
شبكه هاي اجتماعي هر كدام براي 
نوعي ارتبــاط طراحي شــده اند. 
طبيعي اســت كه بشــر در طول 
زندگي خود به انواعي از ارتباط نياز 
دارد. همچنين انسان ها در زندگي 
روزمــره خود ســطوح مختلفي از 
ارتباط را تجربه مي كنند؛ از روابط خانوادگي خيلي نزديك گرفته تا 
روابط خانوادگي دورتر، از جمع هاي دوستانه تا ارتباط هاي كاري 
و شغلي و همانگونه كه بخش مهمي از اطالعات و اخبار در همين 
جمع ها رد و بدل مي شد و مي شود شبكه هاي اجتماعي نيز هركدام 
عالوه بر ايجاد امكان و فضاي ارتباط، محل مناسبي براي تبادل نظر 
و همفكري هستند. همين وجه يعني كاركرد به عنوان رسانه آنها 
را در دنياي جديد قدرتمند و در عين حال اجتناب ناپذير ساخته 
اســت. شــبكه هاي اجتماعي همچنين در طراحي خود از نوعي 
الگو سازي  روابط حضوري بهره مي برند. توجه به اين الگو مي تواند 
عضو شبكه را متقاعد كند كه آيا اســتفاده از آن براي هدف مورد 
نظرش نتيجه بخش است يا نه. بي توجهي تعدادي از اعضا به اين 
الگو نيز مي تواند فرد را از ادامه حضور فعال در آن منصرف كند. در 

ميان شبكه هاي تازه تأسيس به نظر مي رسد كالب هاوس بر مبناي 
الگوي ميزگرد طراحي شده است. احتماالً همه ما طي سال هاي 
اخير در جلســات رونمايي و نقد كتاب و فيلم شــركت كرده ايم؛ 
جلسه اي كه يك اداره كننده، چند ميهمان صاحب نظر و تعدادي 
عالقه مند و دنبال كننده و پرسشگر دارد. بحث هاي اين جلسات در 
مورد يك موضوع خاص )كتاب، فيلم و...( است و پس از توضيح و 
تبيين بحث توسط صاحب نظران، افراد حاضر با اشاره اداره كننده 
مي توانند پرسش هاي خود را مطرح كنند. كالب هاوس با اتكا به 
اين الگو شكل گرفته است. از مزاياي اصلي آن اين است كه فضاي 
مناسبي براي گفت وگو ايجاد مي كند. اين شبكه البته كاركردهاي 
متفاوتي با فيســبوك و توييتر دارد و به نظر مي رســد در شرايط 
اجتماعي و سياسي ايران مي تواند در ايجاد همگرايي جامعه مؤثر 
باشد. پيش از آنكه به برخي جنبه هاي متمايز اين شبكه، صرف نظر 
از مثبت يا منفي تلقي شدن آن بپردازم، الزم مي بينم بر زمينه هاي 
ايجاد سوء تفاهم در شبكه هاي اجتماعي كه بر پايه متن استوارند، 
تأكيد كنم. زبان به عنوان ابزار ارتباطي چنان كه بزرگان فلسفه و 
ادبيات گفته اند محل سوءتفاهم است. در بهترين حالت هيچ گاه 
امكان اينكه كسي بتواند مراد و منظور خود را صددرصد به شنونده 
منتقل كند وجود نــدارد و هر انتقال مفهومي به لحاظ فلســفي 
ناقص است و يا همراه با اطالعات ناخواسته است كه بر محتوا تأثير 
مي گذارد؛ اين سوءتفاهم 3 پايه دارد؛ گوينده، شنونده و كلمات. 

ما در گفت وگو با توضيح بيشــتر و با اتكا به 
لحن، حالت چهره، صدا، تأكيد و ســكوت 

تالش مي كنيم تأثير سوءتفاهم ها را كم كرده و آنچه را مي خواهيم 
به شنونده منتقل كنيم. 
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نگاه
حميدرضا اسالمي ؛ عضو شوراي سردبيري

 شبكه اي  براي 
همگرايي و گفت وگو

وزير بهداشت وعده داد:

 واكسيناسيون عمومي با واكسن ايراني 
از نيمه ارديبهشت آغاز مي شود

درپي درخواست وزارت بهداشــت از ســتاد اجرايي فرمان امام براي كمك در تأمين نيازهاي 
بيمارستان هاي درگير با كرونا، 240دستگاه باي  پپ و اكسيژن  ساز 600ليتري ازسوي ستاد اجرايي 
به ارزش حدودي 50ميليارد تومان اهدا شد. محمد مخبر، رئيس ستاد اجرايي فرمان امام در جلسه 
ظهر ديروز با وزير بهداشت گفت: بيمارستان سيار فوق تخصصي و مجهز ستاد كه چند هفته پيش 
افتتاح و رونمايي شد، با 120تخت ظرف 24 ساعت آينده در كنار بيمارستان مسيح دانشوري و 
بوعلي مستقر خواهد شد و ارائه خدمات خواهد كرد.  سعيد نمكي، وزير بهداشت نيز در اين نشست 
با بيان اينكه نخستين نهاد و گروهي كه در ايام شيوع كرونا باعث دلگرمي ما شد، ستاد اجرايي فرمان 

امام بوده است، افزود: از ابتداي شيوع ويروس كوويد-19 و در اوج تحريم ها، 
براي توليد ماسك، گان، محلول ضدعفوني، دارو و ونتيالتور، ستاد اجرايي 

بالفاصله به ميدان آمد و كمك هاي قابل توجهي به ما كرد و از بسياري از تنگناها نجات مان داد كه 
اين اقدامات در تاريخ جمهوري اسالمي ايران خواهد ماند.

ادامه 
در صفحه23

ادامه 
در صفحه12

 موانع  ماليات گيري 
از خانه و خودروي  لوکس
 در حالي كه  شناسايي و مالك تعيين لوكس بودن خانه و خودرو، باعث سردرگمي  مجريان
و مردم شده،  رئيس سازمان امور مالياتي مي گويد قانون ماليات را از خرداد اجرا مي كند

هرچند رئيس سازمان امور مالياتی می گويد قانون ماليات 
را از خردادماه اجرا می كند اما بررســی پيچيدگی های 
قانوني نشان می دهد به احتمال زياد گرفتن ماليات از 
خانه ها و خودروهای لوكس چندان آسان نخواهد بود. 
قانون بودجه سال 1400، سازمان امور مالياتي را موظف 

مي سازد تا از خانه ها و خودروهاي لوكس ماليات گرفته 
شود و رئيس ســازمان امور مالياتي هم مي گويد: اين 
قانون را از خرداد ماه اجرا مي كند. بررسي مفاد قانون و 
پيچيدگي هاي آن نشان مي دهد به احتمال زياد گرفتن 
ماليات از آنچــه خانه ها و خودروهــاي لوكس ناميده 

مي شــود، چندان آسان نيســت و با توجه به نرخ تورم 
فزاينده، شناســايي و مالك تعيين گران قيمت بودن يا 
لوكس بودن خودرو تنها براساس اعداد پيش بيني شده 
در قانون بودجه امسال، باعث سردرگمي  مجريان و البته 

مردم مي شود. صفحه4 را بخوانيد.

 توصيه كارشناسان و مسئوالن هيئت هاي مذهبي 
براي دومين رمضاني كه  با روزهاي سخت كرونا همراه شده است

 تخفيف هاي 5تا 25درصدي ميادين ميوه و تره بار 
به مناسبت ماه مبارك رمضان

 شب هاي رمضان با 29برنامه »بر آستان جانان«  در تهران

 بسياری از شهروندان در كشور هاي منطقه خاورميانه در سايه 
بحران های اقتصادی بی سابقه، ماه رمضان را آغاز می كنند

ابزارهاي نا كارآمد، روشن
فناوري هاي نو، خاموش

 مقابله با شيوع كرونا به جاي
 تجهيزات غيرموثر مانند تونل 

 ضدعفوني،  به ابزارهاي هوشمند
 مثل اپليكشين هاي ردياب نياز دارد

  جدال بر سر كالب هاوس ادامه دارد

  سخنگوي قوه قضاييه:
 مديريت فضاي مجازي به عهده 

دولت و وزارت ارتباطات است

  سخنگوي دولت:
ديدگاه دولت باز بودن شبكه هاي 

اجتماعي است

 دور سوم گفت وگوهاي برجام فردا 
در حالي آغاز مي شود كه ايران از 
آغاز غني سازي 60درصدي خبر داد

در هفته هاي اخير تب حضور در شبكه 
اجتماعي كالب هاوس ازسوي كاربران 
ايراني حسابي باال گرفته تاحدي كه 
عده اي معتقدند اين شبكه اجتماعي 
به يكي از وزنه هــاي مؤثر در تبليغات 
انتخاباتي تبديل خواهد شد؛ موضوعي 
كه به نظر مي رســد سبب شــده در 
روزهاي اخير حاشــيه هاي بسياري 
پيرامون آن ايجاد شــود. اهميت اين 
موضوع نزد افكار عمومي چنان بود كه 
به پربحث ترين موضوع نشست ديروز 
سخنگوي قوه قضاييه با رسانه ها بدل 
شد.  غالمحسين اسماعيلي، سخنگوي 
قوه قضاييه دربــاره آن گفت: فضاي 
مجازي هم نيازمند مديريت اســت. 
اين مسئوليت برعهده دولت و وزارت 
ارتباطات اســت و چنانچه در انجام 
وظايف قصور كردند، بايد پاســخگو 

باشند.  صفحه هاي 2 و 11را بخوانيد.

دور ســوم مذاكرات وين بــراي لغو 
تحريم ها  فردا درحالي از ســر گرفته 
مي شــود كه ديروز عباس عراقچي، 
رئيس تيم مذاكره كننده كشور از آغاز 
غني ســازي  60دردصدي اورانيوم در 
ايران خبر داد. خبر جديد عراقچي از 
ميزان غني سازي  ايران در حالي اعالم 
شــد كه پيش تر مقام معظم رهبري 
ســال گذشــته در ديدار بــا مجلس 
خبرگان رهبري در سخناني اعالم كرده 
بودند: جمهوري اســالمي از مواضع 
منطقي خود در موضوع هسته اي كوتاه 
نخواهد آمد و براساس مصلحت و نياز 
كشــور تا آنجا كه الزم باشد، حتي تا 
غني ســازي  60درصد پيش خواهد 

رفت. صفحه 2  را بخوانيد.

مذاکرات وين
با غني سازي 60درصد

 فرمان اختالل
از کجا آمد؟

دومين رمضان متفاوت

در دوران كودكي و نوجواني 
ما، مــردم بــا رســانه هاي 
نوشتاري همچون كتاب، مجله 
و روزنامه سر و كار داشتند و 
هر طرز فكر و ســليقه اي هم 
براي خود رسانه هايي داشت؛ 
بعضي به همان رســانه هاي قديمي عادت كرده بودند و 
 بعضي ديگر هم از رسانه هاي جديد موجود نهايت بهره  را 

مي بردند.
 مناســبت ها و آيين هاي مذهبي و ملــي انگيزه اي بود 
تا نشــريات به اخبار و مقاالت خاص توجه كنند. از آن 
جمله در  ماه رمضان، بحث ها و بررسي هاي ديني  ـ علمي 
جذابيت قابل توجه داشت؛ مثاًل مجله هاي مذهبي نظير 
ماهنامه درس هايي از مكتب اســالم، ماهنامه مسجد 
اعظم، هفته نامه نداي حق يا نشــريات ادبي، فرهنگي 
و تاريخي همچــون ارمغان، وحيد، گوهــر مقاالتي به 
 ســبك و ســياق خود به مناســبت ماه رمضان منتشر 

مي كردند. 

ماهنامه درس هايي از مكتب اســالم نخســتين نشريه 
حوزه علميه قم است كه از سال 1337تاكنون پيوسته 
انتشار مي يابد؛ امتيازي كه كمتر نشريه اي در كشور ما به 

علل مختلف از آن برخوردار بوده است.
 اين نشــريه همچنان و كم وبيش بر همان خط مشــي 
منتشر مي شــود و هنوز هم خوانندگان و خواهندگان 

خود را دارد. 
در دهه 40و 50 اين نشــريه در ميــان طيف مردمان 
متدين و مذهبي شــايد از هر نشريه ديگري محبوب تر 
بود و مشتركان بسيار داشــت. تأثير ادبيات و فرهنگ 
مذهبي مندرج در مكتب اســالم در دهه هاي پيش از 
انقالب موضوع قابل توجهي اســت و بررســي آن الزم 

به نظر مي رسد. 
اعضــاي هيــأت تحريريــه و نويســندگان آن جــزو 
شخصيت هاي برجســته ديني معاصر بوده اند؛ از جمله 
ناصر مكارم شيرازي، جعفر ســبحاني، سيدعبدالكريم 
موسوي اردبيلي، مرتضي مطهري، موسي صدر و حسين 

نوري همداني. 
اعضاي ماهنامــه كوشــش مي كردند در كنــار طرح 
انديشــه ها و مضاميــن نو، ســطح مطالعــات ديني 
را افزايــش دهنــد. در ايام مــاه رمضان نيــز مقاالت 

متعددي به قلم اســتادان و طلبه ها 
و ديگــر نويســندگان دربــاره 

 مباحــث مذهبــي اجتماعــي مرتبــط بــا روزه
 منتشر مي شد. 

يادداشت
احمد مسجدجامعي ؛ عضو شوراي اسالمي شهر تهران

 احترام به ماه خدا 
و ترويج اخالق
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   در ديدار سيدحسن با رهبرمعظم  انقالب چه گذشت؟
سيدياسر خميني در شرح جزئيات ديدار برادرش سيدحسن خميني 
با رهبر معظم انقالب و توصيه ايشــان به سيدحسن خميني گفت: 
مطابق با رويه اي كه اخوي دارند، به ديدار رهبر معظم انقالب رفتند. 
نزديكان مي دانند كه رابطه ايشان با رهبري، رابطه اي است همانند 
پدر و فرزندي. در ضمن مباحث مطرح شده، طبيعي است كه بحث به 
مسائل انتخابات و حضور مردم مي كشد. اخوي مي گويند كه بسياري 
از بزرگان و جريانات سياسي از ايشــان خواسته اند كه كانديداي 
انتخابات شوند و از رهبري جوياي نظر مي شوند، ايشان هم به رغم 
اينكه معموالً به اين گونه امور وارد نمي شوند، اما به جهت رابطه خاصي 
كه با اخوي دارند و تأكيد اخوي بر اطالع از نظر ايشان، صالح را در اين 
كار تشخيص نمي دهند و مي فرمايند، اگر هريك از فرزندان من از من 
مشورت مي گرفتند من همان را مي گفتم. البته اخوي در پايان از ايشان 
اجازه مي گيرند كه مسئله را اعالم كنند و ايشان بزرگوارانه مي پذيرند. 
با توجه به اين توصيه، طبيعي است كه تصميم ايشان روشن است و 
اخوي يقينا تصميمي براي كانديداتوري ندارند. اميدوارم انتخابات 
پيش رو به صورت پرشوري برگزار شود. الزم است، به نيابت از اخوي از 
همه شخصيت هاي حقيقي و حقوقي كه از ايشان دعوت كردند، تشكر 
كنم. ايشان خود را خدمتگزار مردم مي داند و براي صالحديد مردم 
و انقالب حاضر به هرگونه ازخودگذشتگي است و در هر جايي باشد، 

خدمتگزار و دلسوز مردم است. )جماران( 

خبر

آخرين خبر ها از بررسي صالحيت 
نامزدهاي شوراي شهر 

نخستين گزارش هاي رسمي منتشر شده از وضعيت بررسي صالحيت 
داوطلبان شوراهاي شــهر اســتان تهران حكايت از تأييد صالحيت 
حداكثري آنهــا در هيأت هاي اجرايي دارد. اين هيأت ها بيشــتر وزن 
دولتي دارند و هنوز خبري از بررسي صالحيت ها در هيأت هاي نظارت 
كه نمايندگان مجلس تركيب اصلي آنها را شكل مي دهند نيست. اين 
در حالي اســت كه برخي چهره هاي سياسي شــناخته شده تر خبر از 
ردصالحيت خود در هيأت هاي نظارت با اعمال نفوذهاي سياســي از 

طرف مجلس مي دهند. 
با وجود اين تعداد كلي تأييد صالحيت ها در هيأت هاي اجرايي تفاوت 
چنداني با انتخابات شــوراهاي شهرهاي تهران در ســال9۶ نداشته 
است. در آن دوره حدود 91درصد داوطلبان شوراهاي شهرهاي تهران 
تأييد صالحيت شده بودند. رئيس ستاد انتخابات استان تهران از تأييد 
صالحيت 90 درصد داوطلبان انتخابات شوراهاي شهرهاي استان تهران 
معادل 5 هزار و ۳2۶ داوطلب خبر داده است. براساس گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، شكراهلل حسن بيگي در مورد وضعيت تأييد صالحيت 
داوطلبان انتخابات شورا هاي شهر استان تهران گفت: براساس تقويم 
انتخاباتي پيش بيني شده، از روز 2۳ اسفندماه 99، كار بررسي صالحيت 
داوطلبان ششمين دوره انتخابات از سوي هيأت هاي اجرايي آغاز شد و 
در نهايت از 5 هزار و 9۳8 داوطلب، تعداد 5 هزار و ۳2۶ داوطلب معادل 
90 درصد توسط هيأت هاي اجرايي تأييد صالحيت شدند. او با بيان اينكه 
511 داوطلب معادل 9 درصد از ثبت نام كنندگان توسط هيأت اجرايي 
تأييد صالحيت نشدند تصريح كرد: 101 داوطلب نيز معادل يك درصد 
از داوطلبان ثبت نام شده انتخابات شورا هاي شهر استان تهران، انصراف 
دادند. رئيس ستاد انتخابات استان تهران افزود: علت اصلي عدم تأييد 
صالحيت 511 داوطلب انتخابات شورا هاي شهر استان تهران، به دليل 

نقص مدارك مورد نياز بوده است.

توضيحات وزير كشور درباره حوادث 
آبان ماه 98 به مجلس 

ديروز عضو هيأت رئيسه مجلس جوابيه وزير كشور به ادعاي نماينده 
تبريز درباره اتفاقات آبان ماه سال1۳98 را قرائت كرد تا بار ديگر شاهد 
توضيحات عبدالرضا رحماني فضلي درباره حوادث آن ســال باشيم؛ 
توضيحاتي كه در گذشته نيز به نمايندگان مجلس ارائه شده بود، اما 
اين بار در نشســت علني ديروز مجلس رســانه اي هم شد. به گزارش 
ايرنا، وزير كشور در اين جوابيه كه در پاسخ به »احمد عليرضابيگي« 
 نماينده تبريز در مجلس كه در جلســه 19فروردين ماه با اشــاره به 
برگزاري انتخابات از ســوي رحماني فضلي، گفته بود اين وزارتخانه 
در حوادث آبان ماه98 نقش داشــته و صالحيــت برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري 1400 را ندارد، قرائت شد، گفته است: همه مسئوالن 
و آگاهان مسائل كشور به خوبي واقف هستند كه قانون اصالح مصرف 
سوخت براساس مصوبات شوراي  عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا 
و پس از چند مرحله تعويق در سال 1۳98 با هماهنگي مراجع مذكور 
اجرا شده است  و شوراي امنيت كشور در زمان خودش با جمع بندي 
نظرات اعضا و استانداري هاي سراسر كشور، پيامدهاي احتمالي اجراي 
اين طرح را به مقامات عالي اعالم كردند كه مستندات آن موجود و در 
مراجع ذي صالح ارائه شده است.  رحماني فضلي تصريح كرده  است: ارائه 
اعداد و ارقام غير واقعي و مورد پسند رسانه هاي معاند و مغاير با اطالعات 
رسمي و اعالم شده كميسيون هاي ذيربط مجلس از سوي نماينده اي 
كه خود در مجلس قبل در يكي از همين كميسيون ها عضويت داشته 
است و به واسطه سوابق شغلي در سطوحي از فرماندهي انتظامي در صف 
و ستاد بحران هاي اجتماعي را تجربه كرده  است، حتما مي تواند از سوي 
مراجع نظارتي مجلس شوراي اسالمي از جمله هيأت نظارت بر رفتار 

نمايندگان مورد توجه، بررسي و رسيدگي دقيق قرار گيرد.

 نطنز
48ساعت بعد از حادثه

زاكاني: بخش عمده امكانات غني سازي 
كشور از دست رفت و ايران به بهشت 

جواسيس تبديل شده است

به فاصله 48ســاعت بعد از انفجار در تاسيسات نطنز 
ريشــه يابي و چندو چون بروز اين حادثه مورد توجه 

صاحب نظران قرار گرفته است.
عيان بودن رد پاي تروريســم و خرابــكاري در آن از 
يك سو و هشدار برخي مقامات نسبت به جريان نفوذ 
در اين حادثه از سوي ديگر سبب شده است كه نطنز 
و حادثه اخير در آن به بحث پردامنه و بازتابي تبديل 
شود كه از سياست داخلي و سياست خارجي اخبار و 

تحركات آن را تحت تأثير خود قرار دهد.
 در جديد ترين واكنش ها به چند و چون بروز اين حادثه، 
عليرضا زاكاني، نماينــده و رئيس مركز پژوهش هاي 
مجلس در يك برنامه تلويزيوني با انتقاد از دستگاه هاي 
امنيتي ايران افشا كرد كه در جريان حادثه نطنز بخش 
عمده امكانات غني سازي كشور از دست رفت و ايران 
به بهشت جواسيس تبديل شــده است. او همچنين 
مدعي شده  كه بخشــي از تأسيسات را براي تعمير به 
خارج از كشور مي فرســتند و آن قطعات با ۳00 پوند 
مواد منفجره بر مي گردد و سيســتم امنيتي توجهي 
نمي كند. نمايندگان مجلس بعــد از بازديد از ميزان 
خسارات وارد شــده، خون گريه مي كردند. بخشي از 
تأسيســات كامال تعطيل و هزاران سانتريفيوژ از رده 
خارج شد. او بدون اشاره به نهاد امنيتي خاصي، گفت 
كه جاســوس ها دارند جوالن مي دهند و اين شرايط 
را نگران كننــده خواند. موضوع مــورد تأكيد زاكاني 
پيش تر مورد توجه اســحاق جهانگيري، معاون اول 
رئيس جمهوري قرار گرفته بود. او دوشــنبه با تأكيد 
بر اينكه يكي از اصلي ترين مسائل كشور اين است كه 
دستگاهي حاضر به پاسخگو بودن در يك مرجع ديگر 
نيســت، در ارتباط با حوادث نطنز گفت: بايد بررسي 
شود دستگاهي كه مسئول بوده  جلوي اقدامات دشمن 
را بگيرد و در اين زمينه توفيقي به دست نياورده است، 
بازخواست شود و مردم بايد بدانند كه منابع، اعتبار و 

حيثيت كشور خرج چه اقداماتي مي شود.
در پــي اظهــارات جهانگيــري، اميرحســين 
قاضي زاده هاشمي، نايب رئيس مجلس نيز در واكنشي 
مشــابه گفت: بايد اين خرابكاري از نظر امنيتي مورد 
بررسي قرار گيرد. بايد مشــخص شود حفره امنيتي 
كجاست كه براي چندمين بار در نطنز چنين اتفاقي رخ 
داده است. نهادهاي امنيتي بايد پاسخگو باشند. حتما 
حفره امنيتي در نطنز وجود دارد كه مرتباً به اين سايت 
هسته اي ضربه وارد مي شود. او افزود: اينكه بگويند كار 
اسرائيل بوده اســت، كافي نيست. دستگاه اطالعاتي 
و امنيتي چرا نتوانســته مانع از خرابــكاري آمريكا و 
اسرائيل در سايت هسته اي نطنز شود و براي دومين بار 

اسرائيل توانسته در اين سايت خرابكاري كند.
در بحث واكنش ها به حادثه نطنز ســخنان فريدون 
عباسي، رئيس كميسيون انرژي مجلس كه در دولت 
محمود احمدي نژاد رياست سازمان انر ژي اتمي را بر 
عهده داشت نيز قابل توجه و تامل است. او با توصيف 
اينكه طراحي دشمن در حادثه نطنز خيلي قشنگ بود، 
 از وقوع انفجار در سيستم توزيع برق سانتريفيوژها در 

اين حادثه خبر داد.

با كناره گيري سيدحسن خميني از كانديداتوري در 1400 و تأكيد ظريف بر عدم ورود خيز انتخاباتي اصالحات در محاق 
به انتخابات شرايط اصالح طلبان براي رقابت با اصولگرايان دشوارتر شده است

با اعالم تصميم قطعي سيدحسن خميني مبني 
بر عدم حضور در انتخابات رياســت جمهوري اصالحات

به دنبال نظر مقام معظم رهبري، به نظر مي رسد 
صحنه رقابت هاي انتخاباتي دچار تحول اساسي شده است، 
چراكــه اين تصميــم عالوه بــر اينكه بر آرايش سياســي 
اصالح طلبان تأثير قابل توجهي برجا مي گذارد، قطعا اردوگاه 
اصولگرايان را هــم به فكر فرو خواهد برد. امــا آنگونه كه از 
تحوالت سياســي كشــور برمي آيد، جبهه اصالحات بايد 
به دنبــال ســرمايه گذاري روي چهره هاي ديگري باشــد؛ 
موضوعي كه دســتيابي به آن چندان هم آسان نيست.در 
شرايطي كه اصالح طلبان حساب ويژه اي روي كانديداتوري 
سيدحسن خميني باز كرده بودند و حتي گفته مي شد برخي 
تداركات براي فعاليت هاي انتخاباتي وي درحال انجام و شعار 
»همه با هم« نيز براي كمپين انتخاباتي وي انتخاب شده بود، 
به نظر مي رســد اجماع انتخاباتي جبهــه اصالحات باز هم 
درخطر قرار گرفته اســت؛  موضوعي كه نهاد اجماع ســاز 
اصالح طلبان از مدت ها قبــل به دنبال تحقــق آن بود و با 
سازماندهي تشكيالتي و ساختاري و برگزاري نشست هاي 
منظم مي  كوشيد از بين 4 گزينه محمد جواد ظريف، اسحاق 
جهانگيري، سيدحسن خميني و محسن هاشمي به انتخاب 
واحد و مورد اجماع برسد. آنچه قطعي است اينكه سيدحسن 
خميني از ديدگاه اصالح طلبان واجد ويژگي هاي كانديداي 
مورد اجماع بود و مي توانست با موج آفريني در سطح جامعه، 
كارزار انتخاباتي اصالح طلبان را با موفقيت پيش ببرد. در اين 

ميان اگرچه انتقاداتي پيرامون نداشتن 
تجربه كافي در عرصه سياست عملي 

و مسئوليت هاي اجرايي ازسوي 
سيدحسن خميني مطرح بود، اما 
بــرآورد اصلــي ايــن بــود كه 
قابليت هاي مطرح شدن به عنوان 

چهره اي مورد اقبال مردم را دارد و 
برخي نظرسنجي ها نيز مبين 

اين نكته بود كه او جزو 
چهره هايي است كه 

درصورت حضور در عرصه رقابت هاي انتخاباتي از گزينه هاي 
مورد اقبال جامعه به حساب مي آيد و از شانس نسبي براي 
پيروزي بر كانديداي اصولگرا برخوردار است. اما در شرايط 
كنوني اصالح طلبان بايد به دنبال گزينه جايگزين باشند و 
براي نيل به اين مقصود ناگزير به سراغ راهكارهاي جديدي 
بروند كه معرفي يك كانديدا از هر حزب و به دنبال آن رايزني 
براي حصول اجماع نهايــي بر نام يكي از ايــن كانديداها، 
مي تواند يكي از اين راه ها باشد. ازســوي ديگر آنگونه كه از 
شواهد امر برمي آيد، راه ديگر كه البته طرفداران مهمي هم 
در جبهــه اصالحــات دارد، يافتن گزينــه جايگزين براي 
سيدحســن خميني از ميــان چهره هايي مانند اســحاق 
جهانگيري، محمد جواد ظريف و محسن هاشمي است كه 
اجماع روي نام هريك از اين افراد با دشواري هاي ويژه خود 
مواجه اســت. درحالي كه به نظر مي رسيد گردش نظرها در 
جبهه اصالحات به سمت ظريف اســت، اما او دردسرهاي 
خاص خود را با طيف وسيعي از اصولگرايان دارد تا جايي كه 
برخي معتقدند يكي از اصلي ترين اهداف پخش سري دوم 
ســريال گاندو از رســانه ملي در چنين مقطعي، از ميدان 
به در كردن ظريف است و البته شائبه هاي ردصالحيت وزير 

امورخارجه هم مطرح است. 
در چنيــن فضايي هم بود كه ظريف با انتشــار پســتي در 
صفحه رسمي اينستاگرام خود، بر عزم پيشين اش مبني بر 
عدم حضور در كارزار رقابت  هاي انتخاباتي تأكيد كرد. وزير 
امورخارجه از مخالفان داخلي مي خواهــد اجازه دهند او و 
تيم مذاكراتي اش بر رفع تحريم هــا تمركز كنند و »نگران 
سنگ اندازي ها، اتهامات و فضاسازي هاي مسموم انتخاباتي 

نباشند«. 
ظريف عالوه براينكــه ايجاد فضاي دوقطبــي در جامعه را 
اتهامي نــاروا مي داند، عنوان مي كند كــه از »رأي آوردن« 
خود نگران است و تداوم فشارها، آزارها، افتراها و تهديدها 
مي تواند در عزم او براي »نيامدن« تأثير معكوس داشته باشد.  
اين جمالت آخر گمانه زنی درباره عدم حضور او در انتخابات 
را زيرســوال برده و احتمال حضــورش را مطرح 
كرده اســت.  اما در اين ميان قطعيت يافتن 

خروج سيدحسن خميني از گردونه كانديداهاي انتخابات 
رياست جمهوري فقط اصالح طلبان را با چالش  مواجه نكرده، 
بلكه به نظر مي رســد اصولگرايان نيز با دردسرهايي مواجه 
خواهند شــد كه مربوط به حضور يا عدم حضور رئيسي در 

ميدان انتخاباتي است. 
  براساس آنچه از شــرايط فضاي انتخاباتي كشور استنباط 
مي شود، به نظر مي رســد احتمال حضور رئيسي در عرصه 
انتخابات رياســت جمهوري به عنوان كانديداي مورداجماع 
اصولگرايان روز بــه روز درحال كاهش يافتن اســت و اين 
موضوع مي تواند آرايش سياسي اين طيف را كامال دگرگون 
كند، چراكه در غياب رئيسي حصول اجماع مطلوب درميان 
اصولگرايان ســخت تر مي شــود و گزينه هــاي اين جريان 
سياسي، كه خود را بالقوه پيروز انتخابات خردادماه قلمداد 
مي كنند، به راحتــي عرصه را براي چهره هــاي ديگر خالي 

نخواهند كرد. 

فرمان اختالل كالب هاوس از كجا آمد؟
 اسماعيلي: مديريت فضاي مجازي بر عهده 

دولت و وزارت ارتباطات است
 ربيعي: ديدگاه دولت بازبودن شبكه هاي 

اجتماعي است
در هفته هاي اخير تــب حضور در شــبكه اجتماعی 

كالب هاوس ازسوي كاربران ايراني حسابي باال گرفته قضايی
تاحدي كه عده اي معتقدند اين شبكه اجتماعي به يكي 
از وزنه هاي مؤثر در تبليغات انتخاباتي تبديل خواهد شد؛ موضوعي كه 
به نظر مي رسد سبب شده در روزهاي اخير حاشيه هاي بسياري پيرامون 
آن ايجاد شود. اهميت اين موضوع نزد افكار عمومي چنان بود كه به 
پربحث ترين موضوع نشست ديروز سخنگوي قوه قضاييه با رسانه ها بدل 
شد.  غالمحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه درباره آن گفت: 
فضاي مجازي هم نيازمند مديريت است. اين مسئوليت برعهده دولت 
و وزارت ارتباطات است و چنانچه در انجام وظايف قصور كردند، بايد 

پاسخگو باشند. ما هم دراين مسير موضوعات را تعقيب مي كنيم.

مكرراً از رهاشدگي فضاي مجازي انتقاد كرده ايم
اســماعيلی ادامه داد: ما اين موضوع را بخشي از حوزه فضاي مجازي 
مي دانيم كه نيازمند مديريت و ساماندهي است و مكررا ما و رهبرمعظم 
انقالب از رهاشدگي فضاي مجازي انتقاد كرديم. حتما همان گونه كه 
فضاي حقيقي، زميني، آبي و دريايي و گمركات ساماندهي مي شوند، 
فضاي مجازي هم نيازمند مديريت است.سخنگوی قوه  قضاييه گفت 
كه موضع رسمی اين قوه در مورد كالب هاوس عدم ورود به فيلترينگ 
است و دولت مسئول بررســی محتوا و تدبير در فضای مجازی است. 
موضع گيري اسماعيلي درباره كالب هاوس به دليل همزماني نشست 

رسانه اي سخنگوي دولت، از سوي علي ربيعي بي پاسخ نماند.

  كسي نبايد از آگاهي مردم واهمه داشته باشد
علی ربيعي نيز در نشســت خبري ديروز خود درباره اظهارنظرهاي 
ضد   ونقيض درباره بسته شدن شبكه اجتماعي كالب هاوس و نظر دولت 
در اين زمينه گفت: كسي نبايد از آگاه شدن مردم واهمه داشته باشد. 
برخي خودشان توانايي گفت وگو با مردم و نخبگان را ندارند و از صحبت 

دولتمردان با مردم هراسان شده اند.
ربيعي با اشاره به دســــــتور رئيس جمهور به وزير ارتباطات افزود: 
اوال جزئيات را به مردم بگويند و ثانيا مطابق قانون از اختالل كنندگان 
شــكايت و از اهرم هاي قانوني موجود براي پاســخگويي متخلفان 
و همچنين براي حفظ فضاي ايجاد شــده و باز شــده استفاده كنند. 
ديدگاه دولت؛ باز بودن اين شبكه اجتماعي است. از نخستين روزهاي 

فروردين ماه بود كه موج استفاده از كالب هاوس در ميان كاربران ايراني 
به راه افتاد و درمدت كوتاهي حضور چهره هاي مختلف سياســي و 
اجتماعي در فضاي گفت وگوي اين شبكه اجتماعي، نويد ظهور پديده اي 
را مي داد كه محيط مناسبي براي گفت وگو و طرح نقدهاي جامعه ايراني 
فراهم كرده است. برهمين اساس هم بود كه چهره هاي مختلف سياسي 
- رســانه اي از طيف هاي گوناگون به اين شبكه پيوستند و مباحثات 
پر سروصدايي هم در آن شكل گرفت و انعكاس گسترده اي در رسانه هاي 
كشور داشت. عالقه كاربران ايراني به كالب هاوس حتي پاي وزرايي 
مانند آذري جهرمي و ظريف را هم بــه گفت وگوهاي پرمخاطب اين 
شبكه اجتماعي باز كرد؛ چراكه به نظر مي رسيد در پايان دولت يازدهم 
فضاي مناسبي براي بيان و نقد عملكردها مهيا شده است. استقبال 
روزافزون مخاطبان ايراني  از كالب هاوس سبب شد از همان نخستين 
روزها، زمزمه هايي از گوشــه و كنار مبني بر احتمال فيلترينگ اين 
شبكه اجتماعي شنيده شود و حتي برخي رسانه هاي اصولگرا انگشت 
اتهام را به سوي دولت نشانه رفتند و از قوه قضاييه درخواست كردند 
كم كاري دولت در فيلترينگ چنين شــبكه هاي اجتماعي را جبران 
كند. دغدغه  فيلترينگ كالب هاوس را خبرنگاران روز 17فروردين ماه و 
در حاشيه مراسم معارفه دادستان نظامي تهران با دادستان كل كشور 
هم مطرح كردند و محمدجعفر منتظري در جواب اينكه »فيلتر شدن 
كالب هاوس در دستوركار قرار دارد يا خير؟« اعالم كرد: »هنوز راجع 
به اين مسئله تصميم گيري نشده است.« اما حضور بي دردسر كاربران 
ايراني در كالب هاوس زمان زيادي طول نكشــيد و از عصر پنجشنبه 
19فروردين، اختالل در دسترسي به اين شبكه اجتماعي آغاز شد و 
انتقادات بسياري را به همراه داشت؛ موضوعي كه در ابتدا عنوان شد 
به دليل مشكالت فني رخ داده اســت، اما با ادامه اختالل ها مشخص 
شد مشكل از اپراتورهای همراه اول است؛ اقدامي كه با واكنش وزارت 
ارتباطات هم مواجه شد و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، 
به اين اپراتورها 24ســاعت فرصت داد »اختالل مشــهود در شبكه 
اجتماعي كالب هاوس را برطرف كنند« و ديروز با پايان اين اولتيماتوم 
وزارت ارتباطات با استناد به ماده 7۳7 قانون مجازات اسالمي به دليل 
آنچه »اختالل عمدي« اعالم شد، شكايتي از آنها به دادسراي عمومي و 
انقالب تهران ارائه كرد. برهمين اساس هم بود كه 1400 فعال رسانه اي 
 نامه اي  به سيدابراهيم رئيسي نوشته و خواستار ممانعت از اختالل در 

فعاليت كالب هاوس شدند.

   قدرداني روحاني از مسكو
حسن روحاني، رئيس جمهوري نيز در ديدار سرگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه با اشاره به عالقه مندي جمهوري 
اسالمي ايران براي توسعه همكاري هاي منطقه اي، از توسعه اين همكاري ها با هدف كمك به برقراري صلح و ثبات 
در منطقه به عنوان اقدامي راهبردي در مقابله با يكجانبه گرايي آمريكا و مداخله در امور منطقه از سوي اين كشور 
استقبال كرد. به گزارش ايسنا، رئيس جمهور با قدرداني از مواضع و حمايت هاي مسكو از مذاكرات هسته اي، بر تداوم 
تالش ها براي حفظ و احياي برجام به عنوان يك توافق چندجانبه بين المللي كه الگويي براي حل و فصل مشكالت 
از مسير مذاكره و ديپلماسي بوده است، تأكيد كرد و گفت: امروز آمريكا و همه دنيا به اين نتيجه رسيده اند كه فشار 

حداكثري شكست خورده و تنها راه آمريكا براي بازگشت به برجام، لغو تحريم هاست.

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان ديروز 
ميزبان ســرگئي الوروف، همتاي روسي اش بود. او 
بعد از مذاكراتي دوجانبه با الوروف در نشست خبري 
حاضر شد و نسبت به حادثه نطنز، تحريم هاي جديد 
اتحاديه اروپا عليه جمعي از مقامات ايران و همچنين 
شماي پيش روي تهران در مذاكرات وين اعالم نظر 
كرد. او در آغاز سخنانش با اشاره به خرابكاري اخير 
در سايت هسته اي نطنز گفت، اسرائيلي ها فكر كردند 
اين حمله باعث ضعيف شدن دست ما در مذاكرات 
وين خواهد شد، اما در مقابل باعث تقويت موقعيت ما 
خواهد شد. او تأكيد كرد كه اين اقدامات خرابكارانه و 
تحريم ها به آمريكا ابزار برتری در مذاكرات نخواهد داد.

او در همين رابطه ادامه داد كه آمريكايي ها بايد يك 
واقعيت را درك كنند كه تحريم يك ابزار براي گرفتن 
امتياز از ايران نيســت. تحريم ها  باري است بر دوش 
سياست خارجي آمريكا كه تا امروز فقط نتيجه متضاد 
داده است. فراموش نكنند زماني كه آقاي ترامپ روي 
كار آمد ايران ۳00كيلو اورانيوم غني شــده داشت و 
امروز باالي 4هزار كيلو دارد. وي گفت:  اين را آمريكا 
بايد بعد از 42سال امتحان مردم ايران فهميده باشد 

كه راه برخورد با ايران، تهديد و تحريم نيست.

اگر اسرائيل مسئول باشد، پاسخ خود را خواهد 
گرفت

وي همچنين ادامه داد: خيال مي كنند آنچه در نطنز 
رخ داد اهرم هاي ايران را كم مي كند. اين امكان برای 

ايران به وجود آمد كه به صورت قانوني و مشروع و براي 
جبران اين حماقت تروريستي، از هر امكاني كه دارد 
در نطنز استفاده كند. خواهند ديد و اين نخستين بار 
نيست. ويروس استاكس نت را هم استفاده كردند، ولي 

چه اثري ديدند؛ اين بار هم همان خواهد شد.
به گزارش فــارس، ظريــف تصريح كرد: به شــما 
اطمينان مي دهم كه حتمــا در آينده نزديك، نطنز 
با سانتريفيوژهاي پيشرفته تر و با قدرت بيشتر جلو 
خواهد رفت. اسرائيلي ها اگر فكر كردند مي توانند ايران 
را از پيگيري رفع تحريم ها از مردم ايران باز بدارند، قمار 

بسيار بدي كردند.

انتقاد از تحريم هاي اتحاديه اروپا
ظريف همچنين در ادامه اين كنفرانس مطبوعاتي 
اروپا را به خاطر تحريم هاي اخير عليه ايران آماج انتقاد 
قرار داد و افزود: اتحاديه اروپا در سال هاي گذشته با 
ناتواني در اجراي تعهدات برجامي خود و با تســليم 
در برابر فشارهاي آمريكا موضوعيت خود را در روابط 
بين الملل از دست داده است. اتحاديه اروپا روز دوشنبه 
با صدور بيانيه اي اعالم كرد كه 8 مقام و ۳نهاد ايراني را 
به بهانه نقض حقوق بشر به فهرست تحريم هاي خود 
اضافه و اعالم كرده است كه اين تحريم ها در ارتباط با 
ناآرامي هاي آبان 1۳98 در ايران صورت گرفته است. 
براساس بيانيه شــوراي اروپا، با احتساب اشخاص و 
نهادهايي كه امروز نامشــان به فهرست تحريم هاي 
اتحاديه اروپا اضافه شده است، هم اكنون 95شخص 

حقيقي و 4نهــاد ايراني در فهرســت تحريم هاي 
به اصطالح حقوق بشري اتحاديه اروپا قرار دارند.

اميدواري الوروف براي حفظ برجام
در ادامه اين كنفرانس مشترك الوروف نيز اهميت اين 
اقدام اتحاديه اروپا را ناديده نگرفت و گفت كه تحريم 
اتحاديه اروپا مي تواند مذاكرات هسته اي براي احياي 
برجام را تضعيف كند. الوروف ابراز اميدواري كرد كه 
حفظ برجام ممكن باشد. او افزود: باعث تأسف است 
اگر فقدان هماهنگي در اتحاديه به گونه اي است كه 
دست راست از آنچه دست چپ انجام مي دهد، آگاه 
نيست. او ابراز اميدواري كرد كه همتايان اروپايي اش 
درك كنند كه چنين اقداماتي »غيرقابل قبول« است 
و تدابيري اتخاذ كنند كه اجازه ندهد مذاكرات از خط 

خارج شود.

  توافق تهران -مسكو براي توليد واكسن اسپوتنيك 
در بخشي ديگر از نشســت ديروز الوروف و ظريف 
بحث توليد مشترك واكســن كرونا مطرح شد كه 
ظريف در اين بــاره گفت، با توافقي كه با روســيه 
به دست آمده به زودي واكســن اسپوتنيك وي در 

ايران توليد خواهد شد.
او گفت: اميدواريم با توافقي كه بين 2كشور صورت 
گرفته، توليد واكسن اسپوتنيك در ايران شروع شود 
و امكان خريد تعداد بيشــتر اين واكسن از روسيه 
براي تامين نيازهاي ما فراهم شــود كه اين زمينه 
خوبي براي همكاري هاي گســترده تر بين ايران و 
روسيه است. پيش از اين نيز بهمن ماه سال گذشته 
هيأتي از وزارت بهداشت ايران به روسيه سفر كرد 
تا مجوز ســاخت واكسن كروناي اســپوتنيك را 

دريافت كند.

دور ســوم مذاكرات وين براي لغــو تحريم ها فردا 
درحالي از ســر گرفته مي شــود كه ديروز عباس ديپلماسی

عراقچي، رئيس تيم مذاكره كننده كشــور از آغاز 
غني سازي  ۶0درصدي اورانيوم در ايران خبر داد.

خبر جديد عراقچي از ميزان غني سازي  ايران در حالي اعالم شد 
كه پيش تر مقام معظم رهبري ســال گذشته در ديدار با اعضای 
مجلس خبرگان رهبري در سخناني اعالم كرده بودند: جمهوري 
اسالمي از مواضع منطقي خود در موضوع هسته اي كوتاه نخواهد 
آمد و براساس مصلحت و نياز كشور تا آنجا كه الزم باشد، حتي تا 
غني سازي  ۶0درصد پيش خواهد رفت. عراقچي كه از ديروز براي 
شركت در نشست مذاكرات ايران و گروه 1+4 در وين به سر مي برد، 
اعالم كرده  كه قرار است ديدارها و رايزني ها با اعضاي باقي مانده 
برجام از فردا به صورت دو و چندجانبه آغاز شده و در روزهاي آتي 
ادامه يابد. قــرار بود مذاكرات از امروز كليد بخــورد، اما به دليل 
ابتالی يكی از اعضای هيات سياسی اتحاديه اروپا به كرونا تا فردا 

پنج شنبه به تعويق افتاد.
در اين دور از گفت وگوها نيز نمايندگاني از ساير دستگاه هاي ذيربط 
ازجمله وزارت نفت و بانك مركزي در تركيب هيأت كشورمان حضور 
دارند. ديدارها و رايزني ها با اعضاي باقي مانده برجام از ديروز به صورت 
دو و چندجانبه آغاز شده و در روزهاي آتي ادامه خواهد يافت. دور 
نخست اين مذاكرات سه شنبه هفته گذشته با رياست عراقچي آغاز 
شد. خروجي آن پيگيري موضوع تحريم هاي بانكي و نفتي ايران در 
قالب 2 تيم كارگروهي ويژه شــد كه ۳ روز مستمر  يعني تا   جمعه 
20فروردين ادامه يافت. در پي آن تيم مذاكره كننده كشورمان به 
تهران بازگشــت و حاال قرار اســت از فردا مجدد مذاكرات را از سر 
بگيرند. نشست هاي 1+4 و ايران بر سر لغو تحريم ها در گراند هتل 
وين برگزار مي شود. ايران و 1+4 مستقيم مذاكره مي كنند و هيأت 
آمريكايي به صورت غيرمستقيم در هتلي ديگر كه در چند صد متري 
محل استقرار نمايندگان ايران و برگزاري نشست هاست، مذاكرات 
را دنبال مي كند. رياست هيأت آمريكايي را راب مالي، نماينده ويژه 

آمريكا در امور ايران برعهده دارد. در پايان دور اول، اين مذاكرات  از 
سوي طرف هاي اروپايي، چين و روسيه اميد بخش خوانده شد. در 
مقابل اما مقامات كشورمان تأكيد كرده اند كه تنها درصورتي حاضر به 
از سر گيري تعهدات برجامي خود هستند كه آمريكا همه تحريم هايي 
را كه ترامپ اعمال كرده است، لغو كند و ايران بعد از راستي آزمايي لغو 
اين تحريم ها، اقدامات كاهشي خود را متوقف كرده و گام هاي خود را 
به عقب بر مي گرداند. اميد بخشي به لغو تحريم ها در جريان مذاكرات 
وين به صورت روزافزون بيشتر مي شد تا اينكه يكشنبه اي كه گذشت، 
حادثه نطنز از عزم رژيم صهيونيستي براي تحت تأثير قراردادن اين 
روند پرده برداشت. اگرچه وقوع حادثه در نطنز سبب واردشدن آسيب 
جدي به اين تاسيسات شد و تحليلگران آمريكايي و اسرائيل ابراز 
كردند، ترميم اين خسارات و بازگشت ايران به چرخه قبل از حادثه 
دست كم 9 ماه زمان خواهد برد اما خبر غيرمنتظره ايران براي ورود 
ايران به كانال غني سازي  ۶0درصدي تصورات ايجادشده درباره توان 

هسته اي ايران را برهم ريخت.

