروزمغضوب
باشندخطاهايشانبزرگوماجراهايسادهايكهممكناست
درهردورهاياتفاقبيفتدبهاندازهجنايتهاينابخشودني
تصويرميشود.اگرماجراييدرزمانوزارتعليالريجاني
اتفاقافتادهباشد،وزيرارشادميشودوزيردولتسازندگيو
ناميازاوبهمياننميآيدامااگرايناتفاقهادروزارتارشاد
دولتسالهايجنگودورهاولدولتسازندگيپيشآمده
باشد،عكسسيدمحمدخاتميوسيدمحمدبهشتيوديگر
مديراندورهآنهابرصفحهنقشميبندد.ماجراهمينقدر
ناجوانمردانهومبتذلاست؛كوششبرايبازخوانيتاريخبر

اساساتفاقهايامروز.
سازندگانمستند»آقامرتضي«نهدركيازمناسباتومعادالت
وزارتارشاددرسالهايدهههایشــصتوهفتاددارند،نه
تفاوتفخرالدينانواروسيدمحمدبهشتيومحمدهاشميرا
ميدانندونهدركروشنيازتفاوتمسيحمهاجريومحمدعلي
زمامروزباسالهايپايانيدههشصتوسالهايآغازيندهه
هفتاددارند.هدفنوعيتسويهحســابوبازخوانيتاريخبر
اساسمنافعشخصياستوبسوبرايرسيدنبدينمقصوداز
هرحربهايبهرهميبرند؛چهمستندهايقديميترمثل»مرتضي
وما«و»روايتراوي«و»انحصارورثه«كهبدوناشارهوذكرمنبع
درجايجايمستندازآنهااستفادهشده،چهتكههاينشستها
وجلسههايديگريكهمعلومنيستازكجاآمده.سازندگان
حتيجايشخصيتهايخوبوبدقصهرانيزبراساسديدگاه
امروزيخودشانعوضكردهاند،مثاًلمهدينصيريشخصيت
مثبتداستانشدهومسيحمهاجريشخصيتمنفي،درحاليكه
رفتارهردوروزنامهكيهانوجمهورياسالميباآوينيمنتقدانه
بودهاست.يامثاًلمحمدرضاشهيديفركهازبرگزاركنندگان
اصليهمايشسينمايايرانبودهبهعنواندوستآوينيجلوي
دوربينميآيدوجزئياتهمايشراروايتميكنداماازآنجاكه
قصدمستندخلقجداليميانآوينيوروشنفكراناست،بقيه
دانشجويانحاضردرجلسهذيلعنوانروشنفكرانغربزده

منكوبميشوند.
امادرتغييرنقشدوســتانودشــمنانآوينيدرمستند
»آقامرتضي«حكايتمحمدعلــيزم،رئيسحوزههنريدر
دهههايشصتوهفتاد،فرقميكند.سازندگانمستندبراي
تخريبمحمدعليزمهمهجدوجهدخودرابهكارگرفتهاند.
شماريازحاضراندرمســتندكهخيليوقتهامتناسببا
تغييراتزمانيديدگاههايشانراعوضكردهاند،جلويدوربين
نشستهاندوازمصايبمديريتحوزههنريدردورهمحمدعلي
زمواختالفهاياووآوينيگفتهاند،انگاريادشــانرفتهكه

خودشانتاچندسالبعدازشهادتآوينيازابوابجمعيحوزه
هنريونويسندگانسورهونقدسينماوادبياتداستانيوگاه
ستايشگرانمحمدعليزمبودهاند.سازندگانمستندتاآنجا
پيشرفتهاندكهحتيعكسفرزندمحمدعليزمراكهبهتازگي
اعدامشــدهنيزدرتيزرهايتبليغاتيمستندآوردهاندبلكه

بتوانندمرزهايبیانصافیراجابهجاكنند.
روايتتاريخباتسويهحسابهايشخصيوگروهيوفرقهايو
جناحي،بنابرخوشامدروزگار،فرقميكند.سيدمرتضيآويني
پسازكوچنسلاولهنرمندانازحوزههنري)محسنمخملباف
وسيدحسنحسينيوقيصرامينپورو...(عماًلبهمرورزمان
درجايگاهمغزمتفكرحوزههنريقرارگرفتوتوانســتخأل
نظريهپردازيورهبريرادرحوزههنريوجريانادبياتهنر
انقالباسالميپركند.مجلهسوره،مجلهادبياتداستاني،سوره
سينماكهبعدهابهنقدسينماتبديلشد،مدرسهفيلمنامه،دفتر
مطالعاتدينيهنرو...ازجملهمجلههاومجموعههاييهستند
كهسيدمرتضيآوينيسنگبنايشانرانهادوبسياريازآنهاپس
ازشهادتاوبهبارنشستند.اگرتفويضاختياروبسطيدآويني
ازسويمحمدعليزمنبود،شايدهيچكداماينهااتفاقنميافتاد.
امامســتندآقامرتضيبهتفصيلبههيچكدامازايناتفاقها
نميپردازدچراكهمسئلهاشبيشــترازاينكهروايتزندگيو
كارنامهآوينيباشد،روايتحاشيههايياستكهفقطسازندگان
مستنداجازهيافتهاندآنهارادرپربينندهترينساعتشبكهسوم
سيمابراينخستينبارپخشكنند،مثلماجرايغزالهعليزادهو
فرهادمهراد.اگرنهمستندآقامرتضيميتوانستبهزندگياو
درسالهايدههشصتســريبزندوكميدربارهشكلگيري
كتابهاييمثل»توســعهومبانيتمدنغرب«وجلدنخست
»آينهجادو«وتغييرديدگاههاياودرسالهايبعدتأملكند.اما
ازبخشهايجديترحياتفكريآوينيسرسريگذشتهاست.
حتيسرككشيدنسازندگانبهزندگيمرتضي)كامران(آويني
دردهههايچهلوپنجاهنيزسطحيومبتذلاستوچيزياز
ديدگاههاياوروايتنميشودودودههزندگياوبههيئتمتفاوت

ويكماجرايعاشقانهوسيگارو...تقليلمييابد.
    

فقدانســيدمرتضيآوينيكمكمداردسيسالهميشود.در
طولاينسالهانمايندگانحلقههايگوناگونيكهحولمحوراو
جمعشدهبودهاند،هركدامروايتخودرااززندگيوشخصيت
اوبهدستدادهاندوتقريباًهمهشانداعيهارائهروايتيجامعاز
شخصيتاوداشتهاند.روايتهاييكهگاهتفاوتهايبسياري
باهمدارد.بخشيازتفاوتهابهشخصيتسيدمرتضيآويني
برميگردد؛شــخصيتيكهمجموعهايازچيزهايبهظاهر
متناقضرادرخودگردآوردهبــودومجموعهايازآدمهاي
متناقضدراوبهنقطهوحدتميرسيدند.شخصيتيكههميشه
درحالجستوجوودرمسيرشــدنبودودرنهايتگمشده
خويشراجاييخارجاززندگيروزمرهيافتوبهبيابانهايفكه

رفتوبهشهادترسيد.
شايدزمانيبرسدكهروايتياززندگيوشخصيتسيدمرتضي
آوينيارائهشودكهمورداتفاقهمهطيفهايگوناگوندوستان
ودوســتداراناوباشد،امامســتند»آقامرتضي«قطعاًجزء

گزينههاينخستنخواهدبود.