آغاز دور سوم مذاكرات با غني سازي  60درصدي

ظريف در ديدار با الوروف:

حمله به نطنز و تحريم ها ابزار مذاكره به آمريكا نخواهد داد

مذاكرات وين با يك روز تاخير فردا برگزار می شود

سنا
س: اي

عك
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   آتليه اي به وسعت يك كوچه
شهروندان به محض ورود به كوچه بادبادك ها دوربين گوشي شان را تنظيم مي كنند و از زواياي مختلف عكس مي گيرند؛ 
عده اي با دوستان و برخي هم سلفي. عليرضا احمدي ساكن كوچه تالش است كه هر روز از اين معبر مي گذرد. او مي گويد: 
»قبل از عيد وضعيت كوچه بسيار بد بود و به نوعي پاتوق امن براي آسيب هاي اجتماعي محسوب مي شد. اكثر ساكنان كوچه 
تالش از اين موضوع گاليه داشتند اما مديران مربوطه اقدامي نمي كردند. امروز با يك طرح خالقانه و البته كم هزينه، شهرت 
ملي پيدا كرده است.« دخترك دســت مادر را رها مي كند و در طول كوچه نسيم مي دود. مادر آسوده است و با قدم هاي 
آهسته، چشم به راه مي دوزد و از دور دخترك را مي نگرد. صداي خنده دخترك در فضاي كوچه مي پيچد و همگان را به 
وجد مي آورد. بانو ايماني مادر دختركي كه نامش رهاست، مي گويد: »چند روزي است كه از همدان براي مداوا به بيمارستان 
آمده ايم. دخترم اين كوچه را خيلي دوست دارد. اينجا كه مي آييم حالمان خوب مي شود. كاش در شهرهاي ديگر هم چنين 
كارهايي انجام شود تا فشارهاي روحي و استرس مردم كمتر شود.« چند فريم عكس بگيريم و بگذاريم اينستاگرام. اين 
عبارت 2 دختر جواني اســت كه مي گويند: »بارها از خيابان وليعصر و اين محدوده عبور كرده ايم اما هيچ گاه متوجه اين 
كوچه نشديم. امروز رنگ بادبادك ها نظرمان را جلب كرد و تازه متوجه شديم اينجا كوچه است. واقعاً شهرداري كار خوبي 

انجام داده و توقف چند ثانيه و تماشاي اين رنگ هاي زيبا، حال دل همه راه خوب مي كند.«

سرعت ساخت قطارهاي ملی نيازمند حمايت هاي دولتی
محسن هاشمي رفسنجاني پس از اتمام جلسه ديروز شورا در جمع خبرنگاران حاضر 
شد و خالصه اي از مسائل مطرح شده در صحن شــورا را بيان كرد. همچنين به دليل 
شيوع موج چهارم و اهميت حمايت از ناوگان حمل ونقل عمومي رئيس شوراي شهر 
تهران يك بار ديگر به اين موضوع اشاره كرد و گفت: »دولت مصوبات خوبي درخصوص 
حمل ونقل عمومي داشــته و همواره قول هايي هم داده مي شود و مكاتبات خوبي هم 
شده اســت اما در عمل مي بينيم تأمين و تجهيز ناوگان حمل ونقل عمومي به نتيجه 
نمي رسد، و آنچه هم كه تزريق مي شود حاصل استفاده از منابع خود شهرداري بوده 
است.« به گفته او يكي از مصوبات دولت تأمين 1000دستگاه واگن بود كه هنوز 420واگن 
از اين مصوبه باقي مانده است كه دولت مي تواند به صورت ريالي براي كارخانجات داخلي 
تأمين اعتبار كند و ساخت قطارهاي ملي هر چه سريع تر شروع شود: »تا كنون قطارهاي 
مترو از طريق فاينانس تأمين مي شد اما با بومي سازي  و اختصاص سهم 85درصدي در 
طراحي و 75درصدي در ساخت قطارهاي ملي مترو، امكان استفاده از فاينانس وجود 
ندارد. زيرا كشورهاي خارجي زماني به ما فاينانس مي دهند كه براي خودشان ايجاد 
كار كنند. وام نمي دهند كه در كشــور ديگر ايجاد اشتغال شود. به همين دليل امكان 
استفاده از فاينانس را نداريم و از اين رو با تأمين به موقع اعتبارات از سوي دولت مي توان 
با سرعت اقدام به توليد قطارهاي ملي كرد.« به گفته اين مقام مسئول در نخستين گام 
قرارداد توليد 105واگن ميان شهرداري تهران و شركت واگن سازي  منعقد شده است: 
»با تأمين اعتبارات الزم اميدواريم در دوره مديريت شــهري بعدي شاهد حضور اين 
قطارها و واگن ها در ناوگان حمل ونقل عمومي باشيم.« محسن هاشمي رفسنجاني در 
مورد ارتباط موضوع كرونا و حمل ونقل عمومي گفت كه امروز شاهد افزايش فوتي هاي 
ناشي از كرونا هستيم و اين آمار در تهران به عدد 100نزديك شده است: »براساس اعالم 
اتحاديه جهاني حمل ونقل، با حضور 15تا 20دقيقه اي در وسايل حمل ونقل عمومي خطر 
كمتري افراد را تهديد مي كند اما درصورتي كه حضور افراد طوالني مدت باشد ميزان 
خطر را افزايش مي دهد. با توجه به اين شرايط، حداقل يك سال ديگر با كرونا دست 
به گريبان خواهيم بود و به همين دليل ضرورت تأمين بودجه هاي توليد و نوســازي و 
تجهيز حمل ونقل عمومي از سوي دولت اجتناب ناپذير است.« به گفته او فروردين سال 
گذشته، رئيس جمهور دستور شفاهي داد تا در مدت 3 ماه حدود 1500دستگاه اتوبوس 
براي تهران تأمين شود كه با گذشت يك سال اين وعده با وجود مصوبات قانوني، عملي 
نشده است. محسن هاشمي رفسنجاني همچنين با اشاره به وضعيت كارگران حوزه 
خدمات شهري و الزام حمايت مديريت شــهري از آنها گفت كه الزم است مديريت 
شهري به  كارگران و اقشار آسيب پذير فعال در سازمان بوستان ها و پاكباناني كه در اين 
شرايط سخت براي مايحتاج زندگي با مشكل مواجه هستند، مساعدت كند تا بيش از 

اين شرمنده اين قشر زحمتكش نشويم.

ث
مك

 دو فوريــت طــرح »الــزام 
شــهرداري تهران بــه ارائه شورا

گزارش و سند تحويل و تحول 
شهرداري تهران مبتني بر كارنامه مديريت 
شهري دوره پنجم« در جلسه روز گذشته 
پارلمان شهري تصويب شــد و به موجب 
هميــن مصوبه، شــهرداري ملزم شــد تا 
31ارديبهشــت 1400كارنامــه مديريت 
شهري خود را تهيه كند و به شورا ارائه دهد.
به گزارش همشهري، اين طرح به پيشنهاد 
سخنگوي شوراي شــهر تهران و با امضاي 
14عضو پارلمان شــهري در جلسه ديروز 
مطرح شد و علي اعطا در تشريح آن گفت: 
وظيفه و مسئوليت ما در مجموعه مديريت 
شــهري اين اســت كه به مردم بگوييم و 
گزارش دهيم كه شــهريور ســال 9۶ چه 
چيزي را تحويل گرفتيم و مرداد سال 1400 
چه چيزي تحويل خواهيم داد. به گفته اين 
عضو شوراي شهر تهران، در حقيقت سند 
تحويل و تحول، كارنامه مديريت شــهري 
تهران اســت كه با قرائت آن توسط پيروز 
حناچي، شهردار تهران در صحن شورا همه 
مــردم از اقدامات انجام شــده در پايتخت 

مطلع خواهند شد.
محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي 

شهر تهران هم در اهميت تصويب اين طرح 
گفت: »در ابتداي فعاليت شــوراي پنجم 
چنين كاري براي شهردار قبلي انجام شد. 
از اين رو براساس طرح ارائه شده مقرر شد 

شهردار تهران سند تحويل و تحول را تهيه 
كند و پس از ارائه به شورا در جلسه تلفيق 
بررســي و بخش هايي از آن در صحن شورا 

قرائت شود كه با 17رأي تصويب شد.«

تصويب طرح در راستاي اطالع رساني به مردم
علي اعطا گفت: شــوراي پنجم بعد از يك 
دوره 14 ساله مديريت پيوسته يك جريان 
سياســي و فكــري و سياســت ها و جهت 
گيري هاي تقريباً يكســان، كار خود را آغاز 
كرد. اين عضو شوراي شهر با بيان اينكه اين 
تغيير ناشــي از اراده و خواست مردم ايجاد 
شــد گفت: »رأي مردم مبني بر اين بود كه 
ايــن رويكردهاي جاري بايــد تغيير كنند 
و شــهر تهران به گونه اي ديگر اداره شــود. 
اعضای شوراي شهر پنجم شهريور 9۶ طرح 
دوفوريتي را تصويب كردند كه براساس آن 
شهرداري تهران ملزم بود در مدت 100روز، 
گزارش و ســند تحويل و تحــول مديريت 
شــهري را تهيه كند و به شــورا ارائه دهد. 
در حقيقت اين ســند بيانگر آن است كه ما 
در ســال 9۶چه چيزي تحويل گرفته ايم.« 
 به گفته علي اعطا، ســند تحويــل و تحول

ســال 1400 گزارش روتيني كــه جنبه 
تبليغاتــي دارد و روابط عمومي هــا آن را 
تعيين مي كنند نيست بلكه گزارش مستند 
و ديتامحور در حوزه هاي مختلف است كه 
نشان مي دهد چه چيزي را تحويل خواهيم 
داد. او در ادامه تأكيد كرد: »پيروز حناچي 
شهردار تهران مهلت دارد تا 31ارديبهشت 
1400ســند را تهيه كند و به شوراي شهر 
ارسال و در صحن شورا قرائت كند. همچنين 

اين سند قابليت انتشار خواهد داشت.«

تعيين تكليف 12باغ
اعضاي شوراي شــهر تهران ديروز بررسي 

29پرونده باغــات و تعييــن تكليف آنها 
از حيث باغ بــودن يا غيرباغ بــودن را هم 
در دســتور كار داشــتند كه به 12پرونده 

رسيدگي كردند. 
جزئيات هر يك از پرونده ها توسط محمد 
ساالري مطرح شد و اعضا به عنوان مخالف 
و موافق نظرات خــود را گفتند و در نهايت 

9پرونده تصويب شد.

2تذكر
همچنين در جلسه روز گذشته 2تذكر ارائه 
شد. نخســتين تذكر توسط حجت نظري 
به دليــل بي توجهي شــهرداري به مصوبه 
حمايت از مشــاغل خانگي داده شــد و او 
گفت كه در همان ماه هاي نخست فعاليت 
شوراي شهر پنجم طرحي براي حمايت از 
مشــاغل خانگي و توليدي افراد در معرض 
 آسيب به شوراي شهر ارائه و تصويب و بهمن
سال 98به شــهرداري تهران ابالغ شد اما 

هنوز اجرايي نشده است. 
مجيد فراهاني هم تذكر دوم را بابت موضوع 
بازنشستگي پيش از موعد آتش نشانان به 
شهرداري تهران داد و گفت: »شرايط شغلي 
آتش نشانان به گونه اي است كه به دليل قرار 
گرفتن دائم و پيوسته در محيط هاي سخت 
و زيان آور، آســيب هاي جزئــي و كلي در 
طول دوران خدمت متحمل مي شوند. اين 
موضوع به ويژه براي آتش نشانان شاغل در 
شهر تهران به دليل جغرافياي خطرپذيري 
خاص اين شهر و مواجهه روزمره با حوادث 
پيچيده از دشــواري مضاعفي نســبت به 
ســاير شــهرها برخوردار اســت. بنابراين 
پيگيري مسئله بازنشستگي پيش از موعد 
آتش نشانان با ســنوات ارفاغي در مجلس 
شوراي اسالمي توسط شــهرداري تهران 

ضروري است.« 

گزارش همشهري از طرحي كه براي نخستين بار در كشور با هدف ايجاد شادابي و نشاط اجرا شده است

پرواز بادبادك هاي رنگي بر فراز نسيم

كوچه نســيم در محدوده ميدان ونك، 
نخســتين معبر در كشــور اســت كه گزارش

بادبادك هــاي رنگــي در آن بــه پرواز 
درآمده اند.

 روانشناسان معتقدند رنگ ها ســبب افزايش شادابي 
و ســرزندگي در مردم مي شــوند و از اين رو سازمان 
زيباســازي براي زيبا كردن چهره شــهر مدتي است 
اســتفاده از رنگ در مبلمان هاي شــهري را سرلوحه 

كارهايش قرار داده است. 
ديوارها و كوچه هاي رنگي و اهتزاز پرچم هاي عمودي 
به رنگ هاي سبز و قرمز و سفيد در حاشيه بزرگراه ها، 
نقاشي نيمكت بوستان ها و مبلمان هاي شهري و نقاشي 
ايموجي هاي زرد رنگ روي سطل هاي زباله و... اقداماتي 
است كه شهرداري پايتخت با انجامش تالش مي كند تا 
شــهر تهران را هر چند اندك براي شهروندان زيباتر و 

شاداب تر كند. 
در همين راســتا طرح هاي خالقانه ديگري همچون 

نصب چترهــاي رنگي با نقش و نگارهــاي مختلف در 
برخي  كوچه ها، طي سال هاي اخير اجرا شده كه مهرناز 
در ميدان انقالب نخســتين كوچه اي بود كه به كوچه 
چتري معروف شــد و پس از آن اين كار در كوچه هاي 
مروي و تمدن هم انجام شد. چنين طرح هاي خالقانه 
عالوه بر اينكه بازتاب هاي خوبي در شبكه هاي مجازي 
داشتند، الگويي شــدند براي ساير شهرهاي كوچك و 
بزرگ و در مدت زمان كوتاهي اين كار در كشور تسري 
يافت و شــاهد خلق كوچه هاي چتري زيادي بوديم. 
تازه ترين ابتكار خلق و ثبت شده در راستاي زيباسازي 

شهر تهران، كوچه بادبادك  هاست. 
اين طرح در كشــور براي نخســتين بار اجرا شــده و 
بادبادك هاي رنگي همراه با نســيم بهــاري در كوچه 
نسيم به پرواز درآمده اند؛ بادبادك هايي كه نوستالژي 
برخي  شهروندان است و تماشاي آنها خاطرات دوران 

كودكي شان را تداعي مي كند.

زيباسازي معبر 50متري با ايده اي خاص
 كوچه 50متري كه تا قبل از نصب و پرواز بادبادك هاي 
رنگي، امنيت الزم براي عبور و مرور نداشت، چند روزي 

است به يك آتليه تبديل شده و روزانه صدها نفر از آن 
گذر مي كنند و عكس يادگاري مي گيرند. 

عليرضا افتخاري، رئيس اداره زيباســازي شهرداري 
منطقه3، ايــده پرداز و اجرا كننــده كوچه بادبادك  ها 
در گفت وگو با همشــهري مي گويد: »براي زيباسازي 
شــهر و ايجاد ســرزندگي در مردم و شاداب ســازي  
روحيه شهروندان، قطعاً نياز به انجام كارهاي بزرگ يا 
خارق العاده نيست. همانطور كه اجراي طرح نقاشي و 
خلق كوچه هاي رنگي ثابت كرد با استفاده از چند سطل 
رنگ و مشاركت مردم، شــهر و محله ها مكان بهتري 
براي زندگي مي شوند. با توجه به تأثير رنگ و تجربه اي 
كه از كوچه هاي چتري داشــتم، تصميــم گرفتم كار 
جديد ديگري انجام دهم كــه به جرأت مي گويم براي 

نخستين بار در ايران رخ داده است.«
 او مي گويد: »با نورپردازي تالش كرديم زيبايي روز را 
به شب هم منتقل كنيم و شهروندان با تاريك شدن هوا 
بازهم شاهد كوچه اي زيبا و چشمنواز هستند. انعكاس 
رنگ سقف روي زمين ويژگي منحصربه فرد اين طرح 
است. در واقع رنگ بادبادك هاي نصب شده روي زمين 
هم نقاشي شده اند و از اين رو قدم زدن در كوچه نسيم 

حس خوبي به عابران منتقل مي كند.«
 كوچه نســيم ميزبان 5۶0بادبادك با 7 رنگ اســت. 
بادبادك هايي كه با كاغذ الگو ســاخته مي شدند دوام 

زيادي نداشــتند و به محض وزش باد شــديد، از بين 
مي رفتند اما بادبادك هاي كوچه نسيم جنس خاصي 
دارند كه به گفته افتخاري در برابر باد، آفتاب و باران و 

حتي حريق مقاوم هستند. 

همسايگي بادبادك ها با مركز درماني
كوچه نسيم معبر گذري ميان خيابان وليعصر و كوچه 
تالش اســت. عالوه بر اين، در مجاورت بيمارســتان 
هاشــمي نژاد قرار دارد؛ مركز درماني كه شــهروندان 
زيــادي از اقصي نقــاط تهران و ســاير اســتان ها و 
شهرســتان ها براي دريافت خدمات بيمارســتاني و 
پزشكي به آن مراجعه مي كنند؛ كساني كه حال خوبي 
ندارند و نياز به فضاي شــاد دارند تا اندكي روحيه شان 

تقويت شود. 
كوچه نسيم اين روزها بهترين گزينه است و افتخاري 
با تأييد اين موضوع مي گويد: »تماشاي چنين فضاي 

شاد و رنگين كماني براي دقايقي كوتاه دغدغه و حس 
ناراحتي بيماران و همراهاني را كه به اين مركز درماني 
مراجعه مي كنند، كاهش مي دهــد و لبخند اين افراد 
بسيار ارزشمند است و ما را در اجراي طرح ها و ايده هاي 

ديگر مصمم تر مي كند.«

اجراي طرح هاي جديد در سال جديد
افتخاري در گفت وگو با همشهري مي گويد كه كوچه 
بادبادك ها مانند كوچه هاي چتري شــروع يك اتفاق 
خوب در شــهر تهران است و شــهروندان بايد منتظر 
ايده هاي غافلگير كننده   ديگري باشند: »امسال 2 طرح 
ديگر در پايتخت اجرا  مي شــود كه به جرأت مي گويم 
براي نخســتين بار در دنيا اجرا مي شــوند و اميدوارم 
 مانند كوچه بادبادك ها مورد اســتقبال شــهروندان 

قرار گيرد.« 
او در مورد طرح ها توضيحاتي بيشتري نمي دهد. 

2  فوريت طرح»ارائه گزارش و سند تحويل و تحول شهرداري تهران مبتنی بر كارنامه مديريت شهري دوره پنجم« تصويب شد

عملکرد مديريت پنجم شهر در اتاق شيشه اي
رمضان

رمضان  ماه خودسازي و  ماه تزكيه روح و جان است و همچنين مي تواند 
فرصتي براي طراوت بخشي به شهر باشد. از اين رو متوليان فرهنگي 
شهرداري تهران در راستاي ايجاد نشاط اجتماعي برنامه هاي ويژه اي 
با عنوان »بر آستان جانان« با شعارهاي »رمضان، ماه همدلي« و »به 
وقت خدا« پيش بيني كرده اند. محمدرضا جوادي يگانه، معاون امور 
اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران از برنامه هاي گسترده اين معاونت 
خبر داد و گفت كه اولويت شهرداري تهران بر مبناي تمركززدايي و 
رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي است. او ادامه داد: »اهداف اصلي 
شــهرداري تهران از برگزاري اين برنامه ها، توســعه و ترويج سبك 
زندگي ايراني و اسالمي، توجه به تنوع قومي و فرهنگي موجود در بافت 
جمعيتي ساكن در مناطق شهر تهران، افزايش حس همدلي و توجه 
ويژه به آسيب ديدگان از بحران كرونا، ايجاد روحيه نشاط و شادابي و 
اميد در شهروندان است.« سيدعليرضا فاطميان پور، معاون فرهنگي 
سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران هم با اشاره به 29عنوان برنامه 
اين سازمان كه با رويكرد معنوي و فرهنگي اجرا مي شوند، گفت كه 
به دليل شرايط كرونايي اغلب برنامه ها به صورت مجازي و برخي هم 
با رعايت پروتكل هاي ستاد مقابله با كرونا اجرا مي شوند. او ادامه داد: 
»سعي كرديم در برنامه ها، خواسته و ساليق گروه هاي سني مختلف 
را مدنظر قرار دهيم تا بتوانيم هر چند اندك در  ماه مهماني خدا زمينه 

نشاط اجتماعي را براي شهروندان فراهم كنيم.«

   پويش مشاركت نيكوكاران
رمضان امســال پويش هايي با مشــاركت نيكوكاران و در راســتاي 
خدمت رساني به روزه داران راه اندازی شده اند. تهيه و توزيع بسته هاي 
افطاري ساده و بهداشتي از طريق پويش »افطاري ساده« و آماده سازي  
وعده سحري و توزيع آن ميان كاركنان خدماتي مانند پاكبانان هم با 
پويش »رهروان سحر« انجام مي شود. پويش هاي »اطعام كريمانه« و 
»نذر ســردار« با هدف تأمين غذاي نيازمندان راه اندازي شده اند و از 
طريق پويش »بچه هاي ايران« خدمات فرهنگي و هنري به كودكان 
مناطق كم برخوردار ارائه مي شــود. از طريق پويش »يكشــنبه هاي 
علوي« هم كلمات قصار حضرت امير)ع( ذكر شده در نهج البالغه را به 

شهروندان بيان مي كنيم.

   برنامه هاي خاص
برنامه »مهرآيين« براي تجليل از خانواده معظم شهدا، دوره آموزشي 
مفاهيم قرآني»پرتو آسماني«، انتشار آلبوم موسيقي و مناجات »شهر 
خدا«، توليد و انتشــار كليپ »فازمترمديا« با موضــوع قرآن و نماز، 
توليد و انتشار كليپ »خط ويژه« به مناسبت عيد سعيد فطر، توليد 
مجموعه كليپ هاي بي كالم »نانو مترو« و پخش آن در نمايشگرهاي 
متروي تهران، توليد و انتشار ويدئوكليپ »كريمانه« به مناسبت سالروز 
والدت امام حســن مجتبي)ع(، توليد و انتشار نماهنگ »كودكانه« 
به مناسبت عيد ســعيد فطر و توليد و انتشار كليپ هاي »چند كالم 
عاشقانه« با بهره گيري از صحيفه سجاديه، ديگر برنامه هاي سازمان 

فرهنگي هنري در ماه مبارك رمضان هستند.

   برنامه هاي فرهنگي متروي تهران
ايســتگاه هاي مترو در ماه مهماني خدا ميزبــان برنامه هاي رمضاني 
هستند. طراحي و نصب كتيبه هاي فرهنگي با عنوان »قرآن، كتاب 
زندگي«، برپايي نمايشگاه عكس و پوستر در گذرگاه هاي فرهنگي با 
عنوان »نمايشگاه قرآني« و »جشنواره قرآني«، پخش كليپ هاي ويژه 
اين ماه از كليه نمايشگرهاي ايستگاه هاي مترو و فضاي مجازي، برپايي 
پايگاه مشاوره مذهبي با عنوان »نسيم بهشت« با هدف پاسخگويي 
به سؤاالت و شــبهات ديني و مذهبي، در ايستگاهاي منتخب مترو 

برگزار مي شوند.

   الله كاظمي، معاون هماهنگي امور مناطق سازمان زيباسازي شهر تهران:
تهران نياز به رنگ دارد. واقعيتي كه نمي توان آن را كتمان كرد و بايد بپذيريم در شرايط كنوني كه كرونا عالوه بر جسم، 
روح و روان شهروندان را دچار آسيب كرده است، استفاده از رنگ در شهر مي تواند بسيار تأثيرگذار باشد. از اين رو از 
طرح هاي خالقانه اي  كه از سوي مناطق ارائه مي  شود، حمايت مي كنيم اما نكته قابل تأمل ، توجه به پالت رنگي ابالغ 
شده است، چراكه يكنواخت نبودن رنگ در مناطق سبب آشفتگي بصري مي شود و چه بسا تأثير منفي به لحاظ روحي 
و رواني براي شهروندان در پي داشته باشد. بنابراين مناطق در اجراي طرح هاي زيباسازي محدوديت ندارند اما بايد 
به ابالغيه پالت هاي رنگي توجه داشته باشند. كوچه بادبادك هاي رنگي هم نمونه خالقانه اي است كه مديران شهري 
منطقه 3 با استفاده از پالت رنگي، فضاي شادي ايجاد كرده اند و با اقبال عمومي هم مواجه شده است. عالوه بر طرح ها، 
عمل به دستورالعمل پالت رنگي درخصوص المان، مبلمان و جدارهاي شهري الزم االجرا ست و ساير كارهاي زيباسازي 

مناطق هم با هماهنگي سازمان انجام مي شود تا از ايجاد اغتشاشات بصري جلوگيري شود.

شادابي تهران با پالت هاي رنگي

گزارش عمل به وعده ها
پس از تصويب دوفوريت طرح الزام شهرداري تهران به ارائه گزارش و 
سند تحويل و تحول شهرداري تهران مبتني بر كارنامه مديريت شهري 
دوره پنجم، تعدادي از اعضاي پارلمان شهري در راستاي موافقت با اين 
طرح، ارائه گزارش عملكرد توسط شهرداري تهران براي آگاه سازي  

شهروندان از اقدامات انجام شده را ضروري دانستند.

سيدحسن رسولي: قول داديم پاكدست بمانيم و عمل كرديم
شوراي پنجم با حضور 21نفر كه به طور متوسط 
مردم تهران بــه هركدام از آنهــا يك ميليون و 
200هزار رأي دادند، آغاز شــد و امروز ماه هاي 
پاياني خود را سپري مي كند. ما وعده هايي را به 
مردم داده ايم و امــروز كه در ماه هــاي پاياني 
هستيم، بايد به مردم گزارش كار بدهيم. به مردم 
قول داديم پاكدستانه تا آخر خواهيم ماند و به اين وعده عمل كرديم. گفتيم 
با فساد مبارزه خواهيم كرد و از شورا و شــهرداري عارضه زدايي انتخاباتي 
خواهيم كرد. طي ســال هاي قبل همواره شــهرداري تهران كــه از پول 
 شهروندان اداره مي شود، يكي از پايگاه هاي انتخاباتي بوده است. در سال 98

در انتخابات مجلس رد پاي شــهرداري نبود و هم اكنون هم كه در آستانه 
2انتخابات در سال 1400هستيم، شهردار، معاونان او و اموال مردم در معرض 
سوء استفاده انتخاباتي قرار ندارد. به مردم وعده داديم كه اگر به ما رأي دهيد، 
پاسخگو خواهيم بود. اين گزارش يكي از اقدامات پاسخگويانه است. به مردم 
قول داديم امورات اداره پايتخت به صورت شفاف خواهد بود. سايت شفافيت 

و خروج شهرداري و شورا از حبس اطالعات نتيجه اين عملكرد است. 

حجت نظري: عملكرد قابل دفاعي داريم
ما بايد به جامعه اعالم كنيم كــه چه چيزي را 
تحويل گرفتيم و چه چيزي را تحويل مي دهيم. 
شهروندان حق دارند بدانند كه شورا چه چيزي 
را تصويب كرده و اين مصوبات تا چه ميزان به نفع 
شهروندان بوده است. شهرداري كدام مصوبات را 
اجرايي كرده و كدام را اجرا نكرده است و دليل 
عدم اجرا چه بوده است. ما در شرايط بسيار بد تحريم و كرونا در كشور، شهر 
تهران را اداره كرديم. حتي دولت هم به واســطه كســري بودجه نتوانست 
بسياري از برنامه هاي خود را اجرايي كند. ما عملكرد قابل دفاعي داريم و بايد 

به صورت رسمي به جامعه اعالم كنيم.

شهربانو اماني: اداره شفاف شهر بدون شهرفروشي
براساس اين سند مي خواهيم آنچه را كه تحويل 
گرفته ايم و فرايندي كه با مقررات گذاري براي 
اداره ارزان، شفاف و عملي شهر به كار گرفته شده 
است به مردم گزارش دهيم. ما 3شهردار انتخاب 
كرديم و قرار بود شهرداري باتالق همفكران ما و 
اصالح طلبان در ۶ماهه اول باشد اما نشان داديم 

بدون شهرفروشي، از داشته ها استفاده كرديم.

محمود ميرلوحي: آيا در طول اين 4سال به ما اجازه دادند در تلويزيون 
بگوييم چه كرديم

چنين گزارشي نخستين بار نيست كه ارائه مي شود. 
گزارشي در كاغذ كالسه قبل از آمدن ما منتشر شد 
كه البته ما خيلي به آن گزارش نپرداختيم. آنها 
حتي اقداماتي كه قرار بود در آينده محقق شود را 
در گزارش خود آورده و جزو كارهاي خودشــان 
ثبت كردند. همچنين در گزارش هاي ارائه شده 
مرداد 9۶حدود 5هزار و 3۶0ميليارد تومان استقراض ذكر كردند كه بعدها 
منكر آن شدند. همان سال فعاليت شوراي پنجم شروع شده بود، اما مديران 
شهري از اين شبكه به آن شبكه راديو و تلويزيون مي رفتند و گزارش مي دادند. 
آيا در طول اين 4سال اجازه دادند كه ما در تلويزيون بگوييم چه كرديم؟ بنابراين 
ارائه اين گزارش به دليل جريان اطالع رساني كه متأسفانه تريبون رسمي صدا 

و سيما با ما همكاري نمي كند، ضروري است.
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شهرداري تهران در  ماه مبارك رمضان برنامه هاي 
»برآستان جانان« را با رويكرد معنوي و افزايش 

نشاط شهروندي اجرا مي كند

رمضان با محور نشاط در شهر
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   بسته حمايتي اصناف
دبيركل اتاق اصناف ايران درباره حمايت از اصناف گفت: ۵۵ پيشنهاد را به كميته اقتصادي ستاد ملي مبارزه با كرونا ارائه كرده ايم 
كه بخشي از آن تصويب شده و بخش هاي مربوط به حمايت هاي تسهيالتي و بيمه اي از واحدهاي صنفي در حال بررسي است. 
مجتبايي افزود: در اين برنامه، صنوف آسيب ديده از كرونا را به ســه بخش تقسيم كرده ايم؛ صنوفي كه تا ۳۰ درصد آسيب 
 A2 و A1 ديده اند، صنوفي كه بين ۳۰ تا ۵۰ درصد آسيب ديده اند. صنوفي را هم كه بيش از ۵۰ درصد آسيب ديده اند به دو گروه

تقسيم كرده ايم. اصناف فعال در گروه A1، شامل صنوفي مثل تاالرها، بيش از ۷۰ درصد خسارت ديده اند. 

هرچند رئيس ســازمان امور 
مالياتي مي گويد اين قانون را 
از خردادمــاه اجرا مي كند اما 
بررسي پيچيدگي هاي قانوني 
نشان مي دهد كه به احتمال 
زياد گرفتن ماليات از خانه ها 
و خودروهاي لوكس چندان 

آسان نخواهد بود

چهره روز

انتقاد ايران از صندوق بين المللي پول  موانع  ماليات گيري 
از خانه و خودروي  لوکس

همشهري اما و اگرهاي قابل اجرا بودن يك قانون را بررسي مي كند

بودجــه ســال  قانــون  ماليات
1400سازمان امور مالياتي 
را موظــف مي ســازد تا از 
خانه ها و خودروهاي لوكس ماليات گرفته 
شود و رئيس ســازمان امور مالياتي هم 
مي گويد: اين قانــون را از خرداد ماه اجرا 
مي كنــد. بررســي مفــاد قانــون و 
پيچيدگي هــاي آن نشــان مي دهــد 
به احتمــال زياد گرفتن ماليــات از آنچه 
خانه هــا و خودروهــاي لوكــس ناميده 
مي شود، چندان آسان نيست و با توجه به 
نرخ تــورم فزاينده، شناســايي و مالك 
تعيين گران قيمت بــودن يا لوكس بودن 
خودرو تنها براساس اعداد پيش بيني شده 
در قانون بودجه امسال باعث سردرگمي  

مجريان و البته مردم مي شود.
با توجه بــه فرايند پيش بيني شــده در 
قانون بودجــه 1400و تكاليــف تعيين 
شــده براي 6دســتگاه مختلف شامل: 
ســازمان امور مالياتــي و وزارتخانه هاي 
راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت 
به همراه ســازمان ثبت اسناد و امالك و 
شــهرداري ها و احتماال نيروي انتظامي 
به نظر مي رســد اجرايي شدن اين قانون 
و گرفتن ماليات دست كم در دولت فعلي 
وارد گام اجرايي نخواهد شد؛ زيرا در قانون 
تأكيد شده آيين نامه هاي اجرايي ماليات 
بر خودروهــاي گران قيمت و امالك بايد 
تا پايان خرداد به تصويب دولت برســد، 
درحالي كه دولــت در ماه هــاي پاياني 
فعاليت خود اولويت هــاي ديگري را هم 
در دســتور كار دارد و نگارش و تصويب 
بخشنامه ها و آيين نامه هاي همين قانون 
بودجه يك فرايند زمان بر اســت و به اين 
ترتيب احتمال تصويب آيين نامه ها براي 
اجراي نظام ماليات ستاني از خودروها و 
خانه هاي به اصطالح لوكس تا 2 ماه آينده، 
به ويژه به دليل در پيــش بودن انتخابات 

رياست جمهوري بسيار ضعيف است.

ماليات خودروها در جاده ناهموار
قانون بودجــه ســال 1400تأكيد دارد: 
تمام مالكان، چه حقيقــي و چه حقوقي 
انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين 
داراي شماره انتظامي شخصي به نام خود 
و فرزندان كمتر از 18سال و محجور تحت 

تكلف آنها كه در پايان سال 1400مجموع 
ارزش اين خودروها به بيش از 10ميليارد 
ريال مي رسد مشمول از ماليات خواهند 
شــد. به اين ترتيب بر خودروهاي داراي 
ارزش تا 15ميليارد ريال نسبت به مازاد بر 
10ميليارد ريال يك درصد، خودروهاي 
داراي ارزش تا 30ميليارد ريال نســبت 
به مــازاد 15ميليــارد ريــال 2درصد، 
خودروهاي داراي ارزش تــا 45ميليارد 
ريال نســبت به مازاد بر 30ميليارد ريال 
3درصد و خودروهاي داراي قيمت باالي 
45ميليارد ريــال هم 4درصــد ماليات 

گرفته خواهد شد.
چالش اصلــي اما اينجاســت كه مالك 
محاســبه ارزش خودرو چه خواهد بود. 
قانون بودجه امســال مي گويــد: مأخذ 
محاسبه ماليات خودرو، قيمت روز انواع 
خودرو با توجه به تاريخ ساخت يا واردات 
آن است كه سازمان امور مالياتي، تا پايان 
سال 1399 آن را تعيين و اعالم مي كند، 
مأخذ ماليات انواع خودرو كه بعد از اعالم 
سازمان يادشده توليد يا وارد مي شوند هم 
بالفاصله پس از توليد يا واردات آن در اين 

سازمان تعيين و اعالم خواهد شد. 
ديروز اميدعلي پارســا، رئيس ســازمان 
امور مالياتي اعالم كرد: براســاس قانون 
بودجه امسال خانه هاي با ارزش بيش از 
10ميليارد تومان مشمول ماليات خواهند 
شد و براي خودرو هاي لوكس اگر ارزش 
مجموع خودرو هاي يك فــرد و فرزندان 
كمتر از 18ســال او بيش از يك ميليارد 
تومان باشد، مشمول ماليات خواهد بود. 
او با بيان اينكه اگــر ارزش خودروي هر 
يك از زوجين در خانــواده كمتر از يك 
ميليارد تومان باشــد مشــمول ماليات 
نمي شــود تأكيد كرد: مراحــل اجرايي 
ثبت اظهارنامه هــا و همچنين راه اندازي 
پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان تا 

خرداد عملياتي مي شود.
رئيس ســازمان مديريت و برنامه ريزي 
اســتان تهران پيــش از ايــن گفته بود: 
يك ســري اطالعــات ماننــد تعــداد 
خودروهــاي لوكس و تعــداد خانه هاي 
خالي را بايد دستگاه هاي نظامي يا ساير 
دســتگاه ها مانند وزارت راه و شهرسازي 
ارائه كنند. مسعود شــفيعي تأكيد كرد: 

طبق آمارهاي منتشرشــده 2ميليون و 
800هزار خانه خالي در كشور وجود دارد 
كه براي اجراي قانون ماليات از خانه هاي 
خالــي تاكنون يك ميليــون و 200هزار 
واحد خانه خالي از سكنه شناسايي شده 
و اطالعــات آن در اختيار ســازمان امور 
مالياتي قرار گرفته اســت، اما اطالعات 
همچنان ناقــص اســت و اميدواريم در 
خوداظهاري هاي مردمــي اين اطالعات 
تكميل شــود؛ بنابراين فعــاًل اين قانون 

قابليت اجرا ندارد.

ماه هاي سخت سازمان مالياتي
به گزارش همشــهري، درحالي كه هنوز 
آيين نامــه اجرايــي وصــول ماليات بر 
خانه هاي لوكس و خودروهاي گران قيمت 
در دولت به تصويب نرسيده، سازمان امور 
مالياتي بايد نسبت به تعيين دارايي هاي 
مشــمول و ارزش آنها حداكثــر تا پايان 
خرداد ماه سال 1400 اقدام كند و مراتب 
را به اطالع مشموالن برساند تا آنها ماليات 
خود را حداكثر تا پايان بهمن ماه ســال 

1400 پرداخت كنند. 
قانون بودجه مي گويد: آيين نامه اجرايي 
گرفتن ماليــات از خودروهــاي لوكس 
در وزارت امور اقتصــادي و دارايي تهيه 
مي شود و حداكثر تا پايان خردادماه سال 
1400 به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 
حال بايد منتظر مانــد و ديد آيا دولت تا 
2 ماه آينده آيين نامــه را تصويب و ابالغ 

خواهد كرد؟

اين گــزارش مي افزايد: نه تنهــا فرايند 
اخذ ماليات از خودروهــاي گران قيمت 
پيچيده به نظر مي رســد بلكــه به دليل 
پيش بينــي نرخ تــورم باال و اثــر آن بر 
كاالهاي دارايي محور نظير خودرو، چالش  
جدي تر و دردسر بعدي نحوه به روز رساني 
قيمت خودروهاســت؛ مشخص نيست 
سازمان امور مالياتي چگونه و براساس چه 
مكانيزمي نسبت به كشف قيمت واقعي 
خودروها اقدام خواهد كرد؟ افزون بر اين 
انتقادها از ناديده گرفتــن نقش تورم در 
افزايش ارزش دارايي ها به قوت خود باقي 
است و اين پرسش مطرح است كه دليل 
باالرفتن ارزش خودرو نه ناشــي از اراده 
شــهروندان بلكه به دليل تورم ساختاري 
در اقتصاد ايران است و گرفتن ماليات از 
خانه ها و خودروهاي لوكس بدون درنظر 
گرفتن اثر تورم، نوعــي ماليات مضاعف 

است كه دولت به مردم تحميل مي كند.

دردسر مالياتي بر خانه هاي مردم
گرفتن ماليات از خانه هــاي لوكس هم 
ماجراي پيچيده تري دارد؛ قانون بودجه 
1400هم مي گويد: امسال بايد از واحدها 
و باغ ويالهاي گران قيمت ماليات گرفته 
شود. بر اين اساس تمام اشخاص حقيقي 
و حقوقي مكلفند ماليات ســاالنه مربوط 
به هر يــك از واحدهاي مســكوني و باغ 
ويالهاي تحت تملــك خود و افراد تحت 
تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه ســال 
1400 پرداخــت كننــد و از ايــن پس 
ثبت نقل و انتقال امالكــي كه براي آنها 
ماليات وضع شده باشد، قبل از پرداخت 
بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات 
بر دارايــي، نقل و انتقــال قطعي و اجاره 

ممنوع است. البته آيين نامه اجرايي اين 
الزام قانوني هم قرار است درسازمان امور 
مالياتي تدويــن و از كانال وزارت اقتصاد 
و دارايــي حداكثر تا پايــان خردادماه به 
دولت ارسال شــود تا به تصويب برسد و 

ابالغ شود.
نكته مبهم ماجرا اين است كه اگر وزارت 
اقتصــاد تا پايــان خردادمــاه آيين نامه 
پيشــنهادي اش را در مهلــت قانوني به 
دولت بفرستد، دولت تا چه زمان فرصت 
دارد تا اين پيشنهاد را بررسي و تصويب 
كند؟ براساس روند بررسي آيين نامه ها و 
بخشنامه ها حسب اولويت ها، ممكن است 
تصويب آيين نامه اخذ ماليات از خودروها 
و خانه هاي لوكس چندماه طول بكشــد 
و از اين منظر اين خطر وجــود دارد كه 
آيين نامه اجرايي با تأخير تصويب و ابالغ 
شود و شهروندان فرصت كمي براي ارائه 
اظهارنامه مالياتي داشــته باشند. افزون 
بر اين تعييــن ارزش واقعــي خانه هاي 
گران قيمــت در اســتان ها و شــهرهاي 

مختلف ايران هم يك معماست.
قانــون بودجــه ماليــات بــر خانه ها و 
باغ ويالهــاي داراي ارزش بيــش از 
10ميليــارد تومان را بســته بــه ميزان 
ارزش مشــمول يــك تا 5هــزار درصد 
ماليات مي داند و البته اين ماليات شامل 
واحدهاي مســكوني و بــاغ ويالهاي در 
حال ســاخت يا در سال تملك نمي شود. 
هماهنگي بين دستگاه هاي متولي اجراي 
اين قانون هم يك سوي ماجراي پيچيده 
ماليــات از خانه هاي گران قيمت اســت. 
براساس بودجه 1400وزارتخانه هاي راه 
و شهرســازي و صنعت، معدن و تجارت، 
ســازمان ثبت اســناد و امالك كشور و 

شــهرداري ها موظــف شــده اند امكان 
دسترســي برخط )آنالين( به اطالعات 
مالكيت امالك مورد نياز ســازمان امور 
مالياتي كشور در حوزه اماكن را در اختيار 
اين سازمان قرار دهند تا سازمان ياد شده 
نســبت به تعيين دارايي هاي مشمول و 
ارزش آنهــا حداكثر تا پايــان خردادماه 
سال 1400 اقدام كند و مراتب را به اطالع 

مردم برساند.
آيا 2وزارتخانه صنعت معدن و تجارت و راه 
و شهرسازي به همراه سازمان ثبت اسناد 
و امالك كشور و شهرداري ها در سراسر 
كشــور از اين آمادگي برخوردار هستند 
كه اطالعات امالك مردم را تا پايان خرداد 
امسال در اختيار ســازمان امور مالياتي 
قرار دهند. افزون بر اينكــه اخذ ماليات 
بر يك خانــه داراي يك ارزش يكســان 
در شــهرهاي مختلف خود نشانگر يك 
تبعيض مالياتي اســت؛ زيرا ممكن است 
يك خانه 10ميليــارد توماني در منطقه 
متوسط شهر تهران با يك خانه 10ميليارد 
توماني در يك شهر متوسط براي مالكان 
هر 2خانــه داراي ارزش واقعي متفاوت 
باشد. به گزارش همشهري، در حالي در 
قانون بودجه امسال بر گرفتن ماليات بر 
خانه ها و خودروهاي لوكس تأكيد شده 
كه هنوز مشخص نيست چه ميزان درآمد 
از اين محل در بودجه پيش بيني شــده و 
درصورت تحقق نيافتن اين درآمد نظير 
شكست ماليات بر خانه هاي خالي، اثر آن 
بر كســري بودجه و نرخ تورم چه خواهد 
بود و مهم تر اينكه آيا قرار اســت مجلس 
هرســاله در قالب قانون بودجه ساالنه بر 
اموال و امالك مردم قيمت گذاري و براي 

آن ماليات وضع كند؟

آمارهاي رسمي از وضعيت وخيم بارندگي  آب
در كشــور حكايــت دارد و برآوردهاي 
هواشناسي نيز نشــان مي دهد احتماالً 
تغيير در اين آمارها در ماه هاي پيش رو تقريباً بعيد است 
و ايــن يعني ورود قطعي به خشكســالي. بــه گزارش 
همشهري، 204روز از سال آبي 1400 - 1399گذشته 
و براســاس آمارهاي وزارت نيــرو، ميانگيــن ارتفاع 
ريزش هاي جوي در اين دوره زماني 52درصد كمتر از 
مدت مشــابه ســال آبي قبل اســت. با توجه به اينكه 
پيش بيني هاي هواشناســي، احتمــال تغيير عمده در 
وضعيت بارندگي در 162روز باقيمانده از سال آبي جاري 
را بعيد مي داند، اين ســال مي تواند ركورد خشك ترين 

سال آبي در نيم قرن اخير را به نام خود ثبت كند.

خساست آسمان به روايت آمار
آمارهاي مقدماتي دفتر مطالعات پايه منابع آب وزارت 
نيرو نشان مي دهد از ابتداي ســال آبي جاري )اول مهر 
1399( تا شــامگاه 23فروردين 1400ميانگين ارتفاع 
ريزش هاي جوي در ايران به 125ميلي متر رسيده كه اين 
ميزان در مقايسه با 260ميلي متر در دوره مشابه سال آبي 
گذشته 52درصد و نسبت به ميانگين 195ميلي متري 
بارندگي در دوره هاي مشــابه 52ســال اخير 36درصد 
كمتر است. شرايط نامســاعد بارندگي در بهار سال آبي 
جاري به گونه اي است كه حتي بهبود 5درصدي اختالف 
بارندگي با ســال آبي قبل در اثر بارندگي هاي اسفندماه 
گذشته نيز نتوانســت تغيير اثرگذاري در ماجرا داشته 
باشد و حاال اختالف بارندگي امسال نسبت به دوره مشابه 

در سال آبي قبل، از 35درصد در اسفند 99به 52درصد 
در بهار 1400افزايش يافته اســت. صــادق ضيائيان، 
مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي معتقد 
است: عمده بارش هاي كشور، در اغلب نقاط، معموالً در 
فصول پاييز و زمستان انجام مي شود و در فروردين ماه هم 
بخشي از بارش ها در كشور انجام مي شود؛ در اين راستا با 
درنظر گرفتن آنچه از پايان سال آبي جاري )31شهريور 
1400( باقي مانده، مشــخص اســت  كــه بارش هاي 
زيادي در اين دوره نخواهيم داشــت. ضيائيان، به فارس 
مي گويد: طبق استاندارد بارندگي سال هاي قبل، سهم 
بارندگي هاي ارديبهشت ماه 8درصد از كل بارندگي  هاي 
سال، سهم بارندگي هاي خردادماه معادل 3درصد از كل 
بارندگي  هاي سال است و كل سهم بارندگي هاي تابستان 
كشور  3درصد از كل بارندگي  هاي سال است، او مي افزايد: 
اگر در ادامه ســال آبي شــرايط بارندگي كمتر از نرمال 
نباشد، كل سهم بارشي بلندمدت اقليمي كشور در اين 
دوره حدود 15درصد است كه در خوش بينانه ترين حالت 
حتي اگر اين 15درصد بارندگي هم محقق شود، با كاهش 

زيادي در ميزان بارش سال زراعي مواجه خواهيم بود.

سال سخت كشاورزی
بهبود قابل توجه بارندگي در 3 ســال گذشته باعث شد 
حتي مناطقي كه دچار تنش آبي شديد بودند، فرصتي 
براي احياي كشاورزي پيدا كنند، اما حتي اين بارش هاي 
قابل توجه نيز نتوانست كسري تراز آبي سدها را برطرف 
كند. حاال در شــرايطي كه دوباره ناقوس خشكسالي به 
صدا درآمده اســت، متوليان حوزه آب مجبور به اتخاذ 

سياست هاي انقباضي براي حفظ ذخاير استراتژيك آب 
در مخازن سدها هستند. اين ماجرا به حدي جدي است 
كه مثاًل براي رهاسازي حقابه درياچه تازه احياي شده 
اروميه نيز حساب وكتاب ســختگيرانه تري شده است. 
چندي پيش، مسعود تجريشي، مدير دفتر برنامه ريزي 
و تلفيق ســتاد احياي درياچه اروميه به رسانه ها گفت: 
در حوضه هاي آبريزي مثل درياچــه اروميه كه داراي 
سد هستند، وزارت نيرو آب را پشت سدها نگه مي دارد 
و براســاس توافق هاي انجام شــده در زمان مشخصي 
آب را به ســمت درياچه رها مي كند؛ اما امســال تمام 
سدهاي حوضه درياچه اروميه را بسته و اجازه نداده اند 
كه آب به درياچه اروميه برسد. به گفته او، حقابه درياچه 
اروميه در سال آبي 1400- 1399 بالغ  بر 640 ميليون 
مترمكعب برآورد شده بود كه از اين ميزان فقط حدود 
160 ميليون مترمكعب به درياچه اروميه پرداخت شده 
اســت. همچنين خبرها حاكي از اين است كه با منفي 
شدن تراز آبي سد زاينده رود به عنوان يكي از مهم ترين 
سدهاي فالت مركزي ايران، رهاسازي آب براي كشت 
بهاره دشت شرقي اصفهان منتفي شــده و كشاورزان 
اين مناطق كه سال هاست در جســت وجوي حقابه از 
دست رفته خود هستند، حداقل بايد تا فرارسيدن پاييز 
1400منتظر بهبود شرايط سد زاينده رود و دريافت آب 
باشند. در اين ميان، كشاورزي كشور نيز در اغلب مناطق 
با چالش كم آبي مواجه شــده كه اصلي ترين پيامد آن 
افت قابل توجه محصول خواهد بود. تبعات خشكسالي 
1400به قدري جدي اســت كه برخي از كارشناسان و 
فعاالن حوزه كشاورزي معتقدند امسال توليد گندم كشور 
به نصف مي رسد و شركت بازرگاني دولتي احتماالً قادر به 
خريد 5ميليون تن گندم نيز نخواهد بود. مسعود حقيقت، 
مديركل مركز پايش هواشناســي كشاورزي كشور نيز 
معتقد است: با توجه به كاهش بارندگي در كشور، سال 
1400از ديدگاه سازمان هواشناسي، سالي خشك است 
و كشاورزان بايد ميزان مصرف آب در مزارع و همچنين 

مقابله با آفت ها را مديريت كنند.