 روایت آقا مرتضی 
یا تسویه  حساب  با  دیگران

مستند »آقا مرتضي« داعيه روايتي جامع از زندگي و حيات فكري سيدمرتضي آويني را دارد  
 اما آكنده است از مصادره تاريخ به نفع ديدگاه هاي امروزي سازندگان 

و تسويه حساب هاي شخصي و گروهی
مرتضيكاردر

روزنامه نگار

ديگر پارامتر اول ســلبريتي ها و چهره ها نيســت. 
امروآبادي به اين نكته اشــاره مي كنــد و در ادامه 
مي افزايد: »خبر خــوش در انتخاب فيلم- تئاترها 
اين است كه ديگر انتخاب ها وابســته به چهره ها 
نيستند. با توجه به كامنت ها و نظراتي كه در پلتفرم 
به اشتراك گذاشته مي شود، خريداران براي انتخاب 
و خريد بيشتر به ســراغ متن و كارگردان مي روند. 
در پلتفرم نيز طيف وســيعي از كارهــا بارگذاري 
شده اســت و اين نوع انتخاب ها نشــان از بلوغ و 
رشد مخاطبان تئاتر دارد؛ هر چند هنوز به ايده آل 

نرسيده و راه بلندي را در پيش داريم.« 

قيمتهايارزانومشتريانهفتگي
فيلم -تئاترهايــي كــه در پلتفرم هــاي مختلف 

بارگذاري مي شــوند، فروش شــان از كف 7هزار 
تومان شروع مي شــود و  به 20هزار تومان مي رسد 
و مشــتريان با خريد فيلم- تئاتر يك هفته مهلت 
تماشاي آن را دارند. از كيفيت كارها سؤال مي كنيم 
و اينكه آيا خريداران از كيفيت ضبط و توليد فيلم- 
تئاترها رضايت دارند؟ امروآبادي در پاســخ به اين 
ســؤال  مي گويد: »برخــي از فيلم-تئاترها كه در 
گذشته ضبط شــده اند 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 مي شــود كه 
درصورت رضايت از كيفيت با توجه به انتخابي كه 

داشته، بتواند فيلم- تئاتر را خريداري كند.«

استقبالازفيلم-تئاترهايكودكونوجوان
به نظر مي رســد با توجه به نبود ســالن هاي كافي 
براي اجراي گروه هاي نمايشــي در حوزه كودك و 
نوجوان و سپس تعطيلي مداوم ســالن ها به خاطر 
كرونا، گروه هاي نمايشي بيشــترين لطمه و ضربه 
را خورده اند؛ گروه هايي كه با وجود محدوديت ها و 
عدم حمايت و نبود امكانات در سال هايي كه كرونا هم 
نبود، هميشه مقروض بودند. فيلم-تئاتر در يك سال 
اخير تا حدي توانست دست گروه هاي تئاتري فعال 
در اين حوزه را بگيرد. شايد به لحاظ اقتصادي كمك 
زيادي نكرد اما باعث شد كه نمايش ها و توليداتشان 
تا حدودي ديده شود. خانه نشــيني كودكان باعث 
شده كه خيلي از خانواده ها به سمت فيلم-تئاترها 

بيايند تا اوقات فراغت فرزندانشان را پر كنند.
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كيوسك

سازمان بهداشت جهاني، به شدت از 
»نابرابري شــوكه كننده« در توزيع گزارش 1

واكسن كرونا بين كشورهاي ثروتمند 
و فقير انتقاد كرده اســت؛ اتفاقي كه تنها پيامد آن 
مي توانــد طوالني تر شــدن دوره همه گيري كرونا 

باشد.
به گزارش بي بي ســي، يكي از اهــداف اصلي اين 
سازمان اين بود كه تمامي كشورها واكسيناسيون 
را تا شنبه همين هفته شــروع كرده باشند كه اين 
هدف، به خاطر سيســتم ناعادالنه توزيع واكسن، 
محقق نشده اســت. سازمان بهداشــت جهاني از 
 مدت هــا پيش خواســتار توزيع عادالنه واكســن
كوويد-19بوده، اما هشدارهاي اين سازمان، چندان 
جدي گرفته نشده و كارشناسان بهداشتي هشدار 
داده اند 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 
به خصوص كشورهاي فقير است، رهبري مي كند. 
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 به صورت 
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 وضعيت پيش آمده گفته 

است: »در توزيع واكسن، نابرابري شوكه كننده اي 
همچنــان وجــود دارد. به صــورت ميانگيــن در 
كشــورهاي ثروتمند، تقريبا يك نفــر از هر 4نفر 

واكسن كوويد-19دريافت 
كرده اســت. در كشورهاي 
فقير، اين ميزان يك نفر در 

هر 500نفر است.«
او دربــاره عقــب بــودن 
كوواكــس از برنامــه توزيع 
100ميليون دوز واكســن 
بين كشورها تا انتهاي مارس 
گفتــه اســت: »اميدواريم 
بتوانيم در  مــاه آوريل يا مه 
 )ارديبهشت و خرداد( آن را 
جبران كنيم.« او همچنين 
از كشــورهايي كه خارج از 
ســازوكار كوواكس به دنبال 
فــروش و اهداي واكســن 
هســتند، انتقاد كرده است. 
او گفت: »برخي كشــورها 
و شــركت ها برنامه ريــزي 
كرده اند هداياي خود را خارج 
از كوواكس بــه طرف هاي 
مورد نظر بدهند و كوواكس 
را دور زده انــد؛ دليل آن هم 

انگيزه هاي سياسي و تجاري است. اين توافق هاي 
دوجانبه خطر شــعله ور شــدن نابرابري در توزيع 

واكسن را بيشتر مي كند.«
او چند ماه پيش هشــدار داده بود كه دنيا شــاهد 

يك سقوط اخالقي فاجعه بار در مســئله نابرابري 
واكسن است. او گفته اســت كه رويكرد »اول من« 
خودويرانگر خواهد بود؛ چون باعث طوالني تر شدن 

همه گيري خواهد شد.
واكسن هايي كه در انگليس، 
آمريــكا، اروپــا، روســيه و 
چيــن توليــد شــده اند تا 
حاال به صورت گســترده در 
سراســر دنيا مورد استفاده 
قرار گرفته انــد. با اين حال، 
واكسن ها به صورت عادالنه 
بين كشورها توزيع نشده اند. 
كشــورهاي با درآمــد باال 
4.6ميليارد دوز تأييد شده 
در اختيار دارند؛ درحالي كه 
كشــورهاي با درآمد پايين، 
تنها 670ميليــون دوز در 

اختيار دارند.