ركورد خشکسالی شکسته مي شود؟
3 سال پيش بود كه وزير نيرو اعالم كرد ايران از نظر افت 
بارندگي ها در دومين سال خشــك نيم قرن اخير به سر 
مي برد. اين اظهــارات رضا اردكانيــان، در حالي بود كه 
ميانگين بارش هاي جوي ايران در ســال آبي 97 - 96به 
171ميلي متر رسيده و نسبت به ميانگين دوره هاي مشابه 
50ساله با كاهش 31.7درصدي مواجه شده بود. براساس 
آمارها، سال آبي 97 - 96پس از سال 87 - 86كه با كاهش 
43.1درصدی بارندگي نسبت به ميانگين 50ساله مواجه 
شده بود در رتبه دوم كم باران ترين سال هاي نيم قرن اخير 
قرار مي گرفت؛ اما حاال در شرايطي كه براساس برآوردهاي 
هواشناسي، فقط 15درصد از بارش هاي معمول ساالنه تا 
پايان سال آبي جاري )31شــهريور 1400( باقي  مانده، 
حتي در خوش بينانه ترين حالت با تحقق اين بارندگي ها 
نيز ميانگين بارندگي كشور در سال آبي 1400 - 1399از 
162ميلي متر فراتر نخواهد رفت و اين يعني، خشكسالي 
ايران در سال 1400مي تواند رتبه دوم و حتي اول فهرست 
خشك ترين سال هاي نيم قرن اخير باشد. بررسي ها نشان 
مي دهد اگر كاهش 52درصدي بارش هاي جوي امسال، 
در حدود 5 ماه باقيمانده از سال آبي جاري نيز تكرار شود، 
آنگاه سال 1400با تفاوت فاحشي نســبت به سال آبي 
87 - 86رتبه خشك ترين ســال نيم قرن اخير را به خود 
اختصاص مي دهد. اظهارات مديركل، پيش بيني و هشدار 
سازمان هواشناسي حاكي از اين است كه امسال، جداي 
از شرايط نامساعد خشكســالي در اغلب نواحي كشور، 
استان هايي نظير هرمزگان، كرمان، سيستان و بلوچستان 
و خراســان جنوبي كه معموالً بارندگي نامناسبي دارند، 

شرايط خاصي تجربه مي كنند.

شرايط سدها مساعدتر از بارندگي است
شايد تنها نقطه اميدواركننده در خشكسالي 1400اين 
باشد كه به لطف بهبود چشــمگير بارش هاي جوي در 
دو، سه سال گذشــته، شرايط ســدها به مراتب بهتر از 
خشكسالي سال 97است و اين موضوع، حتي درصورت 
شكســت ركورد كم بارانــي در ســال 1400مي تواند 
تضمين كننــده مهــار تنش آبي در كشــور باشــد. 
به عبارت ديگر، ايران در ســال آبــي 1397 - 1396در 
حالي دومين ســال كم باران نيم قرن اخيــر را تجربه 
مي كرد كه در يك دوره 10ساله قبل از آن نيز كشور با 
كاهش چشمگير بارندگي مواجه بود و سدها نيز قدرت 
همياري براي عبور از خشكسالي را نداشتند، اما امسال، 
هرچند هنوز ذخاير آبي سدها با حد مطلوب فاصله دارد، 
اما شــرايط آنها در قياس با وضعيت بارندگي، چندان 
وخيم نيست. اين مسئله كمك مي كند عبور از كم آبي و 

كم باراني با مديريت مصرف آب امكان پذير باشد.

عبداالناصــر همتي، رئيــس كل بانك 
مركزي ايران بــه صراحــت عملكرد و 
جهت گيري صندوق بين المللي پول در 
ارتباط با وضعيت اقتصاد ايران را به چالش 
كشيده است. او كه در طول سال گذشته 
به ويژه پس از عدم پاسخ روشن اين نهاد 

در ارتباط با درخواست كمك 5ميليارد دالري ايران، فقدان استقالل 
صندوق بين المللي پول و پيروي آن از آمريكا را مطرح كرده بود، ديروز 
در يادداشتي در اينستاگرام از انتشار يك تخمين اشتباه بدون گرفتن 
تأييد بانك مركزي انتقاد كرد و از آن به عنوان يك رفتار تبعيض آميز 

ياد و تأكيد كرد: اين رفتار زيبنده صندوق بين المللي پول نيست.
ماجرا اين اســت كه صنــدوق بين المللي پول مدعي شــده ذخاير 
ارزي قابل دســترس ايران از 122.5 ميليارد دالر در ســال 2018 
به 4ميليارد دالر در سال 2020 ســقوط كرده درحالي كه متوسط 
ذخاير ارزي قابل دسترسي براي ايران در فاصله سال هاي 2000 تا 
2017 حدود 71ميليارد دالر بود. براساس برآورد اين نهاد بين المللي، 
طي دو سال گذشــته 82 ميليارد دالر از ذخاير ارزي كشور از بين 
رفته و بقيه آن معادل 4 ميليارد دالر براي ايران در دســترس است، 
درحالي كه 36ميليارد دالر نيز مســدود شده است. اعتراض همتي 
نشان مي دهد كه صندوق بين المللي پول در گزارش خود به اطالعات 
و اظهارنظرهاي به گفته همتي افراد غيرمسئول استناد كرده است. 
او مي گويد: اين روزها اشــخاص مختلفي راجع به ارزهاي ايران در 
بانك هاي خارجي و سرنوشت آنها اظهارنظر و اطالع رساني مي كنند اما 
از آنجا كه اطالعات مربوط به اين منابع و وضعيت آنها در اختيار بانك 

مركزي است، اظهارات افراد غيرمسئول در اين مورد سنديت ندارد.
سكاندار بانك مركزي با تأكيد بر اينكه اين نهاد سياست ها و برنامه هاي 
تأمين ارز خود را همانند ماه هاي گذشته، بر مبناي ارزهاي در دسترس 
و بدون تكيه بر منابع مسدودي تنظيم كرده، مي گويد: به طور طبيعي 
دسترسي به اين منابع قدرت بازار سازي  بانك مركزي را افزايش خواهد 
داد. همتي اما به صراحت اعالم مي كند كه گزارش اخير صندوق از 
تخمين ميزان ذخاير ارزي بانك مركزي، يك خطاي فاحش و گزارشي 
غلط و ناشي از اطالعات ناقص آنها است و انتشار يك تخمين اشتباه 
ازسوي صندوق، بدون اخذ تأييد از بانك مركزي، همانند رفتار همراه 

با تبعيض آنها، زيبنده صندوق بين المللي پول نيست.
بيش از يك ســال از درخواست ايران براي اســتفاده از كمك سريع 
صندوق بين المللي پول به كشورهاي درگير با كرونا مي گذرد و مدير 
بخش خاورميانه و آسياي مركزي صندوق بين المللي پول با اشاره به 
درخواست ايران از اين صندوق براي دريافت وام 5 ميليارد دالري مقابله 
با كرونا همچنان تكرار مي كند: صندوق بين المللي پول هنوز درحال 
بررسي اين درخواست است. واقعيت اين است كه بانك مركزي به دليل 
تحريم  آمريكا عليه ايران در تنگناي شديد ارزي قرار دارد تا جايي كه 
همتي مي گويد: درآمد ارزي ايران در سال گذشته نسبت به ميانگين 
سال هاي قبل حتي به يك نهم هم رسيد و با اين حال اين بانك در تالش 
است با محدوديت هاي شديد ارزي، اقتصاد ايران را از فشار تحريم ها 
خارج سازد. در چنين شرايطي انتشار يك گزارش منفي عليه ميزان 
ذخاير ارزي ايران از سوي صندوق بين المللي پول آن هم در روزهايي 
كه ديپلمات هــاي ايراني در حال گفت وگوهاي دشــوار براي احياي 
برجام با گروه كشورهاي 1+4هســتند، شائبه برانگيز به نظر مي رسد. 
موضع گيري هاي  همتــي در برابر عملكــرد و جهت گيري صندوق 
بين المللي پول به نظر يك اعتراض رسمي اســت و بايد ديد واكنش 

صندوق چه خواهد بود و آيا در آينده گزارش خود را تعديل مي كند؟

تعطيلي 10روزه يك ميليون واحد صنفي  كسب وكار
درموج چهارم شيوع كرونا خسارتي معادل 
33هزار ميليارد تومان دربر داشته است؛ 
به نظر مي رســد هزينه اقتصادي موج چهــارم كرونا را 

اصناف مي پردازند.
به گزارش همشــهري، با گذشــت چند روز از تعطيلي 
مشاغل و كسب وكارها، تشــكل هاي صنفي از خسارات 
ســنگين اين ممنوعيت ها بر مشــاغل و كسب وكارها 
خبــر مي دهند. ســال گذشــته بــا آغاز موج ســوم 
همه گيري كرونا، مســئوالن دولتــي وعده هايي براي 
اعمــال برخي معافيت هــاي مالياتي، بيمــه، پرداخت 
تسهيالت ارزان قيمت به اصناف مطرح كردند كه به گفته 
تشكل هاي صنفي اين وعده ها يا تاكنون محقق نشده يا 
به دليل كم و كيف اين بســته هاي حمايتي، واحدهاي 

صنفي رغبت چنداني براي استفاده از آن نداشته اند.

تحميل زيان كرونا بر صنوف 
پيش از ايــن، رئيس اتاق اصناف تهــران در گفت وگو با 
همشهري گاليه كرده بود كه متأسفانه تاوان اشتباهات 
مسئوالن را اصناف مي پردازند. قاسم نوده فراهاني، افزود: 
تعطيلي چند  باره اصناف از پارسال تا كنون آسيب هاي 
مالي فراواني را به دنبال داشته است. با اين حال مي دانيم  
كه پس از اعمال اين محدوديت ها و تعطيالت هم هيچ 
تضميني براي پايدار ماندن شــرايط وجــود ندارد و لذا 
خروجي مطلوبــي از اين تعطيلي ها حاصل نمي شــود. 
ابراهيم درســتي، نايب رئيس اتاق اصناف تهران نيز در 
گفت وگو با همشهري با بيان اينكه بزرگ ترين ضربه موج 
چهارم شيوع كرونا، متوجه اصناف است، از رويكرد دو گانه 
مسئوالن در اعمال محدوديت هاي كرونايي براي برخي 
واحدهاي صنفي و فروشگاه هاي زنجيره اي انتقاد كرد و 
گفت: گروه بندي مشــاغل، فاقد كارشناسي الزم است. 
به گفته او، ممنوعيت ها بايد براي همه به صورت يكسان 
اعمال شود. او با اشاره به نارضايتي اصناف از رويه دوگانه 

در اجــراي محدوديت ها براي مشــاغل مختلف افزود: 
روساي اتحاديه ها و تشكل هاي صنفي معترض هستند كه 
كسب وكار آنها تعطيل است اما بانك ها باز هستند، پس 
تكليف چك هاي آنها چه مي شود؟ او تأكيد كرد: دولت به 
وعده هاي قبلي خود مبني بر بخشودگي مالياتي، بيمه يا 
قبوض عوارض تابلو و پسماند شهرداري ها عمل نكرد و 

تنها برخي از اين تكاليف تا 2 ماه معوق شد.

ضرورت حمايت از مشاغل 
در تازه ترين رويداد، محمدباقر مجتبايي، دبيركل اتاق 
اصناف ايران با بيــان اينكه يك ميليــون واحد صنفي 
مشــمول تعطيلي كرونايي شــده اند، گفت: در كشور 
3 ميليون واحد صنفي با 6 ميليون و 300 هزار شــاغل 
داريم. همچنين 600 هــزار واحد صنفي توليدي داريم 
كه از كارگران فصلي اســتفاده مي كننــد. بنابر قاعده 
وقتي شــبكه توزيع در فروش ناتوان شــود، توليد نيز 
كاهش پيدا مي كند و واحدها به تعديل نيروي انســاني 
مجبور مي شوند. به گفته او، 70 درصد واحدهاي صنفي 
اجاره اي هستند كه به دليل اين تعطيالت، دچار مشكالت 
عديده اي شده اند. او با اشاره به اينكه در شهرهاي قرمز 
50 درصد اصناف و در شهرهاي نارنجي 99 درصد اصناف 
فعال هستند افزود: فعال در 257 شهر كه در وضعيت قرمز 
قرار دارند، يك ميليون واحد صنفي مشــمول تعطيلي 
شده اند. او گفت: در تعطيالت آذر ماه سال گذشته ميزان 
فروش اصناف، 50 هزار ميليارد تومــان كاهش يافت، 
براســاس همان تجربه آذرماه، ميــزان كاهش درآمد و 
فرصت فروش اصناف در 10 روز تعطيالت اخير دست كم 
33 هزار ميليــارد تومان خواهد بــود. مجتبايي افزود: 
اگر انتظار تورم را به صورت متوســط 50 درصد درنظر 
بگيريم، در اين 10 روز اصناف با 45 هزار ميليارد تومان 
كاهش فرصت فروش مواجه خواهند شد كه بخشي از آن 
خسارت مستقيم و بخشي فروش نرفتن كاال و خسارت به 

زنجيره هاي بعدي است.

آمارها نشان مي دهد كه هزينه اقتصادي موج چهارم كرونا را اصناف مي پردازند
 ۳۳هزار ميليارد تومان خسارت 

با تعطيلي يك ميليون واحد صنفي

ميزانبارشهايجويكشورازاولمهر۱۳۹۹تاشامگاه۲۳فروردين۱۴۰۰)ميليمتر(

حوضهآبريزاصلي
درصداختالفنسبتبهميرانبارندگيدر
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اعالن ورود به سال خشك
آمارهاي رسمي نشان مي دهد؛ ميانگين بارندگي نسبت به سال قبل از نصف هم كمتر شده و 

حتي پرباران ترين حوضه  آبريز كشور نيز با كاهش 30درصدي بارندگي روبه روست
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نخستين هلدينگ بزرگ براي تزريق 
هزار ميليارد تومان پول براي حمايت 

از بورس اعالم آمادگي كرد

يك روز بعد از نشســت رئيس سازمان  بورس
بورس با هلدينگ ها براي تزريق 24هزار 
ميليارد تومان نقدينگي به بازار سهام، 
شــاخص كل بورس تهران 18هزار و  500واحد رشد 
كرد. روز سه شنبه ارزش سهام بسياري از شركت ها رشد 
كرد؛ با اين حال همچنان 400نماد معامالتي در بورس 
با صف فروش مواجه بودند. اكنون اين پرسش مطرح 
است كه آيا توافق ســازمان بورس با هلدينگ ها براي 
تزريق مالي و همچنين جديت وزارت اقتصاد براي حفظ 
نرخ سود بانكي در سطوح مصوب، مانع از نزول شاخص 

خواهد شد؟
به گزارش همشهري، چندين ماه بعد از آغاز روند نزولي 
شاخص، ســازمان بورس دوباره سياست هايي را براي 
تقويت طرف تقاضا در پيش گرفته است. سازمان بورس 
تالش مي كند همزمان با اقدام وزارت اقتصاد براي پايين 
نگه داشتن جذابيت بازار پول، از طريق تزريق نقدينگي 
به بازار سهام طرف تقاضا را تقويت كند، اما اين بار روشي 
جديد به كار گرفته شده است. در روش جديد، سازمان 
بورس اين اجــازه را به هلدينگ هــا مي دهد كه براي 

حمايت از بورس اوراق بدهي منتشر كنند.
بر همين اساس ظهر دوشــنبه و در جريان برگزاري 
يك نشســت ويژه، هلدينگ ها و شــركت هاي بزرگ 
ســرمايه گذاري با ســازمان بورس به توافق رسيدند 
24هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد به بازار ســهام 
تزريق كنند و منابع مالي الزم بــراي اين كار از طريق 
اوراق بدهي تأمين شود. اين شركت ها از سازمان بورس 
خواسته اند مجوز هاي الزم براي اين كار هرچه سريع تر 
صادر شود. گويي اين شــركت ها اطالعاتي دارند كه 
بيانگر رشد بازار ســهام در آينده است، زيرا انتشار اين 
اوراق با نرخ 20درصد براي خريد ســهام به معناي آن 
است كه نرخ بازده سرمايه گذاري در بازار سهام در طول 
سال جاري بدون درنظر گرفتن هزينه هاي انتشار اوراق، 
بايد حداقل 20درصد باشد تا انتشار آن براي هلدينگ ها 

صرفه اقتصادي داشته باشد.
توافق حاصل شده با سازمان بورس به معناي آن است 
كه فردي براي خريد سهام در بورس از شخص سومي 
وام بگيرد يا منابع مالي مورد نيازش را براي خريد سهام 
در ازاي پرداخت يك نرخ بهره مشخص از فرد ديگري 

قرض كند.
روشن است هلدينگ ها و شركت هاي سرمايه گذاري 
كه ســاالنه هزينه هاي زيادي را صــرف تحقيق براي 
شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري مي كنند و تعهدات 
مالي فراواني در قبال صاحبان سهام خود دارند، بدون 
محاســبه هزينه فايده اين كار، حاضر به تزريق چنين 

منابعي نخواهند شد.
ســازمان بورس قول داده مجوز هاي الزم براي انتشار 
اوراق را 48ســاعته صادر كند. با تزريــق اين منابع از 

هلدينگ ها به بازار سهام، بخشي از سهام شركت هاي 
حاضر در بورس در سبد سهام آنها قرار خواهد گرفت 
كه درصورت رشد تورم مي تواند آثار مالي قابل توجهي 

براي آنها داشته باشد.

حضور نخستين شركت
محمدعلي دهقــان دهنوي، رئيس ســازمان بورس 
قول داده مجوزهاي الزم براي انتشــار اوراق بدهي به 
سرعت صادر خواهد شــد و حتي اين احتمال وجود 
دارد كه شركت هاي ديگري نيز براي انتشار اين اوراق 
درخواست دهند؛ بنابراين اين احتمال وجود دارد كه 
حجم منابع مالي قابل تزريق به بازار سهام از مرز 24هزار 
ميليارد تومان هم عبور كند. برخي اطالعات نشــان 
مي دهد با توجه به چشم انداز تورمي 1400، احتمال 
اينكه ساير شــركت هاي ســرمايه گذاري هم به صف 

شركت هاي حاضر بپيوندند زياد است.
محاســبات موجود در مورد كســري بودجه و رشــد 
نقدينگي نشــان مي دهد ميزان تورم در ســال جاري 
اگر بيشتر از سال قبل نباشد كمتر نخواهد بود و همين 
عامل محركي براي رشد قيمت ها در بلندمدت در بازار 
ســهام خواهد بود و اين خود مي تواند عاملي باشد كه 
ساير هلدينگ ها و شركت هاي سرمايه گذاري را براي 
پيوســتن به كمپين فروش اوراق بدهــي براي خريد 

سهام ترغيب كند.
در همين حال در كمتر از 24ســاعت بعد از برگزاري 
نشســت هلدينگ هــا و ســازمان بورس، شــركت 
ســرمايه گذاري تامين اجتماعي به عنوان نخســتين 
شركت براي تزريق منابع مالي به بورس اعالم آمادگي 
كرد. آن طور كه مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان 
بورس خبر داده شســتا از ســازمان بورس خواسته 
مجوز هاي الزم براي انتشار هزار ميليارد تومان اوراق 
بدهي را صادر كنــد. ميثم فدايــي در اين باره گفت: 
شســتا بزرگ ترين هلدينگ اقتصادي ايران به عنوان 
نخستين شركت درخواست كتبي خود را براي انتشار 
هزار ميليارد تومان اوراق بدهي به سازمان بورس ارائه 

كرده است.

واكنش بورس
انتشار خبر هاي اوليه در مورد تزريق منابع مالي جديد 

به بازار سهام و خبر درخواست شستا براي تزريق هزار 
ميليارد تومان منابع مالي به بازار سهام نشان مي دهد 
احتماال انتشار اين اوراق براي هلدينگ ها جذابيت دارد 
و مي توان اميدوار بود حجم تزريــق اين منابع ظرف 
روز هاي آينده شتاب و سرعت بيشــتري بگيرد. اين 
موضوع ديروز در عين حال منجر به رشــد معامالت و 
شاخص هاي بورس شد؛ به طوري كه شاخص كل بازار 
ســهام پس از 10روز نزول مداوم 18هزار و 500واحد 
رشد كرد و براي نخســتين بار از ابتداي سال تاكنون 
جريان خروج نقدينگي از بازار ســهام متوقف شــد؛ 
به طوري كه در دادو ستد هاي روز گذشته سهامداران 
حقيقي 68ميليارد تومان نقدينگي وارد بازار ســهام 

كردند.
آمار هاي موجود نشان مي دهد از ابتداي سال تاكنون 
4هزار ميليارد تومان نقدينگي سهامداران حقيقي از 
بازار سهام خارج شده، اما اين روند در مبادالت ديروز 
متوقف شد. رشد روز گذشته بازار سهام در عين حال 
به رشــد قيمت سهام بسياري از شــركت هاي بورس 
منجر شــد، ولی همچنان نماد 400شركت در بورس 
با صف فروش مواجه بودند. انتظــار مي رود درصورت 
تداوم تزريق نقدينگي به بازار سهام از سوي هلدينگ ها 
به تدريج از حجم صف هاي فروش سهام كاسته شود كه 
اين موضوع بســتگي زيادي به آن دارد كه تزريق اين 
منابع از ســوي هلدينگ ها براي آنها صرفه اقتصادي 

داشته باشد.

آیا هلدینگ ها پول تزریق خواهند كرد
اغلب اقدامات انجام شده در 6 ماه گذشته براي تزريق 
پول به بازار سهام مؤثر نبود، حتي تزريق منابع صندوق 
توســعه ملي و اقداماتي كه براي توسعه بازارگردان ها 
انجام شد مانع نزول شــاخص ها نشد كه همين عامل 
موجب شده سهامداران و فعاالن بازار سرمايه با توافق 
انجام شده ميان سازمان بورس و هلدينگ ها محتاطانه 

عمل كنند.
با اين حال بررسي ها نشــان مي دهد اين بار چنانچه 
محاسبات هلدينگ ها و شــركت هاي سرمايه گذاري 
نشان دهد بازار ســهام در سال جاري رشد خواهد كرد 
و بازده ســاالنه آن بيش از نرخ تورم و نرخ بهره است، 
احتماال اين تزريق منابع از ســوي هلدينگ ها تداوم 

خواهد يافت.
هومن عميدي، كارشــناس بازار ســرمايه در اين باره 
مي گويد: ماهيت اين طرح، توجيه منطقي ندارد و اگر 
قرار باشد هلدينگ هاي سرمايه گذاري، اوراقي با هزينه 
مالي 20 درصد منتشــر كنند و با نقدينگي حاصل از 
انتشار اوراق، اقدام به خريد سهام زيرمجموعه هاي خود 
كنند، يعني قيمت سهام خريداري شده در هلدينگ ها، 
بيش از 20درصد رشد خواهد كرد و در چنين شرايطي، 

خريد سهم در بازار جذاب تر از خريد اوراق خواهد بود.
هومن عميدي همچنين درباره مؤثر بودن اين منابع 
در جلوگيري از نزول شاخص مي گويد: عدد اعالم شده، 
قابل توجه نيست و نمي تواند سطح تقاضا را افزايش دهد؛ 
به طور مثال حتي در روزهايي كه حجم معامالت به6 تا 
۷ هزار ميليارد تومان مي رسيد باز هم فشار فروش در 
بازار سهام بسيار باال بود. بنابراين حتي اگر حجم اوراق 
منتشرشده توسط هلدينگ هاي سرمايه گذاري، 30 
هزار ميليارد تومان هم باشــد، فقط مي تواند چند روز 

بازار را متعادل كند.
مازيار فتحي ديگر كارشــناس بازار سرمايه هم تأكيد 
مي كند: اثرگذاري طرح انتشــار اوراق اجاره سهام، به 
حجم اوراق منتشرشده از هلدينگ هاي سرمايه گذاري 
بســتگي دارد. او مي گويد: براســاس اين طرح، بايد 
هلدينگ هاي ســرمايه گذاري از بازار سرمايه، تأمين 
مالي كرده و به خريد سهام اقدام كنند. نكته اينجاست 
كه چشــم انداز بازار ســرمايه حداقل تــا پايان دولت 
فعلي از منظر تحليلي، مثبت نيست؛ بنابراين اگرچه 
هلدينگ هاي سرمايه گذاري عماًل مجوز انتشار اوراق 
خواهند داشت؛ ولي انتشار اوراق و تحمل هزينه مالي 

براي خريد سهام خيلي جذاب نيست.

علت درخواســت هاي اخير براي 
افزایش قيمت سيمان چيست ؟

سيمان ازجمله محصوالتي است كه به دليل قرار 
گرفتن در گروه 3كااليي مشــمول قيمت گذاري 
دولتي نبــوده و نرخ فروش آن در بــازار بر مبناي 
نظام عرضه و تقاضا و براســاس ضوابط ســازمان 
حمايت تعيين مي شــود. با وجود اين سال هاست 
كه بحث اصالح قيمت همچنــان معطل مانده و 
نرخ گذاري دســتوري اين محصول موجب زيان 
توليد كنندگان شده است. با اين شرايط در زمستان 
پارسال جلساتي با وزير صنعت و معاونت معدني 
اين وزارتخانه براي شــناوركردن قيمت سيمان 
برگزار كرديم، كه در نهايت اصالح نرخ با موافقت 

ضمني مسئوالن وزارت صنعت مواجه شد.
مبناي توافق چه بود؟

مقرر شــد نرخ اين محصول به نسبت يك سي ام 
ميانگين قيمت معامله سبد ميلگرد در بورس كاال 
تعيين و نرخ مذكور هر 4 ماه بازنگري و درصورت 

كاهش يا افزايش تغيير كند.
این مبناي نرخ چگونه تعيين شد؟

 نسبت قيمت سيمان به فوالد در دنيا يك به هفت، 
يعني قيمت سيمان تقريبا معادل يك هفتم قيمت 
فوالد در دنياست اما در شرايط كنوني اگر با نسبت 
قيمت يك سي ام سيمان به فوالد نيز موافقت شود، 
مي تواند مشكالت توليد كنندگان را مرتفع كند، 
اين موضوع مورد موافقت ضمني وزارت صنعت قرار 

گرفته اما هنوز نهايي نشده است.
اما مدیران كارخانه هاي ســيمان 
درخواست افزایش بيشــتر قيمت سيمان را 

دارند، علت چيست؟
مديران عامــل كارخانه هاي ســيمان به صورت 
خودجوش در نامه اي كه در جرايد منتشــر شد، 
خواستار افزايش قيمت هر تن سيمان فله تيپ 2از 
220هزار تومان كنوني به  360 هزار تومان شده اند 
اما اين قيمت هنوز نهايي نشده و در حال رايزني با 
وزارت صنعت در اين زمينه هســتيم. اما موضوع 
اين نامه فعال مسكوت مانده تا با وزارت صنعت به 

توافق برسيم.
هدف از این اقدام چيست؟

هدف از شناور شدن قيمت ســيمان آن است كه 
شكاف قيمت و رانت قيمت مصوب كارخانه و بازار 
آزاد اين محصول حذف شود و با اصالح نرخ سيمان 
بخشي از اين مابه التفاوت قيمت كه اكنون نصيب 
واسطه ها مي شود به بخش توليد و بخشي ديگر به 

مصرف كننده نهايي منتقل شود.
نظام قيمت  گذاري فعلي چه آسيبي 

به صنعت سيمان وارد آورده است؟
 اين صنعت در چند سال گذشته به دليل دستوري 
بودن قيمت ها بازســازي و نوسازي نشده با وجود 
اين در 10ســال گذشــته به رغم همه مشكالت 
توليد ســيمان 13درصد و توزيع سيمان داخلي 
1۷درصد افزايش يافته است. با اين شرايط اكنون 
كارخانه هاي سيمان هيچ قطعه يدكي را كه از قبل 
خريداري و در انبارها موجود باشد در اختيار ندارند 
و با تداوم شرايط كنوني توليد كارخانجات متوقف 

خواهد شد.
 آیا امكان جبران زیان كارخانه ها از 

طریق صادرات سيمان وجود ندارد؟
اگرچه صادرات ســيمان آزاد اســت اما در سال 
گذشــته صادرات اين محصول 4.6درصد كاهش 
داشته است. با توجه به اينكه سيمان كااليي حجيم 
و با هزينه حمل بسيار باالســت اغلب بازار هدف 
صادراتي اين كاال، كشورهاي همجوار است و اكنون 
صادرات كلينكر به افغانســتان و عراق و صادرات 
سيمان به كشورهاي حوزه خليج فارس و آسياي 

ميانه صورت مي گيرد.
به طور مشــخص هزینه تمام شده 

توليد سيمان چه ميزان افزایش یافته است؟
محاسبه قيمت تمام شــده توليد سيمان براساس 
صورت هاي مالي حسابرسي شده در 6 ماه اول سال 
99صورت گرفته زيرا هنوز حسابرســي ها كامل 
نشده و بايد تغييراتي كه در 6 ماه دوم سال 99در 
هزينه توليد اتفاق افتاده نيز در محاســبه اصالح 
قيمت سيمان لحاظ شــود. از ابتداي امسال نيز 
افزايش دستمزد، نرخ سوخت، مواد نسوز، تامين 
قطعات، پيمانكاري معــادن و... نيز افزايش يافته 
است. همچنين هزينه استخراج، بارگيري، حمل 
و... معادن در ســال جاري حداقل به ميزان 50تا 
60درصد افزايش يافته كه دررشد قيمت تمام شده 
سيمان مؤثر خواهد بود. عالوه بر آن هزينه حمل هر 

پاكت سيمان براي رسيدن به دست عامالن فروش و 
مصرف كننده در سال گذشته 60درصد و امسال نيز 
30درصد و در مجموع 90درصد نسبت به ابتداي 

سال گذشته افزايش يافته است.
آیا افزایش قيمت سيمان منجر به 
رشد هزینه تمام شــده توليد و گراني مسكن 

نمي شود؟
براي هــر مترمربــع ساختمان ســازي  نيــاز به 
4تا 5كيســه 50كيلوگرمي يعني 200كيلوگرم 
سيمان است كه با احتســاب نرخ 400توماني هر 
كيلوگرم از اين محصول هيــچ محصول صنعتي 
در ساختمان سازي  نداريم كه نرخ هر كيلوگرم آن 
400تومان باشد. ضمن اينكه تأثير گذاري سيمان 
در قيمت تمام شــده يك مترمربع ســاختمان با 
متوســط نرخ 5ميليون تومان حدود 1.6درصد و 
در متوســط قيمت فروش هر مترمربع ساختمان 
با نرخ 15ميليون تومان حدود 4دهم درصد بوده 
و تأثيرگذاري چنداني در گراني ساختمان ندارد. 
ضمن اينكه ظرفيت موجود كنوني توليد سيمان 
نسبت به نياز كشور بيشتر است و مي توانيم ظرفيت 
توليد كنوني ساالنه 88تا 90ميليون تني سيمان را 
با تامين قطعات و آجر نسوز تا ساالنه 100ميليون 

تن نيز افزايش دهيم.
آیا به دنبال آزادســازي قيمت این 

محصول هستيد؟
فعال امكان آزاد ســازي  قيمت سيمان وجود ندارد 
زيرا براي آزادسازي قيمت بايد همه شركت هاي 
ســيمان محصوالت خود را در بورس كاال عرضه 
كنند كه جا افتادن اين شــيوه عرضه مدت زماني 
طول مي كشد چون كارگزاري ها بايد اين موضوع را 
در بورس كاال رجيستر كنند. بر اين اساس انجمن 
سيمان پيشــنهاد كرده امســال برمبناي قيمت 
تمام شده و نظام عرضه و تقاضا و در تعامل با سازمان 
حمايت به ســازوكاري براي افزايش نرخ مصوب 

سيمان برسيم.
چه ميزان افزایــش قيمت را براي 

سيمان پيشنهاد كرده اید؟
چيزي كه مديــران عامل كارخانه هاي ســيمان 
به دنبــال تحقــق آن هســتند، افزايــش حدود 
60درصدي قيمت سيمان اســت اما اين موضوع 
تصويب و نهايي نخواهد شــد. اما انجمن سيمان 
ادله الزم را با مقايســه قيمت كنوني عرضه فوالد 
و مقايسه آن با سيمان به ســازمان حمايت ارائه 
كرده تا به توافق منطقي براي اصالح قيمت سيمان 
برسيم. فوالد نيز جزو كاالهاي ساختماني است و 
قيمت كنوني هر تن سبد فوالد تقريبا 11.5ميليون 
تومان اســت كه تعيين نرخ قيمت هر تن سيمان 
بر مبناي يك ســي ام اين قيمت 300هزار تومان 
مي شود. توليد كنندگان خواســتار آن نيستند تا 
اصالح قيمت ها موجب وارد آمدن شــوك به بازار 
سيمان شود بلكه هدف حفظ اين صنعت و اشتغال 
ناشي از آن براي تامين نياز كشور به اين محصول و 

نه سودآوري بيشتر توليد كنندگان است.
با این حســاب فكر مي كنيد آیا با 

افزایش 60درصدي نرخ موافقت خواهد شد؟
 اگرچــه توليد كننــدگان درخواســت افزايش 
قيمت اين محصول تا 60درصد را دارند اما به نظر 
نمي رسد با اين ميزان افزايش قيمت موافقت شود 
و توليد كنندگان و انجمن سيمان در حال رايزني با 
وزارت صنعت براي تعيين و اصالح قيمت سيمان 
در نشست مشترك هستند كه احتماال نتايج آن تا 

فردا مشخص مي شود.
با این روند، تغيير نرخ ســيمان چه 

ميزان خواهد بود؟
اكنــون قيمــت مصــوب هــر پاكت ســيمان 
50كيلوگرمي تيپ 2 بدون احتساب ارزش افزوده 
درب كارخانه حدود 15هزار و 500تومان است كه 
از اين ميزان 4هزار و 500تومان فروش سيمان فله 
است. قيمت سيمان در بازار آزاد به مراتب بيش از 
اين نرخ است و ميانگين قيمت هر پاكت سيمان 
50كيلوگرمي تيپ 2 در بازار 3۷تا 38هزار تومان 
است كه بخشي از اين مابه التفاوت قيمت به بخش 
حمل و بخش عمده آن نصيب واسطه ها و دالل ها 
مي شود. پيشــنهاد مديران عامل براي ميانگين 
قيمت هر پاكت ســيمان 50كيلويــي تيپ 2 در 
كارخانه 25هزار تومان است كه از اين ميزان 5هزار 
تومان پول كيسه سيمان و20هزار تومان باقيمانده 
تقســيم بر 50تومان نيز بيانگر نرخ هر كيلوگرم 
400توماني سيمان است كه در مقايسه با نرخ كود 

وخاك هم بسيار كمتر است.

شاخص كل بورس تهران ديروز بعد از مدت ها نزول مداوم تحت تأثير سياست تزريق مالي و حصر نرخ سود رشد كرد

 عبدالرضا شيخان، دبير انجمن صنفی كارفرمايان صنعت سيمان
در گفت وگو با همشهري اعالم كرد

رشد هزینه تمام شــده توليد و فشار ناشي از قيمت گذاري  گزارش
دستوري سيمان به افزایش نارضایتي توليد كنندگان منجر و 
موجب شده آنها براي واقعي ســازي  و افزایش قيمت این 
محصول دست به كار شوند. طبق توافق اخير مدیران عامل صنعت سيمان 
كه موافقت ضمني وزارت صنعت را هم به همراه دارد، مقرر شده قيمت این 
محصول بر مبناي سبد ميلگرد در بورس كاال با نسبت یك به ۳0 تعيين شود 

كه درصورت تصویب، این نرخ در نشست اخير توليد كنندگان و وزارت صنعت، ميزان افزایش نرخ 
سيمان خاكســتري قطعا بيش از ۳5 درصد خواهد بود. با عبدالرضا شيخان، دبير انجمن صنفي 

كارفرمایان صنعت سيمان در این باره گفت وگو كرده ایم.

واكنش سبز بورس به سياست هاي حمايتي

تعيين ميزان افزایش قيمت سيمان؛ تا فردا

 تخفيف هاي 5تا 25درصدي ميادین
به مناسبت ماه رمضان

ميادين ميوه و تره بار شــهرداري تهران به مناســبت  تره  بار
آغاز ماه رمضان در قيمت گروه هاي مختلف كااليي بين 

5تا 25درصد تخفيف اعمال مي كنند. 
به گزارش همشهري، ســازمان مديريت ميادين شهرداري تهران از 
امروز )چهارشــنبه 24فروردين( مصادف با نخستين روز ماه مبارك 
رمضان، عالوه بر توزيع كاالهاي اساسي و محصوالت تنظيم بازار در 
ميادين ميوه و تره بار، تخفيف هاي ويژه اي نيز اعمال مي كند كه اين 
تخفيفات نســبت به قيمت مندرج روي كاال و در گروه هاي مختلف 
كااليي درنظر گرفته شده است. براساس اين گزارش در گروه لبنيات، 
براي انواع شــير 10درصد، انواع كره 5درصد و ســاير انواع لبنيات 
۷درصد تخفيف لحاظ شده اســت. براي انواع عسل 25درصد، انواع 
مربا 15درصد، انواع كمپوت و كنسرو 13درصد و انواع كنسرو ماهي 
تن نيز ۷درصد تخفيف منظور شده است. ساير اقالم ازجمله انواع ُرب 
گوجه فرنگي و انواع ُسس نيز به ترتيب 1۷درصد و 10درصد تخفيف 
خورده اند. نوشيدني ها نيز در ميادين از تخفيف هايي برخوردار شده اند. 
براي آب معدني و آب آشاميدني 1۷درصد، انواع شربت 15درصد و 

براي انواع آبميوه 20درصد تخفيف پيش بيني شده است. 
با شروع ماه رمضان، با توجه به تغيير رژيم غذايي متناسب با فرايض 
اين ماه، تقاضا و مصرف مواد نشاســته اي شــامل برنــج، ماكاروني، 
رشته آش و نان نيز افزايش مي يابد. تخفيف انواع رشته و ماكاروني در 
ميادين ميوه و تره بار شــهرداري ۷درصد، انواع چاي ۷درصد و انواع 
فراورده هاي گوشتي )سوسيس، كالباس و همبرگر( ۷درصد لحاظ 
شده است. همچنين براي انواع نان بسته بندي شده 10درصد و حلوا، 
ارده و شيره انگور و خرما 10درصد تخفيف درنظر گرفته شده است. 
سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران همچنين از توزيع بدون 
وقفه انواع برنج ايراني و خارجي، شكر و روغن با قيمت هاي تنظيم بازار 
در ميادين ميوه و تره بار خبر داده اســت.  انواع محصوالت پروتئيني 
ازجمله گوشت گوسفندي، گوشت گوساله، گوشت ُمرغ و تخم  مرغ 
هم در اين ايام مطابق ديگر ماه هاي ســال بــا قيمت هاي مصوب در 
ميادين در دسترس شهروندان قرار دارند. انواع ُخرمای مرغوب نيز با 
قيمت هاي به مراتب، پايين تر از سطح شهر در ميادين ميوه و تره بار 
عرضه مي شود. اختالف 30تا 40درصدي قيمت انواع ميوه و سبزي و 
صيفي  هم همچون گذشته در ميادين ميوه و تره بار، نسبت به ميانگين 
قيمت هاي سطح شهر همچنان حفظ خواهد شد. قيمت كنوني بعضي 
از اقالم پرمصرف ماه رمضان در ميادين ميوه و تره بار را مي توانيد در 
جداول پيوست اين مطلب مشاهده كنيد. ميادين و بازارهای ميوه و 
تره بار در ماه رمضان روزهای شنبه تا پنج شنبه، صبح ها از ساعت 8 تا 
13 و عصر ها از ساعت 15 تا 19 باز هستند و جمعه ها نيز از ساعت 8 تا 

13 آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.

قيمت انواع برنج، قندوشكر و نبات در ميادين ميوه و تره بار تهران )تومان(
قيمتقندوشكر و نباتقيمت  برنج

8.700شكر- بسته بندي يك كيلويي30.400دودي پرمحصول
26.000شكر بسته بندي 3كيلويي28.900شيرودي
43.250شكر بسته بندي 5كيلويي32.900طارم اصل

7.700شكر فله- هر كيلو19.900نيم دانه معطر
28.500قند بسته بندي 3كيلويي16.900نيم دانه پرمحصول

47.500قند بسته بندي 5كيلويي32.900هاشمي
9.500قند شكسته فله- هر كيلو32.900دم سياه

18.000نبات شاخه باريك زرد و سفيد29.900فجر
16.000نبات شاخه درشت زرد و سفيد25.500انواع ديگر معطر
18.500نبات چوبدار زرد و سفيد18.500وارداتي هندي

گراني زغال؛ هم پای كباب
حرف از كباب كه می شود همه ياد قيمت باالی گوشت  سوپرماركت
می افتند كه البتــه قيمت 140هــزار تومانی و باالتر 
گوشــت و 40تا50هزار تومانی مرغ بسيار هم نگران 
كننده است اما كمتر كسی به اين موضوع توجه دارد كه اگر بخواهيم 
در منزل كباب تهيه كنيم بايد چيزی بين 30 تا60 هزار تومان هم برای 
خريد زغال هزينه كنيم. البته اين قيمت زغال های معمولی است و 
انواع گران تری از اين محصول هم در بازار وجود دارد كه قيمت هر كيلو 

از آنها تا 90 هزار تومان هم می رسد. 
افزايش قيمت زغال در سال های اخير در ســايه گرانی ديگر كاالها 
قرار گرفته و مغفول مانده اســت اما بايد گفت قيمــت اين كاال هم 
كم كم درحال تبديل شدن به يك دغدغه است گرچه با توجه به تورم 
روزافزون، تعداد كســانی كه می توانند انواع كباب را در رژيم غذايی 
هفتگی يا حتی ماهانه خود داشته باشند روز به روز در حال كم شدن 
است. اما اين باعث نمی شود كه مصرف زغال كاهش يابد، اين تنها موارد 
مصرف زغال است كه تغيير كرده است؛ حاال زغال ها بيش از اين كه در 
منقل ها كباب بپزند، در قليان ها تنباكو دود می كنند. ميزان مصرف 
زغال در تهران بيش از 50 تن در روز برآورد شــده و قيمت هر كيلو 
زغال پوب معمولی هم بين 20 تا 30 هزار تومان  است كه اگر به طور 
ميانگين قيمت 25 هزار تومان را بــرای اين محصول درنظر بگيريم 
گردش مالی بازار زغال تهران در يك روز يك ميليارد و 250 هزار تومان 

بالغ می شود.  
زغال البته انواع مختلف دارد كه بر اساس كاربرد آن انتخاب می شود. 
زغال بلوط برای قليان، پخت وپز و كباب اســتفاده می شــود؛ ساير 
زغال ها مانند زغال ليمو به سبب ويژگی های منحصربه فرد خود، در 
قليان سراها مورداستفاده قرار می گيرد. قيمت زغال ليمو در بازار در 
فصل های سرد سال، يعنی پاييز و زمستان، بيشتر از فصل های گرم 
است؛ در فصل های سرد ســال به دليل كاهش مواد اوليه زغال يعنی 
چوب مركبات، پسته و چوب ساير درختان، توليد زغال كاهش می يابد 
و همين امر قيمت زغال فشرده و قيمت زغال ليمو را باال می برد. برای 
شعله ور كردن زغال معموال اگر فرد مهارت كافی نداشته باشد يا زغال 

مرغوب نباشد از الكل يا ژل آتش زا استفاده می شود.
از ميان انواع زغال، زغال خودسوز يكی از مرغوب ترين هاست كه در 
انواع كبابی و قليان هم موجود است. استفاده زغال خودسوز به دليل 
زودتر شعله ور شدن، راحت تر است و به همين خاطر طرفداران زيادی 
هم دارد. اين نوع زغال البته  تفاوت چندانی با ديگر انواع ندارد؛ تنها 
در تهيه آن با روشی خاص اكسيژن زغال به طور كامل گرفته می شود 
تا زغال نياز به اكسيژن داشته باشد و با يك جرقه ساده، شعله ور شود.

قيمت فروش زغال در سوپرماركت ها و فروشگاه های زنجيره ای تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند

32.100زغال باربيكيو- 1.5 كيلوگرمیگريالن
18.700بدون جرقه و دود- يك كيلوگرمیبارک
34.990كبابی ممتاز- 1.2 كيلوگرمیقالب

30.990زغال كبابی- يك كيلوگرمیگريالن
12.100چوب ليمو- 130 گرمیقالب

36.200زغال ال پی- يك كيلوگرمیهمسو
72.400زغال ال پی- 2 كيلوگرمیهمسو
45.980زغال كبابی ليمو- 500 گرمیقالب

30.800فتيله دار1-2-3 
21.000كبابی- 1.5 كيلوگرمیجنگلی

از امــروز بــا عرضــه  بورس كاال
بــراي  آلومينيــوم، 
نخستين بار پاي كاالهاي 
صنعتي و معدنــي به تــاالر صادراتي 
بورس كاال باز مي شود. خبرهايي هم از 
عرضــه ايرالكــو در رينــگ صادراتي 

بورس كاال شنيده مي شود.
به گزارش همشــهري، امروز 300تن 
شــمش آلومينيوم در رينگ صادراتي 
بورس كاال عرضه مي شود. پيش از اين، 
فروش رينگ صادراتي بــورس كاال به 
محصوالت پتروشــيمي و نفتي و البته 
چند سالي به ســنگ آهن اختصاص 
داشــت اما با عرضه آلومينيــوم براي 
نخســتين بار امكان صادرات كاالهاي 
صنعتي و معدني از مســير بورس كاال 
فراهم مي شــود. پيش بيني مي شــود 
با عرضــه ايــن محصول، مشــكالت 
صادركننده هــاي فلــزي به ويــژه 
محدوديت هايي كه بــا وقوع تحريم ها 

براي آنها به وجود آمده است، رفع شود.
فروش ريالــي محصوالت فلــزي در 
بورس كاال، عــالوه بر اينكه ريســك 
بازنگشتن پول را كم مي كند، مشكالت 

بعدي آنها را در نقــل و انتقال پول هم 
كمتر مي كند. همچنيــن عرضه هاي 
صادراتي در بورس كاال ســبب فروش 

روان تر و سريع تر كاالها مي شود.
از مشــخصات اين عرضــه مي توان به 
اعتباردهــي تمام محصــول از طريق 
ضمانت نامه بانكي يا گشــايش اعتبار 
اسنادي )حداكثر ســه ماهه( با كارمزد 

1.5 درصد ماهانه اشاره كرد.
مديرعامــل كارگزاري ســي ولكس 

به عنوان كارگزار عرضه كننده آلومينيوم 
در تاالر صادراتي بورس كاال در اين باره 
گفت: اگرچه خريــداران پيش از اين 
محدودتر بودند اما حاال خريداراني كه 
توان صادرات داشــته باشند مي توانند 

در اين عرضه مشاركت و خريد كنند.
محمودرضا الهي فرد افــزود: با عرضه 
محصوالت فلزي در رينــگ صادراتي 
بــورس كاال، عرضه هــا عموميت پيدا 
مي كند و كساني كه شرايط الزم را در 

از امروز براي نخستين بار انجام مي شود
آغاز صادرات آلومينيوم از مسير بورس كاال

اختيار دارند، مي تواننــد در آن حضور 
يابند.

مديرعامل كارگزاري سي ولكس درباره 
اســتمرار عرضه هاي صادراتي فلزات 
گفت: اســتمرار صــادرات محصوالت 
فلزي از طريق بورس كاال به استقبال و 
اقبال خريداران بستگي دارد. به گفته او، 
خبرهايي هم از عرضه ايرالكو در رينگ 

صادراتي شنيده مي شود.
الهي فرد افــزود: براي جذاب شــدن 
معامالت، فروشنده تخفيفاتي قائل شده 
و قيمت ها نســبت به نرخ هاي داخلي 
مناسب است و براي خريداران توجيه 
دارد كه آن را به صورت ريالي خريداري 
كنند و مســائل صادراتي را پشت سر 

بگذارند و صادر كنند.
او تصريح كــرد: در فروش هاي داخلي 
و در حوزه كاالهــاي صنعتي، معدني 
و فلزي شــاهد هســتيم كــه عمده 
فروش شــركت ها در بورس كاال انجام 
مي شود و شــرايط براي متقاضيان در 
تصميم گيري براي خريد آسان تر است 
اما در فروش هــاي صادراتي تا به امروز 
فروشندگان عمدتا خارج از بورس و با 
مكانيســم هاي خود محصوالتشان را 
فروخته اند و با آغاز عرضه آلومينيوم اين 
اميدواري وجود دارد كه حجم عرضه ها 

افزايش يابد.
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گردشگري سالمت

گردشگري ديجيتال در شمال غربي
11هزار كيلومتر مسير گردشگري مجازي در 

استان هاي شمال غرب كشور تعريف شده است 

سازمان جهاني گردشگري 
چندي پيــش اعالم كرد 
گردشــگري  صنعــت 
به صورت ميانگين با افت ۶۶درصدي در جهان مواجه شده است. در ايران نيز 
خبرها حاكي از آن است كه تا پايان شهريور ميزان خسارت كرونا به صنعت 
گردشگري كشور بيش از 14هزار ميليارد تومان بوده و اين عدد براساس 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي تا پايان آبان  به بيش از 
42هزار ميليارد تومان رسيده. همه استان ها از اين ويروس آسيب ديدند، 
اما در برخي استان ها عالوه بر آسيب هاي كرونا، جاي گردشگران از زاويه اي 
ديگر هم خالي است؛ زيبايي هاي محصور در استان هاي شمال غرب كشور 
ازجمله اردبيل، آذربايجان شــرقي و غربي، زنجان، كرمانشاه و كردستان 
هنوز آنطور كه بايد گردشگران را به اين بخش از ايران نياورده است. همين 
موارد موجب شد مسئوالن استاني و كشوري به فكر يك فرصت بيفتند؛  
گردشــگري ديجيتال تا هم بتوانند اين صنعت را در زمانه كرونا ســرپا 
نگه دارند و هم رويكرد جديدي در حوزه گردشگري شمال غرب رقم بزنند.