واكسن،  ناسيوناليســم 
عليه سالمت جهاني

بخشــي از پيچيدگي توزيع 
واكســن، چيزي است كه از 
آن با عنوان ناسيوناليســم 
واكســن ياد مي شــود. اين 
رويكرد كه سازمان بهداشت جهاني هم درباره آن 
هشدار داده است، باعث تغيير نگاه برخي كشورها به 
مسئله واكسن شده و بسياري به اين فكر افتاده اند 
كه در فضاي به شــدت پرترديد، خودشان به فكر 

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه دان ]پاكستان[

العربي الجديد ]قطر[

روزنامه اطالعات روز ]افغانستان[

طغيان گونه انگليسي كرونا 

محدوديت هاي كرونايي در 
پاكستان

ماراتن مذاكرات وين

سفر خليل زاد به كابل

نيويورك تايمز در گزارشــي نوشــته كه گونه 
انگليسي ويروس كرونا سراســر اروپا را آلوده 
كرده و در مجموع در 114كشور دنيا مشاهده شده 
است. اين روزنامه در صفحه اول خود، نقشه اروپا 
را در فواصل زماني طي 4 ماه 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 دان نوشته كه افزايش شمار مبتاليان به 
كرونا در پاكستان باعث اعمال محدوديت هاي 
2هفته اي در 10شهر بزرگ اين كشور شده است. 
مدارس و دانشگاه ها اما قرار است امتحانات پايان 
ترم را طبق برنامه برگزار كنند. به نوشــته اين 
روزنامه، طي 24ساعت گذشته هزار و 786نفر 
به ويروس مبتال شده اند و 43نفر هم جان خود را 
از دست داده اند. در كل 15ميليون نفر از جمعيت 

216ميليوني پاكستان به كرونا مبتال شده اند.

روزنامه العربي الجديد در گزارش نخست خود به 
ماراتن مذاكرات ايران و كشورهاي 1+4پرداخته 
اســت. به نوشــته اين روزنامــه، رونمايي از 
دستاوردهاي جديد هسته اي در ايران به معناي 
هشــدار به غرب درباره احتمال طوالني شدن 
مذاكرات است. اين روزنامه همچنين پيش بيني 
كرده با وجود آنكه اصرار ايران براي لغو آني تمامي 
تحريم ها مشكالتي در مسير مذاكرات ايجاد كرده 
است، اما طرفين به توافق نهايي بر سر بازگشت 

آمريكا به برجام نزديك شده اند.

جهان نما

خط و نشان اسرائيل براي مذاكرات برجام
رسانه هاي رژيم صهيونيستي از رايزني هاي وزير دفاع دولت 
بايدن با سران اسرائيل درباره »مذاكرات وين« خبر مي دهند

روز گذشــته لويد اوستن، 
وزير دفاع آمريكا به منظور 
مالقات و رايزني با ســران 
رژيم صهيونيســتي وارد تل آويو شد. اين نخســتين سفر يكي از 
وزراي دولت بايدن به سرزمين هاي اشغالي محسوب مي شود؛ آن 
هم در حالي كه 70روز از آغاز به كار اين دولت گذشته و نشانه هاي 
اختالف در سياســت هاي خاورميانه اي بايدن و نتانياهو به تدريج 
نمايان شده است. براســاس بيانيه پنتاگون، بررسي حمايت هاي 
تسليحاتي آمريكا از اسرائيل در صدر جدول برنامه هاي اين سفر 
دوروزه قرار دارد. اوستن ساعاتي پس از ورود به تل آويو با بني گانتز، 
همتاي خود در رژيم صهيونيستي ديدار كرد. اگرچه برگزاري اين 
مالقات با توجه به پروتكل هاي ديپلماتيــك رخدادي طبيعي و 
متعارف است، اما رقابت هاي انتخاباتي بني گانتز و نتانياهو معناي 
خاصي به آن مي بخشد. اين در حالي است كه به روايت رسانه هاي 
معتبري همچون واشنگتن  پست و الجزيره، بني گانتز 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 گفت وگوي مستقيم با برخي 
فرماندهان ارتش رژيم صهيونيســتي پرداخت. ديدار با نتانياهو، 
حضور در مراسم يادبود هولوكاست و ســفر به شهر قدس هم از 
ديگر برنامه هاي سفر دوروزه وزير دفاع آمريكا به سرزمين اشغالي 
عنوان شده اســت.  اگرچه در عناوين رســمي اين برنامه ها هيچ 
نامي از ايران و يا مذاكرات برجامي ديده نمي شــود اما به گزارش 
رســانه هاي منطقه، بخش عمده رايزني هاي اوستن در اين سفر 
به »مذاكرات وين« مربوط مي شــود. روزنامه هاآرتص در اين باره 
مي نويسد: »جزئيات منتشرشــده از مذاكرات اوستن و بني گانتز 
نشان مي دهد اين سفر نخستين گام دولت بايدن براي اطمينان 

بخشيدن به متحدان آمريكا در خاورميانه درباره مذاكرات وين و 
بازگشت آمريكا به توافق هسته اي است.«  در مقابل، نخست وزير 
اسرائيل و شخصيت هاي نزديك به او تا كنون مواضع بسيار تندي 
نسبت به مذاكرات برجام و يا هرگونه طرحي براي لغو تحريم هاي 
ايران داشــته اند. نتانياهو هفته گذشــته در مراسمي موسوم به 
سالگرد هولوكاست با لحني تهديدآميز گفت: »مصالحه با ايران و 
لغو تحريم هاي اين كشور بدون اصالح اشتباهات موجود در توافق 
پيشين، راه را براي حركت تهران به  سوي سالح هسته اي هموار 
خواهد كرد. ما در صورت احساس تهديد از سوي هر نيرويي، آرام 
نخواهيم نشســت.« تمام اينها در حالي است كه به  نظر مي رسد 
اردوگاه مخالفــان نتانياهو موضع معتدل تري نســبت به توافق 
هسته اي و مشخصا سياست هاي دولت بايدن در منطقه خاورميانه 
اتخاذ كرده اند. پيش از اين شبكه الجزيره در گزارشي مدعي شده 
بود دولت بايدن به طور غيرمستقيم از گزينه رقيب نتانياهو براي 
رياست دولت جديد اسرائيل حمايت مي كند. بر اين اساس مي توان 
گفت رقابت هاي فشرده سياسي در رژيم صهيونيستي طي يك  ماه 
آينده براي تعيين نخست وزير، نقش تعيين كننده اي در تحوالت 

پيش روي خاورميانه خواهد داشت.