گردشگري مجازي در شمال غرب
نخســتين بار ســازمان مديريت صنعتي آذربايجان غربي 3سال پيش 
دوره هاي آموزشــي ديجيتال ماركتينگ را بــراي عالقه مندان به حوزه 

گردشگري ديجيتال برگزار كرد كه متأسفانه استمرار نداشت.
يكي از فعاالن گردشــگري مجازي با اشاره به شــيوع كرونا براي دومين 
سال متوالي مي گويد:»جهان پذيرفته اســت فعال بايد با كرونا كنار آمد و 
البته همزمان از زيبايي هاي خدادادي هم محروم نشــد و به همين دليل 

گردشگري مجازي در جهان به شدت در حال گسترش است.«
سبحان ميرزايي با بيان اينكه در ايران از سال گذشته موضوع گردشگري 
مجازي با ترسيم مسيرهاي گردشــگري در استان هاي مختلف از جمله 
استان هاي شمال غرب ترسيم شده اســت، مي افزايد: »11هزار كيلومتر 

مسير گردشگري مجازي تعريف شده است.«
وي با بيان اينكه استان هاي شمال غرب كشــور به ويژه 3استان شمالي 
و همســايه با كشــورهاي تركيه، آذربايجان و عراق داراي جذابيت براي 
همسايه هاي خارجي هستند، معتقد است گردشگران در شرايط كرونايي 
عالقه مند به سفر با تورهاي مجازي و حتي خريد اينترنتي صنايع دستي 

هستند كه بايد اين نياز تامين شود.

چالش هاي گردشگري مجازي 
در شرايطي ميرزايي به اهميت گردشــگري مجازي در كشور به ويژه بعد 
از شيوع كرونا اشــاره مي كند كه به اعتقاد نادر اسدي از مديران بازاريابي 
اينترنتي در تبريز زيرساخت هاي اين نوع گردشگري نه تنها در استان بلكه 
در كشور هم مهيا نيست و شركت هاي گردشگري به صورت جزيره اي در 
اين زمينه عمل مي كنند. وي به همشهري مي گويد: »در زمينه گردشگري 
ديجيتال فاصله زيادي با دنيا داريم. با وجود اينكه در اغلب كشــورهاي 
جهان حتي كشورهاي همسايه پايه گردشگري براساس پيش مطالعه هاي 

مجازي است، اما در كشور ما اين نوع گردشگري شناخته شده نيست.«
به اعتقاد اسدي، معرفي نشــدن واقعيت ها در دنياي مجازي و توسل به 
حقه هاي اينترنتي براي جذب گردشــگر موجب شده است گردشگران 
در سفرهاي واقعي با مناظري متفاوت روبه رو شوند كه قابل قبول نيست. 
ضعف برنامه هاي نرم افزاري، نبود سرمايه گذار كافي و جاي خالي آموزش 
به استفاده كنندگان از نرم افزارها به اعتقاد اين مدير بازاريابي اينترنتي از 
موانع پيش روي گردشگري ديجيتال محســوب مي شود؛ به عنوان مثال 
تاكنون هيچ يك از مناظر طبيعي استان به صورت 3۶0درجه اي پردازش 
كامل نشده يا اگر شــده تصاوير جديد و به روز نبوده، زيرا اين امر نيازمند 

سرمايه گذاري كافي و بازگشت سرمايه براي سرمايه گذار است.

مذاكره با پارك هاي فناوري
با وجود انتقاد به مشــكالت زيرســاختي در حوزه گردشگري ديجيتال 
ماركتينگ اما مديركل ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنايع دســتي 
آذربايجان شــرقي معتقد است اين اســتان نيروهاي مســتعد و جوان 
تحصيل كرده اي دارد كه مي توانند در حوزه فضاي مجازي و استفاده از اين 
فناوري هاي نوين براي توسعه گردشگري مورد استفاده قرار گيرند. احمد 
حمزه زاده به همشهري مي گويد: »در 2ســال گذشته توسعه ديجيتال 
ماركتينگ با توجه به شــيوع كرونا مورد توجه قرار گرفت. در مذاكره  با 
مراكز علمي و فناورانه ازجمله ربع رشيدي و پارك هاي فناوري بر توسعه 
فضاهاي گردشگري ديجيتال تأكيد كرديم.« اين مسئول با ابراز خرسندي 
از اينكه آذربايجان شرقي به عنوان محور 9استان در حوزه توسعه گردشگري 
ديجيتال مطرح است، مي افزايد:  »بايد بودجه  كافي براي توسعه و معرفي 

برنامه هاي توسعه ديجيتال ماركتينگ گردشگري درنظر گرفته شود.«

روش هاي نوآورانه در حوزه گردشگري 
رئيس سازمان توسعه گردشگري شهرداري تبريز و عضو كميته گردشگري 
اتاق بازرگاني تبريز هم با اشاره به جلســه كميته گردشگري كميسيون 
اقتصاد دانش بنيان، كارآفريني و گردشــگري استان عنوان مي كند: »در 
اين جلسه براي نخستين بار و با توجه به شيوع كرونا بر روش هاي جديد 

گردشگري به ويژه گردشگري ديجيتال تأكيد شد.«
رضا خليلي با بيان اينكه ســازمان توسعه گردشگري شــهرداري تبريز 
عكس هاي منحصر به فردي در حوزه معرفي نقاط ديدني تبريز توليد كرده 
است، مي گويد:  »اين تصاوير از زواياي مختلف و هنرمندانه تهيه شده كه 

مي تواند تصوير خوبي از تبريز براي گردشگران به وجود آورد.«
وي بر توسعه بازارهاي مجازي صنايع دستي تأكيد مي كند و مي افزايد: »در 

اين زمينه نيازمند تحول در توليد و عرضه محصوالت هستيم.«
رئيس پارك علم و فناوري آذربايجان شــرقي هم به نكته ديگري اشــاره 
مي كند و آن، توسعه بودجه اي شــركت هاي دانش بنيان در استان است. 
عبدالرضا واعظي تأكيد مي كند كه در يك ســال اخير با افزايش 2برابري 
بودجه هاي شــركت هاي دانش بنيان موضوع اقتصــادي كردن و تقويت 

بازاريابي ديجيتال بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.

 سيدمرتضي احمدپور 
خبرنگار

ث
مك

بازار ديجيتال صنايع دستي 

محمد فــرزاد، مديركل ارتباطات و فنــاوري اطالعات 
آذربايجان شرقي با اشــاره به راه اندازي بازار ديجيتال 
صنايع دستي در استان مي گويد: »اين بازار اواخر بهمن 
سال گذشــته راه اندازي شــد و در آن ده ها محصول 
صنايع دستي عرضه مي شود. عالقه  مندان به صنايع دستي 
آذربايجان شرقي مي توانند با مراجعه به آدرس اينترنتي 
www.saraycrafts.ir عالوه بر آشــنايي با هنرهاي 
صنايع دستي استان به طور مستقيم اقدام به خريد آثار 

موجود در اين سايت كنند.«

بحران بستري در شهرهاي قرمز 

دزفول، شــهري نيم ميليون نفری در شمال خوزستان اســت كه از 2ماه پيش تاكنون شرايط 
سختي از نظر شيوع كرونا دارد؛  براساس اعالم دانشگاه علوم پزشكي دزفول هم اكنون 240بيمار 
در تنها بيمارستان علوم پزشكی اين شهر بستري هستند و حدود 150نفر هم به صورت سرپايي 
دارو دريافت كرده اند.»علي فرهمندپور« فرماندار ويژه دزفول در خبري از پر شدن تخت هاي 
بيمارستاني و بستري بيماران در راهروهاي بيمارســتان خبر داده بود، اما رئيس علوم پزشكي 

دزفول اين خبر را تأييد نمي كند.
 »علي قميشــي« در اين باره به همشــهري مي گويد: »از 2/5 ماه پيش با خيز سنگين بيماري

كوويد- 19 تقريبا همه ظرفيت بيمارستان به جز بيماران اورژانس   در اختيار بيماران كرونايي 
قرار گرفت.« وي با بيان اينكه هم اكنون 13بخش از بيمارســتان به بيماران كرونايي خدمات 
مي دهند، مي افزايد: »در برخي روزها به دليل تراكم بيماران كرونايي ممكن است در ساختمان 

اورژانس از تخت هاي اضافه استفاده كنيم، اما در بخش بستري چنين نيست.«
قميشــي توضيح مي دهد كه روزانه تا 200نفر بيمار تنفســي و كرونايي بــه بخش اورژانس 
بيمارستان مراجعه مي كنند و درصورت نياز روزهاي آينده ظرفيت بخش هاي اضافه بيمارستان 
و بيمارستان هاي خصوصي، ارتش و... به بســتري اين بيماران اختصاص خواهد يافت.  رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي دزفول با تأكيد بر روند صعودي بيماري در اين شهرستان به شهروندان 

توصيه مي كند پروتكل هاي بهداشتي را رعايت و از سفر و تردد غيرضروري خودداري كنند.

شرايط حاد در شهرهاي ديگر
عالوه بر دزفول از شهرهاي ديگر هم خبرهاي خوبي نمي رسد. در شيراز براساس اعالم يكي از 
ساكنان اين شهر    جواب تست كرونا با تأخير داده مي شود و همين  موجب سردرگمي افراد و 
حتي چرخه انتقال بيماري در خانه و محل كارشده. اين در حالي است كه در روزهاي اخير حجم 
مراجعه به بيمارستان ها افزايش قابل توجهي داشته و با توجه به تأخير در جواب دهي آزمايشگاه ها 
شيوع و انتقال بيماري تسريع يافته است. در كرج هم به دليل پر شدن ظرفيت تخت هاي بستري 
بيمارستان امام علي)ع( بيماران حتي با شرايط بسيار بد تنفسي در حياط مي مانند تا تخت براي 
بستري شدن  خالي شود. درحالي كه البرز پر از سالن هاي ورزشي است كه مسئوالن مي توانند با 

تجهيزشان بخش هاي بستري كرونا را افزايش دهند. 
در آذربايجان غربي هم فقط در 24ســاعت و از مجموع ۷۶4 مبتال به كرونا حال 4۶ نفر وخيم 
گزارش شده تا مراكز درماني اين استان با مشكالت زيادي در پذيرش و بستري بيماران مواجه 
باشند. مشهدي ها دوبرابر شدن بستري هاي روزانه كرونا را تجربه مي كنند و سرعت دوبرابر شدن 
بيماران در اين پيك نسبت به پيك قبلي بسيار باالتر است. هم اكنون تعداد كل بيماران بستري 

در خراسان رضوي به بيش از هزار نفر رسيده است.

 كرونا در يك سال گذشــته زنان شاغل 
زيادي را خانه نشــين كرده است. آمارها گزارش

نشــان مي دهد كه بيش  از ۲۰۰هزار زن از 
زمستان98تا زمســتان99 از گردونه اشتغال خارج 
شده اند و سهم مشــاركت اقتصادي زنان نيز كاهش 
چشمگيري داشته، اما آنچه در اين آمار و ارقام و حتي 
قبل تر از آن ديده نشده، وضع زنان دستفروش است. 
نه تنها زنان دستفروش بلكه تعداد زيادي از زنان بيكار 

كه به جمعيت دستفروشان اضافه شده اند.

   زناني كه جايي در آمار ندارند

هيچ آماري از زنان دستفروش در دست نيست؛  دستفروشي 
در هر منطقه تعريف و ويژگي هاي خــاص خود را دارد. در 
شهرهاي شمالي بســياري از زنان دستفروش روستايياني 
هستند كه محصوالتي چون ســبزي محلي، صنايع دستي 
يا مواردي از اين دست را براي فروش به شهر مي برند و اين 
كار ارتباط چنداني با وضع اقتصادي شــان ندارد. در برخي 
مناطق چون استان هاي شمال غرب و شمال شرق يا مركز 
دستفروشي ميان زنان كمتر است و اگر هم باشد، بيشتر در 
اختيار غيربومي هاست. استان هاي جنوبي اما چهره ديگري 
از دستفروشي را به نمايش گذاشــته است؛ در استان هايي 
چون خوزســتان و هرمزگان زنان زيادي به اجبار شــرايط 
اقتصادي مجبور به دستفروشــي در بازارها هســتند. فارغ 
از تفاوت تعريف و هدف دستفروشــي زنان در استان هاي 
مختلف، شيوع كرونا، تعطيلي مداوم بازارها در شهرهاي قرمز 
و نارنجي، كاهش تردد شــهروندان، افزايش قيمت كاالها، 
كاهش خريد مردم به دليل ترس از انتقال بيماري و مواردي 
از اين دست كار و كاسبي اين قشر را كساد كرده است. اغلب 
زنان دستفروش تحت پوشش هيچ نهاد حمايتي  نيستند يا 
مانند مردان امكان جايگزيني شغل كارگري و... را ندارند و 
از سوي ديگر برنامه هاي حمايتي تعريف شده در يك سال 
گذشته بيشتر افراد تحت پوشش بهزيستي يا كميته امداد را 
دربر مي گيرد. همه اين  موارد دست به دست هم داده تا زنان 
دســتفروش اين بار نيز جايي در اعداد و ارقام يا سبدهاي 

حمايتي نداشته باشند.

   از دستفروشي تا زباله گردي

ناصري 29ســاله از زنان اهوازي است كه در همه سال هاي 
گذشته با دستفروشي نان پسر10ساله و دختر 4ساله خود را 
تامين كرده است. سختي هاي بعد از كرونا موجب شده او به 
زحمت بتواند 450هزار تومان اجاره  يك خانه خرابه را تامين 
كند و روزهاي بســياري بدون ناهار يا شام بماند. او پيش از 
اين، سفره مي فروخته و با افزايش قيمت سفره سراغ فروش 
دستمال كاغذي رفته است؛ »دستمال كاغذي هم صرفه اي 
ندارد و جوابگوي هزينه هاي زندگي نيست. با پسر 10ساله ام 
دستفروشي مي روم. گاهي جعبه دستمال از دستش روي 
زمين مي افتد و به همين دليل هم مردم مي ترسند و خريد 

نمي كنند.«
او مدتي اســت شــب ها با پســرش زباله گردي مي كند تا 
پالســتيك و جعبه هاي مقوايــي را جمع كنــد. در همه 
سال هايي كه شوهرش به خاطر دعوا در زندان است، نتوانسته 
تحت پوشش هيچ نهاد حمايتي قرار گيرد؛ »هر وقت به يكي 
از نهادها مراجعه كردم مدارك همسرم را مي خواستند، اما 
خانواده شوهرم با من خوب نيستند و مدارك را نمي دهند. 
با خانواده خودم هم ارتباطي ندارم و هيچ  كدام حمايتي از 

ما نمي كنند.«

   تعطيلي بازار و كسادي كار

شريفه در بازار اهواز دستفروشــي مي كند. 2پسر دارد و از 
وقتي شوهرش كه كارگر ســاختماني بوده در يك سانحه 

زمينگير شده سرپرستي خانواده را بر عهده گرفته است.
او باقال، باميه و ســبزي مي فروشــد؛ همــان چيزهايي كه 

مردم اين روزها كمتر تمايــل به خريدش دارند. زندگي اش 
به ســختي مي گذرد اما ســختي ها باعث نشــده اخالق را 
فراموش كند؛ حتي حق الحرام )يعني شــايد ترازو اشكال 
داشته باشــد و وزن را بيشتر و كمتر حســاب كند( جنس 
را هم حســاب مي كند. نه اوضاع شــريفه روبه راه است و نه 
اوضاع »ســنيه« كه در بازار ماهي مي فروشــد و با همسر و 
3بچه اش زندگي مي كند. عباس، همسر سنيه ماهيگير است 
و با بلم در رودخانه تور پهن مي كند و بعد از صيد با ســنيه 
به بازار مي آيد. تعطيلي هاي مدام بازار بيشــتر از همه براي 
»سليمه« گران تمام شده. سليمه در بازار عبدالحميد لباس 
و قواره  پارچه بريده شده را از پارچه فروشي مي خرد و كنار 
خيابان مي  فروشد و خرج زندگي خود و 3فرزندش را تامين 
مي كند. او توضيح مي دهد كه تعطيلي بازار و كاهش تردد 
مردم در بازار، زندگي اش را سخت كرده است:  »سواد ندارم 
كه جنسم را با موبايل بفروشم )فروش مجازي(. قبال مردم 
به بازار مي آمدند و از من هم خريد مي كردند اما حاال گاهي 

هيچ چيز نمي فروشم.« 
زهرا هم هر روز از روســتاهاي حميديه به بازار قديم اهواز 
مي آيد و با توجه به فصل، باميــه، كنار، خارك، خرما، خيار 
چنبر، سبزي نوبر و... را براي فروش مي آورد. او همسرش را 
2سال پيش در تصادف از دست داده و حاال با از دست دادن 
شغل كارگري اش با كاشت محصوالت كشاورزي در زمين 
كوچكش و فــروش آن در بــازار، زندگي خود و 3پســر و 

يك دخترش را مي گذراند.

   گردش كرونا در بازار 

در شهرهاي شمالي خوزســتان هم اوضاع زنان دستفروش 
تفاوت زيادي نمي كند. »زبيده« يكي از زناني است كه البته 
از راه هاي دور به گرگان مهاجرت كرده و همه درآمد خود و 
خانواده را از فروش اسپند، سنگ پا، ليف و وسايل بهداشتي 
تامين مي كند؛ »هر بار كه تعطيلي اعالم مي كنند، زندگي 
ما هم سخت تر مي شود چون مردم بايد در خيابان باشند تا 
چيزي بخرند.« او هم مثل همه زنان دســتفروش، كرونا را 
براي خود هم خطرناك مي دانــد. او در همين خيابان كرونا 
گرفته است و بيشتر از يك ماه نتوانسته سر كار بيايد؛  »خدا 
به ما رحم كرد. اول كه كرونا آمده بود، كســي از ما چيزي 
نمي خريد. مي گفتند ممكن است از اجناس ما كرونا بگيرند. 

حق هم داشتند. االن خريد مي كنند، اما ما مي ترسيم چون 
رعايت نمي كنند.«

   زنان و بچه هايي كه ناچار به همراهي اند

مردان دستفروش هم كم آسيب  نديده اند و همشهري پيش 
از اين در گزارشي به مشكالت شان اشاره كرده بود اما آسيب 
براي زنان دستفروش طور ديگري است. »هانيه« زني بيست 
و چند ساله  است كه كودكي 3ساله دارد. قبال كه كرونا نبود از 
بازار تهران لباس زير مي خريد و براي فروش به مترو مي رفت 
يا گاهي بســاطش را در خيابان هاي شــرق پايتخت پهن 
مي كرد. او اما حاال از سالمت بچه اش نگران است. از سويي 
نمي تواند بچه خردسالش را پيش كســي بگذارد و همين 
موضوع هم موجب شــده نتواند سراغ شــغل ديگري برود. 
معصومه 23ساله هم همين شرايط را دارد. او چاقو، سبد و 
صافي، سبزي خشك، فندك و... مي فروشد و دختر ۶ ساله اش 
هم همان حوالي بازي مي كند؛ »3ســال پيش شوهرم ما را 
ترك كرد. مشكالتي پيش آمد كه ناچارم دستفروشي كنم. 
مغازه كه نمي توانم اجاره كنم، اما بعد از شــيوع كرونا مدام 

بساط ما بايد جمع شود.« 

  
سرشماري هاي ســال 95نشــان مي داد بيش از 3ميليون 
زن در ايران سرپرست خانوار هســتند كه اين آمار در سال 
گذشــته حدود 4ميليون نفر اعالم شــده اســت. اين آمار 
در شرايطي مطرح مي شــود كه مراكز حمايتي، جز موارد 
محدودي مانند آمار زنان دستفروش در بازار شب بندرعباس 
و... هيچ اطالعاتي از زنان دســتفروش در دســت ندارند. 
سازمان بين المللي كار اعالم كرده است كه محدوديت هاي 
اعمال شده توسط دولت ها براي مبارزه با شيوع كرونا موجب 
از ميان رفتن 8/8درصد از ساعت هاي كار در سراسر جهان 
شده كه معادل 255ميليون شغل تمام وقت است. براساس 
اطالعات ســازمان بين المللي كار، زنان و جوانان بيشترين 
آســيب را از محل بيكاري ناشي از شــيوع كرونا متحمل 
شــده اند. فعاالن اجتماعي در ايران هم در اين باره هشدار 
مي دهند و تأكيد مي كنند عالوه بــر افزايش جمعيت زنان 
در مشــاغل كاذب، زنان فعال در همين مشاغل هم آسيب 

زيادي ديده اند.

بيش  از 200هزار زن سال گذشته از گردونه اشتغال خارج و بخشی از آن ها به جمعيت زنان دستفروش 
اضافه شده اند؛  اين در حالی است كه زنان دستفروش هم بعد از كرونا آسيب زيادی ديده اند

   غفلت از زنان دستفروش  
در ماه هاي ابتدايي شــيوع كرونا بــود كه فريبا 
نظري، مشاور وزير كشور در امور زنان و خانواده 
از اشــتغال زايي براي زنان سرپرست خانوار در 
كارگاه هاي دوخت ماسك و گان خبر داده بود. با 
وجود اينكه نظري در پاسخ به همشهري آمار زنان 
سرپرست خانوار شاغل و بيكار، دستفروش، داراي 
مشكل معيشــتي در دوره كرونا و نوع اقدامات 
حمايتي از اين قشــر را در اختيار وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي و زيرمجموعه آن، ســازمان 
بهزيستي اعالم مي كند، اما قرار بود دفاتر زنان و 
خانواده اســتانداري ها حمايت هايي از اين قشر 

داشته باشند.
مديركل امور بانوان اســتانداري هرمزگان تأكيد 
مي كند  كه طرح هــاي زيادي بــراي توانمندي 

اقتصادي زنان ازجمله زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و جوانان بيكار اجرا شده است كه از آن جمله مي توان به آموزش 
و توسعه كسب وكارهاي مجازي اشاره كرد.

مريم يگانه در اين باره به همشهري مي گويد: »3-۲طرح را بعد از شيوع كرونا براي مشاغل آسيب ديده و توانمندسازي بعد 
اقتصادي زنان انجام داديم. آموزش بازاريابي ديجيتال، توانمندسازي كسب وكار بانوان و تجارت الكترونيك، شناسايي و 
توسعه ظرفيت هاي تجارت الكترونيك و ايجاد و گسترش پلتفرم هاي شبكه اي و ارزان و عمومي در حوزه تجارت الكترونيك 

ازجمله اين طرح هاست.«
به گفته وي، ايجاد فروشــگاه مجازي، اجراي طرح هميار رفاه، ايجاد صفحه مجازي تبليغات، افتتاح دبيرخانه طرح توسعه 
مشاغل خانگي، آموزش مهارت هاي مختلف و ايجاد بازار مجازي از اقدامات انجام شده در ماه هاي گذشته براي حمايت از 

زنان بوده است.
مازندران هم به عنوان يكي از استان هاي با جمعيت باالي روستايي سهم زيادي از زنان دستفروش به ويژه در جوامع روستايي 
دارد كه در دوران كرونا درآمدشان به دليل تعطيلي بازارهاي سنتي كاهش چشمگيري داشت. اما به گفته مديركل امور بانوان 
و خانواده مازندران، رسيدگي به اين قشر به داليل مختلفي مغفول مانده است. سميه قاسمي طوسي به همشهري مي گويد: 
»به صورت مشخص كاري براي زنان دستفروش در شهرها و روستاهاي مازندران انجام نشد اما اقداماتي براي حمايت از زنان 

سرپرست خانوار در قالب ارائه تسهيالت كم بهره درنظر گرفته شد كه بخشي از همين بانوان را نيز شامل مي شد.«
 وي مي افزايد: »بيشتر اقدامات حمايتي به دليل اولويت هايي كه تحت ساختار موجود اعتباري، مديريتي و اجتماعي قرار 
دارند حول محور مشاغل زن محور انجام شده و متأسفانه اين قشر مغفول مانده اند. در چنين شرايطي معتقدم براي اين گروه 
بايد جامعه و نهادهايي مانند شهرداري  در كنار مجموعه هاي عرضه محصوالت مختلف، اقدامي همدالنه براي ساماندهي 

توليدات آنها و فروش اين محصوالت انجام دهند.«

 سيده زهرا عباسي 
خبرنگار
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زنان شاغل؛ از تعديل تا دستفروشي
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 البته روشن اســت كه بسياري 
از مطالــب هم حول ســخنان و 
شخصيت اميرالمؤمنين)ع( و شب هاي قدر بود. يكي 
از مقاالت با عنوان »پرهيز از گنــاه بهترين اعمال در  
ماه مبارك رمضان« در بهمن 41از گفتارهاي فلسفي 
واعظ در مســجد ســيدعزيزاهلل بازار تهران برداشت 
شده بود و در جســت وجوي بيان بهترين عمل در  ماه 
رمضان بود. به گفته فلســفي، برخــي گمان مي كنند 
بهترين عمل در اين ماه قرائت قــرآن، افطاري دادن، 
صله رحم، عبادت و خواندن دعاهاي وارده است، ولي 
»روز جمعه اي كــه مصادف با آخر شــعبان بود، نبي 
اكرم)ص( بر منبر خطبه مي خوانــد و وظايف مردم را 
در  ماه رمضــان بيان مي فرمود. علي)ع( به پاخاســت 
و گفت: يا رســول اهلل! در  ماه رمضان چه عملي بهتر از 
تمام اعمال است؟ پيغمبر فرمود: الورع عن محارم اهلل؛ 
بهترين عمل اجتناب از گناهان است.« نويسنده توجه 
به كارهاي نيك و پسنديده را ستوده، ولي به كفه منفي 
نيز توجه كرده بود. به نظر فلسفي، تعاليم ديني به مثابه 
برنامه ها و توصيه هاي پزشكي است؛ همان قدر كه در 
عالج بيماري، دارو اهميت دارد، پرهيز از خوراكي هاي 
خاص و رعايت برنامه غذايي هم سوي ديگر ماجراست؛ 
اگر شق دوم رعايت نشود، تجويزات و داروها هم بي اثر 

خواهد شد.

سخنراني هاي سمپوزيوم روزه
بخشي از مطالب نشريات در  ماه رمضان خاص مباحث 
پزشكي بود. مثاًل در سال هاي 46و 47، دكتر ابوتراب 
نفيسي، رئيس دانشكده پزشكي و داروسازي دانشگاه 
اصفهان در چنــد مقاله به بررســي روزه از نظر طبي 
و فرايند تأثيــرات روزه بر بدن پرداخــت. اين مقاالت 
خالصه اي از سخنراني هاي »سمپوزيوم روزه« بود كه 
در دي ماه 45در دانشكده پزشكي اصفهان برگزار شد. 
دكتر نفيسي در آن مقاالت به بررسي تعداد وعده هاي 
غذايي در ايام رمضان، تأثير و نحوه سوخت و ســاز آن 
در بدن، فرض بيماري و مســئله شــرعي روزه، فوايد 
روزه داري از نظر طبي و نظيــر آن پرداخته و ازجمله 
نوشته است: »تجربيات جديد نشان داده كه روزه اثرات 
دفع سموم و قليائيات را داشــته و نيروي استحفاظي 
بدن را افزايش مي دهد و يكي از بهترين محركات جوان 
كردن نسوج بدن به شــمار مي آيد؛ عالوه بر اين، چند 
سالي است كه روزه را به عنوان درمان بعضي بيماري ها 
به كار مي برند كه به نام »روزه درماني« خوانده مي شود 
و آن عبــارت از روزه داري متوالي و آشــاميدن مقدار 
اندكي آب يا آبميوه براي مدت3 تا 7 روز يا بيشتر كه تا 
30روز نيز به خوبي قابل تحمل است«. ماه رمضان براي 
مسلمانان  گاه جلوه هاي سياســي نيز داشت؛ چنانكه 
سيدهادي خسروشاهي در رمضان 1352در مقاله »در 
جهان اسالم چه مي گذرد؟ گرامي باد جهاد رمضان« به 
درگيري هاي اعراب با اسرائيل در سال 1967ميالدي 
اشاره كرده و فرياد »اهلل اكبر« را جايگزين اشعار مبتني 
بر قوميت گرايي مي شــمارد؛ تا جايي كه به نوشته او 
»راديوهاي كشــورهاي درگير به جاي آنكه سربازان 
ميدان معركه را ســربازان ناسيوناليسم عربي يا فرزند 

پيشوا بنامند، فقط سربازان خدا خطاب كرده اند.«

هفته نامه نداي حق
يكي ديگر از نشريات مذهبي تهران هفته نامه »نداي 
حق« به كوشش سيدحســن عدناني منتشر مي شد 
كه در مجامع اسالمي همچون »اتحاديه مسلمين « و 
» جامعه تعليمات اســالمي« نيز فعال بود. انتشار اين 
هفته نامه از ســال 1328تا 1353به درازا كشــيد. در 
آن سال ها درباره اثر روزه بر ســالمت و ارتباط روزه با 
زخم معده، مطالبي گفته و نوشته مي شد. براي پاسخ 
به اين پرســش ها، نداي حق در چندين شماره به اين 
مسائل پرداخت. همان موقع نيز نشريه كتابخانه مسجد 
اعظم قم، مســئله را از ديدگاه دانش پزشكي بررسي 
كرد. مطالب اين نشــريه را شــخصيت هايي همچون 
ابوالقاسم دانش آشــتياني، لطف اهلل صافي گلپايگاني و 
حسين شب زنده دار مي نوشــتند. شبهه از آنجا شكل 
گرفت كه در كنگره جهاني بيماري هاي معده در توكيو، 
نمايندگان كشورهاي مصر و تركيه روزه  ماه رمضان را 
عامل تشديدكننده زخم معده دانستند. اين موضع در 
باب روزه داري از كشوري اسالمي مانند مصر عجيب بود؛ 
به خصوص كه آن وقت ها در ايران شماري از نويسندگان 
و فعاالن مذهبي تحت تأثير »اسالم مصري« بوده و در 

ادامه از 
صفحه اول تازه هاي نشر

 دكتر ابوتراب نفيسي در چند مقاله به بررسي 
تعداد وعده هاي غذايي در ايام رمضان، تأثير و 
نحوه سوخت و ساز آن در بدن، فرض بيماري و 
مسئله شرعي روزه، فوايد روزه داري از نظر طبي و 
نظير آن پرداخته و ازجمله نوشته است: تجربيات 
جديد نشــان داده كه روزه اثرات دفع سموم و 
قليائيات را داشــته و نيروي استحفاظي بدن را 
افزايش مي دهد و يكي از بهترين محركات جوان 

كردن نسوج بدن به شمار مي آيد

   مردي كه ايران را از ياد نبرد
كتاب »مردي كه ايران را از ياد 
نبرد« با زيرعنوان جشــن نامه 
اســتاد محمدعلي اســالمي 
ندوشــن، نوشــته محمدجواد 
حق شــناس به تازگي از سوي 
انتشارات بامداد نو منتشر شده 

است.
اين كتاب تالشــي است براي 
معرفــي اســالمي ندوشــن، 
نويســنده، پژوهشــگر و از 
اســتادان تأثيرگــذار حــوزه 
ادبيات، متن پژوهــي و حقوق. 

اسالمي ندوشن كه سال 1304در روستاي ندوشن 
از توابع يزد متولد شــد، تحصيالت دانشــگاهي خود را در رشته 
حقوق در دانشــگاه تهران آغاز كرد و سپس با تحصيل در فرانسه، 
تحصيالت خود در اين رشــته را ادامه داد. اما اين يك ســاحت از 
زندگي ندوشن اســت، بخش ديگر زندگي او به تحقيق و پژوهش 
در حوزه ادبيات اختصاص دارد كه حاصل آن، انتشار آثاري چون 
»زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه«، »جام جهان بين«، »داستان 
داستان ها، رستم و اسفنديار در شاهنامه« و ده ها عنوان ديگر در 

قالب هاي مختلف ازجمله روايت داستان گونه، شعر و نمايشنامه.
كتاب مردي كه ايران را از ياد نبرد شــامل 5 فصل اســت؛ فصل 
نخست كتاب كه يكي از جذاب ترين بخش هاي كتاب نيز به شمار 
مي آيد، به روايت زندگي اسالمي ندوشن از زبان خود او اختصاص 
دارد. در اين بخش، او با همان زبان شــيرين و ساده، زندگي اش 
را از يك روســتاي دورافتاده در يزد تا زندگي در تهران و سپس 
مهاجرتش به فرانســه روايت مي كنــد. از تجربيات زندگي اش 
مي گويد و از نويســندگان، شــاعران و بزرگاني كه زندگي او را 

تحت تأثير قرار داده اند.
فصل دوم كتاب كه »اسالمي ندوشن در آينه آثار و منتقدان« نام 
دارد، به بررســي آثار او از نگاه مؤلف و كارشناساني چون حسن 
ميرعابديني، مصطفــي رحيمي، يداهلل جاللــي پندري، احمد 

احمدي و اميرحسين جاللي ندوشن اختصاص دارد.
فصل سوم كتاب »يك گفت وگو، چند نامه« نام دارد و فصل چهارم 
نيز به ارائه يادداشــت ها و مقاالتي راجع به آثار اسالمي ندوشن 
اختصاص يافته اســت. در اين بخش آثار و كارنامه ادبي ندوشن 
از منظر پژوهشگران و منتقداني چون ضياءالدين خالقي، محمد 
دهقاني، اسداهلل شكرانه، علي اكبر جعفري ندوشن، محمدجعفر 
ياحقي و... بررسي شده است و فصل پنجم هم به ارائه تصاويري از 

اسالمي ندوشن اختصاص دارد.
انتشارات بامداد امروز اين كتاب را كه ششمين جلد از مجموعه 
»دفترهاي تهران« است، در هزار نســخه، 404صفحه، به بهاي 

90هزار تومان منتشر كرده است.

   فضا و نظريه اجتماعي 
»فضا و نظريه اجتماعي« نوشته 
آندري ژلنتيس را آيدين تركمه 
به فارســي برگردانده و به تازگي 

چاپ دوم آن منتشر شده است.
نويسنده در كتاب فضا و نظريه 
اجتماعي با توضيح درخصوص 
آراي فيلسوفان به ارائه برخي از 
چشم اندازهاي نظري و برجسته 
كردن اهميتشان براي پروراندن 
يك نظريه اجتماعــي فراگير و 
پذيرفته تر مي پــردازد. آندري 
ژلنتيــس در »درآمــد« ضمن 

برشمردن فصول كتاب مي نويســد كه هدف اين كتاب 
ارائه برخي از چشم انداز هاي نظري و برجسته كردن اهميتشان 
براي پروراندن يك نظريه اجتماعي فراگير و پذيرفته تر است. به 
بيان دقيق تر نويسنده در اينجا به دنبال ارائه يك ديد كلي جامع 
از تمامي كوشــش هاي صورت گرفته در پيكره دانشي كه زمينه 
نظريه هاي اجتماعي فضا را تشكيل مي دهند نيست، بلكه مقصود 
او ضرورتاً گزينشي است و به پيشرفت انديشه ورزي درباره فضا تا 

حدي برحسب ترتيب زماني مي پردازد.
انتشارات علمي و فرهنگي چاپ دوم اين كتاب را در 458صفحه 
با شمارگان هزار نسخه به بهاي 52هزار تومان منتشر كرده است.

   كاركردهاي ذهني در جوامع عقب مانده
»كاركردهــاي ذهني در جوامع 
عقب مانده« نوشــته لوســين 
لــوي- بــرول را يــداهلل موقن 
به فارســي برگردانــده و چاپ 
جديــد آن به تازگي از ســوي 
انتشــارات هرمس منتشر شده 
است. در سال هاي آغازين سده 
بيستم، آلبرت اينشتين نظريه 
نســبيت را ارائه داد و اســاس 
فيزيــك نيوتنــي را متزلــزل 
كــرد. او اعالم كــرد كه فضاي 
مطلق و زمــان مطلــق وجود 

ندارد و اين دو نســبي اند و به جاي فضــا و زمان بايد از 
پيوستار 4بعدي فضا -زمان سخن گفت.

چند سالي از ارائه نظريه نسبيت نگذشــته بود كه لوسين لوي- 
برول، فيلســوف، جامعه شناس و انسان شــناس فرانسوي اصل 
يگانگي خرد انساني را كه همه مي پنداشــتند اصلي فرازماني و 
 فرامكاني است متزلزل و نسبيت منطقي، نسبيت زباني و نسبيت 
فرهنگي را مطرح كرد. كتــاب او و كاركردهاي ذهني در جوامع 
عقب مانده )1910( مانند نظريه نسبيت اينشتين جنجال بسياري 
آفريد؛ كتابي كه اكنون به همت يداهلل موقن به فارســي ترجمه 

شده است.
لوســين لوي- برول پس از مقدمه اي مفيــد مباحث خود را در 
4بخش و 9فصل تدوين كرده و سپس در بخش يكم )فصل هاي 
يك تا سه(، »بازنمايي هاي جمعي در ادراك انسان هاي ابتدايي 
و سرشت عرفاني اين بازنمايي ها«، »قانون آميختگي« و »شيوه 
كار ذهنيت پيش منطقي« را مورد بحث و بررسي قرار داده است.

اين كتاب 538صفحه اي با شمارگان 550نسخه به بهاي 90هزار 
تومان منتشر شده است.

   از هفت شهرعشق تا هزار وادي انديشه
عطار و خيام دو قله بلند شــعر و عرفان و انديشــه ايران و زبان 
و ادبيات فارســي بوده كه شــهرتي جهاني دارند و از شاعران 
تأثيرگذار محسوب مي شوند. انجمن ترويج زبان و ادب فارسي 
)شعبه خراسان(، دانشگاه حكيم ســبزواري و مركز فرهنگي و 
بين الملل شــهر كتاب برنامه » از هفت شهرعشق تا هزار وادي 
انديشــه« را از روز بزرگداشــت عطار تا روز بزرگداشت خيام 
با حضــور صاحب نظران به صــورت هفتگي برگــزار مي كند. 
درنشست نخست كه امروز)چهارشنبه 25 فروردين( از ساعت 
21 تا 22 به صورت مجازي برگزار مي شود، رضا اشرف زاده درباره 
»انديشــه هاي خيامي در مختارنامه عطار« و استاد رجب علي 

لباف خانيكي درباره »نيشابور در روزگار عطار نيشابوري« سخن مي گويند و دبيري اين نشست با 
علي صادقي منش از دانشگاه حكيم سبزواري است. عالقه مندان مي توانند اين نشست را از نشاني 

برخط https://meeting5.hsu.ac.ir/b/hak-ktd-vwg پيگيري كنند.

   نسخه دوم »چهل قصه« منتشر شد
نســخه دوم مجموعه »چهل قصه« با روايتگري هنرمندان سرشــناس و قصه گويان كانون 
پرورشي فكري كودكان و نوجوانان، با نماد كالغ قصه گو از سوي كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان منتشر شد. به گزارش همشهري، نســخه دوم »چهل قصه« شامل 4دي وي دي و 
عروسك كالغ قصه گو ست كه به عنوان يك بســته آموزش قصه گويي از سوي كانون عرضه 
شده است. هنرمنداني همچون رضا كيانيان، ثريا قاســمي، احترام برومند، عليرضا خمسه، 
سروش صحت، اشــكان خطيبي، گيتي خامنه، مصطفي رحماندوست، مجيد قناد، سروش 
جمشيدي، سارا روستاپور، افسانه بايگان، سعيد شيخ زاده، اصغر همت، اردالن شجاع كاوه و 

بهاره جهاندوست در اين مجموعه به قصه گويي پرداخته اند.

دريچه

يك دكه مطبوعاتي در دهه 30 شمسي

 احترام به ماه خدا 
و ترويج اخالق

فعاليت هاي خــود، از تأليف تا ترجمه به مصر چشــم 
دوخته بودند. حتي شنيده شده بود كه رئيس جمهور 
وقت تونس، حبيب بورقيبه هم عليه  ماه رمضان و روزه 
اقداماتي كرده است. با اين همه، وقتي به عنوان نماينده 
ايران در اجالس يونســكو در پاريس تصميم گرفتيم 
درباره كتاب آيات شيطاني و نويسنده آن موضع گيري 
كنيم، موضوع را با رياست جمهوري وقت مرحوم آقاي 
هاشمي رفســنجاني در ميان نهاديم و ايشان پيگيري 
اين مطلب را به همراهي كشــورهاي اسالمي موكول 
كردند. جالب است كه فقط 2كشور با ما همراهي كردند، 
مصر و عربستان كه اتفاقاً با يكي اصاًل رابطه نداشتيم و 
روابط با ديگري هم چندان حسنه نبود! باري، برگزاري 
آن كنفرانس و موضع گيري نامناســب مصر و تركيه 
گروهي از متدينان را به فعاليت انداخت. ازجمله جرايد 
مذهبي كوشيدند با همكاري گروهي از پزشكان به اين 
اظهارات پاســخ دهند. براي اين اقدام پزشكاني چون 
دكتر ابوالقاسم مغازه اي، دكتر شيرين رو، دكتر عباس 
نيك نژاد و دكتر مهدي آذر نوشــته هايي ارائه كردند. 
دكتر مهدي آذر، فرزند ميرزاعلي آقا مجتهد تبريزي، 
استاد دانشكده پزشكي دانشگاه تهران و وزير فرهنگ 
دولت دكتر محمد مصدق، قدري تحصيالت حوزوي هم 
داشت و مي دانيم كه از شاگردان مبّرز اديب نيشابوري و 
مردي فاضل و اديب شناخته مي شد و خاطرات او از آن 
ايام گرچه اندك است، اما بسيار خواندني است؛ به ويژه 
آنجا كه از آشنايي نخست استاد بديع الزمان فروزانفر با 
محفل درس اديب در مشهد سخن به ميان آورده است. 
جالب است كه دكتر آذر گفته بود زبان عربي را فرا گرفته 
است تا بتواند از آثار طبي شيخ الرئيس ابن سينا استفاده 
كند. باري، دكتر آذر در پاســخ به درخواست سردبير 
نشريه مسجد اعظم نوشت: »سرپرست محترم كتابخانه 
مسجد اعظم؛ پس از سالم نامه مورخ 1345/8/15كه در 
سؤال از نظر من در باب ارتباط روزه با زخم معده مرقوم 
فرموده بوديد، زيارت شــد. از اينكه در نامه قيد شده 
است كه »جوابي كه داده مي شود درصورت اقتضا در 

نشريه علمي و ديني كتابخانه مسجد اعظم درج خواهد 
شد« اين توهم پيش مي آيد كه اگر جواب كاماًل به كام 
و بر وفق رضا نباشد، ممكن است درج نشود و با چنين 
توهمي ناچار در نوشتن جواب و اظهارنظر تهاون و تعلل 
پيدا مي شود، ولي من بعد از تفكر كافي بهتر دانستم كه 
به وظيفه علمي و ديني ام عمل كنــم و در جواب نامه 
جنابعالي آنچه را كه در بــاب روزه و تأثير يا عدم تأثير 
آن در زخم معده يا اثني عشر مورد اعتقادم است بدون 
مالحظه بنويسم و خدمت جنابعالي بفرستم ان شاءاهلل 
كه موجب مالل نخواهد شد و بلكه پسنديده خواهد بود 
و جنابعالي به درج آن در نشريه نامبرده اقدام خواهيد 
فرمود.« او در نهايت نوشت كه ارتباطي بين زخم معده 
و روزه نيست، ولي براي كساني كه به اين بيماري مبتال 
هستند، به مصداق آيه: »فمن كان منكم مريضا او علي 
سفر فعده من ايام اخر و علي الذين يطيقونه فديه طعام 

مسكين« »روزه گرفتن جايز نيست.«

مجله وحيد؛ مباحث تاريخــي و خاطرات رجال 
سياسي و فرهنگي

در مجلــه »وحيد«، يكي از نشــريات معتبــر ادبي و 
تاريخي كه به همت دكتر سيف اهلل وحيدنيا، برادرزاده 
حســن وحيددســتگردي، مدير مجله ادبي ارمغان 
به مدت 18سال منتشر مي شد، شخصيت هاي معروفي 
نظير جالل الديــن همايي، ذبيح اهلل صفــا، علي اصغر 
حكمــت، دكتر صديق اعلــم، اميــري فيروزكوهي، 
عبدالرحمن فرامرزي، محمدعلي جمالزاده، مرتضي 
مدرسي چهاردهي و حبيب اهلل نوبخت مقاله مي نوشتند. 
حتي در اين مجله هم كه بيشتر خاص مباحث تاريخي 
و خاطرات رجال سياسي و فرهنگي بود، 2مقاله مهم 
درباره روزه انتشار يافت؛ در ســال 51با عنوان »طبق 
تحقيقات دانشمندان اروپايي و آمريكايي روزه بهترين 
وسيله حفظ سالمت به شــمار مي رود« نوشته هادي 
خراساني و ديگري »فقه فلسفه صوم )روزه(« در سال  
57نوشته دكتر سيداحمد فاطمي احمدي آبادي. در 
مقاله نخست مطلبي به نقل از مجله كنسالسيون پاريس 
به قلم آلن مورل آمده است كه بنابر آن، آداب روزه داري 
در اسالم به تأييد دانشمندان پزشكي غرب نيز رسيده 
است و آنها از فوايد روزه داري آگاه شده اند. در مقاله دوم 
نيز، كوشش نويسنده مصروف بررسي ادله وجوب روزه 
بر پايه آيات و احاديث شده و او در اين يادداشت به تاريخ 

روزه در ميان اقوام و مذاهب ديگر نيز پرداخته است.