نتانياهو حاضر به عقب نشيني نيست
روزنامه عبري معاريو، روز گذشته همزمان با سفر وزير دفاع آمريكا 
به سرزمين هاي اشغالي در گزارشــي به نقل از منابع آگاه مدعي 
شد نخست وزير 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 تل آويو در مذاكرات وين، نتانياهو از روند فعلي 
مذاكرات ابراز نارضايتي كرده است. به نوشته معاريو، نتانياهو در 
اين مالقات دو شرط ذيل را به عنوان خط قرمز رژيم صهيونيستي 

نسبت به پرونده توافق هسته اي اعالم كرده است: 
1- محدوديت هاي هســته اي ايران در توافق جديد، هميشگي و 

بدون سقف زماني باشد.
2- دايره بازرســي هاي دقيق از مراكز هســته اي و نظامي ايران 

به مراتب نسبت به توافق پيشين گسترده تر باشد.
معاريو همچنين در تحليل خود از اين تحوالت مي نويسد: حمله 
به كشتي ايران در درياي ســرخ، پذيرش تلويحي مسئوليت اين 
حمله از سوي مقامات اسرائيلي و حادثه مشكوك اخير در نيروگاه 
هسته اي نطنز، نشانه هايي مبني بر مقاومت دولت نتانياهو مقابل 
سياست هاي جديد بايدن براي خاورميانه است. در اين گزارش هيچ 
اشاره اي به واكنش وزير دفاع آمريكا به شروط مطرح شده از سوي 

نتانياهو براي مذاكره با ايران نشده است.

چرخش هاي واشنگتن در معامله قرن
نارضايتي هاي دولت اسرائيل از سياســت هاي بايدن تنها مربوط 
به توافق هســته اي ايران نيســت و پرونده هاي ديگري ازجمله 
معامله قرن يــا همان توافق صلــح عربي-اســرائيلي را هم در بر 
مي گيرد. به گزارش شــبكه الجزيــره، دولت بايــدن همزمان با 
ارســال پيام هاي اطمينان بخش براي تل آويو، مذاكرات خود را با 
تشكيالت خودگردان فلسطين از ســر گرفته است. به گفته 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 به طور 
اساســي با معامله قرن ترامپ در تناقض هســتند. دولت ترامپ 
طي 4سال گذشته از يك ســو تمام حمايت هاي خود از نهادهاي 
سياسي و حقوق بشري فلسطين را قطع كرده و از سوي ديگر، در 
اقدامي جانبدارانه و غيرقانوني شهر قدس را به عنوان پايتخت رژيم 
صهيونيستي به رسميت شناخت. اگرچه اين اقدامات، موضع گيري 
تند و بي سابقه تشكيالت خودگردان عليه آمريكا را به دنبال داشت 
اما به نظر مي رســد وضعيت روابط دو كشور پس از روي كار آمدن 

دولت بايدن تغيير كند.

روزنامه اطالعات روز چاپ كابل نوشته كه زلماي 
خليل زاد، نماينده ويــژه رئيس جمهور 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. 
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عــراق و ســوريه، به نظر 
مي رسد اين گروه تروريستي حاال قلمرو 
جديدي را براي از سرگيري سازماندهي 
خود انتخاب كرده اســت: آفريقا؛ جايي 
كه تحليل گران معتقدند داعش متحدان 
تازه اي در ميان گروه هاي تروريســتي 
محلي پيدا كرده و در حال جذب سرمايه 
و نيروي جديد اســت. مدت هاست كه 
خالفت خودخوانده داعش سقوط كرده، 
نيروهاي آن متفرق شده اند و رهبر آن، 
ابوبكر البغدادي كشته شده است. با اين 
حال در طول يك ســال گذشــته كه 
خشونت گروه هاي تروريستي در آفريقا 
به باالترين حد خود رسيده، داعش اين 
پيروزي ها را به نام خــود ثبت كرده تا 
تصوير مقتدري از خود به جهان نشــان 
دهد و طرفدارانش را دوباره تحت تأثير 
خود قرار دهــد. هفته گذشــته، گروه 
داعش ادعا كرد كه شهر پالما در شمال 
موزامبيك را به تصرف خــود درآورده 
است. حمله گروه هاي شبه نظامي محلي 
به اين شهر ساحلي، موجب كشته شدن 
ده ها نفر شد. بعد از آن، زمزمه هاي آغاز 
خالفت جديد داعش در اين منطقه در 
شبكه هاي اجتماعي وابسته به اين گروه 
تروريســتي پــا گرفــت. تحليل گران 
معتقدند كه ســركرده هاي اين گروه با 
ترتيب دادن حمله هاي نظامي به دنبال 
روحيه دادن به طرفداران و تقويت نفوذ 

منطقه اي خود هستند.
حمله به شهر پالما در استان كابو دلگادو، 
وحشيانه ترين حمله از سوي گروه هاي 
تروريســتي محلي در موزامبيك بوده 
اســت. اين حمله، زنگ هشداري براي 
افزايش حمله هاي گروه هاي اسالم گراي 
افراطي در قاره آفريقا تلقي شده است. 
به دنبال حمله اخير، ده هــا هزار نفر از 
مــردم از خانه هاي خــود گريخته و به 

استان هاي مجاور پناه برده اند.
به گــزارش نيويورك تايمز، براســاس 

آمار مركز مطالعات استراتژيك آفريقا، 
خشونت هاي مرتبط با گروه هاي افراطي 
در ســال 2020در اين قاره 43درصد 
نسبت به ســال 2019افزايش داشت. 
داده هاي ســازمان هاي ضدتروريستي 
آمريكايــي و ديگر كشــورهاي غربي 
نيز نشــان مي دهد كه بين ســال هاي 
2019و 2020تعداد حمله هاي نظامي 
در آفريقــا كه داعش ادعــا مي كند در 
آنها دســت داشــته، بيش از 30درصد 
رشد داشــته است. بيشــتر از يك دهه 
اســت كه مقام هاي نظامي و گروه هاي 
ضدتروريســتي هشــدار مي دهند كه 
آفريقا به مقر جديد گروه هاي تروريستي 
بين المللي مانند القاعده و داعش تبديل 
خواهد شد. هر دو گروه در سال هاي اخير 
روابط مستحكمي با گروه هاي جهادي 
محلي برقرار كرده انــد. آنها همچنين 
پايگاه هاي محكمي در غرب، شــمال و 
مركز آفريقا ايجاد كرده اند و مي توانند 
از اين مناطق حمله هاي گســترده اي 

ترتيب بدهند.