مجله 30ساله يغما
مجله »يغما« به ســردبيري حبيب يغمايــي را اهل 
فرهنگ و ادب به عنوان يكي ديگر از نشــريات ممتاز 
تحقيقي و ادبــي و تاريخي مي شناســند كه به مدت 
30سال تا پايان 1357منتشر مي شد و طيف وسيعي از 

محققان و نويسندگان و شاعران برجسته مقاالت و اشعار 
خود را براي انتشار به آن نشريه مي سپردند؛ همچون 
عالمه ميــرزا محمد خان قزوينــي، علي اكبر دهخدا، 
ملك الشــعراي بهار، بديع الزمــان فروزانفر، مجتبي 
مينوي، محمد معين و عبدالحسين زرين كوب. در يغما 
هم مقاله اي درباره روزه منتشر شده است به قلم مرحوم 
احمد راد كه در مدرسه عالي سپهساالر آن وقت و شهيد 
مطهري كنوني سمتي داشت و »اصحاب چهارشنبه«، 
متشكل از جمعي از بزرگان اهل فرهنگ مانند محيط 
طباطبايي، ســيدجالل تهراني، سيدجعفر شهيدي، 
احمد آرام، حبيب يغمايي و مرتضي مطهري روزهاي 
چهارشــنبه ظهر در دفتر او گرد مي آمدنــد و در باب 
مسائل گوناگون سخن مي گفتند و گفت وگو مي كردند. 
احمد راد خود از فرهنگيان باسواد و متدين و متقي بود 
و جايگاهي خاص در ميان اهل قلم و پژوهش داشت. 
احمد راد در آن مقاله به جايگاه روزه در شــرع اسالم 
و تأثير آن بر ســالمتي بدن پرداخته و در بخشــي از 
نوشــته خود درباره روش صحيح روزه داري به روايتي 
از اميرالمؤمنين)ع( اســتناد كرده است: »چه بسيار 
روزه داري كه بهره اي نيست او را از روزه به غير تشنگي 
و گرسنگي و چه بسيار عبادت كننده اي كه نيست او را 
بهره اي از عبادت به غير تعب،  اي خوشا خواب زيركان 
كه بهتر از بيداري و عادت احمقان است؛ زيرا كه خواب 
مقربان چون به نيت صحيح و قلب طاهر واقع مي شود، 
ازجمله عبادات ايشان است، بلكه ارواح ايشان در عالم 
قدس با ارواح انبيا و اوصيا و خلص مؤمنان محشــور 
مي گردند و بر اسرار غيب به رؤياي صادقه مطلع مي شوند 
و راهي از راه هاي قرب ايشان و افطار خردمندان چون از 
روي دانايي است و به وجهي كه حق تعالي خواسته افطار 
مي نمايند بهتر است از روزه احمقان كه روزه را اسباب 
خودفروشي كرده اند و به ريا و عجب ممزوج مي گردانند 

و به شرط صوم عمل نمي كنند.«

بحث درباره رؤيت هالل
گذشــته از اين مطالب، اصل رؤيت هــالل نيز  گاه در 

برخي مقاالت به بحث گذاشته مي شد؛ مثاًل ماهنامه 
تحقيقي »گوهر« به سردبيري دكتر نصرت اهلل كاسمي 
كه دانشــمندان شــناخته اي همچون محمد محيط 
طباطبايــي، حبيب اهلل  آمــوزگار، مرتضي مدرســي 
چهاردهي و باستاني پاريزي با آن همكاري مي كردند، 
همزمــان با  مــاه رمضان مقالــه اي از دكتــر عباس 
رياضي كرماني با عنوان »هالل« منتشــر كرد. دكتر 
رياضي از دانش آموختگان دارالمعلمان عالي و اســتاد 
برجسته دانشسراي عالي و دانشگاه تهران بود و ساعات 
شرعي و مناسبت هاي تقويمي مثل نوروز با استخراج 
او تعيين مي شد. او در اين مقاله از دريچه علم و شرع، 
رؤيت هالل را توضيح داده اســت، اما نكته آموزنده در 
مقاله او اينجاســت كه با كمال انصاف و هوشمندي، 
حوزه تحقيقات علمي را از استنباط هاي شرعي در اين 
زمينه از هم تفكيك كــرده و پس از توضيحات علمي، 
در پايان بحث نوشته است: »تشخيص رؤيت هالل يا 
عدم رؤيت آن به اصطالح معروف مربوط به مسجد است. 
منجمان محاسبات را با قوانين علمي طبق رصد و تجربه 
مي نويسند، ولي اين حاكم شرع است كه براي شروع ماه 
رمضان و  ماه ذي حجه به رؤيت هالل حكم مي دهد و 
حكم او قابل اجراست. البته حاكم شرع هيچ گاه به گفته 
تقويم نويس و منجم به رؤيت يا عدم رؤيت هالل حكم 
نداده و نخواهد داد... . ضمنــاً تذكار مي دهد كه اوقات 
نماز و روزه را هم كه منجمان و تقويم نويسان محاسبه 
و مي نويسند مادامي صحيح است كه از طرف مسجد 
تأييد شــود و در غير اين صورت از نظر مذهب و شرع 
مقدس هيچ گونه ارزشي ندارد و بر هر فرد مسلمان الزم 
و واجب است در اين مورد به حرف كسي گوش ندهد، 
بلكه از پيش نماز و امام جماعت مسجد يا حاكم شرع 

كسب تكليف كند.«
گذشــته از موضوع روزه و روزه داري، از ميانه اين ماه، 
مطبوعات ايام باقي مانده را به خصوص به درج مطالبي 
درباره موالي متقيان علي اميرمؤمنان)ع( و سخنان آن 
حضرت اختصاص مي دادند. ازجمله مطالبي كه در اين 
ايام در مطبوعات و نشريات هواخواه بسيار داشت، درج 
حكمت ها و سخنان مشهور موال علي)ع( بود؛ به ويژه با 
ترجمه روان و كم وبيش آزاد زنده ياد جواد فاضل، به نقل 
از كتاب سخنان علي از انتشارات علي اكبر علمي كه در 
ميان طبقات مختلف محبوبيت داشت و مكرر به چاپ 
رســيده بود و در غالب كتابخانه هاي شخصي طبقات 
اهل مطالعه نسخه اي از آن ديده مي شد. ترجمه زيبا و 
روان جواد فاضل بي ترديد در رواج بيشتر اين كتاب كه 
در واقع ترجمه اي تقريبــاً آزاد از نهج البالغه بود، تأثير 
تمام داشــت؛ به خصوص كه اهل مطالعه در دهه هاي 
20و 30با نوشته ها و ترجمه هاي شيواي جواد فاضل 
آشنايي حاصل كرده بودند. البته رواج نهج البالغه قبل 
از آن مرهون ترجمه و شرح دقيق مرحوم سيدعلي نقي 
فيض االسالم بود كه با خط نســخ و نستعليق مرحوم 
طاهر خوشنويس تبريزي بارها و بارها منتشر شده بود، 
ولي آن ترجمه و شرح بيشــتر به كار مطالعه كنندگان 
حرفه اي مي آمد؛ زيرا مترجم دانشمند ال به الي ترجمه 
انواع توضيحات لغوي و كالمــي و تاريخي را گنجانده 
بود و اين ويژگــي احتماالً خواننده عــادي را ملول و 
خسته مي كرد. در اينجا بايد از ترجمه منظوم سخنان 
و حكمت هاي امــام علي)ع( اثر طبع  روان شــادروان 
ابوالقاســم حالت هم ياد كرد كه هم در ادب فارسي و 
عربي دستي نيرومند داشت و هم انگليسي را به خوبي 
مي دانست. بسياري از مردم، شماري از آن حكمت ها 
را با ترجمه منظوم ابوالقاسم حالت به صورت تابلوهاي 
چاپي و خطي، گاهي با تصويري منسوب به حضرت در 
منازل و مغازه ها و ديگر مكان هاي عمومي آويخته بودند 
و شايد بنابر همين سابقه، بسياري از روزنامه ها ترجيح 
مي دادند هر روز در كنار جدول ساعات شرعي و دعاي 
مخصوص ايام ماه مبارك، حكمتي از موال علي)ع( را با 

ترجمه منظوم آن منتشر كنند.
باري، »رمضانيات« در تاريــخ مطبوعات ايران بحثي 
جالب و قابل بررسي اســت و اگر سابقه مطلب تا عهد 
ناصري پيگيري شــود، انواع موضوعــات اجتماعي و 
اقتصادي مربوط به اين ماه از آن به دســت مي آيد و بر 
بخش مهمي از تاريخ مطبوعات در ايران پرتو مي افكند. 
اين نكته از اين جهت هم ســخت آموزنده است كه در 
موضوع  ماه رمضان، ميان مطبوعات ديني و مذهبي با 
مطبوعات ديگر چندان تفاوتي نبود و در همه آنها احترام 
به ماه خدا و عقيده مؤمنان و  ترويج مباني اخالق و دين و 

روزه داري به وضوح ديده مي شد.

در مقاله  اي درمجله كنسالســيون پاريس به 
قلم آلن مورل آمده اســت كه  آداب روزه داري 
در اسالم به تأييد دانشــمندان پزشكي غرب 
نيز رسيده است و آنها از فوايد روزه داري آگاه 
شده اند. در مقاله اي ديگر نيز، كوشش نويسنده 
مصروف بررسي ادله وجوب روزه بر پايه آيات و 
احاديث شده و او در اين يادداشت به تاريخ روزه 
در ميان اقوام و مذاهب ديگر نيز پرداخته است
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 وزارت میراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي سرانجام آمار سفرهاي گردشگري

انجام شــده در نوروز 1400را اعالم 
كرد و مشخص شد كه حدود يك میلیون و 953هزار 
گردشگر در هتل ها و اقامتگاه هاي رسمي كشور و 
زير چتر رسمي صنعت گردشگري كشور در نوروز 
1400اقامــت كردنــد و بدين ترتیــب صنعــت 
ورشكسته گردشگري كه 3سال است از درآمدهاي 
گردشگري محروم شده اســت، نوروز امسال نیز 

زمینگیر شد.
آمار رسمي ســفر و اقامت زير چتر رسمي صنعت 
گردشــگري كشــور البته جداي از آمار سفرهاي 
انفرادي خارج از چرخه صنعت گردشــگري است 
كه براســاس آن ده هــا میلیون ايرانــي در نوروز 
1400با خودروي شخصي به جاده هاي كشور زدند 
و براساس ارزيابي همشهري از آمار مركز اطالعات 
و مديريت راه هاي كشــور از ترددهــاي خودروها 
در جاده هاي كشــور تا پايان 12فروردين ماه سال 
1400تعداد 123.5میلیون سفر جاده اي در كشور 

انجام شد.
حاال معــاون اداره كل نظــارت، ارزيابي و خدمات 
گردشگري در معاونت گردشــگري وزارت میراث 
فرهنگي به ايســنا خبر داده است كه در تعطیالت 
نوروز 1400 میانگین ضريب اشغال هتل ها و مراكز 

اقامتي كشور )با احتساب مناطق آزاد(، كمي بیش 
از 30 درصد بود.

به گفته او، براســاس اين آمار، اگر گنجايش مركز 
اقامتي 100 نفر بوده اســت كمتــر از 50 درصد 
ظرفیت آن مركز اشغال شده كه نشانه ايمن بودن 
فضاي اقامتي براي گردشگران و مسافران نوروزي 

بوده است.
اسماعیل برات از ثبت 2 میلیون و 55۷ هزار و 841 
شبـ  اقامت در اقامتگاه هاي رسمي كشور در فاصله 
28 اســفندماه سال 99 تا ســیزدهم فروردين ماه 
1400 خبر داد و گفت:  919 هــزار نفر در هتل ها، 
418 هزار نفــر در خانه  مســافرهاي داراي مجوز، 
356 هزار نفر در مهمانپذيرهــا، 235 هزار نفر در 
بومگردي ها و نزديــك به 25 هزار نفــر اقامت در 

اقامتگاه هاي سنتي ثبت شده است.
روزنامه همشهري با احتســاب همین آمار به اين 
نتیجه رســیده اســت كه يك میلیون و 953هزار 
ايراني در قالب تــور و اقامت در هتل هــا زير چتر 
صنعت گردشگري كشور به سفر نوروزي رفته اند و 
توانسته اند 2میلیون و 55۷هزار و 841نفر  شب- 

اقامت را در مراكز اقامتي ثبت كنند.
معاون اداره نظارت، ارزيابي و خدمات گردشگري 
معاونــت گردشــگري گفته اســت كه ايــن آمار 
در شــرايطي ثبت شــده اســت كه در نوروز سال 
139۷حــدود 125میلیون نفرشــبـ  اقامت و در 
نوروز ســال 98 با توجه به وقوع ســیل در برخي 
استان ها، حدود ۷5میلیون نفر شــب - اقامت در 

كشور ثبت شده بود.
به گفته او، اقامت گردشــگران در مراكز رســمي 
اقامتي همچون هتل ها، مهمانپذيرها، اقامتگاه هاي 
بومگردي و خانه مسافرهاي داراي مجوز در نوروز 
سال 1400نسبت به نوروز سال 1398با رشد منفي 

96.41 درصدي مواجه بوده است.
به گفته او، در میان اســتان هاي كشور، مازندران با 
53۷ هزار نفر  شب- اقامت داراي بیشترين میزان 
اقامت نوروزي و استان خوزستان )منطقه زردرنگ 
در نوروز 1400( با تنها 1681 نفر  شــب- اقامت، 
كمترين میزان اقامت را در تعطیالت نوروز 1400 

به خود اختصاص دادند.
اســماعیل برات، آمار بازديــد از اماكن فرهنگي – 
تاريخي و گردشگري كشــور در نوروز 1400را نیز 
بسیار پايین ارزيابي كرده و گفته است: 23 میلیون و 
419 هزار و ۷9 نفر بازديد از موزه ها، اماكن تاريخي 
و گردشــگري در تعطیالت نوروز 1400ثبت شد، 
درحالي كه در نــوروز 1398 اين رقم بیش از 115 
میلیون نفر بود و در نتیجه 80درصد كاهش بازديد 

از اين اماكن در نوروز 1400 تجربه شد.
به گفته معــاون اداره نظارت، ارزيابــي و خدمات 
گردشگري معاونت گردشگري، در تعطیالت نوروز 
1400تعداد 59 هــزار و 410 مورد بازديد نظارتي 
از تاسیســات گردشگري كشــور انجام شده است 
كه نتیجه آن صدور 926 مورد تشــويقي، 2هزار و 
415تذكر و 554 اخطــار كتبي و تعلیق و تعطیلي 

212 واحد گردشگري بود.

او افزود: 14۷ مورد شــكايت در نــوروز 1400نیز 
دريافت شــد كه بیشــتر بــه موضوع كنســلي و 
عدم استرداد به موقع هزينه ها به گردشگران مربوط 
بود و هیچ گزارش يا شكايت مردمي از ابتال به كرونا 
يا رعايت نشدن پروتكل هاي بهداشتي در تاسیسات 

گردشگري نیز دريافت نشد.
او در واكنش به اين انتقاد كه ســفرهاي نوروزي 
عامل گسترش شــیوع كرونا در كشور و تبديل 
ايران به نقطه قرمز بود، مدعي شــد: استراتژي 
حوزه گردشگري در وهله اول سالمت آحاد مردم 
و مسافران و جامعه میزبان بود و گردشگري بدون 
امنیت جاني و رواني بي معناست. بنابراين از آنجا 
كه دوران نهفتگي اين بیماري مشــخص است، 
افزايش آمار مبتاليان در نوروز نشان مي دهد اين 
افراد پیش از تعطیالت نوروز و قبل از آنكه سفر 
آغاز شود به كرونا مبتال شــده اند و قطعا عوامل 
مختلف از جمله، صــف ارزاق، ازدحام جمعیت 
در ناوگان حمل ونقل عمومي و مترو، خريدهاي 
پايان سال، مراجعات دقیقه نودي مردم به ادارات 
و مؤسسات مالي و ازدحام در بانك ها و... مي تواند 
در شیوع تصاعدي كرونا مؤثر بوده باشد. بنابراين 
بیش از ســفر، عوامل ديگــري در وضعیت حال 

حاضر كشور نقش داشته اند.
اسماعیل برات تأكید كرد: مردم تمايل فزاينده اي 
براي ســفر دارند و اگر فضاي منطقي ايجاد نشود، 
منجر به رفتارهاي ناهنجار و افزايش سفر ناايمن و 

آسیب زا مي شود. 

  تنها يك میلیون و 953هزار گردشگر در نوروز 1400در هتل ها و اقامتگاه هاي 
رسمي اقامت داشتند

  متولیان گردشگري: اقامت در مراكز اقامتي رسمي در نوروز 1400به میزان 
96.41درصد نسبت به نوروز 98كاهش يافت 

نوروز 1400 و صنعت ورشكسته گردشگری يادداشت

ناآگاهيازظرفيتهایپنهانگردشگري

گردشــگري فعالیت گســترده بــا ابعاد 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، اجتماعي، 
سیاسي و زيســت محیطي اســت. شايد 
بســیاري، اهمیت گردشــگري را در ايجاد درآمد و فرصت هاي شغلي 
مي دانند؛ درصورتي كه برنامه ريزي و شناخت دقیق ظرفیت هاي واقعي 
صنعت گردشگري به بهبود شاخص هاي عدالت اجتماعي، ارتقاي سطح 
زندگي، رفاه عمومي، تعادل و توازن و... منجر خواهد شد و حتي مي توان 
در شرايط كرونايي از آن به عنوان بهترين روش و استراتژي دوره گذار براي 

ساير حوزه ها بهره گرفت.
ســؤال مهم اما اين  اســت كه چرا متولیان صنعت گردشگري تاكنون 
نتوانسته اند جايگاه واقعي اين صنعت را در راهبردهاي مديريت و اقتصاد 
كالن كشور به منصه ظهور برسانند؟ درحالي كه امروز بسیاري از كشورهاي 
دنیا و همسايه ايران، اقتصاد گردشگري را جايگزين اقتصاد نفتي كرده اند 
و از صنعت گردشگري به عنوان شــتاب دهنده اقتصادي ساير صنايع و 
فعالیت هاي اقتصادي بهره مي گیرند. همچنیــن از راهبردهاي صنعت 
گردشــگري به عنوان راهبردهاي كالن مديريتي در حوزه هاي سیاسي، 

تجاري، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اشتغال استفاده مي كنند.
آيا واقعاً تعريف رايج از گردشگري )ســفر(، مي تواند تا اين اندازه اهمیت 
داشته باشد يا گردشگري داراي زواياي پنهاني است كه در ايران تاكنون 
ظرفیت هاي نامشــهود آن به دلیل بي توجهي به مهندســي گردشگري 
ناديده گرفته شده است و تنها هنگام تعطیالت، رويداد نوروز يا تابستان و 

تعطیالت بین هفته اي در كانون توجه قرار مي گیرد؟
چه منطقي در هم افزايي صنعت گردشگري با صنعت سالمت، تندرستي، 
ورزش، كشــاورزي، روســتا، معدن، تجارت، بازرگاني، پوشاك، غذا و... 
وجود دارد؟ آيا اين هم افزايي صرفاً بهانه اي براي آغاز سفر است يا ارتقاي 
كیفیت و خدمات، ايجاد ارزش افزوده مضاعف، سفر كاال، خدمت و برند؟ 
چگونه كشوري به نام تركیه توانسته است از صنعت گردشگري )دانش 
گردشگري( در جهت جهاني ســازي برندينگ تركیه در صنعت غذايي، 
كشاورزي، پوشــاك و... بهره بگیرد و بازارهاي منطقه، اروپا و روسیه را 
فتح كند؟ آيا اين موفقیت صرفاً به دلیل سفر گردشگران به تركیه است 
يا آنكه در قالب گردشگري كاالها و برند تولیدات تركیه براساس ماهیت 
تجارت چمداني Co-branding به ساير كشورها سفر كرده است؟ چرا 
تركیه توانست با ساخت سريال هاي تلويزيوني از صنعت تلويزيون درآمد 
ارزي معادل ارزش صادرات فرش ايران حاصل كند؟ اين سريال ها در ظاهر 
يك داســتان تلويزيوني بودند، اما در پس آن، تمامي تصاوير و ثانیه ها، 
محصوالت تجاري، ظرفیت  تاريخي، فرهنگي و اجتماعي تركیه را با ماهیت 

گردشگري به نمايش مي گذارند.
آيا سرمايه  اولیه ساخت سريال ها را دولت تركیه پرداخت كرده يا برندها و 
صنايع و فعاالن بخش خصوصي تركیه هزينه ساخت اين تصاوير را داده اند؟ 
دلیل آنكه بسیاري از كشورها ازجمله تركیه واكسیناسیون فعاالن صنعت 
گردشگري را هم تراز و همزمان با واكسیناسیون كادر درمان شروع كردند، 
چیست؟ آيا اين همه دلیل، اهمیت، جايگاه و نقش صنعت گردشگري در 

همه بخش هاي اقتصادي آن كشورها را اثبات نمي كند؟
با اندكي دقت در استراتژي آن كشورها مي توان دريافت كه گردشگري 
براي آنها، دانش برنامه ريزي بر مبناي داشــته ها، اســتعداد، خالقیت، 
تجربیات و فرهنگ در حــوزه بهره برداري تمام صنايــع و فعالیت هاي 
اقتصادي است. اين اســتراتژي مي تواند با تغییر در جامعه هدف، تغییر 
محیط، تغییــر ماهیت مصرف و ايجاد مشــاركت برندهــا و ماركت ها، 
ارزش افــزوده مضاعف ايجاد كند. همچنین مي توانــد در كاهش هزينه  
تبلیغات و بازاريابي، قیمت تمام شده كاال و خدمات، هزينه  تأمین سرمايه 
 در گردش و هزينه  توسعه  دهندگان برندينگ را با عرضه محصول يا خدمت 
با تنظیم در فصول سفر و غیرسفر تنظیم كند. حتي مي تواند با ايجاد شبكه 
مستقیم عرضه و تقاضا بین مصرف كننده و تولیدكننده كاال يا خدمات و 
كاهش ريسك سرمايه گذاري در ايجاد زنجیره  ارزش افزوده نقش آفريني 
كند. اكنون بهتر است با توجه به شعار امسال به ناآگاهي از ظرفیت هاي 
واقعي و پنهان صنعت گردشگري در ايران اعتراف كرد و با خانه تكاني ذهني 
از داشــته هاي قبلي، حركت نوين و تحول گرايي در رفع موانع صادراتي، 
افزايش قدرت خريد، ايجاد شغل هاي جديد، بهره گیري از ظرفیت ايرانیان 
مقیم خارج از كشور، استفاده از مدل صادرات چمداني، به فعلیت تبديل 
كردن تولیدات خانگي و صنايع دستي، تحول در مديريت شهري با ايجاد 
درآمدهاي پايدار، تحول در صنعت ســینما، ايجاد برند تولیدات ايراني و 
بهره گیري از ظرفیت هاي تندرستي با توجه به مشكالت حادث از كرونا 
با اقتصاد گردشگري كه تنها اقتصاد عدالت محور و غیرحبابي است، اقدام 
كرد. چون در همین شــرايط كرونايي، اگر دانش گردشگري در تعريف 
راهبردها به خدمت گرفته شود، شاهد شروع سفر كاالها، فرهنگ و خدمات 
اصیل ايراني با كمك فضاي مجازي و دنیــاي ارتباطات حتي به خارج از 

مرزها فارغ از تمامي مشكالت سیاسي خواهیم بود.

محمدمحبخدايي
معاون اسبق گردشگري

محمدباريکانی
خبر نگار

38هزارو711اثرتاريخي–فرهنگيايرانثبتمليشدهاند
معاون میراث فرهنگي اعالم كرد: تاكنون 38هزار و۷11 اثر در قالب آثار منقول، غیرمنقول، 
طبیعي و ناملموس در فهرســت آثار ملي كشور به ثبت رسیده اســت. او گفت: از اين تعداد 
هزارو822 اثر در دولت يازدهم و 4هزارو504 اثر در دولت دوازدهم ثبت ملي شــده اســت. 
محمدحسن طالبیان به ايرنا گفت: در دولت تدبیر و امید تعداد آثار ملموس ثبتي ايران از 16 
اثر به 24 اثر جهاني و آثار ناملموس از 10 اثر به 16 اثر جهاني رسید. 38هزارو۷11 اثر نیز در 

قالب آثار منقول، غیرمنقول، طبیعي و ناملموس در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسید.

خبرهای كوتاه

وقوعرگبارووزشبادشــديددر
11استان

سازمان هواشناسي نســبت به وقوع رگبار 
و وزش باد شديد در 11اســتان و افزايش 
ارتفاع مــوج در خلیج فــارس، تنگه هرمز 
و درياي عمان تــا 2متر هشــدار داد. اين 
سازمان با صدور هشدار زردرنگ وقوع رگبار 
و رعد و برق، وزش باد شــديد موقتي و در 
مناطق مستعد رخداد تگرگ را براي امروز 
)25فروردين ماه( در اســتان هاي فارس، 
كرمان، يزد، خراسان رضوي، نیمه شمالي 
سیســتان و بلوچستان، شــمال سمنان، 
جنــوب و شــرق اصفهــان و كهگیلويه و 
بويراحمد پیش بیني كرده اســت. براساس 
اين هشــدار، حاكمیت اين شــرايط جوي 
براي فردا )پنجشــنبه( نیز در استان هاي 
خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان 
جنوبي، يزد، كرمان، نیمه شمالي سیستان 
و بلوچستان و شــمال و شــرق سمنان و 
براي روز جمعه در اســتان هاي خراســان 
شــمالي، نیمه شمالي خراســان رضوي و 
شــمال ســمنان قابل پیش بیني است و 
لغزندگي جاده ها، احتمال جاري شدن آب 
در مسیل هاي خشك و نفوذ ناپذير، احتمال 
آسیب رســیدن به محصوالت كشاورزي و 
احتمال برخورد صاعقه دور از انتظار نیست. 
سازمان هواشناســي توصیه به احتیاط در 
تردد جاده اي و عبور از حاشیه رودخانه ها، 
احتیاط در فعالیت هاي كوهنوردي، احتیاط 
در جابه جايي عشــاير كوچ رو و چراي دام 
در مناطــق مرتفع كرده اســت. ســازمان 
هواشناسي همچنین با صدور هشدار نارنجي 
اعالم كرد: وقوع رگبــار و رعد و برق، وزش 
باد شديد تا خیلي شــديد موقتي همراه با 
خیزش گرد و خاك و در مناطق مســتعد 
برخورد صاعقــه و بارش تگــرگ امروز در 
استان خراسان جنوبي پیش بیني مي شود 
كه مي تواند منجر به جاري شــدن رواناب، 
آبگرفتگي معابر، برخورد صاعقه، لغزندگي 
جاده ها و آســیب به محصوالت كشاورزي 

شود.

تعييــنتکليــفپروندههاي
بالتکليفشهدايمحيطبان

تمامــي پرونده هاي بالتكلیــف مرتبط با 
شــهداي محیط بان تا پايان مــاه مبارك 
رمضان رســیدگي و تعیین تكلیف خواهد 
شد.   ســرهنگ جمشــید محبت خاني، 
فرمانده يگان حفاظت محیط زيست كشور 
صبح ديروز و در ديدار با ســعید اوحدي، 
رئیس بنیــاد شــهید و امــور ايثارگران 
از پیگیري فــوري بنیاد شــهید در احراز 
شــهادت 2 محیط بــان زنجانــي و احراز 
شهادت شــهید خواجويي قدرداني كرد و 
هماهنگي بیشتر درخصوص رسیدگي به 
ساير پرونده هاي سال هاي گذشته شهداي 
محیط بان ازجمله شهید تاج محمد باشقره 
را از سعید اوحدي درخواست كرد. در اين 
نشست رئیس بنیاد شهید نیز از نهايي شدن 
تمامــي پرونده هاي راكد يــگان حفاظت 
محیط زيســت كشــور تا پايان ماه مبارك 

رمضان خبر داد.
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خاموشي كافه ها از افطار تا سحر
يكي از اماكني كه در ماه رمضان محفل شهروندان به خصوص در شهرهاي بزرگ مي شود، كافه ها هستند. 
از افطار تا سحر اغلب جوانان دور هم به بهانه افطاري و حتي سحري جمع مي شوند و حال و هواي پرنشاطي 
را به شب هاي رمضان خود مي دهند. امسال اما كافه ها و رستوران ها با تمام ضررهاي مالي كه به آنها تحميل 
شده، تعطيل هستند و كارشناسان بهداشتي هم از ستاد مقابله با كرونا درخواست كردند كه اين روال تا 
پايان ماه رمضان ادامه پيدا كند. زهرا اصفهاني، كارشناس بهداشت محيط معتقد است كه هرگونه پاتوق 
در اماكن عمومي مي تواند سرعت انتقال ويروس كرونا را چند برابر كند؛ »كافه نشيني براي همه جوانان 
به خصوص در ماه رمضان خيلي لذتبخش است اما امسال شرايط عادي نيست و بايد ستاد مقابله با كرونا، 
نظارتش را بر آنها بيشتر كند تا با فعاليت هاي غيرقانوني جان كسي را به خطر نيندازند. متأسفانه در روزهاي 
گذشته به رغم تأكيد بر بسته بودن كافه ها و قهوه خانه ها، در بازديدهاي ميداني می بينيم كه باز هم برخي از 
آنها تلفني وقت مي دهند و با در بسته مشتري دارند. شهروندان بدانند كه دورزدن قانون در اين باره، به ضرر 
خودشان مي شود. هم رستوران و هم كافه و قهوه خانه به دليل حضور طوالني مشتريان و نداشتن ماسك 

باعث انتقال سريع ويروس مي شود.«

ث
مك

ماه مبارك رمضان ســال 1442هجري 
قمري، در حالي از امروز آغاز شده كه جهان گزارش

براي دومين ســال پياپي با همه گيري 
بي سابقه كرونا دست به گريبان است. دومين رمضان در 
زمانه كرونا، در ايران با خيز چهارم كرونا نيز همزمان شده 
است؛ خيزي كه در شمار ابتال، بيماران سرپايي و بستري 
شده در بيمارستان، ركورد همه خيزهاي قبلي را جابه جا 
كــرده و متأســفانه بــه پيش بينــي متخصصــان و 
اپيدميولوژيست ها ممكن است ركورد مرگ ومير روزانه را 
در كشور جابه جا كند.  ماه رمضان  از يك سو به دليل منزلت 
و جايگاه اعتقادي آن ميان مسلمانان، فرصت مغتنمي 
براي نيايش جمعــي و تقويت روحيه مــردم در نبرد با 
همه گيري كرونا به شمار مي آيد اما از سوي ديگر به دليل 
اينكه به طور سنتي اين  ماه در سطح خانواده ها و محله ها 
محمل شكل گيري برخي دورهمي ها و تجمعات است، 
مي تواند منجر به تشديد بيماري در كشور شود و مقابله با 

همه گيري را وارد مرحله پيچيده تري كند.

مهماني خانوادگي و ضيافت افطار ممنوع!
دكتر مجتبي علي اكبري، يك پزشــك عمومي است 
كه در يكي از درمانگاه هاي معروف به مراكز 16ساعته 
به بيمــاران ســرپايي كرونايي خدمــات مي دهد. او 
دورهمي هاي خانوادگي در  ماه مبارك رمضان را خطري 
بزرگ پيش روي كشور مي داند و از مردم مي خواهد از 
اين مسئله غافل نشوند؛ »ما معتقديم اين رشد انفجاري 
ويروس كرونا كه االن در كشور مي بينيم، عمدتا نتيجه 
رفت وآمدهاي خانوادگــي و دورهمي هاي فاميلي در 
روزهاي انتهايي اســفند و روزهاي ابتدايي سال جديد 

اســت. هنوز به مرحله اي نرسيده ايم كه نتيجه سفرها 
خودش را در آمار نشــان دهد. به همين خاطر به مردم 
توصيه مي كنيم كه در ماه مبارك از اين موضوع غافل 
نشــوند.« علي اكبري، عادي انگاري شرايط در كشور را 
عامل شكل گيري پيك چهارم كرونا در كشور مي داند و 
معتقد است كه اين مشكل اگر حل نشود، در  ماه رمضان، 
مي تواند شرايط بسيار خطرناك تري را براي مردم و كادر 
درمان رقم بزند؛ »متأسفانه طي ماه هاي گذشته كوتاهي 
را از طرف دولت در كنترل و مديريت كرونا شاهد بوديم و 
هم طول مدت همه گيري در كشور طوالني و فرسايشي 
شده است. همه اين عوامل دست به دست هم داده و باعث 
عادي انگاري شرايط از طرف مردم شده. نمودار رعايت 
پروتكل ها و رشد بيماري، دو خط كامال متقاطع هستند 
و رابطه االكلنگي دارند؛ يعني هر وقت مردم تصور كردند 
شرايط عادي شده و كمتر دستورالعمل هاي بهداشتي را 

رعايت كردند، بيماري كرونا اوج گرفته است.«

هيئت مجازي جاي تجمع در حسينيه ها و مساجد
ماه رمضان براســاس باورهاي ديني مــردم، همواره با 
آيين هاي جمعي مناجات و سوگواري در سراسر كشور 
همراه بوده است. مناسبت هاي مذهبي مهم همچون 
شب هاي قدر و شهادت حضرت علي)ع( اين ماه را متمايز 
كرده و مناجات هاي شبانه در اين ماه در بين روزه داران 
بسيار رايج اســت. تجربه برگزاري مجالس مذهبي در 
شــرايط كرونايي سال گذشــته به زعم كارشناسان و 
سياستگذاران مديريت كرونا، تجربه موفقيت آميزي بود 
و مي تواند امسال نيز مورد توجه مردم و دست اندركاران 
هيئت ها و مساجد و محافل مذهبي در كشور قرار بگيرد. 

اگرچه هنوز ضوابط برگزاري مجالس مذهبي از سوي 
وزارت بهداشت و ستاد ملي مقابله با كرونا اعالم نشده اما 
سعيد نمكي در نامه اي به معاون بهداشت، پيشنهادهايی 
براي بررسي تخصصي در اين معاونت و نهايتا تصويب و 
اعالن عمومي از سوي ستاد ملي كرونا مطرح كرده است. 
وزير بهداشت خطاب به رئيسي نوشته است:  »در مورد 
شب  هاي پرفيض قدر مراســم احيا مي تواند همچون 
سال گذشته با رعايت فاصله و تعداد محدود در فضاي 
مناسب و باز در همه شــهرها حداكثر به مدت 2ساعت 
اجرا شود؛ لوازم كاماًل شــخصي و ورودي و خروجي  ها 
متعدد و بدون تماس باشد.« او همچنين از معاون خود 
خواسته »با تدوين شيوه  نامه  اي براي برگزاري نمازهاي 
يوميه  ماه رمضان )يك وعده آن هم به مدت نيم ساعت( 
با حداقل نفرات و در فضاي باز با رعايت حداكثر فاصله 
و ماسك و جانماز و سجاده اختصاصي در همه شهرها 

اجازه داده شود.«
 گردانندگان و برگزار كنندگان مجالس مذهبي عمدتا 
تجربه سال گذشــته را براي برگزاري مراسم امسال، 
ذي قيمــت مي دانند. عبــاس واعظي، مديــر يكي از 
هيئت هاي بزرگ تهران است كه هر سال مراسم  بزرگ 
و پرجمعيتي در شــب هاي قدر دارد. او رعايت فاصله ، 
استفاده از فضاي غيرمسقف و تعبيه چندين ورودي و 
خروجي براي مراسم را از اصول برگزاري مراسم حضوري 
در شرايط كرونا مي داند؛ »ما خوشبختانه سال قبل در 
هيئت خودمان تجربه خيلي خوبي داشتيم. هر 3 شب 
بازرس هاي وزارت بهداشــت آمدند و ديدند كه همه 
اصول تعيين شده را رعايت كرديم. حتي يكي از شب ها 
يكي از معاونين وزير بهداشت هم شخصا آمد و در مراسم 
شركت  و خيلي هم از رعايت پروتكل ها تعريف كرد. اگر 
امسال هم شرايط بهتر شــود، مراسم را با همان شكل 
برگزار مي كنيم. اما فعال اطالعيه داده ايم كه تا بهتر شدن 
اوضاع كرونا، همه مراسم و مناجات هاي شبانه به صورت 
مجازي برگزار مي شود. ما جشن ها و مراسم  ماه شعبان 
و رجب را هم در بستر اينترنت برگزار كرديم كه تجربه 
موفقي بود و مردم هم استقبال كردند.« سيدرضا تقوي، 
مسئول هيئت ثاراهلل تهران نيز برگزاري نيايش جمعي 
را يكي از فرصت هاي پيــش روي جامعه در  ماه مبارك 
رمضان مي داند و معتقد است كه امسال مي توان مراسم 
را در فضاي مجازي برگزار كرد؛ »پارسال باالي 90درصد 
هيئت ها و مساجد دقيقا دستورالعمل هاي ستاد كرونا را 
رعايت كردند. شايد بيشترين جايي كه دستورالعمل ها 
رعايت شــد همين مجالس مذهبي بود اما با اين حال 
امسال مراسم   ماه رمضان را اينترنتي، 2 ساعت بعد از اذان 

برگزار مي كنيم و فقط در حد مداح، سخنران، فيلمبردار و 
قاري قرآن در حسينيه حاضر مي شويم. البته خبر دارم كه 
برخي هيئت هاي ديگر مي خواهند با رعايت پروتكل ها، 
مراسم حضوري برگزار كنند كه اميدوارم منصرف شوند 
چون از يك جايي به بعد نمي شود جمعيت را كنترل كرد 

و اين خطرناك است.«

نذر خانه به خانه جاي ايستگاه صلواتي
ضيافت هاي خياباني و اطعام روزه داران با ســفره هاي 
ساده افطار، ديگر مشخصه مشهود شهرهاي كشور در 
 ماه مبارك رمضان در طول سال هاي گذشته بود؛ سنت 
پرخاطره اي كه از رمضان سال گذشته، مثل خيلي از 
امورات زندگي مردم با شيوع بيماري كرونا، متوقف شد 
و امسال هم امكان برپايي آن نيست. روز گذشته ناجا 
در اطالعيه اي اعالم كرد: » اماكن پذيرايي هم اكنون 
مجاز به فعاليت نيســتند و فعاليت اين اماكن جهت 
عرضه غذاي سرد و گرم يك ساعت قبل از افطار كه در 
سال هاي قبل انجام مي گرفت منوط به صدور مجوز و 
موافقت ستاد ملي مقابله با كروناست. همچنين مراكز 
پذيرايي بين راهي، پايانه هاي مسافربري، فرودگاه ها، 
ايستگاه هاي راه آهن و بيمارستان ها مجاز به فعاليت و 
ارائه خدمات نيستند، اين در حالي است كه اگر وضعيت 
فعلي به حالت عادي رسيد، اين مراكز برابر پروتكل هاي 
بهداشتي ابالغي از  سوی ســتاد ملي مقابله با كرونا و 
صدور مجوز اين ستاد و رعايت دستورالعمل هاي صادره 
مبني بر فعاليت آن مراكز مي توانند به ارائه خدمت به 
شــهروندان در  ماه مبارك رمضان بپردازند.« واكنش 
دست اندركاران ايستگاه هاي صلواتي به اين اطالعيه 
تا امروز مثبت بوده و آنها مي گويند كه حتي خودشان 
قصد برپايي ايستگاه و دادن نذري قبل از افطار را براي  
ماه رمضان امسال ندارند.  محمد، 35ساله و ساكن يكي 

از محالت جنوبي شهر اســت. او و دوستانش بيش از 
10سال است كه مردم محله خودشان را به يك افطاري 
ساده مهمان مي كنند؛ ســفره اي كه حتي كرونا هم 
نتوانسته آن را جمع كند، هر چند كه شكلش را عوض 
كرده است؛ »ما چندين سال بود كه با سرمايه مردمي، 
ايســتگاه صلواتي افطار در محل راه مي انداختيم. يه 
جورايي براي بچه هاي محل، حيثيتي هم شــده بود؛ 
يعني حتي مي رفتيم زير بار قرض تا بتوانيم ايستگاه 
را هر سال ســرپا كنيم. مردم هم خدا را شكر خيلي 
مي آمدن و محفلي كه به اسم اهل بيت برپا شده بود، 
رونق خوبي داشــت. ولي خب پارسال به خاطر كرونا، 
نتوانستيم به شــكل قبل عمل كنيم. برايمان سخت 
و تلخ بود اما باالخره ســالمتي مردم اولويتش از همه   

چيز باالتر است.«  
محمد، كمك به فقرا و افراد كم بضاعت محلي، كمك به 
خيريه هاي شناسنامه دار و توزيع بسته هاي ارزاق ميان 
نيازمندان را جايگزين هاي مناسبي براي ضيافت هاي 
خياباني افطار مي داند. او و دوستانش كه سال گذشته 
چنين برنامه اي را  اجرا كردند، امسال نيز تصميم دارند به 
همان روش عمل كنند؛ »ما رفتيم به كمك هيأت امناي 
مسجد محل، در بقالي هاي محله، حساب هاي دفتري 
افراد كم بضاعت و بي بضاعت را تسويه كرديم. خدا را شكر 
تجربه بدي هم نشد. بخشي از پولي كه جمع شده بود 
را هم بسته هاي غذايي تهيه كرديم و كامال بهداشتي و 
ضدعفوني شده بين كساني كه دچار مشكالت مالي بودند 
توزيع كرديم. خدا را شكر پول به نظرم بركت كرد. چون 
فكر مي كنم حتي بيشتر از سال هاي گذشته توانستيم 
اطعام كنيم. امسال هم داريم پول جمع مي كنيم و اگر 
خدا خواست و زنده بوديم، نيت مان اين است كه به همان 
روش سال گذشته عمل كنيم. به نظرم اين روش خيلي 

بهتر است چون افطاري دست فرد مستحق مي رسد.« 

توصيه كارشناسان و مسئوالن هيئت هاي مذهبي براي دومين رمضاني كه  با روزهاي سخت كرونا همراه شد
خبرشروع دومين رمضان متفاوت

سقف وام هاي دانشجويي افزايش مي يابد
رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم از پيشنهاد افزايش سقف 
وام دانشجويي براي ســال تحصيلي 1401-1400خبر داد و گفت: 
وام هاي دانشجويي سال گذشــته در قالب 5 وام )تحصيلي، ضروري، 
دكتري، مسكن، شهريه( تجميع و ساماندهي شدند. به گزارش مهر، 
ناصر مطيعي در اين باره توضيح داد: پيشنهاد افزايش سقف وام هاي 
دانشجويي براي ســال تحصيلي 1401-1400 در دستور كار هيأت 
امناي صندوق رفاه دانشــجويان وزارت علوم قرار دارد و براي مهرماه 
سال جاري اجرايي خواهد شد. رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت 
علوم درباره جزئيات افزايش وام هاي دانشجويي گفت: جزئيات افزايش 
وام هاي دانشجويي هم اكنون مشخص نبوده و پس از تصويب در هيأت 
امناي صندوق رفاه دانشجويان اعالم و اجرايي خواهد شد. او همچنين 
با اشاره به آغاز ثبت نام وام ويژه دكتري براي 3 ماه اول سال 1400 گفت: 
پورتال صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم آماده ثبت درخواست وام 
ويژه دكتري براي 3 ماه اول سال 1400 است. مطيعي افزود: دانشجويان 
دكتري بايد درخواست خود را براي دريافت وام دكتري ثبت كنند و 

صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم نيز آماده پرداخت آن است.

كارگاه هاي عملي هنرستان ها بعد از 
كاهش كرونا باز مي شود

مديركل دفتر آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش وزارت آموزش و 
پرورش درباره روند آموزش هنرستاني ها و به ويژه دروس عملي و كارگاهي 
كه با قرمزشدن وضعيت كرونا در بسياري از مناطق كشور براي بار چندم 
تعطيل شده است، گفت: 3 نوع درس در دوره هنرستان و كاردانش داريم؛ 
نخست دروس عمومي هستند كه آموزش آنها تحت هر شرايطي به طريقه 
مجازي ارائه مي شود. به گزارش ايسنا، مديركل دفتر آموزش هاي فني و 
حرفه اي و كاردانش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينكه گروه سوم، 
دروس كارگاهي هستند گفت: هنرجويان در شاخه فني  2 روز در هفته 
كارگاه عملي دارند كه ماهانه 8 روز مي شود. طي چندماه سپري شده 
از سال تحصيلي، شهرها به لحاظ شيوع بيماري كرونا در وضعيت هاي 
مختلفي قرار داشتند و در آن محدوده هاي زماني كه شهرها آبي و زرد 
بودند برگزاري كارگاه ها به صورت تراكمي در بسياري از هنرستان ها انجام 
شده است. آذركيش ادامه داد: هم اكنون نيز همه شهرهاي كشور قرمز و 
نارنجي نيستند اما در مجموع اگر فرض كنيم كه تعطيالت 10روزه تمديد 
مي شود و تا 3 ماه ديگر هم نمي توانيم مدارس را در مناطق قرمز داير كنيم، 
به تناسب هفته هايي كه تعطيل است بايد هر هفته 2 روز را جبران كنيم 
و براي جبران 3 ماه پيش رو، 24كارگاه عملي برگزار شود.  وي افزود: ما 
به محض تغيير وضعيت و با فراهم شدن امكان آموزش حضوري با اجازه 
ستاد كرونا اين كارگاه ها را برگزار مي كنيم. البته اميدواريم اين روند تداوم 

نيابد و شاهد بهبود وضعيت شيوع بيماري در شهرهاي مختلف باشيم.

تجربه هيئت هاي مذهبي در رمضان سال گذشته مي تواند توشــه خوبي براي برگزاري آيين هاي ديني در 
روزهاي آينده باشد.   عكس: مهر
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   كنترل اينترنت كشور 
از مجموع حدود ۸۷ ميليون كاربر اينترنت كشور بيشتر از ۷۷ ميليون و ۷۰۰ كاربر مشترك 
اينترنت پهن باند سيار هستند. به خاطر انحصار مخابرات در حوزه فيبر نوري، سال هاست 
كه امكان گسترش اينترنت با سرعت باالي ثابت فراهم نشده است. به همين خاطر با توسعه 
شبكه هاي تلفن همراه با حمايت دولت در سال هاي اخير اكثر مناطق كشور تحت پوشش 
شبكه هاي همراه اول و ايرانســل قرار گرفته اند. به صورت تقريبي مي توان گفت حداقل 
۷۳ ميليون نفر كاربر اينترنت اين دو اپراتور هستند و اقدام آنها درباره كالب هاوس نشان 
مي دهد قدرت مديريت ارتباطات مردم و كنترل اينترنت كشور را در هماهنگي با هم دارند.
هنوز هم مشخص نيست كه چطور فقط روي اينترنت همراه اول و ايرانسل كاربران امكان 
دسترسي به كالب هاوس را ندارند و با اينترنت ثابت، رايتل، اپراتورهاي مجازي و ADSL اين 
شبكه اجتماعي در دسترس است. با آنچه وزارت ارتباطات اختالل عمدي از سوي اپراتورها 
خوانده، چطور مي شود انتظار داشت چند وقت ديگر با عبور از كانال هاي قانوني همين اتفاق 

براي پلتفرم هاي ديگري مانند اينستاگرام  نيفتد؟ 

اپليكيشــن هاي رديابي در 
سراســر دنيا با تمــام نقاط كرونا

ضعفي كه داشته اند توانستند 
 تــا حــدودي افــراد مبتــا بــه بيماري
كوويــد-19را كنترل كننــد. بعضي از اين 
اپليكيشن ها كه مبتني بر تشخيص موقعيت 
جغرافيايي افراد بودند، مي توانستند بر خروج 
آنها از منطقه قرنطينه كه معموال خانه آنها 
بود، نظارت كنند. در ايران هم اپليكيشــن 
»ماسك« از اين تكنولوژي بهره گرفته بود و 
تا مدتي اين امكان وجود داشــت كه تردد 
كرونا مثبت ها كنترل شود. با اين حال، بنا به 
ماحظاتي اين قابليت از »ماسك« حذف شد 
و رنگ بندي مناطق مختلف كشور، مهم ترين 
كاركرد اين اپليكيشن شد. اين در حالي است 
كه به نظر مي رسد، اكنون كه بيش از يك سال 
از شــيوع ويروس كرونا در كشور مي گذرد، 
آنطــور كــه بايــد از فنــاوري و به ويــژه 
اپليكيشن هايي كه بيماران را مجاب به ماندن 
در قرنطينه كنند، استفاده نشده است. با اين 
حال، نوع ديگري از اپليكيشن ها هم در دنيا 
ظهور كرده اند كه به افراد اعام مي كنند در 
معرض يك فرد بيمار قرار گرفته اند، بدون 
آنكه موقعيت مكاني آنها مشخص شود. به 
گفته مقام های مســئول در نوروز 1400 
حدود 15 هزار بيمار كرونايی در كشور اقدام 
به ســفر كرده اند. اين در حالی است كه با 
استفاده از فناوری به راحتی می شد جلوی 
اين سفرها و گسترش جديد ويروس كرونا و 

قرمز شــدن مجدد اكثريت شــهرهای 
كشور را گرفت.

سيستم هشدار تماس
يكــي از اســتفاده هاي فنــاوري در 
كنتــرل كوويد-19سيســتم هايي 
اســت كه به مــردم اعــام مي كنند 
 كه در معــرض تماس با يــك فرد بيمار
 )Exposure Notifications System(
بوده اند. اين برنامه از طريق سايت هاي 

سازمان هاي بهداشــت عمومي دولت ها 
قابل نصب است. نكته قابل توجه اين است 
كه هر زمان از تصميم دانلود منصرف شديد، 
به راحتي مي توانيد اپليكيشــن را غيرفعال 

كنيد.اگر شخصي دچار بيماري شده است، 
مي تواند با نصب اين اپليكيشــن، اطاعات 
الزم در اپليكيشن را به اشــتراك بگذارد تا 
به افرادي كه با آنها در تماس بوده، هشــدار 
دهد. همچنين اگر به عنوان يك فرد ســالم 
در نزديكي يك فرد بيمار قرار داشــته ايد، 
اين اپليكيشــن شــما را مطلــع مي كند و 
دستورالعمل هايي را براي جلوگيري از بيمار 

شدن به شما ارائه مي دهد.

كاركرد سيستم هشدار
پس از ورود به اين سيستم، كدهاي شناسه 
به صــورت تصادفي در موبايل شــما توليد 
مي شــود. براي جلوگيري از رديابي و رفع 
دغدغه هــاي حريــم خصوصــي، كدهاي 
شناسه در دستگاه شما به طور تصادفي هر 
10تا 20دقيقه تغيير مي كند.موبايل شــما 
به گونه اي عمل مي كند كه اين شناسه هاي 
تصادفي را از طريق بلوتــوث با موبايل هاي 
اطراف خود كه داراي اين سيســتم هستند 
هم به اشــتراك بگذاريد. وقتي موبايل شما 

يك شناســه تصادفي را از دستگاه ديگري 
تشخيص مي دهد، شناسه را در موبايل شما 
ضبط و ذخيره مي كند. اگر كســي گزارش 
دهد كه بيمار است و شناسه او در تلفن شما 
ذخيره شده باشد، اين برنامه اقدامات بعدي 

را به شما اطاع مي دهد.
براســاس گزارش يكي از اپليكيشــن هاي 
مسيرياب داخلي تردد در محورهاي اصلي 
كشور در نوروز 1400 نسبت به نوروز 1399 
بيــش از 2 برابر افزايش داشــته كه بخش 
قابل توجه اين ترددها از مبدا تهران و كرج به 
مقصد شمال كشور بوده است. براساس اين 
گزارش، در نوروز 1400، تردد در مسيرهاي 
داخلي به 3 اســتان شمالي كشور نسبت به 
سال گذشــته 5 برابر شده و همچنين تردد 
در محور كرج به چالوس ۷ برابر شده است.

جاي خالي فناوري در كنترل كرونا در كشور 
آنجا احساس مي شود كه تعداد قابل توجهي 
از بيماران كه با وســيله نقليه شــخصي به 
سفر رفته اند، با هيچ ابزاري قابل شناسايي 

نبوده اند.

چگونگي تعيين قرار گرفتن در معرض 
بيماري

مســئوالن بهداشــت عمومي يك دولت 
مي توانند در اين سيســتم جديد هشــدار، 
تعيين كنند كه چه عواملي ممكن اســت 
نشان دهد كه شما در كنار يك بيمار بوده ايد.
اگر اپليكيشن شــما به گونه اي تنظيم شده 
باشــد كه گزارش كند شما در تماس با يك 
بيمار بوده ايد، سيســتم ممكن است 
اطاعاتــي ازجملــه روز تماس، 
مدت تماس و قدرت ســيگنال 
بلوتوث موبايل فــرد بيمار را با 
اپليكيشن به اشتراك بگذارد. 
اما اپليكيشــني كه مسئوالن 
رسمي بهداشتي هر كشور در 
اختيار شما قرار داده اند مجاز 
به استفاده از موقعيت مكاني 

موبايل شما نيست.

محافظت  چگونگي 
سيستم از حريم 

خصوصي
تنهــا شــما 
هستيد كه 

انتخاب مي كنيد از اين سيســتم استفاده 
كنيد و داده هاي خود را به اشتراك بگذاريد. 
اين سيستم فقط درصورتي كار مي كند كه 
تصميم بگيريد از آن اســتفاده كنيد. شما 
كنترل مي كنيد آيا هشدارهاي قرار گرفتن 
در معرض يك بيمــار را دريافت كنيد يا نه 
و اين شما هستيد كه تصميم مي گيريد چه 
زماني داده هاي خود را به اشتراك بگذاريد. 
اگر مبتا به كوويد-19هســتيد، مي توانيد 
شناسه هاي تصادفي خود را با اپليكيشن تان 

به اشتراك بگذاريد.

هويت شما مخفي مي ماند
نه گوگل، نه اپل و نه كاربران ديگر نمي توانند 
هويت شما را تشــخيص دهند. همه موارد 
تطبيــق »اعان قــرار گرفتــن در معرض 
تماس« در دستگاه شما اتفاق مي افتد. اين 
موضوع به اين معني اســت كه فقط شما و 
اپليكيشــن شــما مي دانند كه بيمار بودن 
خود را گزارش كرده ايد يا در تماس با فردي 
بوده ايد كــه بيماري خود را گــزارش كرده 

است.

مكان شما رديابي نمي شود
يكي از مهم ترين مســائل اپليكيشــن هاي 
رديابي تماس اين بود كــه موقعيت مكاني 
را تشــخيص مي داد. همين موضوع باعث 
شده بود كه بســياري از مردم، چه بيماران 
و چه افراد ســالم رغبتي بــه نصب اينگونه 
اپليكيشن ها نداشته باشــند.مهدي مهان، 
كارشــناس فناوري اطاعات در گفت وگو 
با همشــهري مي گويد: ما حتي اگر توانايي 
توليد اپليكيشني را داشته باشيم كه بتواند 
به مهار كرونا و رديابي تماس بيماران كمك 
كند، مهم ترين موضوع اقناع مردم به نصب 
چنين اپليكيشني است. چراكه مسئله حريم 
خصوصي و مشخص كردن موقعيت مكاني 
از موارد پرهزينه براي همه دولت هاســت.با 
اين حال، اين سيستم جديد هشدار كه فقط 
اعام مي كند شما در تماس با يك فرد بيمار 
بوده ايد، موقعيت مكاني را از دســتگاه شما 
جمع آوري يا استفاده نمي كند. اين سيستم 
از بلوتوث اســتفاده مي كند كــه مي تواند 
براي تشــخيص نزديك بودن 2دستگاه به 
يكديگر)بدون مشــخص كــردن موقعيت 

مكاني دستگاه ها( مورد استفاده قرار بگيرد.

درحالي كه در كشورهاي ديگر استفاده گسترده اي از اپليكيشن ها و گوشي هاي  هوشمند براي قطع زنجيره 
بيماري كوويد-19 مي شود، در ايران اين ماجرا به فراموشي سپرده شده است

سازمان تنظيم مقررات و 
راديويــي اينترنت ارتباطــات 

ســرانجام پــس از اينكه 
مذاكرات شفاهي و ضرب االجل كتبي به 
2 اپراتور مسلط كشور بدون نتيجه باقي 
ماند، شكايت رسمي خود را از 2 اپراتور 
اصلي و همچنين شركت مخابرات ايران 
به خاطر اختال مشهود كاب هاوس به 
دادسراي عمومي و انقاب تهران تسليم 

كرد.
اپراتورهــاي تلفن همــراه درحالي كه 
بيشــتر از ۷0 ميليون كاربــر اينترنت 

پهن باند سيار در كشور 
به وســيله شبكه هاي 
آنها امكان دسترســي 
بــه شــبكه اجتماعي 
كاب هاوس را ندارند، 
طي روزهاي اخير هر 
نوع اختال در شبكه 
خــود را رد كرده انــد 
اما مقام هــاي وزارت 
ارتباطات تأكيد كردند 
كه ادله ديجيتال اين 
اختال مشــهود را به 
دستگاه قضايي ارسال 
كرده انــد. براســاس 
قانون، سازمان تنظيم 
مقــررات و ارتباطات 
راديويي به عنوان يكي 
از مجموعه هاي وزارت 
ارتباطات نهــاد ناظر 
بر فعاليــت اپراتورها 

به حساب مي آيد و اين سازمان به عنوان 
رگوالتور ارتباطات كشور مجوز فعاليت 
آنها را صادر كرده و بايد به تخلفات شان 

رسيدگي كند.
2 اپراتور مسلط كشــور اما در ماه هاي 
اخير نشــان داده اند كه خيلي توجهي 

به رگوالتوري و اخطارهاي آن ندارند.
تابســتان سال گذشــته بود كه اين دو 
اپراتور در اقدامي كه وزير ارتباطات آن 
را »تباني« خوانــد، اقدام به گران كردن 
بســته هاي اينترنــت همــراه و حذف 
بسته هاي بلندمدت و به صرفه كردند. در 
آن جريان هم با وجود اخطارهاي صريح 
وزير ارتباطات، اپراتورها هفته ها توجهي 
به اعتراض  هاي مردم و دولت نداشتند. 
پس از گذشت حدود يك  ماه سرانجام 
اپراتورها وضعيت بســته ها را با گرفتن 
امتياز از دولت به حالت قبل بازگرداندند 
اما نشان دادند كه مي توانند براي 4 هفته 
به حرف هــاي نهاد ناظر خــود توجهي 

نشان ندهند.
مدت  كوتاهي پس از بازگشــت بسته ها  
به وضعيت ســابق بود كه حسين فاح 
جوشقاني، رئيس سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي كشور و معاون وزير 
ارتباطــات از ارزان شــدن 25 درصدي 
تعرفــه اينترنت زيرســاخت خبر داد. 
در واقع اين اقدام باعث شــد تا 2اپراتور 
متمول كشــور يك چهارم از قبل كمتر 

هزينه اينترنت زيرساخت پرداخت كنند 
و اين امتياز را از دولت بگيرند.

مدت كوتاهي بعــد مقام هاي جناحي 
خاص اما به تــاش دولت براي كاهش 
قيمت اينترنت موبايل اعتراض و انتقاد 
داشتند! افراد اين جناح در مصاحبه هاي 
خود اعام كردند كه تاش شــد كه به 
نفع پلتفرم هاي داخلي قيمت اينترنت 
گران شــود اما دولت قاطع جلوي اين 

ماجرا ايستاد و نگذاشت.
آنچــه از ميــان اين كلمات مشــخص 
مي شــود، اين اســت كــه گران كردن 
بسته هاي اينترنت در 
تابستان سال گذشته از 
سوي اپراتورهاي اصلي 
نه به خاطر مسائل مالي 
بلكــه به خاطر تاش 
براي يــك فيلترينگ 
پنهان با سخت كردن 
دسترسي به اينترنت 
با تحت فشار قرار دادن 
اقتصــاد مــردم بوده 
اســت. پيــش از اين 
وزارت  مقام هــاي 
ارتباطات هــم اعام 
كرده بودند كه يكي از 
ادعاهاي اپراتورها براي 
گران كــردن ناگهاني 
و عجيــب اينترنــت 
موبايــل، حمايــت از 
توليد محتوا و ترافيك 

داخلي است.

اختالل در كالب هــاوس؛ قانون چه 
مي گويد؟

به گزارش همشهري، براساس ماده22 
قانون جرائم رايانــه اي، كارگروه تعيين 
مصاديق محتواي مجرمانه از ســال88 
تشكيل شــد كه مســئوليت نظارت بر 
فضاي مجــازي و پااليــش تارنماهاي 
حاوي محتــواي مجرمانــه و همچنين 
رســيدگي به شــكايات مردمي در اين 
رابطه را برعهده دارد. براســاس قانون، 
اين كارگروه مي تواند حكم بسته شــدن 
يا فيلترينگ يك پلتفــرم را صادر كند. 
عاوه بر اين، مسير ديگر فيلترينگ حكم 
قضايي است كه پيش از اين فيلترينگ 
تلگرام هم به همين روش صورت گرفته 
اســت. هر چند لعيا جنيــدي، معاون 
حقوقي رئيس جمهــور در گفت وگو با 
همشــهري فيلترينگ بــا حكم قضايي 
را هم دچار اشــكال مي دانــد و آن را به 
نوعي سياستگذاري براي ميليون  ها نفر 
مي خواند اما در ماجراي قطع دسترسي 
مردم به كاب هاوس نه خبري از دستور 
كميته تعيين مصاديق اســت و نه حكم 
قضايي در رابطه با آن صادر شده است. 
مقام هاي همــراه اول و ايرانســل طي 
روزهاي اخيــر تأكيد كرده انــد درباره 
فيلترينگ كاب هاوس حكم و دستوري 

دريافت نكرده اند. 

اپراتورها؛ فراتر از قانون ؟ 
2 اپراتور مسلط تلفن همراه كشور براي دومين بار دست به تقابل جدي با 

دولت زده اند و با وجود شكايت قضايي به هشدارهاي دستگاه ناظر خود درباره 
كاب هاوس توجهي ندارند 

فناوری؛ ابزار كمرنگ مبارزه با كرونا در ايران جهان استارت آپي

استارت آپي براي غذاهايي به رنگ آبي

آبي ممكن است يك رنگ اصلي باشد اما در دنياي طبيعي درواقع 
رنگي نادر است. اين امر، جست وجوي رنگ هاي غذايي طبيعي 
آبي را پيچيده مي كند. اما اكنون تيمي از دانشــمندان، كليدي 
اميدوار كننده بــراي اين موضوع پيدا كرده انــد كه در كلم قرمز 
مخفي شده است. به گزارش وب سايت نيواطلس، براي دهه ها، 
نگراني در مورد ايمني رنگ هاي مصنوعــي مواد غذايي مطرح 
بوده اســت و درحالي كه هنوز شــواهد در مورد آنها مشــخص 
نيست، رنگ هاي طبيعي معموالً ترجيح داده مي شوند. بيشتر اين 
رنگدانه ها از گياهان به دست مي آيند، گرچه تعداد كمي از آنها 
نيز از حشرات خرد شده تهيه مي شوند. اما موضوع نااميدكننده، 
يافتن همه رنگ ها با اين شــكل طبيعي، كاری بسيار سخت و 

در برخي موارد نشدني بوده اســت. پاما دنيش، نويسنده اين 
مطالعه جديد مي گويد: »رنگ هاي آبي در طبيعت بســيار نادر 
بوده و بسياري از آنها واقعا قرمز و بنفش هستند«. سرانجام به نظر 
مي رســد كه آبي درخشان طبيعي توليد شــده باشد. اين رنگ 
از نوعي مولكول به نام آنتوسيانين اســت كه به برخي از گل ها 
و گياهان غذايي مانند توت ســياه، تمشك، زغال اخته، گياس 
و كلم قرمز، رنگ  آبي، قرمز، بنفش يا ســياه مي دهد. كلم قرمز 
درســت همان چيزي بود كه دانشــمندان  دنبالش مي گشتند. 
همانطور كه انتظار داريد، بيشــتر آنتوســيانين هاي موجود در 
كلم قرمز به رنگ قرمز يا بنفش هســتند، امــا مقدار كمي رنگ 
آبي نيز در آن وجود دارد. پس از حدود يك دهه تاش، تيمي از 
دانشمندان از طيف وســيعي از مؤسسه ها و شركت هاي غذايي 
اكنون موفق شده اند با تبديل ساير آنتوسيانين ها مقدار مفيدي 
رنگ آبي طبيعي اســتخراج كنند. انجام اين كار دقيقا به آنزيم 
مناسب احتياج داشــت، بنابراين تيم مطالعاتي ميليون ها آنزيم 
را غربال كرد و با اســتفاده از شبيه سازي هاي محاسباتي حدود 
100توالي پروتئين بالقوه كوينتيليون را كشف كرد. درنهايت، 
آنها توانســتند آنزيم كاملي را براي كار تبديل آنتوسيانين هاي 
قرمز و بنفش به آنتوســيانين  آبي طراحي كننــد. نتيجه نهايي 
به گفته اين تيم، يــك رنگ طبيعي فيروزه اي اســت كه نمونه 
مصنوعي آن به طور گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد. در 
آزمايش ها، اين رنگ به بستني، يك رنگ آبي چشمگير مي دهد 
كه باوركردن طبيعي بودن آن كاما سخت است! يك استارت آپ 
به نام Peak B اعام آمادگي كرده است تا نتايج اين تحقيق را 

تجاري سازي و وارد بازار كند.

بيت كوين روز سه شنبه 
)ديروز( با ركورد 62هزار رمزارز

و ۷41دالر )تــا زمــان 
نوشتن اين مطلب( و يك روز جلوتر از 
پيشــنهاد اوليــه صرافــي ديجيتال 
»كوين بيس« )Coinbase(، پيشروي 
خــود را در ســال2021ادامه داد و به 
باالترين قيمت خود در تاريخ رسيد. به 
گزارش رويترز، اين موضوع درخصوص 
بزرگ تريــن صرافي هــاي ارزهــاي 
ديجيتال اياالت متحده در بورس نزدك 
يك پيروزي برجســته براي طرفداران 

رمزارزها درنظر گرفته مي شود.

افزايش 5درصدي
بزرگ ترين رمزارز جهــان كه به عنوان 
ســرمايه گذاري و يك روش پرداخت، 
روند اصلي پذيرش را پيدا كرده است، 
روز سه شنبه تا 5درصد افزايش يافت. 
در عين حال، رقيب كوچك ترش يعني 
اتريوم نيز به باالترين ركورد خود يعني 
2255دالر رســيد. شركت هاي بزرگي 
ازجمله BNY Mellon، مســتر كارت 
و صنايع تســا ازجمله شــركت هايي 
هستند كه ارزهاي ديجيتال را پذيرفته 
و يــا در آن ســرمايه گذاري كرده اند. 
اوايل ماه گذشــته ميادي بيت كوين 
باالي 60هزار دالر قيمت داشــت كه با 
تاش تســا براي خريد يك ميليارد و 
500ميليــون دالر ارز ديجيتال براي 
ترازنامه خود، به شدت تقويت هم شد. 
طي 2 هفته گذشــته اما ايــن بازار در 
محدوده كمي نوســان كرد و معامله ها 

نيز رشد چنداني به خود نديد.

وقت سودآوري
جيمــز باترفيــل، مديــر دارايي هاي 
ديجيتــال CoinShares در ايــن 
خصوص مي گويد: »وقتي بيت كوين به 
سمت باال مي رود و قيمت هاي جديدي 

را ايجاد مي كند، ما دور ســودآوري را 
شــاهد خواهيم بود. در اين دوره اخير 
نيز شاهد دور مشابهي براي سودآوري 
بوده ايــم كه اكنــون به نظر مي رســد 
روند خود را طي كرده باشــد.« افزايش 
چند برابري ارزهاي ديجيتال توســط 
ســرمايه گذاراني صورت مي گيرد كه 
در ميــان نرخ بهــره پاييــن، به دنبال 

دارايي هاي با بازده باال هستند.

استقبال در آمريكا، احتياط در اروپا
با وجود اينكه در اياالت متحده رمزارزها 
در حال تاخت و تاز هســتند، بانك ها و 
مؤسســات مالي در اروپا عاقه چنداني 
به روي آوردن به چنين ســمتي ندارند. 
به نوشــته روزنامه لوموند، در فرانســه 

بانك ها همچنان جانــب احتياط را نگه 
داشته و برنامه اي براي كاربرد رمزارزها 
ندارند. يكي از مهم ترين داليل در اين راه، 
خطرات ناشي از پولشويي و محافظت از 
داده ها عنوان شده است. بانك نيويورك 
ملون، قديمي ترين بانك آمريكا، نخستين 
بانكي بود كه در مــاه فوريه گزارش داد، 
قصــد دارد بيت كوين و ســاير ارزهاي 
ديجيتــال را از طرف مشــتريان خود 
پذيــرش و مديريت كند. ســپس بانك 
سرمايه گذاري مورگان استنلي نيز اعام 
كرد كــه ثروتمندترين مشــتريان آن 
قادر به ســرمايه گذاري در صندوق هاي 
بيت كوين براي تنوع بخشيدن به اوراق 
بهادار خود خواهند بــود. در اين روند، 
گلدمن ساكس، شــركت خدمات مالي 
آمريكايي نيز قول يك پيشنهاد مشابه را 
در اوايل 3 ماهه دوم سال2021ارائه داده 
است. فراتر از بانك هاي سنتي، كل بخش 
مالي اياالت متحده اكنــون به ارزهاي 
ديجيتال روي آورده است. »بلك راك« 
ابرشــركت خدمات مالي آمريكايي نيز 
بيت كويــن را به عنوان ســرمايه گذاري 
واجد شــرايط براي 2 صنــدوق خود از 
ابتداي ســال ميادي جــاري تاكنون 
درنظر گرفته اســت. غول هاي پرداخت 
مانند مســتر كارت، ويــزا و پي پال نيز 
امكان معامــات ارزهــاي ديجيتال را 
فراهم كرده انــد. همين حمايت ها باعث 
شــده تا ارزهاي ديجيتال و در راس آنها 
بيت كوين به سرعت رشد صعودي قيمت 

را تجربه كند. 

شــركت مايكروسافت 
قصد دارد براي توسعه فناوری

بخش هوش مصنوعي 
خود يك شــركت فنــاوري با ارزش 
19/۷ميليارد دالر خريــداري كند. 
 خريــد ايــن شــركت بــه نــام
Nuance Communications پس 
از خريداري سايت شبكه لينكدين در 
سال 2016، دومين خريد بزرگ تاريخ 

مايكروسافت به حساب مي آيد.
اين شركت بيشتر از هر چيز به خاطر 
كمك به اپل در توسعه دستيار صوتي 

سيري شهرت دارد.
 شركت Nuance بيشــتر به خاطر 
نرم افــزار Dragon خود شــناخته 
مي شــود كه از يادگيري عميق براي 
رونويسي گفتار استفاده مي كند و با 
ســازگاري با صداي كاربر با گذشت 

زمان دقت آن را بهبود مي بخشد.
بــه گــزارش بي بي ســي، به گفتــه 
مايكروســافت قرار است اين نرم افزار 
تخصص هــوش مصنوعي خــود را 
براي شــركت هاي بهداشتي تقويت 
  كنــد. نرم افزارهــاي به اصطــاح
telehealth و ويزيــت دكتــر از راه 
دور طي دوران قرنطينه رونق بسيار 
زيادي گرفتند و پيش بيني مي شود 
اين رونق در دوران پســاپاندمي هم 
همچنان ادامه داشــته باشد. استايا 
نادال، مديراجرايي مايكروســافت در 
بيانيه اي عنوان كرد: هوش مصنوعي 
مهم ترين اولويت تكنولوژي اســت و 
مراقبت هاي بهداشــتي فوري ترين 
كاربرد آن. شركت Nuance مي تواند 
يك اليه هوش مصنوعــي براي ارائه 
بهداشت و درمان در محل به خدمت 
بگيرد. اين آخرين نشانه اي است كه 
نشان مي دهد مايكروسافت در حال 
تحقيق براي پيشرفت بيشتر از طريق 
خريدهاي اينچنيني اســت. انتظار 
مي رود اين معامله كه شــامل بدهي 
Nuance نيز مي شود، در سال جاري 

تكميل شود.

 تشخيص صدا؛آينده دنياي فناوري
اين شركت مستقر در ماساچوست در 
سال 1992بنيانگذاري شد و با بيش 
از هزارو600كارمنــد در 28كشــور 
فعال اســت. شــركت Nuance كه 
به عنوان يكي از پيشگامان تشخيص 
صدا شناخته مي شــود، اخيرا تمركز 
خود را بيشــتر روي تامين نرم افزار 
صنعت مراقبت هاي بهداشتي گذاشته 
است. مانند نرم افزاري كه به خودكار 
كردن گزارش هاي راديولوژي كمك 
مي كند و كار نسخه نوشتن پزشكان 

براي بيمار را آسان تر مي كند.
به گفته نــادال بيــش از 80درصد 
 بيمارســتان ها تاكنون مشــتري
Nuance بوده انــد. خريــد ايــن 
شركت مي تواند به توسعه چشمگير 
بازارهــاي بالقوه مايكروســافت در 
صنعت درمان كمــك كند. مديران 
پيوســتن  معتقدنــد   Nuance
نيروهــاي آنهــا به مايكروســافت 
كمك مي كند كه مشتريان جهاني 
مايكروســافت نيز بــه خدمات آنها 
دسترسي داشــته باشند. اين خريد 
براســاس مشاركتي اســت كه اين 
دو شــركت در ســال 2019براي 
اتوماســيون كارهاي اداري باليني 

مانند اسناد و مدارك آغاز كردند.

جزئيات مالي 
مايكروسافت قرار است 56دالر براي هر 
 Nuance Communications سهم
بپردازد تا شــركت را زير پروبال خود 
بگيرد. اين قيمت حــدود 23درصد 
بيشتر از معامات سهام اين شركت 
است. ســهام در مايكروسافت پس از 
اعام اين خبر ثابت ماند، درحالي كه 
Nuance بيــش از 16درصد ســود 
كسب كرد. هيأت مديره هر دو شركت 

اين معامله را تأييد كرده اند.
خريــداري Nuance از ســوي 
مايكروســافت بزرگ تريــن خريد 
مايكروســافت از زمــان خريداري 
لينكدين با بيش از 26ميليارد دالر 
در ســال 2016اســت. ماه گذشته، 
مايكروســافت خريــد ۷/6ميليارد 
بازي ســازي شــركت   دالري 

Zenimax را به پايان رســاند. قرار 
است Nuance با بخشي از تجارت 
مايكروسافت كه در خدمت مشاغل 
و دولت ها قــرار مي گيرد، همســو 
 شــود. تا پيش از اين محــل درآمد

Nuance از طريــق فــروش ابزار 
شناخت و رونويسي گفتار در مراجعه 
به مطب پزشك، تماس هاي خدمات 
مشتري و پســت صوتي بوده است. 
مايكروسافت در اطاعيه خود آورده 
اســت از فنــاوري Nuance براي 
تقويت محصوالت ابري مايكروسافت 
براي مراقبت هاي بهداشتي كه سال 
گذشته راه اندازي شده اند، استفاده 

خواهد شد.
گفته مي شــود كــه مايكروســافت 
به عنوان غول فناوري دنيا، همچنين 
در حــال مذاكره بــراي خريد برنامه 
چت محور Discord با قيمت حدودي 
10ميليارد دالر اســت. پيش از اين، 
مايكروسافت سال گذشته در تاش 
بود برنامه تجاري TikTok در اياالت 
متحده را به قيمت حدود 30ميليارد 
دالر خريداري كند كه همه  چيز قبل 

از معامله لغو شد.

دومين خريد بزرگ در تاريخ مايكروسافت 
مايكروسافت قصد دارد در يك ركوردشكني پس از خريد لينكدين، دومين خريد بزرگ خود در 
دنياي فناوري را با خريد يك شركت حوزه هوش مصنوعي با رقم حدود 20ميليارددالر رقم بزند

جنون ديجيتال؛ركوردشكني جديد بيت كوين
بيت كوين بار ديگر توانست ركورد خيره  كننده اي را براي خود به ثبت برساند و از مرز 62هزار 

دالر نيز عبور كند

2 اپراتور مســلط كشور 
در ماه هاي اخير نشــان 
داده انــد كــه خيلــي 
توجهي بــه رگوالتوري 

و اخطارهاي آن ندارند.
تابستان ســال گذشته 
بود كه ايــن دو اپراتور 
در اقدامــي كــه وزير 
را  آن  ارتباطــات 
»تباني« خوانــد، اقدام 
به گران كردن بسته هاي 

اينترنت همراه كردند

   رشد صعودي بازار
در كنــار افزايــش خيره كننــده 
قيمت بيت كوين، بسياري ديگر از 
رمزارزهاي معتبر جهان نيز رشــد 
صعودي خوبي را طي كردند. بايننس، 
استالر و دوج كوين در زمره ارزهاي 
ديجيتال بودند كه طي چند روز اخير 
رشد فوق العاده اي داشتند. به عنوان 
مثال، دوج كوين كه 2 هفته پيش بين 
14۰۰تا 15۰۰تومان معامله مي شــد، 
اكنون در نزديكي هاي 195۰تومان 
حضور پيدا كرده اســت. استالر نيز 
از قيمت حدود 125۰۰توماني هفته 
پيش خود اكنون كانال 16هزار تومان 

را طي مي كند.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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سازمان جهانی بهداشــت تايید كرده كه هوا، عامل 
اصلی انتشار ويروس به شــمار می رود و خطر ابتال 
از روی ســطوح يک در 10هزار اســت؛ خبری كه 
سردرگمی هايی را برای تداوم اقدامات ضدعفونی، 
گندزدايــی و تکرار بســیاری از عــادات عجیب و 
غريبی كه با پاندمی جهانی كرونــا به وجود آمده، 
رقم زده است. با شــیوع ويروس كرونا، تجهیزات و 
دستگاه هاي مختلفي براي گندزدايي و از میان بردن 
اثر ويروس، وارد بازار شــد؛ برخــي وارداتي بودند 
و برخي تولید داخل. تونل هــاي ضدعفوني كننده 
در ورودي برخــي اداره هــا و برج هاي مســکوني، 
دستگاه هاي ضدعفوني كننده دست در فروشگاه ها 
و مکان هاي عمومي، تجهیــزات ضدعفوني كننده 
كف كفش و انواع ديگر از تجهیزاتي كه با پخش مواد 
ضدعفوني كننده، اين تصور را در افراد ايجاد مي كند 
كه ويروس از روي لباس ها، كیف و كفش شان، زدوده 
شــده و به راحتي مي توانند در مکان تردد داشــته 
باشند. اينکه اين دستگاه ها چقدر در ويروس زدايي، 
موثر است، موضوع مورد بحثي است كه همشهری 
در گفت وگو با مسئوالن و كارشناسان حوزه بهداشت 
محیط و كار تغییر وضعیت انتقال ويروس و غفلت 
از انتشار آن از طريق هوا، اســتفاده از دستگاه های 
ضدعفونی و تصفیه كننده هوا و... در میان گذاشت؛ 
كارشناسانی كه در صحبت هايشان انتقال ويروس 
از ســطوح را صفر نمي دانند اما تاكید مي كنند كه 
استفاده از اين دســتگاه ها به طور قطع نمي توانند 
منجر به از بین رفتن ويروس  شوند و نیاز به استفاده 
از آنها در مکان هاي عمومي نیســت، جز مکان هاي 

آلوده.

تجهیزاتضدعفونیتوصیهنمیشود
معاون فنــی مركز ســالمت محیــط و كار وزارت 
بهداشــت يکي از افراد صاحب نظــر در اين زمینه 
است كه به همشــهري می گويد: »با گذشت زمان، 
اطالعات ويروس متفاوت از گذشته شده است. در 
ابتدای پاندمی جهانی و اپیدمی كرونا در كشــور، 
سهم بیشتری به انتقال ويروس از طريق سطوح داده 
می شد؛ چرا كه اندازه ويروس از نظر آيرودينامیکی 
تقريبا در میانه اندازه ها و 8 دهم میکرون قرار دارد. 
اما رفته رفته مشخص شــد كه سهم انتقال ويروس 
از فرد به فرد و از طريق تنفس بیشــتر است و بیشتر 
انتقال هــا در نتیجه بیرون آمدن قطــرات بزرگ و 
ذرات ريز به نام آئروســل از سوی افراد آلوده هنگام 
سرفه، گفت وگو يا تنفس رخ می دهد. اما اين مسئله 
به معنای منتقل نشدن ويروس از سطوح نیست.« 
محسن فرهادی با تاكید بر اينکه سازمان بهداشت 
جهانی، كرونا را بیماری تنفسی اعالم كرده و با اين 
وصف ســهم انتقال بیماری از تنفس بیشتر است، 
مي گويد: » از 2طريق عامل ويروسی پخش می شود؛ 
گردش در هوای تنفســی و قطره هاي تنفسی كه 
به دلیل ســنگین بودن ويروس، روی ســطوح قرار 
می گیرند. بر اين اساس در فضاهايی از جمله محل 
قرنطینه بیمار مبتال به كرونا، اماكن شلوغ، در ناوگان 
حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس، تاكسی و مترو 
سطوحی وجود دارد كه مورد استفاده عموم است و 
به اصطالح دست به دست می شــود. در اين فضاها 

احتمال انتقال ويروس از سطوح وجود دارد.«
 فرهادی اما اســتفاده از تجهیزات جانبی از جمله 
تونل های ضدعفونی و پنــل ضد عفونی كننده كف 
كفــش را توصیه نمی كند؛ »حتی در شــیب كرونا 
هم به هیچ ســازمان و اداره ای توصیه نکرديم كه از 
اين تجهیزات اســتفاده كنند. سهم انتقال ويروس 
از لباس و سطوح بیرونی بسیار ناچیز و درحد صفر 
است. استفاده از تونل های ضدعفونی كننده معايبی 
دارد و بايد به آنها توجه كــرد. فرد بايد در يک زمان 
مشــخص در اين فضا قرار بگیرد و حتی اگر قبول 
كنیم گندزدايی لباس هايش صورت گرفته اما زمان 
آن كافی و قابل قبول نیســت. از سوی ديگر پخش 
موادی روی بدن فرد ممکن اســت عوارضی برای 
افراد دارای بیماری زمینه ای و آلرژی و نیز مشکالت 
تنفسی ايجاد كند. استفاده از اين دستگاه ها از لحاظ 
روانی يک احســاس كاذب نظافــت و پاكی هم به 
انسان ها می دهد و اين طور تصور می كنند كه به طور 
كامل استريل شده اند و كمتر به رعايت پروتکل های 
بهداشــتی توجه دارنــد.« به گفته اين مســئول، 
بهترين روش در روزهايي كه هــوا به عنوان عامل 
اصلی انتقال ويروس مطرح شــده، تهويه طبیعی با 
باز بودن پنجره ها، استفاده از دستگاه های مکانیکی و 
فیلتراسیون هواست. او مي گويد: » اگر در محل كار 
و خانه، هوای تازه تامین شــود قطعا انتقال ويروس 
كمتر رخ می دهد. البته اســتفاده از دســتگاه های 
ضدعفونی كننده هوا با فیلترهای هپا خوب اســت 
اما به دلیل كمبود، گرانی و نگهداری ســخت آن و 
همچنین هزينه های سیستمی توصیه ای به خريد 
آنها نداريم. در روزهايی كه هوا رو به گرمی اســت، 
كولرهای آبی با وجود يک مجرای خروجی در داخل 
محیط، بهترين گزينه برای چرخش هوا هســتند؛ 
چرا كه هــوا را از بیرون می گیرند، بــه صورت تازه 
وارد محیط و ســپس به بیرون هدايت می كنند. اما 
كولرهای گازی را توصیه نمی كنیم؛ چرا كه سیركوله 
ايجاد می كنند و با اين دستگاه ها فقط هوای داخلی 
محیط جابه جا می شــود. اگر هم عامل ويروسی در 
هوا وجود داشته باشد، به وسیله اين كولرهای گازی 
به صورت كامل پخش می شود.« فرهادی در پاسخ 
به اين ســوال كه ويروس در هوا تا چه زمانی زنده 
خواهد بــود، توضیح مي دهد: »در عکســبرداری و 
نمونه برداری  ها مشــخص شــده كه ويروس كرونا  
ممکن است حتی چند روز در مکان بسته  با تهويه 
نامناســب باقی می ماند. زمــان زنده ماندنش هم 
بســتگی به بار ويروس و تعداد افراد ناقل و بیماری 
است كه در مکان حضور داشته اند. آن هم در حالی 
كه اگر در فضايی با هوای در حال چرخش فرد ناقل 
حضور داشته باشــد و ويروس را در هوا پخش كند،   
تهويه مناسب و باز بودن پنجره  تنها برای چند دقیقه 
و گردش هوا در دو جهت مقابل می تواند 90درصد 

بررسي  كارشناسان سالمت محیط و كار نشان مي دهد كه استفاده از تونل ها 
و پنل هاي ضدعفوني كننده دست و كف كفش در اداره ها ضرورتي ندارد، 
سهم انتقال ويروس از لباس و ســطوح بیروني ناچیز و در حد صفر است

همشهري جزئیات ماجراي انتقال ويروس كرونا از طريق هوا و سطوح 
و تاثیر دستگاه هاي پیشــرفته ضدعفوني  بر گندزدايي را بررسي كرد 

فردی مبتال دقايقی پیش در آن نقطه حضور داشته 
است يا نه؟ البته گذاشــتن و برداشتن مکرر ماسک 
هم باعث آلوده شدن دســت و از دست رفتن كارايی 
آن می شــود و خطرات خــودش را دارد. به همین 
دلیل توصیه مکرر سازمان جهانی و وزارت بهداشت 
همچنان استفاده از ماسک است و رعايت حداكثری 

توصیه ها بدون ترس و وسواس بیش از حد.«

استفادهمستمرازدستگاههايضدعفونيكننده
خطرناكاست

از آن طرف، رضا غالمی، كارشناس سالمت محیط 
و كار وزارت بهداشــت هم با تاكید بر اينکه رعايت 
گندزدايی سطوح در هر فضايی الزم االجراست، به 
همشــهري مي گويد: »هر چند ســازمان بهداشت 
جهانــی انتقال ويروس از ســطوح را كمتــر از هوا 
می داند اما روزانه ما با ســطوح مشــتركی سروكار 
داريم كه احتمال انتقال ويــروس از آنها همچنان 
وجــود دارد. در ادارات و حتــی خانه هــا، تلفن  و 
دســتگیره ها جزو آلوده ترين وســايل اند. در حمل 
و نقل عمومی دســتگیره ها همواره دست به دست 
می شوند و بايد حتما ضدعفونی و گندزدايی انجام 
شــود. اما گندزدايی ســطوحی كه كامال شخصی 
و مورد استفاده همگانی نیســت به شدت گذشته 
توصیه نمی شود.« غالمی اســتفاده از دستگاه های 
ضدعفونی كننده هوا را چندان مناســب نمی داند 
و تاكید می كند: »برخی از اين دســتگاه ها تاثیرات 
نقطه ای و لحظه ای دارند و با توجه به غلظت و مقدار 
آلودگی دوامی ندارد. ممکن است استفاده مستمر از 
اين دستگاه ها برای افرادی كه دارای حساسیت های 
تنفسی هستند، عوارضی ايجاد كنند. بر اين اساس، 
بهتريــن روش همــان در جريان بــودن و گردش 

هواست.«

میزانانتقالازسطوحصفرنیست
عضو هیات علمی دانشــگاه شــهید صدوقی يزد و 
مســئول روابط عمومــی انجمن علمی بهداشــت 
محیط ايران هم معتقد اســت كه ويروس كرونا به 
هر دلیل به حیات انســان ها رســوخ كرد و در ابتدا 
چون ورژنی از ويروس و تاثیرش بر بدن ناشــناخته 
بود، سختگیرانه ترين راه ها برای مقابله با آن در نظر 
گرفته شد. مهدی مختاری  به همشهري مي گويد: » 
در ابتدا گندزدايی سطوح و مواد خوراكی در باالترين 
درصد ممکن انجام می شــد و شرط عقل بود و همه 
دنیا هم به اين شــکل عمل می كردند. اما با گذشت 
زمان و مطالعات جديد اصلی ترين راه انتقال تماس 
شخص به شخص و انتقال قطرات حاوی ويروس از 
فاصله نزديک با يک فرد آلوده به فرد ســالم عنوان 
شد.« به گفته او، درصد بســیار كمی احتمال برای 
انتقال ويــروس كرونا از طريق مــواد غذايی، آب و 
ســطوح وجود دارد و اينکه ما به شــکل گسترده  و 
مداوم همه ســطوح محل كار و منــزل را گندزايی 
كنیم با توجه بــه نتايج مطالعــات كار پرفايده ای 
نیســت؛ آن هم در حالی كه مواد گندزدا شیمیايی 
هستند و انســان ها نبايد خیلی در معرض آن قرار 
بگیرند. اما به اين نکته هم بايد توجه داشت كه انتقال 
از سطوح تاكنون از سوی هیچ سازمانی صفر اعالم 
نشــده و وقتی با چنین بیماری مهمی كه جمعیت 
زيادی را تحت تاثیر قرار داده، مواجه هســتیم بايد 
برای احتماالت پايین هم احتیاط الزم رعايت شود. 
به همین دلیل تاكید بر حذف گندزايی سطوح نیست 
اما می توان وسواس و حساســیت ها نسبت به آن را 
كاهش داد. به عنوان مثال الــکل زدن و ضدعفونی 
دســت و گندزدايی ســطوح در اماكن شلوغ الزم 
است اما در منازل و فضاهای بدون تردد می تواند به 

كمترين حد هم برسد.

نانوفیلترهاواوزونبــرایتصفیههوایآلوده
بهكرونا

با شــیوع ويروس كرونا، برخي از مراكز وارد كننده 
تجهیزات پزشکي، به سمت وارد كردن دستگاه هاي 
ضدعفوني كننــده، رفتند. تقاضا بــراي خريد اين 
دســتگاه ها باال رفت و بســیاري از ادارات براي در 
امان ماندن كاركنانشــان از اين ويــروس، اقدام به 
خريد دســتگاه هاي چند ده میلیون توماني كردند. 
علیرضا محمدی يکی از واردكننــدگان تجهیزات 
پزشکی اســت. او درباره كاربرد دستگاه های تصفیه 
و ضدعفونی كننده هوا به همشــهري می گويد: »در 
حال حاضر تنها مواد اولیه تجهیزات پزشــکی وارد 
و عمده دستگاه ها در داخل كشور ساخته می شود. 
دستگاه هايی كه قیمت آنها از 7  میلیون تومان شروع 
می شــود و به صورت فیلترينگ تصفیه هوا را انجام 
می دهند. امــا در مقابله با كرونا مقالــه ای خواندم 
كه فیلترهای معمولی، كارايــی چندانی در جذب 
ويروس ندارند و تنها نانوفیلترهــا می توانند منجر 
به از بین رفتن ويروس ها شــوند. البتــه نانوفیلترها 
قیمت های بااليی دارند؛ چرا كه جزو اقالم غیرضروری 
حوزه بهداشتی به شمار می روند و ارزش افزوده به آنها 
تعلق نمی گیرد.« به گفته او، تاكنون هیچ دســتگاه 
ضدعفونی كننده هوايي به عنوان دســتگاه قطعی 
كشنده ويروس كرونا مطرح نشــده و دستگاه هايی 
كه به چرخــش و خروج هــوا از محیط كمک كنند 
بر اســاس همان توصیه های وزارت بهداشت موثر 
هستند. از آن طرف، ايرج وطن پرست، رئیس هیات 
مديره و مديــر فنی يک شــركت دانش بنیان هم با 
بیان اينکه دســتگاه های اوزون ژنراتــور می تواند 
در ضدعفونی كــردن محیــط تاثیر خوبی داشــته 
باشــد، به همشــهري مي گويد: »منبع تغذيه اين 
دستگاه ها، هوای محیط است و می تواند ويروس ها 
و میکروب های محیط  را برای مدت زمان 20 دقیقه 
از بین ببرد«. او مي گويد: » اوزون، مولکول ســه اتم 
اكسیژن است و زمانی كه هوا را از ولتاژ بسیار زياد در 
اين دستگاه ها رد  كنیم، مولکول شکسته و تبديل به 
O3 می شود. قدرت نفوذ و ضدعفونی كنندگی اوزون 
بسیار زياد است و می تواند گندزدايی را در هر فضايی 

انجام دهد.«

تخلیه هوا ايجاد كند. بر اين اساس برای مهار ويروس 
بايد 6 بار در هر ساعت تعويض هوا صورت بگیرد تا 

انتقال كاهش پیدا كند.«
معاون فنــی مركز ســالمت محیــط و كار وزارت 
بهداشــت بــر تــداوم اســتفاده از الــکل و مواد 
ضدعفونی كننده تاكید می كند: »با اينکه ويروس از 
طريق غذا رشد، توسعه و انتقال ندارد اما ممکن است 
فرد ناقل يا مبتال، ويروس را از طريق كاالی خريداری 
شده به داخل منزل وارد كند. ما حتی در زمان پیش 
از كرونا هم توصیه اكید به گندزدايی اقالم خوراكی 
داشتیم اما اين موارد نبايد با وسواس زياد همراه شود. 
با تمام توصیه هايی كه از گذشته بوده تاكید كنونی 
ما تهويه، تهويه و باز هم تهويه هواست تا ويروس را از 
محیط خارج كند؛ چرا كه در چنین فضايی حتی اگر 
فرد سالم در محیطی آلوده قرار گرفته باشد  احتمال 

ابتال كم است.«

استفاده از دستگاه هاي پیشرفته ضدعفوني كننده 
در اماكن عمومي، موضوع مــورد بحث مدير گروه 
بهداشت محیط حرفه ای دانشــگاه علوم پزشکی 
مشهد هم است. او با اشاره به اينکه در شیوع ابتدايی 
كرونا، هیچ تاكیدی بر اســتفاده از ماســک نبود 
اما اكنون تاكید شــديد بر اســتفاده از آن است به 
همشهري می گويد: »چیزی كه از همان ابتدا درباره 
اين ويروس و ريســک های آن مطرح شــد، بحث 
انتقال از طريق ترشحات دهانی و فاصله مخاطبان 
بود. اما در حال حاضر حتــی با اعالم اينکه ويروس 
از طريق سطوح منتقل نمی شود همچنان احتمال 
ابتال از طريق كارت بانکی، اسکناس، دستگیره های 
اتوبوس، دست آلوده و ســطوحی كه ممکن است 
در ارتباط با فرد بیمار بوده باشــد، وجود دارد. در 
فضاهای شــلوغی هم كه نمی دانیم چه تعداد افراد 
سالم هستند و چه تعداد ناقل و مبتال، بهتر است از 
ماسک و ضدعفونی كننده دست ها استفاده شود.« 
علی اصغر حســنی می گويد: » در گذشته هم اعالم 
شده بود كه انتقال ويروس از طريق چشم و مخاط 
بینی، بیشــتر از دهان اســت و تحقیقات سازمان 
بهداشــت جهانی ريســک كمتر ابتال از سطوح را 
تايید كرده اما مهم اين است كه در چه محیطی قرار 
داريد. در مکان های پررفت و آمد، آلودگی به سرعت 
منتقل می شــود و ترشــحات  زيادي روی سطوح 
وجود دارد؛ چرا كه ما نمی توانیم بار میکروبی روی 
سطوح مختلف را اندازه گیری و اعالم كنیم و برای 
كاهش ريسک انتقال از سطوح، دست ها همچنان 
بايد ضدعفونی و شســته شــوند. اين شرايط را در 
فردی كه گل مژه روی چشــمش زده است ببینید 
كه عنوان می شود به دلیل انتقال آلودگی از دست، 
صورت گرفته است. درباره كرونا هم همین شرايط 

وجود دارد.«

نیازيبهتونلضدعفونيدرادارههانیست
حســنی درباره اجرای اقداماتی از جمله گندزدايی 
خیابان ها و ادارات هم مي گويد: » ما در گذشــته هم 
اعالم كرديم كه گندزدايی سطح خیابان لزومی ندارد 
و اين كار را بايــد در مکان هايی از جمله اتوبوس ها و 
فرودگاه  انجام دهیم كه تجمع افراد بیشتر است و تا 
بار آلودگی كاهش پیدا كند. ضرورتی هم به استفاده 
از تجهیزات گندزدايی مثل تونل های ضدعفونی در 
ادارات نیســت و آلودگی كف با تی كشیدن برطرف 
می شود. اين دستگاه ها بهتر است برای بیمارستان ها 
و آی سی يو  ها مورد استفاده قرار بگیرد و در شرايط 
عادی همان پروتکل هــای رعايت فاصله اجتماعی، 
شست وشوی دست ها و استفاده از ماسک ضرورت 
دارد. همچنین ما توصیه ای به استفاده از دستگاه های 
خاص از جمله ضدعفونی و تصفیه كننده هوا نداريم 
و تنها در محیط هايی كه بســیار در معرض آلودگی 
قرار می گیرند، بهتر است چنین دستگاه هايی نصب 
شود. در شرايط معمولی كاربردی ترين راه استفاده 
از ماســک و باز بودن پنجره هاســت تا هــوا جريان 
داشــته باشــد.« او گفت: » با آغاز كرونا بسیاری از 
مردم خريدهايشــان را چند ساعتی خارج از محیط 
اصلی خانه قرار می دهند يــا همه چیز را ضدعفونی 
می كنند، اما در حال حاضر توصیه ما تنها حساسیت 
و گندزدايی نســبت به مواد غذايی به ويژه آن دسته 
كاالهايی اســت كه درون يخچال قــرار می گیرند. 
يخچال محیط بسته دارد و هر چیزی كه قرار است 
داخل آن گذاشته شود بهتر است عاری از ويروس و 
آلودگی باشد.« او درباره استفاده نکردن از ماسک در 
مکان هاي خلوت هم گفت: » برای اين فضاها استفاده 
از ماسک به اين دلیل توصیه می شــود كه اوال فرد 
خودش نمی داند ناقل است يا خیر و تنفس او می تواند 
موجب آلودگی شود.  در مرتبه بعدی هم ما نمی دانیم 

 دستگاه هاي قاتل كرونا 
يا هياهو براي هيچ

يکي از وارد كننده هــاي تجهیزات 
پزشــکي به همشــهري مي گويد:  
تاكنون هیچ دستگاه ضدعفونی كننده 
هوايي بــه عنوان دســتگاه قطعی 
كشنده ويروس كرونا مطرح نشده و 
دستگاه هايی كه به چرخش و خروج 
هوا از محیط كمک كنند، بر اساس 
همان توصیه های وزارت بهداشــت 

موثرند
قیمتبرخیدستگاههایتصفیهوضدعفونیكنندههوا

قیمتمیزانفضابرایپاكسازیهوادریکساعتنوعدستگاه

33 میلیون و پانصد هزار تومان79 متردستگاهتمامهوشمندمحصولكشورهلند

7 میلیون تومان 70 متردستگاهفیلتراسیونسهمرحلهایایرانیبافیلترهپا

7 تا 10 میلیون تومان 35 متردستگاهتایوانی

4 تا 5 میلیون تومان 55 تا 65 متردستگاهچینیبافیلترهپا

4 میلیون و پانصد هزار تومان 70 متردستگاهضدعفونیكنندههوابااوزون

دستگاهضدعفونیكنندههوا
20 میلیون تومان از 50 متر تا هزار متر وسطوحبافناوریمهخشک

16 میلیون تومان تا مساحت 160 متر دستگاهتصفیهوضدعفونیكنندههواباپالسمایسرد

دستگاهضدعفونیكنندههوا
4 تا 9  میلیون تومان فضای 48 متر به باال باتولیدگازاكسیژنفعالمحیط

UVدستگاهمجهزبهالمپ
8 میلیون تومان فضاي 110 متر برایكشتنویروسهایمعلقدرهوا

افزايش 4برابري آمار مرگ ها از اول 
فروردين تاكنون

نزديک به 2هفتــه از پايان تعطیالت نــوروز مي گذرد و حاال 
تأثیر دورهمي ها و ســفرهاي نوروزي را به وضوح مي توان در 
آمارها ديد. وضعیت شــیوع كرونا، هر روز شديدتر مي شود و 
در بیست و چهارمین روز از فروردين آمار فوتي ها به 291نفر 
رسیده است؛ جهشــي كه از اول فروردين با 73فوتي روزانه، 
نگران كننده است. بررســي روند صعودي فوتي ها، حکايت 
از افزايش 4برابري مرگ هــاي كرونايــي از اول فروردين تا 
24اين  ماه دارد. پیش از اين رئیس بخش عفوني بیمارستان 
مسیح دانشوري به همشهري گفته بود كه شمار فوتي ها با ادامه 
روند فعلي به 500نفر هم خواهد رسید و اين يعني برگشت به 
عقب. روز گذشته باالترين میزان ابتال در كشور هم ثبت شد؛ 
24هزار و 760بیمار جديد در يک شبانه روز كه ركورد جديدي 
در موارد ابتال به شمار مي رود؛ هر چند كه كارشناساني مثل 
حمید سوري، رئیس كمیته كشوري اپیدمیولوژي معتقدند به 
نسبت تعداد مبتاليان، شمار فوتي ها هنوز خیلي باال نیست. با 
اين حال، اما روند فوتي ها، نگران كننده است؛ تا جايي كه رئیس 
شوراي شهر تهران، روز گذشته اعالم كرد كه تعداد فوتي هاي 
روزانه تهران، نزديک به يکصد نفر شده است. محسن هاشمي، 
شرايط شیوع را حاد دانست و گفت كه اگر وضعیت به همین 
گونه ادامه داشته باشد، قطعا آمار بیشتر هم مي شود. براساس 
آخرين اعالم وزارت بهداشت، هم اكنون 295شهرستان قرمز و 
99شهرستان در كشور، نارنجي اند. همچنین 45شهرستان در 
وضعیت زرد و 9شهرستان در وضعیت آبي  به سرمي برند. در اين 
وضعیت براي كاهش روند ابتال، فاصله گذاري اجتماعي 1.5تا 
2متر، شست وشوي مرتب دست ها و استفاده از ماسک توصیه 
مي شود. با شدت گرفتن میزان شیوع، از روز شنبه، 21فروردين، 
محدوديت هاي كرونايي براســاس رنگ شهرها اعمال شده، 
اما گزارش هاي میداني نشان مي دهد كه بسیاري از شهرها، 
پروتکل ها را رعايت نمي كنند و مردم و اصناف همچنان مشغول 
فعالیتند. با اين حال، حسین رحیمي، رئیس پلیس پايتخت به 
استناد گزارش هاي پلیس روز گذشته اعالم كرد كه بیش از 
70تا 75درصد از صنوف پروتکل ها و مقررات را رعايت مي كنند.