گسترش نفود شبه نظاميان محلي
اما همانطور كه داعــش تالش مي كند 
تا دوباره به خاورميانه برگردد، به دنبال 

محكــم كــردن جــاي پاي خــود در 
آفريقاست؛ منطقه اي كه خشم عمومي 
نســبت به فســاد حكومت ها و ضعف 
نيروهاي امنيتي زمينه را براي رشــد 
فعاليت گروه هاي شــبه نظامي فراهم 

كرده است.
در طول ســاحل آفريقا كه از ســنگال 
تا ســودان را در برمي گيرد، گروه هاي 
تروريستي توانســته اند در مناطقي كه 
تا قبل از اين پــاي افراطي ها 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 گرفته اند. 
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، هيچ كدام از اين 
گروه ها قدرت خارق العاده اي ندارند، اما 
ضعف دولت ها در ايجاد امنيت، به آنها 

فرصت خودنمايي داده است.
رابطه داعش و گروه هــاي مبارز محلي 
يك رابطه 2ســويه بُرد-بُرد اســت: نام 
داعش براي جنبش هاي داخلي، قدرت 
و وجهه مــي آورد؛ چيــزي كه مدت ها 
به دنبــال آن بودنــد. در مقابل، داعش 

نيز از حمله هاي ايــن گروه ها به عنوان 
ســندي بر زنده بــودن فعاليت جهاني 
خود اســتفاده مي كند 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 
گروه هاي وابسته به خود مانند »دولت 
اسالمي غرب آفريقا« در نيجريه حمايت 
مالي و تجهيزاتي مي كند، اما كارشناسان 
معتقدنــد كه اين گــروه روابط نزديك 
تري با ديگــر گروه هــاي نظامي مانند 
گروه هاي شورشــي موزامبيك كه  زاده 
نارضايتي هاي داخلي هستند، دارد. در 
اين كشور، گروه  شــبه نظامي معروف 
به الســنه به غارت شــهرها و حمله به 
شــهروندان روی آورده  كــه نتيجه آن 
بي خانماني 670هزار نفر و كشته شدن 
دست كم 2هزار نفر از مردم بوده است. 
گروه الســنه ابتدا فقط نيروهاي دولتي 
را هدف حمالت خود قرار مي داد، اما با 
قدرت گيري بيشتر، اكنون مردم و اموال 

آنها را هم هدف قرار مي دهد.
وقتي گروه شبه نظامي السنه موزامبيك 
در ســال 2019با داعش پيمان مودت 
منعقد كرد، اين درگيري ها توجه جهان 

را به خود 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 كرده اند كه گروه هاي نظامي 
ويژه اي براي آموزش ارتش موزامبيك 
به اين كشــور مي فرســتند. مسئوالن 
اين كشور يكشنبه هفته گذشته اعالم 
كردند كه پالمــا ديگر امن اســت و از 
كنترل آشوبگران خارج شده است، اما 
همانطور كه درگيري ها در منطقه ادامه 
دارد، صدها هزار نفر از مردم كابو دلگادو 

در برزخ زندگي مي كنند.

واكســن هايي كه در انگليس، 
آمريكا، اروپا، روســيه و چين 
توليد شده اند تا حاال به صورت 
گسترده در سراســر دنيا مورد 
اســتفاده قرار گرفته اند. با اين 
حال واكسن ها به صورت عادالنه 
بين كشــورها توزيع نشده اند. 
كشــورهاي با درآمــد باال 4.6 
ميليارد دوز تاييد شده در اختيار 
دارند در حالي كه كشورهاي با 
درآمد پايين، تنها 670 ميليون 

دوز در اختيار دارند

سمانه معظمي
روزنامه نگار

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

توليد و تامين واكسن باشند.
به گزارش رويتــرز، دولت  ها در بيشــتر نقاط دنيا 
اختياري بر شــركت هاي توليدكننده ندارند و به 
همين خاطر موجي از مشاركت دولتي براي ساخت 
واكسن شروع شــده اســت؛ براي نمونه آلمان از 
شركت هاي بومي خود حمايت مي كند تا از توليد 
واكســن حمايت كنند. برخي كشــورهاي ديگر 
ازجمله استراليا، برزيل، ژاپن و تايلند هم با شركت 
آسترازنكا قراردادهايي براي مشــاركت در توليد 
بسته اند. در ديگر نقاط دنيا، ايتاليا از حمايت دولتي 
براي ســاخت يك مركز توليد واكسن خصوصي-

دولتي خبر داده و اتريش، دانمارك و اسرائيل هم 
برنامه ريزي كرده اند تا مركز توســعه و تحقيقات 
راه اندازي و براي توليد نســل بعدي واكسن با هم 

همكاري كنند.
مسئله اي كه كشورها را به فكر انداخته خودشان به 
فكر توليد واكسن باشــند، مورد اتحاديه اروپاست. 
كميسيون اروپا به عنوان مســئول تامين واكسن، 
قراردادهايي با شــركت هاي آســترازنكا بســته 
بود، اما شــرايط پيچيده همه گيري 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 شركت هاي 
چندمليتي مي توانند مشتري هايشــان را در موارد 
بحراني،  درست مثل شرايطي كه كرونا ايجاد كرده، 
 آســيب پذير 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 داشته اند و براي دهه ها هم پيمان 
هم بوده اند  تصميم هاي عجيبي گرفته و براي تامين 

واكسن خود، طرف مقابل را ناديده بگيرند.
اين البته نخستين بار نيســت كه چنين شرايطي 
پيش مي آيد و در سال 1976و همه گيري 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 همه گيري 
آنفلوآنزاي اچ وان  ان وان در سال 2009، به جاي اتكا 
به آمريكا، از شــركت هاي توليدكننده بومي براي 
توليد واكسن حمايت كرد و توانست همه گيري را با 

موفقيت پشت سر بگذارد.
اينكه واكسن به چه روشــي توليد و به چه روشي 
توزيع مي شود، البته در اين واقعيت تأثيري ندارد كه 
همه گيري كرونا فقط با عزمي جهاني از بين مي رود. 
توجه كشورها به واكسيناسيون خودشان به تنهايي 
كافي نيست و براي ريشه كني 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 گله اي در سراســر دنيا 
ايجاد شــود. اين فاصله احتماال به گونه هاي جديد 
ويروس اجازه خواهد داد تا پيشرفت و سرايت كرده 
و واكسيناسيون فعلي را بي اثر كنند. به همين خاطر 
است كه در مســئله واكسيناســيون، بايد نگاهي 
جهاني داشت و كشــورها بايد براي حفظ سالمت 
داخل مرزهايشــان، فراتر از مرزهــا را هم درنظر 

بگيرند.