 

 واكسیناسیون 20هزار بیمار خاص و 
نادر علیه كرونا

رئیس مركز مديريــت پیوند و درمــان بیماري هاي وزارت 
بهداشــت از واكسیناســیون 20هزار نفر از افراد مبتال به 
بیماري هاي نادر و خاص خبر داد. مهدي شــادنوش درباره 
وضعیت واكسیناسیون كرونا در بیماران نادر به ايسنا گفت: 
»واكسیناســیون علیه كرونا در بیماران خاص و نادر، شامل 
بیماران ديالیز خوني و صفاقي، هموفیلي، تاالسمي، ام اس، 
SMA، EB، CF، MPS، اوتیسم، پیوند اعضا و نسوج، بیماران 
مبتال به نقص سیستم ايمني اولیه )PID( است كه اين بیماران 
در كشور بالغ بر 540هزار بیمار را شامل شده است.« به گفته او، 
بیماران مبتال به سرطان هم در فهرست بیماران نادر هستند 
كه مي توانند واكسینه شوند: »با توجه به تحويل مرحله اي 
واكسن، اولويت بندي بیماران براساس معیارها و شرايط اعالم 
شده در دستورالعمل، صورت گرفته و بنا به تشخیص دانشگاه 
علوم پزشکي، بیماران آسیب پذيرتر در اولويت باالتري قرار 

مي گیرند.« 

كمتر از 2 درصد مبتاليان كرونا 
پالسما اهدا كرده اند

ســازمان انتقال خون اســتان تهران از بهبود يافتگان كرونا 
خواســت براي اهداي پالســما اقدام كنند. براساس اعالم 
محمدرضا مهدي زاده، تاكنون 2هزار و 231بهبود يافته كرونا 
در تهران اهداي پالسما داشــته اند و با شروع پیک چهارم و 
افزايش مبتاليان، افراد براي اهداي پالسما اقدام كنند. به گفته 
مهد ي زاده  به ايرنا، اهداي پالسما توسط بهبود يافته ها كمتر از 
حد انتظار است و كمتر از 2درصد از مبتاليان به كرونا پالسما 
اهدا مي كنند:» تا قبل از سال جديد آمار مبتاليان به كرونا نیز 
كاهش يافت و به موازات آن میزان استقبال براي اهداي پالسما 
هم توسط بهبوديافته ها كاهش يافت. هم اكنون آمار مبتاليان 
به كرونا افزايش يافته است و وارد موج چهارم شده ايم، بنابراين 
احتمال نیاز به پالسماي بهبوديافته ها نیز براي درمان افزايش 
خواهد يافت و به همین دلیل از بهبوديافته هاي كرونا كه شرايط 
اهدا را دارند مي خواهیم كه براي اهداي پالسما اقدام كنند.« او 
اين را هم گفت كه امسال تعداد مراجعه كننده ها براي اهداي 
خون پس از تعطیالت نوروز، برخالف سال هاي گذشته كم 
بود: »هم اكنون سطح ذخاير خون در استان تهران قابل قبول 
است، اما شايد در آينده به وضعیت شکننده برسیم. با توجه به 
اينکه شاهد شروع موج چهارم كرونا و افزايش تعداد مبتاليان 
به كرونا هستیم و همچنین ايام  ماه رمضان را در پیش داريم 
كه امکان دارد ذخاير خون به سطح شکننده برسد، بنابراين از 
اهداكنندگان مي خواهیم كه به مرور براي اهداي خون به مراكز 

اهداي خون مراجعه كنند.«

واكسیناسیون عمومي با واكسن 
ايراني از نیمه ارديبهشت آغاز مي شود

نمکي با بیان اينکه ستاد جزو نخستین  
گروه هايي بود كه به بحث تولید واكسن 
ايراني كرونا ورود كرد، تأكید كرد: ما از هیچ تالشي براي واردات 
واكسن دريغ نکرده و نمي كنیم البته براي من مثل روز روشن 
بود كه واردات واكسن مشکل خواهد بود و لذا معتقد بودم و 
هستم واكسن ايراني كرونا بزرگ ترين حربه نجات ما خواهد 
بود. لحظه به لحظه روند پیشرف واكسن هاي ايراني را رصد 
و دنبال مي كنم، واكســن كوو ايران بركت به مراتب از همه 
واكسن هاي ايراني جلوتر حركت مي كند. همانطور كه وعده 
داده بوديم، در بهار ســال جاري واكسن ملي به مردم تزريق 
خواهد شد. قصد داريم به محض اينکه نتايج فاز دوم مطالعه 
بالیني واكسن مشــخص و تأيید شــد، براي فاز سوم اجازه 
بدهیم كه جمعیت انبوهي را با واكسن ايراني واكسینه كرده و 

واكسیناسیون عمومي را از نیمه ارديبهشت آغاز كنیم.

میز خبر
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ايستاده در پهنه خونين تاريخ
آنچه در اين روزهاي سوت و  كور و لبريز از پريشاني و دلمردگي،  

ذهن مرا نسبت به فیلمسازي با قدمت و جايگاه تاريخي مسعود 
كیمیايي به خود مشــغول كرده، حضور مقــاوم و پر انگیزه او 
در كانون خاموشــي چراغ سینماســت. چه تصويري تلخ تر 
و اندوه بار تر از اينكه فیلمســازي گره خورده بــا نام و جوهره 
سینما كه شماري از آثارش خاطرات پر حس و حال چندين 
نسل را رقم زده و به ســندهاي زنده مقاطعي ملتهب از تاريخ 

معاصر بدل شده اند، همچنان غريبانه در ســینما پناه مي گیرد تا توجیهي براي ادامه 
حیاتش داشته باشد. درپنج شش جلسه اي كه پشت صحنه آخرين فیلم در دست تولید 
كیمیايي)خائن كشي( حضور داشتم، فیلمساز تنها و مقاومي را ديدم كه با آن پا و كمر پر از 
درد در سن ۸۰ سالگي هنوز پشت دوربین، ذهن خالق و دل پر جرأت و حرفي براي گفتن 
دارد و هنوز دلش براي سینما و تصوير مي تپد. او نسبت به هر برداشتي كه مورد پسندش 
نبود، كوتاه نمي آمد و انگار با فیلمساز جوان و قبراقي طرفیم كه خستگي و بي حوصلگي 
بر نمي دارد و از لوكیشن ها و آدم هاي صحنه و رخدادها و كشمكش ها و روابط و موج هاي 
عاطفي كه خودش ثبت و ضبط كرده، روحیه مي گیرد. او را كه 2ماه براي ساخت فیلمش 
با يك حضور شبانه بي وقفه كنار آمده بود و كم نیاورد، با دوستان فیلمساز هم نسلش كه در 
قید حیاتند، مقايسه مي كنم. هر هنرمند صاحب عقیده و جهان بیني كه نسبت به دنیاي 
پیرامونش و مسائل مبتال به مردم سرزمینش بي تفاوت نباشد و اندوه و رنج و بدعهدي 
مدام ايام را با خودش حمل كند، يك جا مي برد و منزوي و پريشان حال مي شود اما مسعود 
كیمیايي با همه نظاره گري هاي توأم با عذاب الیمش بیكار ننشسته و وانداده و با فیلمش و 

آثار نوشتاري اش و... انعكاس ذهن متالطم و نگاه نافذش به يك دنیاي هذياني و كابوس زده 
و ناموزون در تابلوهاي نقاشي خود نشان مي دهد كه »هنرمند مسئول« در اوج ناكامي و 
تلخي ها مي تواند همچنان در صحنه باشد و حضور كنش مند و مطالبه گرش را به رخ بكشد.
 »خون شد«، قرباني كرونا و اين زمانه افسرده حال شد و حرف حسابش و عیار نگاه شريف 
و معترض خالقش، ديده نشد. آن صف طويل فیلم »قیصر« جلوي سینما مولن روژ در۵2 
سال قبل را با سالن خالي همین سینما در اين دشت پر مالل مقايسه مي كنم و به اين دوران 
فترت ايمان مي آورم. اما دل خوش مي داريم به روزهاي بهتر در گذر از اين تند باد حوادث 
نامراد تا شاهد »خائن كشي« در فصلي پرشور و دلخواه باشیم. چه جايي بهتر از متن تاريخ 
براي نمايش شورشــیان آرمان خواه كیمیايي و چه موجي گرم تر از خوني كه انسان و 
آدمیت را از رگ تاريخ عبور مي دهد و شمايلي حماسي و قهرمانانه را در صافي ذهن ما ثبت 
مي كند. خائن كشي، مي تواند تصوير شفاف و پرخون ديگري در حیات هنري و متعهدانه 
مسعود كیمیايي باشد و گواهي صادق بر »فرزند زمانه خود بودن«، با اتكا به خصايصي واال 

و منحصر به دنیاي مستقل و بكر و اصیل خودش.

ودهای مخالف  سر
مسعود كيميايي كه اين روزها »خون شد« را روي پرده داشت و به تازگي فيلمبرداري 

»خائن كشي« را به پايان رسانده، چه مسيري را در اين سال ها طي كرده است؟ 

  بیش از ۵۰سال است كه مســعود كیمیايي نام 
مهم، جريان ساز و بحث برانگیزي در سینماي ايران 
بوده اســت؛ دقیقا از دي ۱۳۴۸ كه »قیصر« اكران 
شد تا همین روزهاي آغاز ۱۴۰۰ كه »خون شد« در 
اكراني كه ديگر شباهتي با نمايش عمومي ندارد، روي 
پرده آمده و همزمان با آن فیلمبرداري »خائن كشي« 
به پايان رســیده اســت. بیش از نیم قرن حضور در 
سطح اول ســینماي ايران با ۳2 فیلم )۳۰ فیلم بلند 
و 2 فیلم كوتاه( از تداومي شگفت انگیز خبر مي دهد؛ 
از روحیه اي كه تند باد حوادث شايد خسته اش كرده 
ولي از پا نینداخته اش و آن عشــق غريب به سینما و 
فیلم ساختن همچنان در وجودش زنده مانده است. 
اين همه ســال تیتر يك ماندن و رصد شــدن آثار و 
زندگي شخصي و زيســت اجتماعي فیلمسازي كه 
همیشــه كنجكاوي عمومي نســبت به هر اثر و هر 
رخداد مرتبط با او وجود داشته اســت، با انبوهي از 
ســتايش و نكوهش توامان، اهمیت كیمیايي بودن 
را همچنان موكد مي كند. اينكه آخرين فیلمي كه از 
كیمیايي ديده ايم چقدر رضايتمان را جلب كرده هم 
در نهايت تأثیري در ماجرا ندارد كه او سال هاست از 
اين قضاوت هاي موسمي عبور كرده است. نزديك به 
سه دهه پیش و در هنگامه نمايش عمومي نخستین 
فیلم اكران شده اش در پس از انقالب، برايش تیتر زدند 
»شناسنامه اي با تاريخ مرگ«. اما با هیچ نقد منفي و 
هیچ سیاست خصمانه اي كیمیايي تمام نشد. در همه 
اين سال ها او همچنان ماند و با تمام فراز و نشیب ها 
همچنان فیلم ساخت؛ خوب، متوسط و ضعیف. درجه 
يك، معمولي و دور از انتظار. امــا نكته اينجا بود كه 
همیشــه در بزنگاه ها حاضر بود و با پايمردي مسیر 

مستقل خودش را پیمود.
  مروري بر مسیر طوالني اي كه كیمیايي در اين 
ســال ها طي كرده نشــان مي دهد كه او هیچ وقت 
فیلمساز روز به معني تبعیت از جريان ها و موج هاي 
رايج نبوده كه برعكس خود همیشه جريان ساخته و 
موج آفريده و تأثیر گذاشته. فهرست فیلمسازاني كه 
متأثر از او فیلم ساخته اند، طوالني است و اين برخالف 
تصور رايج منحصر به دهه۵۰ نیست. كیمیايي تقريبا 
همیشه فیلمسازي الهام بخش بوده و دامنه و گستره 
تأثیرش بر ســینما و جامعه ايرانــي چنان عمیق و 
بسیط بوده كه از او شمايل ســاخته است؛ شمايلي 
كه فصل مهمي از تاريخ ســینماي ايــران را به خود 
اختصاص داده است. كیمیايي اين اقبال را داشته كه 
از جواني، از همان سال هاي »بیگانه بیا«، رفقايي در 
مطبوعات داشته باشد. بخشي از ماجرا به شخصیت 
جذاب، ســمپاتیك و رفیق باز كیمیايي بازمي گردد 
ولي اتفاق اصلــي را خود فیلم ها رقــم زده اند كه در 
طول تاريخ سینما، هیچ فیلم و فیلمسازي با رفاقت و 
مهر منتقدان زنده نمانده است. قیصر اگر شهر را در 
زمان اكرانش به هم ريخت، با شور و حس و سینما اين 
كار را كرد. فراموش نكنیــم كه ابتدا فیلم عصیانگر و 
به شدت جذاب و خالف عادتي وجود داشت و از دل 
اين میزانســن و گرماي وجود فیلمي شور انگیز كه 
محصول قريحه اي سینمايي بود، جريان مطبوعاتي 
حامي از راه رسید. با رفاقت هیچ منتقدي نمي شود 
فیلمي را زنده نگه داشــت؛ همچنــان كه به صرف 
دشمني و عناد ســینمايي نويس و منتقد، نمي توان 
اثري را منكوب كرد. ضمن اينكه اگر بر نقش حمايتي 
مطبوعات و نقد بر سینماي كیمیايي اشاره مي كنیم 
)كه در رأسش نقش مؤثر و راهگشاي پرويز دوايي در 
سال هاي اولیه فیلمســازي كیمیايي قرار مي گیرد( 
بايد جريان مقابل را هم ببینیم. داستان فقط پرويز 
دوايي و رفقا نبودند، هوشنگ كاووسي و تیم همراهش 
را هم بايد درنظر گرفت. در انتهاي دهه۴۰ همه اينها 
به شــكلي طبیعي رخ مي داد. قیصر در دل سینماي 
جريان اصلي ساخته شد. طبیعي بود كه دوايي پاي 
فیلمي كه بچه خوش قريحه خیابان ري و كوچه دردار 
ساخته بود بايستد و متوجه شود اگر اتفاقي قرار است 
براي اين سینما رخ دهد، نقطه آغازش همین جاست. 
از آن طرف هم طبیعي بود كه هوشــنگ كاووســي 
ايستادن قیصر مقابل سیســتم را بر نتابد و هوشنگ 
طاهري فیلم را ارتجاعي بنامد. طبیعي بود كه فیلم 
به جنجــال مطبوعاتي دامن بزنــد و كنش مندي و 
مخالف خواني قیصر پاي روشنفكران را هم به ماجرا 

باز كند. از همه طبیعي تر برخورد تماشاگر با فیلم بود 
و استقبال گسترده مردمي كه قیصر را دوست داشتند 
و مكرر آن را مي ديدند. اگر قیصر نمي فروخت، فقط 
ادامه مســیر براي كیمیايي جوان دشــوار نمي شد؛ 
احتماال بســیاري از فیلمســازان جوان و مستعدي 
كه بعدها نام هاي مهمي در ســینماي ايران شدند، 
در انتهاي دهه۴۰ و ابتداي دهه ۵۰ با سرمايه بخش 
خصوصي فیلم هاي خودشان را نمي ساختند. نقش 
و تأثیر كیمیايي در تحول صنعت ســینماي ايران، 
ارتقاي ســطح فیلمســازي و پیش قراولي در شروع 
جرياني تازه بي مثال اســت. در اين مسیر هم نسالن 
كیمیايي )مهرجويــي، حاتمي، بیضايــي، نادري، 
تقوايي و. ..( و منتقدان و سینمايي نويســان حضور 
داشتند و نتیجه اش سینماي متفاوتي شد در طول 
اين پنج دهه كه همچنان محصوالتش ديده و جدي 
گرفته مي شود. حتي تالش معماران سینماي نوين 
ايران هم در دهه6۰ نتوانســت موج نو را از خاطره ها 
محو كند. تالش براي حذف هر آنچه از گذشته به جا 
مانده در نهايت نتیجه نداد. همه آن سیاه و سفید هاي 
خاطره انگیز با وجود مخالفت، فرهنگ رسمي ماندند. 
چه كسي مي توانست قیصر و »گوزن ها« را از خاطره 
جمعي ملت پاك كند؟ اين شدني نبود ولي تالش شد 
تا خالق گوزن ها ديگر آن فیلمساز جريان ساز انتهاي 

دهه۴۰ و دهه۵۰ نباشد.
   اين تصور رايجي است كه مسعود كیمیايي قبل از 
انقالب فیلمساز موفق تري از مسعود كیمیايي بعد از 
انقالب بوده است. به لحاظ توجه نخبگان، تأثیر پذيري 
سینماگران، استقبال تماشاگران و در يك جمله به 
لحاظ تأثیر گذاري بر جامعه و ايفاي نقش در تحوالت 
اجتماعي، سیاســي كیمیايي قبل از انقالب مؤثر تر 
از ســال هاي بعدي به نظر مي رســد. درباره درستي 
يا نادرســتي اين داوري مي توان بحث كــرد اما اگر 
فرض را بر صحت بگذاريم بايد ببینیم چرا و چگونه 
اين اتفاق رخ داده است. روال طبیعي فیلمسازي در 
قبل از انقالب براي فیلمســازي چون كیمیايي كه 
فیلم هايش را با تمام دشــواري ها و مشكالت ناشي 
از مخالفت سیســتم با او كه فیلمسازي ضد سیستم 
بود و همیشه درگیر سانســور و حذف و مانع تراشي؛ 
در پس از انقالب پیچیده شــد. از دل اين پیچیدگي 
ســینماي دولتي متولد شــد كه قبل از انقالب هم 
وجود داشت ولي نقش اش حاشیه اي بود. در دهه6۰ 
اين حاشــیه به متن آمد چــون حاكمیت تازه قصد 
تصدي گري در حوزه سینما را داشت. در اين دوران 
البته كیمیايي و هم نسالنش توانستند به هر دشواري 
فیلم هايشان را بسازند. قطعا ساختن »تیغ و ابريشم« 
و »سرب« در دهه6۰ از كارگرداني »خاك« و گوزن ها 
در دهه۵۰ دشوار تر بود. تغییرات گسترده جامعه اي 
كه يك انقالب و يك جنگ و انبوهي حادثه را پشت سر 
گذاشــته بود را هم بايد درنظر گرفت. در اين دوران 
ديگر نمي شــد قیصر و گوزن ها ســاخت چون هم 
بستر اجتماعي تغییر كرده بود و هم مناسبات تولید. 
ابزارهاي بیانــي كیمیايي هــم در دوران تازه تغییر 
كرد. به مــرور كیمیايي از روايت هاي سر راســت و 
داســتان گويي كالســیك فاصله گرفت. چیزي كه 
تغییر نكرد جان مايه ســینماي كیمیايي بود. مثال 
رفاقت همچنان مسئله فیلمساز باقي ماند. چنان كه 
قهرمانانش در اين سال ها همچنان به ستیز انديشیدند 
و عدالت را به شیوه خودشــان اجرا كردند. كیمیايي 
بیشتر از هر فیلمسازي به عقب ماندن از زمانه متهم 
شده درحالي كه بیشــتر از هر فیلمسازي نسبت به 
رخدادهاي سیاسي، اجتماعي اين سال ها واكنش نشان 
داده است. شاهد مثالش همین خون شد است؛ فیلمي 
كه فیلمساز در آن با نشانه هاي كالسیك سینمايش 
)مشهود ترينش قهرمان چاقو به دستي كه به دنبال 
اجراي عدالت است( و در بستري كه در دل كانتكس 
سینماي كیمیايي كامال با معنا، با هويت و شناسنامه دار 
است، به مسئله مهم و روز جامعه ايران مي رسد؛ حفظ 
خانه )وطن(. گرد آوردن اعضاي خانواده، پس گرفتن 
سند و بیرون انداختن بیگانگان و غاصبان اين خانه. از 
اين معاصرتر و ملتهب تر چه چیزي مي شد در سال هاي 
انتهايي دهه9۰ به نمايش گذاشت؟ خون شد نشان 
از تداوم حضور فیلمســازي مي دهــد كه همچنان 
سرودهاي مخالف سر مي دهد و پس از ۵2سال هنوز 
پاي عهدي كه از زمان قیصر با مخاطبش بسته، ايستاده 
است. گاهي دچار لكنت و پريشاني شده ولي هرگز به 
ما خیانت نكرده. چشم انتظار خائن كشي اش مي مانیم.
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مسعود مير 
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   ســينماي كيميايي بخش عمده اي از شهرت 
و اعتبارش را  در ترســيم كاراكترهاي مرد، رفاقت 
مردانه و خلق قهرمان هايي كه مردانگي، مهم ترين 
شاخصه شــان اســت به دســت آورده اند. در مورد 
ســينماي كيميايي اين نكته جا افتــاده و به عنوان 
اصلي مسلم پذيرفته شده كه مردان در كانون توجه 
فيلمســاز قرار دارند و زن ها در حاشيه اند. بخشي از 
ماجرا البته درست است؛ مثال »قيصر« فيلمي كامال 
مردانه است و زن ها در فيلم در حاشيه درخشش مرد 
تلخ انديش و مصمم به اجراي عدالت قرار مي گيرند. 
در بستري كه فيلم قيصر شكل گرفته و ساخته شده، 
نقش حاشيه اي زن همان چيزي است كه جامعه بر 
او تحميل كرده است. زني سنتي كه در حد ناموس 
مرد مطرح مي شــود )تجاوز به فاطي شروع كننده 
رخدادهاي فيلم اســت( . در قيصر، مادر را داريم كه 
پرداخت قابل قبولي دارد و اعظم، نامزد قيصر كه در 
حد دختر چشم و گوش بسته اي كه از محله شان آن 
سو تر هم نرفته اســت )در جايي از فيلم وقتي قيصر 
با اعظم در خيابــان پهلوي )وليعصــر فعلي( قرار 
مي گذارد به او مي گويد »اگر بلد نيستي بپرس.«(. 
ديگر زن فيلم قيصر هم ســهيال فردوس است كه 
زني كافه اي اســت. در »رضا موتوري« تصوير زني 
كه متعلق به طبقه مرفه جامعه اســت بيشــتر به 
تيپي نمايشــي مي ماند و در عوض مادر رضا كه زن 
عامي پايين شهري است بيشــتر در يادها مي ماند و 
ملموس تر هم هست. در فيلم »داش آكل« اما يكي 
از مهم ترين شــخصيت هاي فيلم زني به نام اقدس 

است؛ شخصيتي كه در داســتان هدايت هم حضور 
ندارد و توسط كيميايي به سناريو راه يافته است. در 
فيلم اگر مرجان در سايه است، اقدس بيشتر امكان 
نمود و مكالمه بــا داش آكل را دارد. در رفتار اقدس 
نوعي اقتدار مشاهده مي شود كه در فيلم هاي قبلي 
كيميايي مسبوق به سابقه نيست. در بقيه فيلم هاي 
دهه50 كيميايي، وارياسيون هايي از يك تم واحد را 
مشاهده مي كنيم كه در آنها زن ها اغلب در حاشيه 

مردان كاريزماتيك و كنش مند حاضرند  .

  در فيلم هــاي پس از انقــالب كيميايي، تصوير 
زن پررنگ مي شود و در نمونه هايي ما شاهد حضور 
مقتدر زن ها هستيم كه به عنوان مثال در دهه60، 
خيلي در ســينماي ايران رايج نيست. مثاًل كاراكتر 
زيور )گلچهره ســجاديه( در كل سينماي دهه60 
مشابهي ندارد؛ زني كه با وانت كنار خيابان هندوانه 
مي فروشد و در برابر ظلم همسرش كوتاه نمي آيد. در 
سال هايي كه در فيلم هاي ايراني، زن ها يا با سيني 
چاي وارد كادر مي شــدند و يا در حال اشك ريختن 
و غيبت كردن و گاليه از رفتار شوهر يا فرزند بودند، 
كاراكتر زيور، تصويري ديده نشده از زن جنوب شهري 
به نمايش مي گذاشت. حتي فاطمه )فريبا كوثري( 
دختر جنگ زده خرمشهري هم در اين فيلم ربطي به 
زن هاي سينماي ايران در آن سال ها ندارد. زن ها در 
»دندان مار« پا به پاي مردان حضور دارند؛ با حفظ 

فرديت و با به همراه داشتن زنانگي شان.
در فيلم »گروهبان« شــخصيت محوري زن اساسا 
شــغلي مردانه دارد. گل بخت )گلچهره ســجاديه( 
كه در مكانيكــي كار مي كند و محــل ديدارش با 
شوهرش گروهباني كه پس از سال ها اسارت به وطن 

بازگشته داخل چاله تعويض روغني است. گل بخت 
در سال هاي غيبت شوهر كار و پسرش را بزرگ كرده. 

اينجا هم با زني مقتدر سر و كار داريم.
حتي در فيلمي چون »ردپاي گرگ« كه بيشترين 
نزديكي را با سينماي قبل از انقالب كيميايي دارد هم 
طلعت )باز هم با بازي گلچهره سجاديه( زن مقتدري 
اســت. در جهان مردانه ردپاي گرگ و مرداني كه 
گويي از گذشــته و فيلم هاي سياه و سفيد به تهران 
بعد از انقالب آمده اند، طلعت شخصيت مهمي است 
كه در نهايت هم او مرهم بر زخم هاي شخصيت اصلي 
مي گذارد و از مهلكه نجاتش مي دهد؛ اوست كه در 
سكانســي معروف دلزدگي اش از مناسبات مردانه 

قديم را فرياد مي زند.
در ســال هاي بعد ما در فيلم »ســلطان« شــاهد 
تبلور زني كنش منــد و واجد اقتدار شــديم. مريم 
كوهساري)هديه تهراني( گرچه تا اندازه اي در سايه 
شخصيت مرد فيلم، ســلطان)فريبرز عرب نيا( قرار 
مي گيرد ولي همراهي اش با قهرمــان زخم خورده 
كيميايي و گشت شــبانه اش در خيابان هاي تهران 
در سينماي محافظه كار ايران در آن سال ها، رفتاري 

كامال خارق عادت محسوب مي شد.
در ســال هاي بعد ما تعدادي از غريب ترين زن هاي 
ســينماي ايران را در فيلم هــاي كيميايي ديديم 
كه شــايد از همه غريب تر كاراكتر نقره)انديشــه 
فوالدوند( در فيلم »ســربازهاي جمعه« بود. زن ها 
در سينماي كيميايي در گذر زمان تغيير كردند و در 
سنتي ترين شكل هم با زن سنتي مرسوم سينماي 
ايــران تفاوت هايي داشــتند. خيلــي وقت ها كنار 
شــخصيت هاي مرد معنا مي يافتند و در موارد قابل 
توجهي زير ســايه مردان بودند ولي اين را نمي شود 

 1
» غزل« نمونه اي ترين فيلم مســعود كيميايي 
اســت؛ فيلمي كه تصويــر دقيــق و كاملي از 
كيميايي ارائه مي دهد. غزل، شــهرت و اعتبار 
»قيصر« و »گوزن ها« را ندارد. فيلمي اســت 
كه درام مهمــي در آن اتفاق نمي افتــد. قصه پر رنگ و 
پر و پيماني هم ندارد. اقتباسي است از قصه »مزاحم« 
بورخس كه طبيعتــاً كيميايــي در آن تغييراتي داده 
 ولي به جان مايه قصه بورخس وفــادار مانده. محصول 
سال 55 و توليد سينماگران پيشرو و »تل فيلم« كه يك 
ســال بعد از گوزن ها اكران مي شود و خيلي هم فروش 
بااليي نمي كند. جزو آن دســته از فيلم هاي كيميايي 
هم نيست كه بعدها خيلي به آن ارجاع داده شود.  پس 
چرا غزل در سينماي كيميايي اهميت دارد و ويژگي ها 
و خصايص او را توضيح مي دهد؟ غزل داستان برادري 
است؛ دو برادر كه قرق بان جنگل هستند كه درختان را 
نبرند و به سرقت نبرند. كيميايي، تنها فيلمساز سينماي 
ايران است كه به يك موضوع از نظر تماتيك اعتقاد دارد 
و يك چيز برايش شاخص و مهم است و آن رفاقت است. 
در دنياي كيميايي هر چيزي از دريچه رفاقت معنا پيدا 
مي كند؛ مثال هر فردي طبيعتا مادرش را دوست دارد 
ولي در مورد كيميايي ارتباط عاطفي با مادر براســاس 
رابطه فرزند و مادري نيست. براساس رابطه يك فرزند 
با دوستش است؛ براي اينكه مادرش دوست بي كلكي 
است. مي تواند پولش را پيش مادر بگذارد يا خانه اش را 

به او بسپارد و...
در كيميايــي يك عنصــر اصلي وجــود دارد و غير از 
اين هر چه باشد، ظلم اســت و بد محسوب مي شود؛ 
رفاقت، غيررفاقت. رفاقت و كلك بــه رفاقت. بنابراين 
اگر فقط يك نظام ارزشــي در مورد كيميايي مفهوم 
داشته باشــد و در تمام فيلم هايش حاضر باشد، فقط 
رفاقت اســت. غزل، روي رابطه دو برادر بنا مي شــود. 
حجت )محمد علي فردين( و زيني )فرامرز قريبيان(. دو 
برادر كه همه  چيزشان با هم است؛ با هم كار و زندگي 
مي كنند. زيني برادر كوچك تر بــرادر بزرگ تر را  تر و 
خشك مي كند. با هم گردش مي روند و تفريح مي كنند 
و نكته اصلي اش اين است كه رابطه آنها رابطه برادري 
نيست؛ رابطه دو تا رفيق است. همانطور كه در كيميايي 
رابطه زن و شوهر هم براساس رفاقت است؛ رابطه پدر 
و فرزند هم يك رابطه رفيقانه است. در دنياي كيميايي 
يك رابطه وجود دارد و آن هم رفاقت اســت. عكسش 
هم كلك زدن به رفاقت است. يك مثال از قيصر بزنيم. 
در قيصر ماجرا از كجا شروع مي شود؟ خواهر خانواده، 
هتك حرمت مي شود و خودكشي مي كند. آن چيزي 
كه قيصر را شگفت زده مي كند و تحت تأثير قرار مي دهد 
و در واقع عصيانش را بيشتر و پر رنگ تر مي كند، فقط 
اين نيســت كه به خواهرش تجاوز شــده، نكته اي كه 
خون قيصر را بيشــتر به جوش مي آورد اين است كه 
تجاوز به خواهر توسط بچه محل ها صورت گرفته است. 
برادران آب منگل بچه هاي فرضا سر گذر و كوچه بااليي 
بوده اند. پس 2مسئله، قيصر را آزار مي دهد؛ يكي اينكه 
چرا اين بال ســر خواهرم آمده و ديگري اينكه چرا اين 
اتفاق بغل دستم و توســط رفيق ها و بچه محل ها رقم 
خورده. اگر خواهرم به خانه آنها رفت به احترام و اعتماد 
به اينكه ما بچه محل و رفيقيم و با هم معاشرت داريم، 

رفته. پس اينجا فقط تجاوز نشــده، كلك به رفاقت و 
بي معرفتي هم اتفاق افتاده و اين گناه نابخشودني تري 
است. آب منگل ها غريبه نبودند؛ رفيق و بچه محل بودند.
يك مثال ديگر. در گوزن ها، قــدرت )فرامرز قريبيان( 
به سيد )بهروز وثوقي( پناه مي برد. از گوزن ها، 2 نسخه 
وجود دارد؛ يكي همين نســخه در دســترس و بيشتر 
ديده شده اســت كه در آن قدرت يك چريك شهري 
است. نسخه ديگر با دخالت ســاواك درست مي شود 
كه قــدرت تبديل به دزدي معمولي شــده كه از بانك 
سرقت كرده. در نسخه طبيعي فيلم، قدرت كه چريك 
است بعد از درگيري هايي پيش ســيد آمده و سيد به 
قدرت نه به خاطر اينكه مبارز سياسي است، )چون اصال 
سيد نمي داند سياست را با قاف مي نويسند يا با سين( 
كه به خاطر اينكه رفيقش است پناه مي دهد. سيد اصال 
نمي داند چريك چه معنايي مي دهد و مبارزه سياسي 
يعني چه؟ او به رفيقش پناه مي دهد و زخمش را مرهم 
مي گذارد. در ورســيوني هم كه ســاواك دست كاري 
مي كند مي گويد قدرت، چريك نبوده، دزد بوده. باز هم 
فرقي نمي كند. براي سيد اين كسي كه به او پناه آورده 
يك رفيق قديمي است؛ حاال دزدي كرده، آدم كشته يا 
هر كار ديگري برايش تفاوتي نمي كند. آنچه اهميت دارد 
اين است كه قدرت رفيق است و حاال كه بعد از سال ها 
به او پناه آورده، بايد حق رفاقــت را ادا كند. اين رفيق 
اگر هم سياسي باشد، باز فرقي نمي كند. براي سيد چه 
چيزي مهم است؟ فقط رفاقت. رفيقم پيشم آمده و من با 
تمام وجود در خدمتش هستم و به او پناه مي دهم. زخم 
پهلويش را مي بندم. پيراهن تميز، تنش مي كنم و از او 

پذيرايي مي كنم. رفيقم است، پس نوكرش هم هستم.
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در تمام فيلم هاي كيميايي در همه اين سال ها 
مركزي ترين تم، رفاقت اســت. در غزل، اين 
موضوع شديد تر است. رفاقت در هيچ كدام از 
فيلم هاي كيميايي به اين ميزان شدت ندارد 
و به همين دليل هم فيلم نمونه اي مســعود كيميايي 
است. دو برادري كه يك زن به نام غزل وارد زندگي شان 
مي شود. غزل با خودش دلبستگي و عالقه هم مي آورد 
و اين موضوع رابطه رفيقانــه دو برادر را تحت تأثير قرار 
مي دهد. در نهايت دو برادر تصميم به انتخاب مي گيرند 
و زن را كه مزاحم و دست و پاگير است حذف مي كنند 
تا رفاقت پابرجا بماند و آيين برادري خدشــه دار نشود. 
خب اين خيلي تند اســت. پيشــنهاد مي كنم در اين 
مورد با تمام تندي اش وارد بحث فمينيســم و حقوق 
زنان نشويم. ماجرا را در دنياي كيميايي تحليل كنيم؛ 
در دنيايي كه زن معمولي و زن خانه و خانواده معنايي 
ندارد، نه اينكه به زن بي حرمتي كند. بايد ماجرا را در دل 
متن و دستگاه فكري كيميايي معني كرد و خب ماجرا 
اين جوري اســت و كاري هم نمي شــود كرد. در غزل، 
عنصر رفاقت پررنگ تر از اين هست كه محبت و عشق 
زن بتواند جايگاهي پيدا كند. پس بايد يكي را انتخاب 
كرد يا رفاقت و برادري و يا عشق و زن؛ مثلثي است كه 
يك ضلعش بايد حذف شود. جنايتي در كار نيست. اين 
حتي به معناي بي احترامي به جايگاه زن نيســت. اين 
بي حرمتي نيست؛ پاسداشــت رفاقت است. پاسداشت 
برادري است. تصميمي است براي نگه داشتن و حفظ 

درس گفتاري از خسرو دهقان، منتقد و مدرس سينما

به رفاقت سوگند 
خصايص و ويژگي هاي سينماي كيميايي از دريچه فيلم »غزل«

خب تو هم بيريز 
»گوزن ها« براي خنداندن تماشــاگر ساخته نشده، 
اما در تمام فيلم از شيريني نمايشــي كه راه افتاده 
لبخند به راه است. به زعم بسياري اگر سياسي ترين 
فيلم دهه50 را كه اكران متداوم و پرسودش با حادثه 
مهيب آتش سوزي سينما ركس آبادان گره خورده، 
شــيرين توصيف كنيم، ادامه همان جمله اي است 
كه شاه مخلوع پس از تماشاي فيلم گفته بود: ترويج 
اعتياد. محمدرضا پهلوي منتقد فيلم نبود و اگر هم 
بود مانند اميرهوشنگ كاووسي در نقد معروف قيصر 
مي خواست تكليف را روشن كند و بگويد كه حواسش 
هســت كه از صف طويل خاكستري بليت گوزن ها، 
خاكســتر ســياه اعتياد زخمي ها برخواهد خاست. 
روشن كردن تكليف فيلم، همان كاري است كه منتقد 
نبايد بكند. همه فيلم ها براي زندگي ساخته شده اند 
و به جز ثبت احوال و براي گذران امور، كسي و جايي 
صالحيت ندارد، بگويد فيلم سياســي و تمام. وقتي 
پخش كننده فيلم براي اكران بعد از انقالب فيلم در 
ســال1358 از فيلم به عنوان نماينده هنر مقاوم ياد 
كرده، هدفش بيشتر توجه مخاطباني است كه در آن 
تابستان انباشته از سياست و هيجان تحوالت سياسي، 
بعد از تماشاي فيلم هاي دست اولي چون »حكومت 
نظامي« و »دست كثيف استعمار« دنبال فيلم هاي 
سياسي وطني از آب گذشــته مي گشت كه برايش 
معني ديگري پيدا كرده اند. زماني كه ديگر راحت از 
قاصدك گيركرده درسيم خاردار و اسلحه كنار گلدان 

مي شد حرف كه چه عرض كنم، هر كاري كرد.
با چنين سرنوشت سياسي ای كه حتي پخش كننده 
انقالبي را راحت نمي گذاشت تا در تبليغ فيلم به جاي 
مبارزه از مطايبه ذكر خيري كنــد، گوزن ها يكي از 
شيرين ترين فيلم هاي ايراني است. شيريني دستاورد 
سرنوشت سازي  است كه امروز پس از 47سال باعث 

شده كه كنايه های سياسي روزآمد و تحوالت فردي 
محتواساز و خودكشي مســلحانه قهرمانان، لطمه 
چنداني به اثر نرساند و فيلم ســالم و سرحال مثل 
ميوه اي آبدار، اين همه فصل را بي لك و لكه اي در ذهن 

نسل ها سالم بماند.
حرف اين نيست كه شيريني فيلم ها را ماندگار و تلخي 
حربه اي براي فراموشي فيلم هاست. سليقه سينمايي 
اين همه تماشــاگر ميدان تره بار نيست كه درشت و 
آبدار را سوا و ريز و خشــك را جدا كند. مخاطبان در 
تمام اين 4دهه دنبال فيلمي رفته اند كه كامل تر باشد. 
كمال گوزن ها در نمايش بي كم و كاست زندگي تلخي 
است كه سرشار از شيريني است؛ گسي خوشايندي 
كه از تعادل تكامل يافته خبر مي دهد؛ سرمشقي كه 
از سال 1348تا 1354دنبال نمايش كامل بود و در 
نهايت با نشان ســرخ تعادل به دست آمد؛ محصول 

كارگاه زندگي فيلمسازانه  در كوره گيشه ها.
پرده كنار رفت و نمايش يك زندگي نابود كه از دودش 
ناله و فغان و از دمش نواي الرحمان بلند بود، آغاز شد 
اما همه  چيز دلچســب و دلخواه؛ تباهي با بيشترين 
لذت ممكن. درست شبيه همان كاري كه بهروز در 
گوشه خانه گرشا مي كرد؛ زدن در داالن؛ نشئگي بعد 

از تحقير؛ مستي بعد از مرافعه.
گوزن ها فيلم حــرف و بحث اســت. مجموعه اي از 
صحنه هاي دونفره  كه قهرمانان در برابر هم مي نشينند 
و به تعريف، توصيف، تشبيه، تهديد و تقبيح مشغول 
مي شــوند. اين صحنه ها اغلب ماهيتي افشاگرانه از 
زندگي و شرايط مضمحل شــده اي دارند كه بهروز 
پيرامون زندگي خودش راه انداخته. قريبيان، غريبه- 
آشنايي است كه با يك كيف پر از اسكناس همه را سر 
سفره مي نشاند تا حرف بزنند. قهرمان اين بازگويي ها 
بدون شك قهرمان گوزن هاست؛ قهرماني كه ما تمام 

زندگي اش را از زبانش مي شنويم.
شيريني از جايي شروع مي شود كه باني اين صحنه ها، 
با دورزدن مضمون و كنار گذاشتن محتوا- خودآگاه 

سياســي- رفقا و منتقــدان را پشــت در ذهنش 
نگه مي دارد و به ناخودآگاه در حــال زندگي اش كه 
دمخور زندگي خانه و خيابان و شهر است راه مي دهد تا 
به جاي هر چيزي او درباره سرنوشت حرف ها و كلمه ها 
تصميم بگيرد. چنين جسارتي، دستاورد جسورانه اي 
را وضع حمل كرد؛ مجموعه اي از سرحال ترين جمالت 
نمونه اي در ذهن مخاطبان سينماي ايران. گوزن ها اگر 
مانده حاصل زنده بودن، زندگي است كه باز مي تاباند و 
زندگي در سينما حتي در نهايت اضمحالل هم شيرين 
است كه اگر شيرين نباشــد، سينما نيست و هر چه 
سينما نيست، فيلم است و فيلم فقط در سالن است و 

بهارش اكران اول و تمام.
همه فيلم سرشار از مكالماتي است كه از فرط زندگي 
با مردم وارد زندگي شده اســت. سياست و سانسور 
هرگز چنين قدرتي ندارند كه بتوانند» رضايت دادي، 
دادي، رضايت ندادي...« را وارد زندگي مردم كنند. 
مردم به چيزي جز جنــس اعالء رضايت نمي دهند. 
همه سرگذشــتي كه بهروز براي قريبيان در اولين 
ديدار خانه تعريف مي كنــد. وقتي اول مي گويد رضا 
و بعد مي گويد اسمش رضا بود. همان كه »صلوات بر 
قبر عمه اش«. داستان اقتصادي يخچال و بحث ادبي 
واژگون. اجراي علي بابا از جاني دالر. مژده آغاز برنامه 
خشم هيتلر با ترانه پشيمان علي نظري و در نهايت 
يادي از دختر گرشــا، عجب اسم قشــنگي: پروانه. 
گوزن ها از معدود فيلم هاي ايراني است كه ارجاع به 
هر جايش چندان منبع نمي خواهد. همانطور كه مردم 

مي دانند سنگك نان است و سنگ نيست.
براي من گوزن ها نه طعنه های سياسي و نه گمانه هاي 
مبارزاتي كــه معجوني براي زندگي و سرخوشــي 
است. همه دســتاورد بزرگش همان جايي است كه 
نصرت خسته، فرامرز مشتاق و بهروز نشئه زير سقف 
قراري گرفته اند. نصرت مانند همه انسان ها در همه 
دوران ها از شرايط ناراضي است. غر مي زند و مي نالد؛ 
»چطوري مي تونم درام بازي مي كنم وقتي ســياهه 
هي مزه مي ريزه.« پاســخ بهروززندگي است؛ »خب 

تو هم بيريز.«
اين همان چيزي است كه مسعود كيميايي انجام داد 

و رستگار شد؛ وسط درام مزه ريخت.

   دســت تان را همين حاال بگذاريد 
روي زانوان لــرزان از ضعف و خودتان 
را به هر زحمتي كه هســت با تكيه به 
واگن فرســوده و رها شده در قبرستان 
لكوموتيوهاي راه آهن سرپا نگه داريد. 
حاال گوش تيز كنيد تــا صداي كفش 
و ســنگ را در نزديك تريــن فاصله از 
خودتــان درســت تشــخيص دهيد. 
مي توانيــد همزمان فكــر كنيد به آن 
همه جفا به خانواده اي كه ديگر از هم 

پاشيده شــده اســت. به عفت لكه دار 
شــده خواهر و كفن خشك  نشده برادر 
و اشك هاي بند نيامدني مادر، به 3تن 
از 5نفري كه مي شــدند مشــت براي 
كوفتن به در هر مشــكل و دلخوري و 
بغضي. بعد مرور كنيد كه اين صداي به 
گوش آشناي پاي آن غريبه چه باليي 
سرســكوت عاشقانه شــما آورد و بعد 
ديگر شماييد و آن انتقام كه دنيا به شما 
بدهكار است. تيزي سرد كه برق بزند و 
برسد به تن نامرد همه  چيز كند و ساكت 
مي شود. حاال شما مانده ايد و ريل هايي 
كه مقصدي جز تباهي ندارند اما انگار 

آن لبخند ماســيده گوشــه لب تنها 
هديه اي است كه مي شد و مي توانستيد 
براي آن همه اميد لجن مال شــده در 
بدي روزگار ارسال كنيد. شما »قيصر« 

را اين روزها هم باور مي كنيد...

   اگــر هنوز پاي روضــه اين كلمات 
نشســته ايد، پاشــنه قيصري كفش را 
بخوابانيــد و آن كــت خوش دوخت و 
آن موهاي شانه شــده را جا بگذاريد در 
روزهاي فردا و برســيد جلوي در خانه 
مردي كه ننگ و رنگ را با هم به سپيدي 
جان تــان مهمان كرده اســت. ننگ را 

بگذاريد براي خماري مستدام و رنگ را 
بپاشيد روي سر و صورتي كه حاال دود 
افيون، برق جواني اش را كدر كرده است.
باالخــره يك جاي كار هم بايد دســت 
انتقام را به جاي صبر و اشــك باال برد و 
حاال وقتش اســت. پس هوار بزنيد گور 
پدر نشــئگي بعد از التماس و خالص. 
شــما هم اين روزها دلتان براي انتقام 

»گوزن ها« از نامردها تنگ مي شود...

   اين لذت انتقام است، اين سرخوشي 
»رقص در غبار« اســت، ايــن معجزه 

سينماست...

زنان قدرتمند 
آنچه در سينماي كيميايي معموال ناديده گرفته مي شود

برادري. در دنياي كيميايي، هيچ چيزي نبايد رفاقت را 
تحت الشعاع قرار دهد. كيميايي قسمش رفاقت است. 
اســمش كه بيايد، تمام اســت؛ پايان قصه. هر چيزي 
رفاقت را تهديد كند، بايد حذف شود. هر اتفاق نارفيقانه 
با عكس العمل مواجه مي شــود. همانطور كه وقتي در 
فيلم قيصر، آب منگل ها آيين رفاقت و حرمت نان و نمك 

را به جا نمي آورند، همگي گرفتار تيغ قيصر مي شوند.

مهرنوش سلماسي
روزنامه نگار

حجت )محمد علي فردين( و زيني )فرامرز 
قريبيان(، در فيلم غزل دو برادر هستند 
كه همه  چيزشان با هم است؛ با هم كار و 
زندگي مي كنند. زيني بــرادر كوچك تر 
برادر بزرگ تر را  تر و خشك مي كند. با هم 
گردش مي روند و تفريح مي كنند و نكته 
اصلي اش اين اســت كه رابطه آنها رابطه 

برادري نيست؛ رابطه دو تا رفيق است

عليرضا محمودي 
روزنامه نگار

رقص در غبار
لذت انتقام در دو شاه سكانس از 

سياه و سفيدهاي مسعود كيميايي 

قيصر سكانس آخر، ايستگاه قطار. مسعود كيميايي و بهروز وثوقي در تدارك ثبت انتقام نهايي
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این شماره

و اما ريشه هاي رفاقت در سينماي كيميايي 3 
از كجا مي آيد؟ يك بخش از اين به زندگي 
ايراني و فرهنگ شــرقي بازمي گردد. اين 
با هم بودن و رفاقت كــردن و رفيق بازي از 
فرهنگ شــرقي و آيين هاي ريشــه دار اين سرزمين 
مي آيد. رفاقت ميان مــردان اينگونه معنا مي يابد. در 
مورد خانم ها همينطور اســت. دوســتاني هستند از 
دبيرستان كه بعد شــوهر مي كنند بچه دار مي شوند 
 و باز دوستي و رفاقتشان پابرجا مي ماند. اين جنس از 
رفاقت مشدد بخشي اش شرقي است و اين ور دنيايي 

است.
فيلمي است در سينماي هند به نام »سنگام« كه بسيار 
معروف است. مثلثي در سنگام وجود دارد. دو دوست 
عاشق زني هستند. يكي از آقايان به پاس دوستي كنار 
مي رود و ماجرا تمام مي شود. هيچ ارتباطي به سينماي 

كيميايي ندارد. 
سينماي هند است با مناســبات خودش. رفاقتي كه 
ســينماي كيميايي منادي اش است شــبيه اش را ما 
در زندگي خودمان داريم و تجربه كرده ايم؛ دوســتي 
من با پسر دايي ام، رفاقت شــما با هم مدرسه اي و هم 

دانشگاهي قديمي و... .
اين جور رفاقت هاي مردانه و صميميت ها، با هم سفر 
رفتن ها و مكه رفتن ها و خالصه دوستي و رفاقتي كه 
براي ما ملموس و روشن است. اين يك بخش اش است.

يك بخش اش هم بر مي گردد بــه كيميايي كه متولد 
1320 اســت. در روزگاري كه كودكي و نوجواني اش 
را سپري مي كند از ماهواره و تلويزيون و اينها خبري 
نيست. اصطالحا اينها بچه لب جوي هستند. خانه بند 
نمي شوند. يك ناهار و شامي مي خورند و مي خوابند. 
بقيه اش يا در مدرسه و راه مدرسه مي گذرد و در مورد 
كيميايي و دوســتانش عمده وقت لب جوي و ســر 
كوچه مي گذرد. جمع چهار نفره؛ دو نفر اون ور جوي، 
دو نفر اين ور جــوي. چي اين بچه هــا را به هم وصل 
مي كند؟ دوستي. چي باعث مي شود با هم دعوا بكنند؟ 
عدم دوستي. همين شوخي كردن ها، متلك انداختن ها 

و كار خير كردن ها؛ مثال نابينايي را از خيابان رد كردن 
مي شود دوســتي و رفاقت. بنابراين در دنياي بچگي 
كيميايي، لب جوي و سر كوچه نشستن مهم است. چه 
چيزي در اين عالم برايش مهم است و بهانه گپ زدن و 

مبادله اطالعات؟ سينما.
در عالم بچگي حرف هاي روشــنفكرانه كه نمي زنند. 
درباره اون آرتيســته در »زن پلنگ« و »شزم« حرف 
مي زنند و اينكــه جان وين در آن وســترني كه با هم 

ديده اند، چقدر خوب تيراندازي مي كرد.
آموخته هــا و آموزه ها هــم از همين جــا مي آيد و 
آشنا شدن با مفهوم دوستي. ناسزا و متلك و شيطنت 
و دست روي شــانه يكديگر گذاشتن و شوخي كردن 
و دعوا كردن و درباره ســينما و فوتبــال حرف زدن 
كه در مورد كيميايي بيشــتر سينماست و در نهايت 
رفيق شــدن و رفاقت كردن كه همــه اش از كوچه و 
خيابان و مدرسه و راه مدرسه بيرون مي آيد نه از خانه 
كه فقط محل شــام و ناهار خوردن و خوابيدن است. 
بنابراين كيميايي و اساسا نســل كيميايي در كوچه 

بزرگ مي شود.