سازمان بهداشت جهاني نسبت به  شكاف ميان كشورهاي ثروتمند و فقير در توزيع واكسن كرونا هشدار داد
واكسن براي اغنيا؛ ويروس براي فقرا

رد پاي داعش در آفريقا
 گسترش روابط داعش با گروه هاي شبه نظامي محلی در آفريقا 
موجب تقويت نفوذ اين گروه و افزايش چشمگير حمله هاي 
تروريستي در اين منطقه شده است

   خطر دائمي داعش در 
خاورميانه

سايه داعش هنوز از ســر خاورميانه 
نيز كم نشــده اســت. تحليل گران 
معتقدند كه داعش با داشــتن حدود 
10هزار نيرو كه به فعاليت زيرزميني رو 
آورده  اند، حتي در ضعيف ترين وضعيت 
نيز به عنوان يك سازمان منسجم در 
پايگاه هاي قبلي خود در عراق و سوريه 
باقي خواهد ماند. با اينكه شكست هاي 
پي در پي و شيوع كرونا به فعاليت هاي 
تبليغاتي و ســربازگيري گروه داعش 
در فضاي مجازي آسيب زده، سازمان 
ملل متحــد تخمين مي زنــد كه اين 
گروه 100ميليون دالر سرمايه نقدي و 
شبكه گسترده اي 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( 
به صورت 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 بيانيه اي 
تأكيد كردند كه خطر داعش »همچنان 
پابرجاســت«. درحالي كه سران اروپا 
و با آمريكا در داخل مرزهايشــان با 
خطــر تــازه تروريســم داخلي )از 
راست هاي افراطي تا طرفداران برتري 
سفيدپوســتان( دســت وپنجه نرم 
مي كنند، ترس از حمله هاي انتحاري 
تحت تأثير ايدئولــوژي گروه داعش 
همچنان زير پوست شهرها وجود دارد.
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در چنــد روز گذشــته  2ويدئــوي پربازديــد در فاطمه عباسي
فضاي مجازي منتشــر شــد كه در يكي از فيلم ها يكي از 
مسافران خانم پرواز آبادان به مشهد مدعي مي شود 40 نفر از 
مسافراني كه بليت برايشان صادر شده صندلي ندارند. در فيلم 
هم مي بينيم كه عده اي مانند مسافران اتوبوس هاي بي آرتي 
وسط هواپيما ايستاده اند و منتظرند تكليف شان معلوم شود. 
در ويدئوي ديگر 3كارگر يك شركت لبنياتي در خودروي 
حمل شير مشغول پر كردن شيشــه هاي نصفه شير با آب 
هستند و مردي كه اين فيلم را گرفته توضيح مي دهد كه اين 
افراد مي خواهند 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 اين مسئله واكنش نشان 
داده و توضيح دادند كه بخشي از ماجرا به شكل ديگري بوده 
و به مردم اطمينان دادند كه به تخلفات رسيدگي مي شود. 
حاال بياييد تصور كنيم اين اتفاقات و اتفاقاتي از اين دست به 
جاي فروردين 1400، در فرورديــن 1380رخ مي داد. جز 
كساني كه در صحنه حضور داشتند، نه تنها كسي از ماجرا 
خبردار نمي شد، بلكه در بيشــتر مواقع افراد يا شركت هاي 
مربوطه لزومي نمي ديدند توضيحي به كسي بدهند و ثابت 
كردن ماجرا براي رسيدگي نهادهاي قضايي هم به همين 
راحتي نبود. اما خوشبختانه در زمانه اي زندگي مي كنيم كه 
»فضاي مجازي« با همه بدي ها و آسيب هايش، توانسته در 

درستايشدنیایشیشهای

دارد. انسان  با ساخت تنديس هاي گوناگون و توتم سامان رضایی هراس از تنهايي قدمتي به اندازه قدمت تاريخ بشر 
)سرديسي از اجداد( تالش مي كرد مونس و ياوري براي خود دست و پا كند. هزاران 
سال بعد پادشاهان فرمان مي دادند در گورشان برده اي زنده بگذارند تا پس از مرگ 
هم غــول تنهايي سراغ شــان نيايد. همين نمونــه آخري براي اشــاره به ترس 
هستي شناسانه )اگزيستانسياليستي( انسان از تك افتادن كفايت مي كند. در سال 
 )loneliness minis ter( »2018ميالدي انگلستان، نخستين »وزير تنهايي
را وارد كابينه دولت كرد و به دنبال آن ژاپن و كانادا هم به دارندگان وزير تنهايي 
پيوستند؛ وزيري كه فقط به دنبال راه حلي براي مقابله با بحران تنهايي در جامعه 
كشور هاي ياد شده بود. بشر در 2 سال گذشته با پاندمي كرونا با خطر بيشتري از 
ســوي غول تنهايي روبه رو شــد. وزير تنهايي طي چند روز گذشته در شمايل 
دستكش التكسي مملو از آب گرم، دست مبتاليان ممنوع المالقات بيمارستان ها 
را  فشرد تا در عالم وهم و بيهوشي تصور كنند نزديكان آنها كنارشان هستند. اين 
تصوير آخر يادآوري مي كند كه براي رهايي از احساس تنهايي بايد دست به كار 
شــويم و راه حل هاي روانشــناس ها را به كار بگيريم تا از دست غول تنهايي رها 

شويم.
نخستين اصلي كه روانشناس ها براي رهايي از تنهايي توصيه مي كنند 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. به گفته متخصصان، 
اگر با اعتماد به نفس وارد گرو ه هاي واقعي و در شــرايط كرونا گروه هاي فضاي 
مجازي شويم مي توانيم با يافتن افراد هم ســليقه به تنهايي خود غلبه كنيم. از 
ويدئوچت براي ارتباط با ديگران استفاده كنيد. اين امكان جديد مي تواند والدين 
را هم از تنهايي درآورد. آنها در شــرايطي هستند كه احســاس تنهايي بيش از 
ساير گروه هاي سني تهديدشــان مي كند. در پايان تا مي توانيد با كسي كه به او 
اعتماد داريد و شما را درك مي كند حرف بزنيد. از دروني ترين و مگو ترين عوامل 
آزاردهنده تان بگوييد. غول تنهايي به اين موضوع آلرژي شديدي دارد و شما را 

ترك خواهد كرد.

دست در دست وزير تنهايي 

درحالی كه برخی بانك ها با 
ارسال پیامك به مشتریان خود از 
افزایش هزینه سرویس پیامكی 
به ۳۰ هزار تومان خبر می دهند، 
دبیر كانون بانك ها و مؤسسات 
اعتباری خصوصی گفته: هنوز 
تصمیمی برای افزایش هزینه 

سرویس پیامكی بانك ها گرفته 
نشده است اما احتمال اینكه 

در آینده نزدیك این نرخ افزایش 
یابد، وجود دارد.

 30000
تومان 

این در حالی است كه هزینه 
سرویس پیامكی بانك ها سال 
قبل از ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان به 
۱۵هزار تومان افزایش یافته 

بود. پیش از این بانك ها علت 
افزایش هزینه سرویس پیامكی 
را افزایش هزینه دریافتی شركت 

مخابرات اعالم كرده بودند.

 15000
تومان 

به گفته محمدرضا جمشیدی، 
دبیر كانون بانك ها و مؤسسات 

اعتباری خصوصی، طی 
بررسی های صورت گرفته در سال 
گذشته، به طور متوسط هزینه 

مخابراتی هر كارت حساب بانكی 
معادل ۴۰ تا ۴۸ هزار تومان 

می شود. ممكن است فردی در 
طول سال یك پیامك بانكی و 

فرد دیگری در شبانه روز چندین 
پیامك دریافت كند.

 48000
تومان 

برخي از اين اتريشي ها، درست مثل 
بچه هاي آب زيركاه  عينكي و چاپلوس 
كالس  هاي مدارس ابتدايي هســتند 
كه برخالف ادب و عصاقورت دادنشان 
هر چه آتش است از گور همان ها بلند 
مي شود. طوري مي چسبند به ناظم و 
مدير مدرسه كه آنها نيمي از وظايف 
خود و حتي ديده شده، شلنگ تنبيه 
دانش آموز هاي خاطي را هم به دست 

اين به ظاهر مودب ها مي سپارند.
بــراي نمونــه در نيمــه اول قــرن 
گذشــته فقط كافي بود تــا وليعهد 
امپراتوري شان به دســت يك جوان 
ملي گراي 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 شعله ور شود. 

به دنبال آن فقط يــك چند ميليون 
ناقابل آدم كشته شــد تا بچه مودب 
كالس خيالــش آســوده شــود كه 

همه  چيز تحت كنترل است.
يك قــرن گذشــته امــا در چند ماه 
گذشــته هم دولت  اتريــش، مفت 
و مســلم تســت كرونــاي بي صف 
مهمان شــان كــرده، كلــي حقوق 
و مزايــاي بيــكاري كرونايــي بــه 
حساب شان واريز كرده، واكسن هم كه 
وظيفه اش است تهيه كرده؛ اما حاال 
خبر رســيده در وين پايتخت اتريش 
كرور كــرور جمعيت با يــك حالت 
اعتراض طور و عصباني ريخته اند در 
خيابان و به محدوديت هاي مقابله با 

كرونا اعتراض مي كنند. 
برخي هم در فضاي مجازي و توييتر 
به ايــن اعتراض ناحــق، خيلي بحق 
اعتراض دارند. آنها كــه به اعتراض، 
اعتــراض دارند خالصه حرف شــان 
اين است كه گرسنگي و بی واكسنی 

نكشيدي، اعتراض يادت بره! 

 اعتراض
 به اعتراض

دویدن به مثابه تراپی
دويدن يك روزهايي رابطه مستقيمي با رنج ها 
دارد، هرچه رنج بيشتر باشد، ميل به دويدن 
بيشتر مي شود. اين را از خيلي از دونده هاي حرفه اي و نيمه حرفه اي شنيده ايد. 
چه آنهايي كه ركورددار هستند و چه كساني كه براي دل خودشان مي دوند. 
مثال خود من اين روزها كه قلبم مچاله است، بيشتر مي دوم. دليلش براي ما 
دونده ها مشخص است. روان رنج كشيده ات ميانه هاي دو به خلسه مي رود، 
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 
گرفته اي 10كيلومتر را با پيس )ســرعت( 6بدوي؛ به خــودت كه مي آيي 
مي بيني افسارگسيخته كيلومترها دويده اي و فقط پاهاي خسته ات را حس 
مي كني. نه اينكه با دويدن رنج به ته برسد، نه اينكه فراموش كني چه روز بدي 
داشتي و چه هفته سختي را پشت سر گذاشته اي نه؛ فقط از يك مسافتي به 
بعد ذهنت از همه  چيز خالي مي شود، افكار مي روند به ناكجاآباد و نشخوارهاي 
ذهني در يك خلسه خودخواسته دود مي شوند و مي روند هوا؛ به هيچ چيز فكر 

نمي كني؛ خاصيت دويدن همين است؛ فكرنكردن.
اين بي تحركي ذهن در ضربان باالي قلب و پمپاژ پشــت به پشــت خون به 
اعضاي بدن، توضيح علمي اش اين است كه اندورفين  كه يك مسكن  طبيعي 
در بدن است در مغز ترشح مي شود. يعني هرگامي كه برمي داري غدد توسط 
سيستم عصبي مركزي تحريك به ترشح اين هورمون مي شود و ذهن آشفته، 
نه تنها آرام می شود كه خوشحالي و شادي مي آيد و يك گوشه ذهن آرامت را 
قلقلك مي دهد؛ ساده بگويم دويدن حال بد را خوب مي كند. به همين خاطر 
ورزش- در اينجا بخوانيد دويدن- يك مخدر طبيعي است كه هميشه از طرف 
تراپيست ها براي فرار از سختي و افسردگي به مراجعه كنندگان توصيه شده 
است. اگر از من بپرسيد مي گويم در روزهاي سخت و افسرده بايد به »دويدن« 
معتاد شويم، بدويم و با هر قدم چيزي شبيه مورفين به روح و روانمان تزريق 
كنيم؛ مسكني كه اثرش تا يك مدت طوالني در بدنت مي ماند. دويدن به مثابه 
يك تراپي بي هزينه است كه بايد آن را يك گوشه  ذهن به عنوان راه حل 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 مي كني، »كمي بدوم تا فراموش كنم« 
و به خودت كه مي آيي كمي بيشــتر از كمي كه در ذهنت بوده دويده اي و از 

احساس رنج آور آن لحظه دور ودورتر شده اي و حالت خوب است.
ويرجينيا وولف در يادداشــت هاي روزانه اش مي نويسد: »از همه  چيز لذت 
مي برم. با وجود اينكه چيزي در درونم ناآرام اســت« وقتي به اين جمله فكر 
مي كنم ياد دويدن هايي مي افتم كه رنج را شكافته و كمكم كرده تا با دروني 
ناآرام از همه  چيز لذت ببرم. دويدن يعنــي چيزي در زندگي كه بتوان بر آن 

انگشت گذاشت و گفت: »خودش است« براي دوام آوردن و ادامه دادن.

وقتي از دو حرف مي زنيم

بهترين خبر اين روزها
سعيد برآبادي

تغييرات فوري پيش آمده به خاطر موج 
چهارم بيماري كرونا همه را غافلگير كرده. 
در شبكه هاي اجتماعي مردم مي پرسند، 
دولتي كه مي توانست با تعطيلي سفرهاي 
نوروزي جلوي 3رقمي شدن عدد فوتي ها 
را بگيرد چرا اينقدر دير وارد عمل شده؟ 
آنها برنامه ريزي كرده بودند براي شركت 
در كنكورهــا و آزمون هايــي كه معموال 
در ماه هاي اوليه ســال برگزار مي شوند؛ 
از آيلتس گرفته تا آزمــون كانون وكال و 

هنرستان ها.
همزمان با ايــن اتفاقات، كســب وكار، 
اگرچه نــه مثل قبــل اما ادامــه دارد. 
تعطيلــي و اعالم وضعيــت قرمز، فقط 
بهانه اي شــده براي دفاتر و مؤسساتي 
كه مسئوليت هاي خود را انجام نداده و 
حاال پشت اين تعطيالت كم اثر خودشان 
را قايــم كرده اند. در چنيــن وضعيتي، 
خيابان ها كماكان شــلوغ اســت، بسته 
بودن بازار بزرگ هــم دخلي به كاهش 
آمار مبتاليان نــدارد؛ كركره حجره ها 
اگرچه پايين اســت، خريد و فروش ها 
تلفنــي انجام مي شــود و بار به دســت 
مشــتري مي رســد البته با كمي هزينه 

بيشتر براي حمل ونقل.
نقشــه هايي كه وزارت بهداشت منتشر 
كرده از شــهرهاي قرمز ايــران، آدم را 

مي ترساند. 
مي شــود 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 به خاطر عدم اشراف روي 
آمارهــا، وضعيــت آن دو را مثبت اعالم 
كرده باشــد. قبرســتان ها دوباره دارند 
شلوغ مي شــوند و مردم نگران تر و البته 

بي خيال تر از قبل شده اند. 
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 نزديك ترين سوپري 
محل مراجعه كنيــد و ببينيد با يك ماه 
حقوق يك كارگر چند ســطل ماســت 
مي شود خريد و با اين سطل ها چند نفر را 

مي شود سير كرد.
بهار گرم امسال هم مزيد بر علت شده اما 
فعال از آن حشرات ريز سفيد كه با شروع 
ســال مي آمدند، خبري نيســت و اين 

مي تواند بهترين خبر اين روزها باشد.
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بر و برگ

ژوهانسبورگ؛ زندگي با طعم سياست و هنر

 ) Johannesburg ( يكي از مهم ترين شهرهاي آفريقاي شهنام صفاجو ژوهانسبورگ
جنوبي، قاره سياه و جهان امروز است؛ شهري بزرگ و پيچيده كه 
مي تــوان از منظر »حق زندگــي« با طعم سياســت و هنر به آن 

پرداخت.
در كالنشهر امروز ژوهانســبورگ، سياهپوستان با گذر از كابوس 
آپارتايد، زندگي مســالمت آميزي در كنار ســفيدهاي مهاجر از 
انگليس، هلند، آلمان و... دارند؛ اگرچه هنوز هم مي توان تفاوت ها 
و زخم هاي شديدي بين ســاكنان آسمانخراش هاي 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 ســال1886 و به دنبال 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 خرده فرهنگي اين شــهر، »موزه آپارتايد«بيش 
از همه خودنمايي مي كند كه با عكس ها، متن ها، اســناد صوتي 
و تصويــري، داســتان هايي الهام بخش از جنگ تــن به تن براي 

دمكراسي را ارائه مي كند.
نيوتاون )Newtown(را منطقه فرهنگي ژوهانسبورگ ناميده اند 
كه در آن مي توان شاهد تئاتر كوچه بازاري و موسيقي خياباني بود. 
اين محله بيشتر با مجسمه هاي چوبي به ســبك آفريقايي قابل 

شناسايي است كه در پياده روها يافت مي شود.
محله موســوم به Arts of Mainنيز يك مركز هنري است كه در 
سال هاي اخير رشد زيادي داشته است؛ وقتي يك تاجر آفريقايي 
تصميم گرفت خيابان فاكس از قلب ژوبورگ را بازسازي كند. اين 

محله تركيبي جذاب از گالري هاي هنري و بازار روز است.
ژوهانسبورگ شهر ُمد هم هست و در Fashion District ، موزه 
برن برگ ) Bernberg Museum ( و گوشه اي از خيابان دانكومب 
و جان اســموتز مي توان به نمايشــگاهي از طرح و ُمد طي 2قرن 

جاري رسيد.
تپه مشــروطه ) Constitution Hill ( يكي از مناطق الهام بخش 
ژوهانسبورگ است كه درك جامعي از پيامدهاي تاريخي و حقوقي 
مبارزه با نژادپرستي را سبب مي شود. اين مكان در باروي قلعه اي 
قديمي قرار گرفته كه از سال1892 قدمت دارد و زماني بازداشتگاه 

افرادي چون ماندال و گاندي هم بوده است.

در اين شــهر بزرگ، گالري هنر ژوهانسبورگ با عنوان اختصاري 
JAGبزرگ ترين كلكســيون هنري آفريقا بــوده و مجموعه اي 
باورنكردني از آثار اروپايي قرون 17و 18 و اشــياء و نقاشــي ها و 
صنايع دستي هنرمندان سياهپوســت سنتي آفريقايي را در خود 
جاي داده اســت.موزه هنر ويتــس ) Wits Art Museum( كه 
در ســال2012 تكميل و راه اندازي شــده نيز نخستين مجموعه 
هنر مدرن آفريقايي اســت كه داراي برنامه اي پويا از رويدادها و 

نمايشگاه ها بوده و برخوردار از 10هزار اثر خارق العاده است.
مقر دفتر كنگره ملي آفريقا )ANC( و پناهگاه مخفي نلسون ماندال 
در مزرعه ليليسليف كه در سال2008 به عنوان موزه بازگشايي شد 
هم از جذابيت هاي منطقه شمالي ژوهانسبورگ است كه داستان 

مبارزه سازمان يافته براي آزادي مدني را روايت مي كند.
در آفريقاي جنوبي زن ها 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 خيابان هــاي منتهي به آن، نوعي تفرجگاه 
به ســبك بلوار هاليوود بوده و با قرار دادن مجســمه برنزي برندا 
فاسيه، به بانفوذترين گروه هاي موســيقي جز آفريقايي هم اداي 

احترام شده است.
نكته آخر، »مراسم ويژه« است! فيلم ســينمايي ميثم شاه بابايي 
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 

به خود نديده است!

»گزارشــگري تخلف« نقش خوبــي ايفا كنــد و پرونده 
پنهان كاري را ببندد. حاال ديگر يكــي از ابزار هاي پركاربرد 
براي افشاگري و پيشگيري از فساد در دنيا، فضاي مجازي 
است. مخصوصا حاال كه موبايل هاي دوربين دار 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 نمي توان از آن چشم پوشي 
كرد و نبايد يك موضوع را پيش از محرز شدن منتشر كرد، اما 
محدود كردن اين فضا و فيلتر و حذف كردن برخي از بخش ها 
نمي تواند در روزگار فعلي سياست درست و تأثير گذاري باشد 
و در نهايت از آموزش و فرهنگسازي  مي توان براي كم شدن 

تهديدات اين فضا استفاده كرد.

عدد خبرعدد خبر

وقت را غنيمت دان آن قدر كه بتوانی
حاصل از حيات ای جان، اين دم است تا دانی

حافظ

واكسن،  اثر آندره  آ اوچيني

برداشت 
ناجوانمردانه 

با شروع سال جديد خورشيدي برآنيم 

كه در ســتون »بر و بــرگ« به معرفي 

خرده فرهنگ ها و ويژگــي  محله ها و  

شهرهاي جهان بپردازيم و از هنر مدرن، 

نقاشي، شعر، موسيقي، سينما و تقويم 

تاريخ به زبان عامه بنويســيم. عنوان 

اين ســتون هم برگرفته از ديوان اشعار 

ناصرخسرو است كه مي فرمايد:

در زير بر و برگ تو گريزد

گمراه ز سرماي جهل و گرما
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