به عنوان حكم قطعي درنظر گرفت و شاهد مثالش هم 
فيلم »حكم« است و كاراكتر فروزنده )ليال حاتمي( 
زني كه در كانون حوادث و رخدادها قرار دارد و عاقبت 

هم اوست كه گلوله آخر را شليك مي كند.

  در »خون شــد« زن هاي فيلم اغلب در حاشيه 
مردان حضور دارند و اساسا نيازمند حمايت مردان 
هستند. اما در اين فيلم هم ما كاراكتر مادر )نسرين 
مقانلو( را داريم كه اقتدار زنانــه- مادرانه اي دارد. از 
اينجا مي شود به نكته اي ديگر هم رسيد و آن احترام 

عميقي است كه كيميايي در مجموعه آثارش براي 
مادر قائل مي شود؛ گويي مادربودن در دستگاه فكري 
كيميايي هميشه جلوه اي همراه با تقديس دارد؛ از 
قيصر تا خون شد اين قاعده همواره برقرار بوده است.

  اينكه ســينماي كيميايي بيشــتر حول محور 
جهاني مردانه شكل مي گيرد، امر مشهودي به نظر 
مي رســد ولي در اين جهان مردانه، زنان هم سهم 
و نقش دارند و گاهي اين حضــور همراه با اقتداري 
مثال زدني اســت و البته خيلي وقت هــا هم زن ها 

در حاشــيه درخشــش مردان قــرار مي گيرند. اما 
ناديده گرفتن اقتدار زنانه و تأكيــد بر انفعال، دور از 
انصاف است. مي شــود گفت در آثار كيميايي زن ها 
مي كوشند سهم خود را در جهاني كه فيلمساز خلق 
كرده طلب كنند و در اين مســير، گاهي به توفيق 
مي رســند و گاهي هم شكســت مي خورند. براي 
بررســي موفقيت ها و ناكامي ها بايد »متن«، زمينه 
اجتماعي و بستر زماني را درنظر گرفت و بر اين اساس 
به تحليل و واكاوي شــخصيت هاي زن در سينماي 

كيميايي پرداخت.

  4
بچگي كيميايي مربوط بــه دوران بعد از جنگ 
جهاني دوم و سيطره سينماي آمريكا و هاليوود 
است. در اواخر دهه20 و دهه30 كه دوره نوجواني 
كيميايي است، سينمايي كه او مي رود سينماي 
وسترن و سينماي گانگستري اســت. در اين فيلم ها، 
عنصر رفاقت مردانه پر رنگ است. فيلم هايي كه در سينما 
مي بينند و بعدش سر كوچه مي نشينند درباره ا ش حرف 
مي زنند و با آنها عشق مي كنند، آثاري هستند كه در آنها 
دوستي و مردانگي اهميت دارد. اينها در وجود كيميايي 
ته نشين مي شود و مي ماند. پس اين رفاقت از سه عامل 
مي آيد؛ فرهنگ اين ور دنيا، كوچه و سينما. و سينما در 
وسترن ها درس رفاقت و دوستي و مردانگي مي دهد و در 
فيلم هاي گانگستري دو روي سكه به نمايش درمي آيد. 
هم رفاقت و هم كلك زدن در رفاقت. يادمان باشــد كه 
هم رفاقت براي كيميايي به عنوان ارزش مطرح اســت 
و هم اينكه ضد ارزش برايش كلك زدن به رفيق اســت. 
مي خواهم كمــي غلو كنم و بگويم كــه اصال كيميايي 
از شكم مادرش اين جوري متولد شــده و از همان ابتدا 
دنيا را اين جوري ديده. انگار ايــن در گوهر و وجودش 
بوده. بزرگ شدن در خيابان ري و كوچه دردار و سينما، 
ســينماي مورد عالقه اش، همان وسترن ها و فيلم هاي 
گانگســتري، اين مفاهيم را در وجودش بيشتر نهادينه 
مي كند و خيلي عادي و طبيعي وارد سينما مي شود. با 
دستياري خاچيكيان شروع مي كند و بعد »بيگانه بيا« را 
براي اخوان ها مي سازد كه موفق نيست و بعدش در آريانا 
فيلم »قيصر« را مي سازد كه استقبال گسترده از آن راه را 
براي قدم هاي بعدي هموار مي كند و در همه اين سال ها 
فيلم مي سازد. االن 80 ساله است و فيلم »خون شد« ش 
اخيرا اكران شد و فيلمبرداري »خائن كشي« را هم تازه 
تمام كرده است. هميشه هم در همين بستر و همين نظام 
ارزشي زندگي و كار كرده. رفاقت برايش مثل اكسيژن 
اســت؛ مثل هوايي كه اگر نباشد امكان نفس كشيدن و 
زنده ماندن وجود نــدارد. آنچه در فيلم هايش مي بينيم 
از زندگي شــخصي اش مي آيد و اين رفاقت يك مفهوم 
انتزاعي نيســت. خود زندگي اســت؛ مثال رابطه اش با 
پسرش پوالد هم همينطوري است. پوالد بيشتر از اينكه 
پسر آقاي كيميايي باشد، برادرش است، رفيقش است، 
هم يارش است. بهش ساعت يك بعد از نيمه شب تلفن 
بزند كه پاشو بيا كارت دارم، به پســرش زنگ نزده كه 
پوالد از سر وظيفه فرزندي پيش پدر برود، كيميايي به 
دوستش زنگ زده و دوستش بيجا مي كند كه ساعت يك 
بعد از نصفه شب نيايد درحالي كه پسرش مي تواند نيايد.

حاال اينكه مجموعــه اينها را پســنديده ايم يا نه، نظام 
ارزشــي كيميايي را قبول داشته باشــيم يا مخالفش 
باشيم، ماجراي ديگري است. ما درباره پسند خودمان 
حرف نمي زنيم درباره دنياي مسعود كيميايي گفت وگو 
مي كنيم. اين دنياي اوســت و البته داســتانش خيلي 
مفصل تر است و مي شــود ريز بينانه تر وارد خصايص و 
ويژگي هايش شد و تم ها را دســته بندي و تعريف كرد. 
عجالتا اين را به حســاب مقدمه اي براي شناخت بهتر 
دنياي مسعود كيميايي بگذاريد؛ دنيايي كه فيلم غزل به 

خوبي آن را بازتاب مي دهد.

در اواخر دهــه20 و دهــه30 كه دوره 
نوجواني كيميايي اســت، سينمايي كه 
او مي رود ســينماي وسترن و سينماي 
گانگستري است. در اين فيلم ها، عنصر 
رفاقت مردانه پر رنگ است. فيلم هايي كه 
در سينما مي بينند و بعدش سر كوچه 
مي نشينند درباره ا ش حرف مي زنند و با 
آنها عشق مي كنند، آثاري هستند كه در 

آنها دوستي و مردانگي اهميت دارد

كيميايي با خلق كاراكتر زيور در دندان مار تصويري ديده نشده از زن جنوب شهري به نمايش گذاشت

1352
پشت صحنه فيلم 

خاك به همراه 
نعمت حقيقي

1353

1365

1383

1389

1392

1373

1378

1353

1352
رفاقت در اوج.
با فرامرز قريبيان،
اسفنديار منفردزاده
و نعمت حقيقي

تاالر رودكي، نشست خبري فيلم گوزن ها

حياط زندان قصر، سر صحنه فيلم تيغ و ابريشم

جشن خانه سينما به همراه يار ديرين ناصر تقوايي

دفتر كارگاه آزادفيلم با جمشيد ارجمند

سر صحنه فيلم متروپل، كنار عباس كيارستمي

به همراه سيروس سليمي خليق و محمود كالري 
در حال شنيدن ترانه فيلم تجارت

با داريوش ارجمند و مهدي فتحي سر صحنه فيلم اعتراض

الله زار، سر صحنه فيلم گوزن ها
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۱۰   انتخاب از سينمای كيميايی

زخم عقل
با بيش از نيم قرن فعاليت هنري، ســاخت ۳۰ فيلم بلند سينمايي 
و ۲ فيلم كوتاه و خلق انبوهي از لحظه هاي ناب ســينمايي و تجربه 
فيلمسازي در ادوار مختلف و حضور تأثير گذار در دل جامعه اي كه 
تغييرات فراواني در اين همه سال به خود ديده، ســينماي كيميايي را به يكي از مهم ترين فرازهاي 
هنر معاصر ايران تبديل كرده اســت. آنچه پيش رو داريد 1۰ انتخاب از ســينماي كيميايي است؛ 
انتخاب هايي از دهه هاي مختلف كه از اواخر دهه4۰ آغاز و تا انتهاي دهه9۰ امتداد مي يابد. از روزي كه 
كيميايي جوان »بيگانه بيا« را براي مولن روژ در سال1۳4۷ كارگرداني كرد تا ثبت آخرين پالن هاي 
»خائن كشي« در ۲9 اسفند 1۳99، زماني طوالني سپري شده است. در اين فاصله اختناق پهلوي، 
انقالب، جنگ، ســازندگي، اصالحات، رخدادهاي پس از انتخابات ۸۸ و اعتدال با التهابات فراوان 
سپهر سياسي و اجتماعي ايران را در نورديده و سينماي كيميايي به همه اينها واكنش نشان داده 
است. از اين منظر مسعود كيميايي، چهره بي مثال سينماي ايران است كه در هيچ بزنگاهي جا خالي 
نداده و همواره با آثارش در بطن جامعه حضور فعال و كنش مند داشته است. اين 1۰ انتخاب شخصي 
از سينماي كيميايي نيست كه در اين صورت نيمي از اين فهرست تغيير مي كرد. اين 1۰فيلم انتخاب 
هوايي با درنظر گرفتن مجموعه عوامل )موفقيت هنري، جريان سازي ، واكنش به فضاي اجتماعي و.  ..( 

در دهه هاي مختلف هستند.

شهاب مهدوي
روزنامه نگار

قيصر 
  ۱۳۴۸  

درباره داليل اهميت و اعتبار »قيصر« احتماال هرچه گفته شود تكراري است؛ فيلمي كه همه 
آنچه يك اثر براي ماندگاري احتياج دارد را با خود دارد. فيلمي كه در زمان و مكان درســت و 
در دل سينماي جريان اصلي، فصلي تازه را رقم مي زند و موفقيت چشمگيرش بستري براي 
تحوالت بعدي سينماي ايران مي سازد. كوشش براي تقليل ارزش هاي قيصر به فيلمي جاهلي 
در طول ســاليان، هرگز جواب نداد و فيلمي كه در زمان اكرانش حدود 52سال قبل از سوي 
منتقداني ارتجاعي خوانده مي شد، هنوز و همچنان به حيات خويش ادامه مي دهد و به شكلي 
بي گفت وگو تبديل به فيلمي كالت شــده و چند نسل از ايرانيان را شــيفته خود كرده است. 
خون گرم قيصر همچنان جاري اســت و روح معترضش هنوز كار مي كند و تأثير مي گذارد. 
كيميايي جوان در انتهاي دهه40 فيلمي ساخت كه هم توده ها و هم نخبه ها را تحت تأثير قرار 
داد. دامنه اين تأثير گذاري آن قدر پررنگ بود كه سينماي ايران در هر دو جبهه جريان اصلي 
و روشنفكري از آن تأثير بپذيرد. حتي اگر قائل به جريان موج نو نباشيم هم نمي توانيم تأثير 
فيلم كيميايي در شروع و شكل گيري جرياني تازه در سينماي ايران را منكر شويم؛ جرياني كه 
از دلش مهم ترين فيلمسازان تاريخ سينماي ايران وارد عرصه شدند. فيلم در بستر زماني اش 
نويد بخش عصياني اســت كه در كمتر از يك دهه بعد به تغيير گسترده اجتماعي و سياسي 
انجاميد. عوض شدن زمانه و تغيير نظام ارزشي جامعه، باعث افول و فراموشي قيصر نشد و فيلم 
كيميايي به واسطه شاخصه هاي استتيك و پيوند عميقش با فرهنگ ايراني همچنان به حيات 

خويش ادامه مي دهد.

رضا موتوری 
 ۱۳۴۹

فيلم كمتر درك شده مسعود كيميايي كه بعد از موفقيت همه جانبه قيصر، نه در اكران به توفيق 
گسترده اي دست يافت و نه از سوي منتقدان چندان تحويل گرفته شد. بيشتر دوستداران قيصر، 
از »رضا موتوري« به عنوان تجربه اي شكست خورده )كه لحظه هاي سينمايي مؤثري دارد( ياد 
كردند. هرچند پرويز دوايي آن را فيلمي به مراتب غني تر از قيصر خواند و متوجه شد كه فيلم 
وراي آشفتگي ظاهري اش به شكلي مؤثر تناقض هاي جامعه ايران در انتهاي دهه40، گسست 
و آشفتگي فرهنگي و فاصله طبقاتي كه محصول توسعه آمرانه حاكميت است را نمايان مي سازد. 
كيميايي در رضا موتوري، آخرين روزهاي زندگي يك فيلمبردار ســابق سينما كه به شكلي 
كنايي از خانواده اي عياني سر در مي آورد را روايت مي كند. فيلم با مجموعه اي از سكانس هاي 

به يادماندني از خيابان ها و اماكن مهم 
تهران، يكي از سندهاي تصويري مهم 
دهه40 نيز هســت؛ مكان هايي كه با 
دقت انتخاب شده اند؛  مثل همخواني 
نمايش سقف شكسته بازارچه نواب، با 
مرثيه اي كه فيلمساز براي ارزش هاي 
از دست رفته سر مي دهد. رضا موتوري 
به مراتب تلخ تر از قيصر و نوجويانه تر و 
جوانانه تر است. آنچه در دهه50 زير 
عنوان سينماي خياباني شناسنامه و 
هويت مي يابد تا حــد زيادي متأثر از 

فيلم رضا موتوري است.

 3

گوزن ها 
۱۳۵۴

همه آنچه به عنوان مولفه هاي سينماي كيميايي مي شناسيم در » گوزن ها« حضوري مسلط 
و تأثير گذار دارد؛ از رفاقت مردانه تا عصيان و تصوير اجتماع و گريز به سياست كه اين آخري 
در گوزن ها صراحتي مثال زدني دارد. فيلم به عنوان واكنشي به اختناق عصر پهلوي با انبوهي 
از حاشيه ها مواجه شــد و كنجكاوي عمومي فراواني هم برانگيخت؛ آن قدر كه نمايش نسخه 
مخدوش و مجروحش در زمستان 54 هم با اقبال عمومي گسترده اي همراه شد. نسخه اصلي 
كه در جشنواره جهاني تهران به نمايش درآمده بود، پس از پيروزي انقالب اكران شد و همين 
نسخه در همه اين سال ها ديده شده است . گوزن ها به همراه قيصر، محبوب ترين فيلم كيميايي 
بوده و جادوي رفاقت مردانه سيد و قدرت و صحنه ها و لحظه هاي ناب كيميايي وار، گوزن ها را 
به فيلمي مؤثر و بهترين اثر دوره اول فيلمسازي كيميايي تبديل كرده است؛ فيلمي كه بيش 
از 2دهه است به عنوان بهترين فيلم تاريخ سينماي ايران جايگاهي تثبيت شده دارد و باز مثل 
هر فيلم مهم كيميايي، تصوير جامعه ايران را به دست مي دهد. ايران ملتهب دهه50 در گوزن ها 

بيشتر و بهتر از هر فيلم ديگري به نمايش درآمده است.

 

سفر سنگ 
 ۱۳۵۷

»نشانه اي از موقعيت شناسي سازنده اش«. فيلم »سفر سنگ« از معدود آثار كيميايي است كه 
كيفيتش به پاي اهميتش نمي رسد؛ فيلمي روستايي از فيلمسازي شهري كه بعد از گوزن ها 
اجازه فيلم ساختن در شهر ندارد  . يك شعار مؤثر سياسي در زمانه خود كه از رخدادهاي آتي 

خبر مي دهد و در پيش بودن انقالبي 
مذهبي در ايران را به شكلي آشكار در 
دل يك روستا به تصوير مي كشد. اگر 
در خاك و گوزن ها، توده ها نظاره گر 
حركت فردي قهرمان هستند در سفر 
سنگ به قهرماني جمعي رسيده ايم. 
لحن حماسي- شعاري سفر سنگ و 
انبوه نشانه ها و عناصري كه فيلمساز 
در مســير روايت انتخابشــان كرده،  
در زمان اكران فيلم در تابســتان 5۷ 

تماشاگران را به هيجان آورد.

خط قرمز 
۱۳۶۱

اولين فيلم بعد از انقــالب كيميايي 
در مسيري متفاوت از پسند عمومي 
و جريــان مســلط روز، بــا لحــن، 
گفتار نويســي و شــخصيت پردازي 
دو پهلو، روحيه مخالف خوان خالقش 
را آشــكار مي كند كــه نتيجه اش به 
محاق رفتــن »خــط قرمز« اســت. 
درحالي كه ســينماي ايــران هنوز 
ملودرام هايــي با محوريــت اعتياد 

)تحت تأثير گوزن ها( و فيلم هاي فئودالي روســتايي )متاثر از سفر سنگ( مي سازد و گونه اي 
هم در نفي حكومت پهلوي به عنوان فيلم هاي ساواكي به راه افتاده، خط قرمز مسيري به كل 
متفاوت را مي پيمايد. فيلم با شيوه پرداز كاراكتر اصلي اش به عنوان مأمور امنيتي، آن قدر خالف 
عادت و رسم روز عمل مي كند كه سال ها طول مي كشد تا ارزش هايش به عنوان يكي از بهترين 
فيلم هاي پس از انقالب كيميايي، با بازي پر قدرت سعيد راد و فيلمبرداري خوش استيل عليرضا 
زرين دست، جايگاه شايسته اش را در معدود نمايش هاي خصوصي اش بازيابد. خط قرمز، فيلمي 

است كه گذشت زمان به نفعش عمل كرد.

 

دندان مار 
 ۱۳۶۹

رئاليسم اجتماعي دلخواه مسعود كيميايي در هيچ كدام از ســاخته هاي پس از انقالبش به اندازه 
»دندان مار« چنين بستر مناسبي براي تبلور و گســترش و پيوند با جان مايه اثر نيافته است. فيلم 
محبوب منتقدان از كيميايي پس از انقالب كــه البته معموال براي انتقاد از ســاخته هاي متاخر 
فيلمساز به ياد آورده مي شود. در دندان مار كيميايي بعد از حدود يك دهه موفق مي شود دوربينش 

را به خيابان هاي پايين شــهر ببرد و با 
شخصيت هايي كه از جنس زمانه هستند 
دلمشــغولي هاي هميشــگي اش را در 
ثبت روزگار با حفظ ديــدگاه انتقادي، 
رفاقت مردانه، تصوير عشــق و آفريدن 
لحظات عاطفي مؤثر به ثمر برســاند. 
دندان مار، نخستين فيلم سينماي ايران 
است كه دور از آوازه گري هاي رسمي به 
بررسي انتقادي تبعات جنگ و سرنوشت 

جنگ زدگان مي پردازد.
 

سلطان
 ۱۳۷۶

فيلم ارزان قيمت و جمع و جور خياباني كه كيميايي در زماني كوتاه )ظاهراً در كمتر از 3هفته( 
و با بودجه اي محدود در ميانه هاي دهه۷0 كارگرداني كرد و پس از ضيافت، توانست پيوندي 
عميق با عاليق و ساليق نسل جوان بيابد؛ نسلي كه فيلم هاي دهه 60 و اوايل دهه۷0 كيميايي 
را درك نمي كرد با »سلطان« قهرمان دوست داشتني و سمپاتيك خود را يافت. حتي تفسير 

سياســي پرت، نامربوط و زرد از فيلم كه منتقد از 
دست رفتن محله هاي اصيل شهر است نيز نتوانست 
اين مرثيــه نيرومند كيميايي از شــهر محبوبش 
تهران، كه اتوبان ها، ســيمايش را تغيير داده اند از 
نفس بيندازد. كاراكتر ســلطان هم با عطري كه 
از گذشته )و مشــخصا از رضا موتوري( به همراه 
دارد، نمونه شخصيت محبوب كيميايي وار است 
كه در كمترين زمان، قاپ تماشــاگر را مي ربايد 
و او را همــراه و هم نفس خود مي ســازد . فيلم به 
شكلي متعهدانه )متعهد به طبقه اي كه فيلمساز 
مدافعش است و وفادار به مولفه هاي هميشگي اش 
عدالت خواهــي، اعتــراض اجتماعي و انديشــه 
تراژيك( منتقد توسعه نامتوازن نيمه اول دهه۷0 

مي شود.

 

اعتراض 
۱۳۷۹

فيلمي كه با صراحت سياسي كم نظيري افول اصالحات را درست چند ماه بعد از سومين پيروزي 
پياپي جناح چپ در انتخابات سراسري )و موفقيت در فتح مجلس ششم پس از توفيق در انتخابات 
رياست جمهوري و شوراهاي شهر( پيش بيني مي كند. پيش بيني كيميايي در فيلم »اعتراض« 
مورد پسند اصالح طلبان واقع نشــد و از ســوي ديگر نمايش صريح وقايع كوي دانشگاه باعث 
شد جناح راست هم به فيلم حمله كند. وراي تمام حاشيه هاي سياسي، كيميايي در اعتراض، 

موفق به خلق شــخصيت هايي مي شــود كه 
كنش ها و گفتارشــان در يادها مي ماند؛ مثل 
اين ديالوگ مهدي فتحي: »سالمتي سه تن  . 
رفيق، ناموس، وطن.« در دل سينماي متاثر از 
فضاي سياسي دوم خرداد، اعتراض، از معدود 
فيلم هايي است كه مقهور و مرعوب جو سياسي 

مسلط روزگارش نمي شود .

 

جرم 
 ۱۳۹۰

فيلمبرداري سياه و سفيد، بردن داستان به قبل از انقالب )كه اين يكي شرط اداره نظارت براي 
صدور پروانه ساخت فيلم بود( و استفاده از دوبله )با مديريت خسرو شاهي و حضور همزمان 
اسماعيلي و جليلوند( به فيلم »جرم« حال و هوايي خاص بخشيده است و نتيجه اش فضايي 
همگون و دلنشين است. فيلم به سياق كيميايي ارجاع به سياست و اجتماع مي دهد و در يكي از 
ملتهب ترين ادوار جشنواره فيلم فجر )جشنواره بيست و نهم( به همراه »جدايي نادر از سيمين« 

فرهادي، واكنشي است هوشمندانه به وقايع پس از انتخابات  .

 

خون شد 
 ۱۴۰۰

ساخته شده در پاييز و زمســتان 1398 و به نمايش درآمده در بهار 1400 كه عصر كرونا قصه 
اكران عمومي را تا اطالع ثانوي تمام كرده است. »خون شد« قهرمان كنش مند و مصممي دارد 
كه تبارش به قيصر بازمي گردد؛ قهرماني كه پس از ساليان آمده تا خانه و خانواده را نجات دهد . 
اين وطن پرستانه ترين فيلم ساليان اخير سينماي ايران در اين سال هاست كه از اهميت حفظ 
و حراست از خانه )وطن( مي گويد و برخالف كيميايي متاخر، روايت كالسيك و سر راستي هم 
دارد. ارجاع فيلمساز به جهان و شخصيت هاي آشنايش و خلق اتمسفر همخوان با اين آدم ها، 
به اشتباه، تكرار خود و تحجر ناميده شده است، درحالي كه اين فيلم با اين آدم ها و فضاهايي 
كه در ظاهر گويي برآمده از روزگاري سپري شده اند، معاصر ترين و به روز ترين فيلم سينماي 

ايران است.

* تيتر مطلب برگرفته از كتاب مجموعه اشعار مسعود كيميايي است.

 سینمای
کیمیایی

این شماره
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ليگ قهرمانان آسيا از امشب براي تيم هاي ايراني آغاز مي شود؛ پاختاكور كه پارسال را با ايراني ها تمام كرد

 امسال را با تراكتور آغاز مي كند، السد با ژاوي منتظر جواد الليگايي است و تيم هفتم امارات به مصاف پرسپوليس مي آيد

    براي  اولين بار پس از انقالب، ايران ميزبان يك 
تورنمنت دو وميداني در فضاي باز بود، اما نتايجي 

كه در مشهد به دست آمد راضي كننده نبود

    نيش زنبور    نصف رئال مقابل سه چهارم ليورپول   دويدن با كبوترها
رئال مادريد بعد از برد روحيه بخش 
 در ال كالسيكو پا به آنفيلد مي گذارد

 آيا كام بك جديدي در كار است؟

آيا دورتموند مي تواند مثل ليون فصل قبل منچسترسيتي 
را حذف كند؟
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السد قطر

نوبت آسيا شد
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مظاهري و دانشگر نقره داغ شدند
در روزهاي گذشته بحث بر سر قرار نگرفتن محمد 
دانشگر در ليست نفرات اعزامي استقالل به عربستان 
حرف وحديث هاي زيادي ايجــاد كرد ولي مجيدي 
با وجود پادرمياني نزديكان و مســئوالن باشــگاه و 
همچنين جريمه نقدي اين بازيكن و ابراز ندامتش 
راضي نشد دانشگر را همراه تيم به عربستان ببرد. با 
وجود اين، احتمال بازگشت دانشگر به تيم وجود دارد. 
در اين چند هفته هم برخي از مجيدي خواســته اند 
كه دانشگر را ببخشــد و احتماال اين بازيكن بعد از 
رقابت هاي ليــگ قهرمانان به تمرينات اســتقالل 
بازخواهد گشت. اما يكي ديگر از حاشيه هاي استقالل 
در چند ماه اخير، درگيري رشــيد مظاهري با سعيد 
عزيزيان در زمان مربيگري محمــود فكري بود. در 
روزهاي گذشته اخبار و شايعاتي نيز در مورد بحث و 
اختالف نظر بين مظاهري و احمد مددي مديرعامل 
باشگاه استقالل مطرح شد. تسنيم خبر داد مظاهري 
به خاطر درگيري با عزيزيان و نرفتن به رفســنجان 
از سوي كميته انضباطي باشــگاه استقالل به كسر 
20درصد از قــراردادش محكوم شــد. او كه انتظار 
چنيــن جريمه اي را نداشــت، به شــدت به مددي 
اعتراض كرد و مديرعامل اســتقالل هم توضيح داد 
كه اركان انضباطي باشگاه مستقل هستند و براساس 
شــواهد و مســتندات رأي مي دهند. بــا اين حال، 
مظاهري از اين جريمه ناراضي است و گفته مي شود 
 كه او در تالش اســت تا مبلغ ايــن جريمه را كمتر 

كند.

فوتبال ايران

پپ گوارديوال با وجود خريدهاي گران قيمت و هزينه باالي يك ميليارد 
يورويي  كه روي دست باشگاه منچسترسيتي گذاشته، هنوز نتوانسته اين 
تيم را حتي به نيمه نهايي ليگ قهرمانان اروپا ببرد. قرعه آسان من سيتي 
در دور يك چهارم هواداران اين تيم و مالكان اماراتي باشگاه را به نيمه نهايي 
اميدوار كرده اما يادمان نرود فصل قبل مقابل قرعه ساده تري به نام ليون 
بازنده شدند و فرصت حضور در نيمه نهايي را از دست دادند. سيتي بازي 
رفت را با كمك بي دريغ داور كه گل ســالم بلينگام جوان را نپذيرفت و 

همچنين گل دقيقه پاياني فيل فودن موفق شد با نتيجه2 بريك دورتموند 
را ببرد. سانچو كه پس از مدت ها به تمرينات برگشته، براي بازي امشب 
هم غايب خواهد بود. شــايد اين آخرين حضور ادين ترزيچ روي نيمكت 
دورتموند در يك ديدار اروپايي باشــد مگر آنكه دورتموند امشــب مثال 
با نتيجه يك بر صفر ببرد و موفق به حذف تيــم گران قيمت و ثروتمند 
انگليسي-اماراتي شــود. او در پايان فصل جايش را به سرمربي موفق و 
فعلي مونشن گالدباخ مي دهد. شــايد تركيب فعلي در فصل آينده هم 
كنار هم بازي نكنند. يولين برانت فروشي است و سانچو و هالند احتماال 
براي جبران خسارت 90ميليون يورويي كرونا به باشگاه به فروش خواهند 
رسيد. اما زنبورها هميشه ثابت كرده اند كه پايگاه استعداديابي و روكردن 
جوان هاي درخشان در فوتبال آلمان و اروپا هستند. فقط اين نكته را درنظر 
بگيريد كه بلينگام 17ساله كه هفته گذشته در بوندس ليگا گل زد، پس 

از نوري شاهين، پوليســيك و ابراهيم تانكو چهارمين گلزن جوان تاريخ 
بوندس ليگاست كه همگي ازجمله نفر پنحم يعني جوواني رينا بازيكن 
دورتموند هستند. در تركيب من ســيتي الپورت به اين بازي نمي رسد و 
اگر مي رسيد هم بايد به عنوان ذخيره جان استونز و روبن دياز كه اين فصل 
عالي كار كرده اند روي نيمكت مي نشست. آگوئرو هم احتماال به اين بازي 
نمي رسد. سيتي برنامه فشرده اي در اين ماه دارد و بعد از دورتموند 2 بار با 
چلسي در ليگ و جام حذفي بازي دارد و 3 بازي نسبتا سخت با استون ويال، 
تاتنهام و كريستال پاالس. شايد حذف از ليگ قهرمانان به دست دورتموند 
بتواند قهرماني 99درصد قطعي آنها در اين فصل ليگ برتر را هم به خطر 
بيندازد. گوارديوال گفته بود دورتموند را در آلمان هم شكست مي دهد. 
امشب معلوم مي شود. كارلوس دل سرو قضاوت ديدار امشب را در ورزشگاه 

سيگنال ايدونا پارك دورتموند برعهده خواهد داشت.

نيش زنبور
    آيا دورتموند مي تواند مثل ليون فصل قبل 

منچسترسيتي را حذف كند؟

پورموسوي:  امروز پول نيايد قطعا جدا مي شوم

نكته بازي

آماربازي

برنامه بازي ها

فقط مي خواستيد شيري را خراب كنيد؟

آفرين به بچه هاي تلويزيون!

شايد متوجه منظورتان نشدند

آنطــور كه رســانه هاي عربي اعالم 
كرده انــد، در فصــل جديد ليگ 
قهرمانــان آســيا از كمــك داور 
ويدئويي استفاده نخواهد شد. اين 
در حالي است كه فصل گذشته در 
مرحله حذفي شاهد ورود VAR بوديم 
و همين سيستم بود كه در فينال ليگ قهرمانان 2پنالتي عليه 
پرسپوليس اعالم كرد. گويا بعد از آن ماجراي تلخ، ديگر ضرورت 
استفاده از كمك داور ويدئويي هم از بين رفت و كار اين فناوري 
به پايان رسيد. انگار هدف كنفدراسيون فقط اين بود كه مهدي 
شيري را خراب كند؛ هرچند هند شيري در فينال آنقدر تابلو 
بود كه به قول فرنگي ها از هواپيما هم مي شد آن را ديد! به هر 
حال با حذف VAR شانس فوتبال ايران براي كسب ميزباني 
در مراحل بعد افزايش يافت، چون يكــي از كمبودهاي ما از 

موضوعيت ساقط شد.

در ادامه مسابقات هفته بيستم ليگ 
برتر، دوشــنبه 2بازي برگزار شد 
كه هر 2بــا پوشــش تلويزيوني 
عالي همراه بود. در تهران گل اول 
گل گهر به پيكان را مرتضي تبريزي 
زد كه بحث هاي فراواني در مورد هند 
بودن آن وجود داشــت، اما هرگز اين صحنه از زاويه اي پخش 
نشد كه بتوان اظهارنظر قطعي در موردش كرد. در اصفهان هم 
كه معموالً تصويربرداري ها خوب است، در مسابقه سپاهان با 
نفت مسجدسليمان شاهد عجيب ترين پوشش ممكن بوديم. 
نيمه اول كه اصال صحنه آهسته پخش نشد، نيمه دوم هم يك 
مشت تصوير تكه و پاره داشتيم. گويا يكي از مشكالت درگيري 
تصويربرداران با يگان ويژه بوده كه باعث شده بخشي از بازي فقط 
با يك دوربين فيلمبرداري شود. جام ملت ها حيف است، انصافا 

ما با اين شرايط بايد ميزبان جام جهاني باشيم!

كاروان استقالل براي حضور در مرحله 
گروهي ليگ قهرمانان آســيا راهي 
عربستان شد و اين در حالي است 
كه مراحل اخذ ويزاي فرزاد مجيدي 
به مشكل خورد. در واقع تمام اعضاي 
كاروان استقالل راهي عربستان شدند، 
غير از داداش مجيدي كه تا لحظه تنظيم اين مطلب تالش ها براي 
گرفتن ويزاي او ادامه داشت. روشن نيست دليل اينكه عربستان در 
مرحله اول به فرزاد ويزا نداده چيست، اما اگر از ما مي پرسيد حس 
مي كنيم آنها متوجه منظور استقاللي ها نشده اند. يعني نفهميده اند 
مقصود از »كمك سرپرست« چيست. احتماال تنها باشگاهي كه در 
جهان چنين پستي دارد استقالل است و عربستاني ها از تماشاي 
اين عبارت حيرت كرده اند. در هر صورت اميدواريم كارشكني ها 
پايان بيابد و فرزاد مجيدي به عنــوان كليدي ترين عضو كاروان 

استقالل هر چه سريع تر به اردوي اين تيم اضافه شود!

متريكا

  مصدومان رئال
كروس كه مدتي است با درد بازي مي كند و در 20 
دقيقه پاياني دردش بيشتر مي شود، روز شنبه موفق 
شد نخســتين گل عمرش را در ال كالسيكو بعد از 
17بازي به ثمر برساند. او مي تواند بازي كند اما با درد. 
كريم بنزما بعد از ال كالسيكو دستش خونريزي كرد. 
كريم از سال 2019با انگشت شكسته بازي مي كند 
اما در پايان فصل مجبور است دست شكسته اش را 
جراحي كند. لوكاس واســكس در بازي شنبه شب 
پس از برخورد با بوسكتس دچار پارگي در لگامنت 
زانو شد و ادامه فصل را از دست داد. اين آخرين بازي 
او با پيراهن رئال بود چون در پايان فصل آزاد مي شود 
و مي تواند رايگان به تيمي ديگــر برود. او اين فصل 
26بار در پست مدافع راســت و 8بازي هم به عنوان 
وينگر به ميدان رفته و 7گل و 2 پاس گل در بهترين 
فصلش ثبت كرده اســت. واسكس پنجاه وسومين 
مصدوميت اين فصل رئال مادريد بود كه يك ركورد 
تاريخي است و فصل هم هنوز به پايان نرسيده است. 
تمام بازيكنان رئال مادريد در مجموع 170بازي را 
به دليل مصدوميت در اين فصل از دســت داده اند. 
كارواخال هم تازه كار با توپ را آغاز كرده و قطعا به 
بازي امشب نمي رســد. با سرخيو راموس مصدوم و 
رافائل واران كرونايي 4 مدافع زيدان براي اين بازي در 

دسترس نيستند. والورده هم در بازي با بارسلونا دچار 
مصدوميت شد و 2 روز در سالن وزنه زد و در تمرين 
گروهي حاضر نبود. او احتماال با آمپول مسكن به اين 
بازي مي رســد و خطر آن را هم مي پذيرد. ادن آزار 
هم به اردو دعوت نشده است. از همه عجيب تر مورد 
راموس است. خيلي كم مصدوم بود، به كوويد-19هم 
دچار شده اســت. البته بدون كرونا هم به بازي هاي 

اين ماه نمي رسيد.

  مصدومان ليورپول
هندرسون كاپيتان ليورپولي ها در چند هفته آخر 
ليگ برتر به ميادين برمي گردد اما در بازي امشــب 
غايب اســت. ويرجيل فان دايك كه در بازي رفت 
مقابل اورتون پس از برخورد با پيكفورد ادامه فصل را 
از دست داد. ماتيپ و جو گومز ديگر مدافعان مركزي 
ليورپول هم آسيب ديدگي طوالني دارند. كورتيس 
جونز هم مصدوم است و از ليست بازي با استون ويال 
هم خط خورده بود. به نظر مي رســد كلوپ از مثلث 
واينالدوم، فابينيو، تياگو كه 2 روز پيش 30ساله شد 
در خط هافبك استفاده كند و مثلث ژوتا، صالح و مانه 
كه پريروز 29ساله شد را در خط حمله به كار گيرد. 
مشكل اصلي او غايبان در خط دفاع هستند. در 6بازي 
گذشته زوج كاباك و فيليپس در مركز خط دفاعي به 

ميدان رفته اند و 4 كلين شيت ثبت كرده اند.

  دقيقه90
گل الكساندر آرنولد به استون ويال در دقيقه 1+90به 
ثمر رسيد، اين ســي وهفتمين گل پيروزي بخش 
ليورپول در تاريخ ليگ برتر انگليس بود كه در دقيقه 
90يا پس از آن به ثمر مي رســد؛ حداقل 12مرتبه 

بيشتر از ديگر تيم هاي حاضر در اين تورنمنت.

  بي پنالتي
رئال مادريد از ال كالسيكوي رفت به اين سو حتي يك 
ضربه پنالتي هم در اين 24مسابقه به دست نياورده 
اســت. كريم بنزما بدون پنالتي 19گل در 26بازي 
الليگايي به ثمر رســانده و 6پاس گل داده اســت. 
بنزما 70گل در ليگ قهرمانان اروپا به ثمر رسانده و 
مي خواهد از ركورد رائول گونزالس )71( پيشي بگيرد 

و چهارمين گلزن تاريخ در مسابقات شود.

   كورتوا
ادن آزار مقابل ليورپول وقتي كه پيراهن چلسي را 
بر تن مي كرد عملكرد خوبي داشــت و در 18بازي 
موفق شــده 7گل و 2 پاس گل را ثبت كند و البته 
6برد در برابر 8باخت. او به اين بازي هم نرسيد. تيبو 

كورتوا هم در آنفيلد 4بازي انجام داد و فقط يك گل 
دريافت كرد.

   داور
داور هلندي، بيــورن كوئيپرس، بــازي ليورپول و 
رئال مادريد را قضاوت خواهد كرد. او همان داوري 
اســت كه دهمين قهرماني رئال در ليگ قهرمانان 

را سوت زد.

   روزه داران
محمد صالح 28گل تا اين جاي فصل به ثمر رسانده 
اما آمار گلزني مانه آب رفته اســت. مانه فصل قبل 
22گل در 47بازي زده بود و ايــن فصل 12گل در 
40مسابقه. اين دو بازيكن مسلمان ليورپول امروز 

روزه بوده اند. در رئال هم كريم و زيدان مسلمان اند.

   رويارويي ها
رئال مادريد در مجموع تمــام رقابت ها در 41ديدار 
مقابل حريفان انگليســي قرار گرفته  كه حاصل آن 
17برد، 11مســاوي و 13باخت بوده است. درسوي 
مقابل ليورپول نيز 45رويارويي با حريفان اسپانيايي 
در تمــام رقابت ها داشــته  كه حاصــل آن 16برد، 

17باخت و 12مساوي بوده است.
نفت مسجدسليمان با هدايت محمود فكري 

توانست سپاهان را در اصفهان متوقف كند و 177
باعث خوشــحالي رقباي اين تيم در صدر 
جدول شود. جالب است بدانيد سپاهان تا 
پيش از اين مسابقه، فقط در يك بازي موفق به گلزني نشده بود و كلين شيت 
نفت مسجدسليمان مقابل اين تيم دومين كلين شيت اين فصل يك تيم در 
مقابل شاگردان نويدكيا است. تا پيش از هفته بيستم، سپاهان فقط در 
مقابل پرسپوليس موفق به گلزني نشده بود كه آن بازي در ورزشگاه آزادي 
بدون گل مســاوي به پايان رســيد. حتي خود فكري هم پيش از اين با 
استقالل مقابل سپاهان نتوانسته بود دروازه تيمش را بسته نگه دارد و 2بر 
صفر شكســت خورده بود. ســپاهان حاال 177دقيقه اســت گل نزده؛ 

طوالني ترين زماني كه اين تيم در ليگ جاري در حسرت گل مانده است.

 درست در همان روزي كه سپاهان در گل 

نزدن ركورد خودش را شكســت، در گل 315
نخوردن هم از ركورد قبلي اش عبور كرد. 
زردپوشــان اصفهاني كه در ابتداي فصل 
گل هاي زيادي دريافت مي كردند حاال چند هفته اي اســت كه راه گل 
نخوردن را هم ياد گرفته اند. آنها طي 6بازي اخير فقط يك بار دروازه شان 
باز شده كه آن هم در جريان برد 6 بر يك مقابل آلومينيوم اراك بوده است. 
پيش از گلي كه آلومينيوم وارد دروازه سپاهان كرد، زردها 235دقيقه گل 
نخورده بودند. بعد از اين گل هم سپاهان دوباره گل نخوردن را آغاز كرد و 
حاال 315دقيقه است زردها گلي دريافت نكرده اند. اين نخستين بار در 
فصل جاري است كه شــاگردان نويدكيا 3كلين شــيت متوالي براي 
خودشان ثبت مي كنند. ســپاهان طي 5بازي در نيم فصل دوم يك گل 

خورده درحالي كه نيم فصل اول در همين 5بازي 7گل خورده بود.

 توقف مقابل نفت مسجدسليمان باعث شد 

سپاهان در شكســتن ركورد پرسپوليس 06
ناكام بماند. سپاهان بعد از 6پيروزي متوالي 
مقابل نفت قرار گرفته بــود، درحالي كه 
پرسپوليس هم پيش تر بعد از 6پيروزي متوالي به نفت آبادان امتياز داده 
بود. اگر اصفهاني ها بر نفت مسجدسليمان پيروز مي شدند نخستين تيم 
فصل جاري بودند كه به 7برد متوالي مي رســيد. اما اين اتفاق رخ نداد و 
همانند پرسپوليس كه مقابل نفت آبادان بدون گل متوقف شده بود، آنها 
هم مقابل يك نفت ديگر از خوزستان متوقف شدند. حاال 2 تيم كه با امتياز 
مساوي در صدر قرار دارند ركورد بردهاي متوالي را هم به طور مشترك در 
اختيار گرفته اند. سپاهان در شكست ناپذيري هم به ركورد 7بازي رسيد، 

درحالي كه پرسپوليس 10بازي است شكست نخورده است.

پنجشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴00

جمعه ۳ ارديبهشت ۱۴00

نساجی مازندران- سپاهان

آلومینیوم - پیكان

نفت مسجدسلیمان - مس رفسنجان

گل گهر- صنعت نفت آبادان

21:00

20:40

ليگ برتر-  هفته   بيست و يکم

رئال مادريد در ديدار رفت دور يك چهارم پاياني ليگ قهرمانان اين فصل موفق شــد نتيجه برد ۳ بريك  فينال كي يف ۳ فصل قبل را مقابل ليورپول تکرار كند، آن هم درحالي كه هر دو تيم هر دو مدافعان 
مركزي اصلي خود را در اختيار نداشتند. حاال رئال در فاصله يك هفته اي بين بازي رفت و برگشت موفق شده يك پيروزي روحيه بخش و استراتژيك ۲ بريك هم در ال كالسيکو به دست آورد. به فاصله يك روز 
ال كالسيکوي بسکتبال را هم با نتيجه 87-85برد كه نتيجه مثبتي روي روحيه بازيکنان فوتبال اين باشگاه گذاشت. ليورپول هم در اين فاصله ۲ بريك استون ويال را برده و شکست عجيب و تاريخي 7بر۲ديدار 
رفت را جبران كرده است. زيدان كه در بازي هاي ساده به حريفان ضعيف امتياز مي دهد اما در بحران ها و مسابقات بزرگ جبران مي كند، براي اين بازي هم دستش بسته است. ليورپول از ۲۳ بازي گذشته خود 
در آنفيلد در ليگ قهرمانان اروپا تنها ۳بازي )در مقابل رئال مادريد، اتلتيکو مادريد، آتاالنتا( باخته است. در تاريخ ليگ قهرمانان 79درصد تيم هايي كه ديدار رفت را ۳ بريك برده اند موفق به صعود شده اند 
غيراز ۴ تيم؛ پي اس وي )۱97۱(، گراس هاپرز )۱978(، كايزرسالترن )۱98۲( و پاري سن ژرمن )۱99۳(. ليورپول ۲ فصل پيش كه قهرمان شد، بازي باخته ۳ بر صفر در نوكمپ را با پيروزي ۴ بر صفر در آنفيلد 

مقابل بارسلونا جبران كرده بود.

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم

امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تیم رتبه

20118127101741پرسپولیس1

20125335191641سپاهان2

1997322121034استقالل3

198562320329گل گهرسیرجان4

207761514128مس رفسنجان5

328-2061041922آلومینیوم اراک6

186931711627فوالد7

27-197661717تراکتور8

25-196761515صنعت نفت آبادان9

325-206771821پیكان10

224-196671921شهر خودرو11

421-204971317نفت  مسجدسلیمان12

718-203981017سايپا13

717-193881825ذوب آهن14

916-2044121625نساجی مازندران15

1810-2017121331ماشین سازی تبريز16

جمعه ۱7 ارديبهشت ۱۴00

شنبه ۱8 ارديبهشت ۱۴00

استقالل - ذوب آهن

سپاهان- پرسپولیس

مس رفسنجان- نساجی

صنعت نفت آبادان- آلومینیوم

ماشین سازی- سايپا

پیكان تهران - تراکتور

21:15

20:45

21:15

21:20

هفته بيست و دوم

پنجشنبه ۲6 فروردين ۱۴00
پديده - ذوب آهن

20:30

ليگ برتر-  هفته  بيستم 

نصف رئال مقابل سه چهارم ليورپول
رئال مادريد بعد از برد روحيه بخش در ال كالسيكو پا به آنفيلد مي گذارد؛ آيا كام بك جديدي در كار است؟

مشكالت مالي باشگاه صنعت نفت آبادان هنوز حل نشده و ظاهرا تحمل اين شرايط ديگر براي 
سرمربي اين تيم سخت شده است. پورموسوي 2هفته پيش هم تصميم به كناره گيري از هدايت 
صنعت نفت گرفت كه مسئوالن باشگاه او را از تصميمش منصرف كردند. در چند روز گذشته هم 
مديران استاني و باشگاه وعده داده بودند در 72ساعت منابع مالي براي حمايت از اين باشگاه را 
تامين كنند كه اين مسئله هنوز تحقق نيافته است. پورموسوي به ورزش3گفته است: »هواداران 
نگران تيم هستند و اين نگراني كامال قابل احترام است. كاش مديران هم به همين ميزان نگران 
باشــگاه و آينده تيم بودند و صرفا با حضور در صفحات مجازي، استوري و شعار حمايت خود را 
اعالم نمي كردند. تا كي بايد پيش بازيكنان ريش گرو بگذارم و از آنها بخواهم كه اعتصاب نكنند 
و احترام پيراهن و هواداران را نگه دارند؟ من شرمنده هواداران هستم و نمي خواهم اين باشگاه 
بااصالت با مشكل مواجه شــود و در جدول پايين بيايد. اما بازيكنان هم حق دارند و پاي آينده 
و زندگي آنها درميان است. خودم شخصا جلسه اي در تربيت بدني استان داشتم اما هيچ پاسخ 
اميدواركننده اي ندادند و گفتند هيچ حمايت و كمكي نمي توانند بكنند.« همزمان با خستگي 
پورموسوي از وضعيت بحراني صنعت نفت، شايعاتي هم درخصوص پيوستن او به سايپا مطرح 
شده است. او ديروز در گفت وگويي كوتاه به خبرنگار همشهري ورزشي گفت: »به احترام مردم 

آبادان فقط تا عصر امروز صبر مي كنم و اگر پول به باشگاه نيايد قطعا جدا مي شوم.«
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اســتقالل براي حضــور در 
مسابقات مرحله گروهي ليگ 
قهرمانان آســيا در عربستان 
مستقر شده، خوشبختانه تمام تست هاي كرونا منفي 
بوده و همه  چيز آماده است تا آبي ها كارشان را از بامداد 
جمعه با حضور مقابل االهلي عربستان آغاز كنند. در 
اين ميان فرهاد مجيدي، سرمربي استقالل هم فرصت 
دارد تا براي نخستين بار بخت خودش را در مسير كسب 
ستاره سوم با استقالل بيازمايد. فصل گذشته هدايت 
آبي پوشــان در ليگ قهرمانان آســيا برعهده مجيد 
نامجومطلق گذاشته شد، اما حاال مجيدي فرصت دارد 
از نقطه صفر اين تورنمنت كار را دست بگيرد و هر طور 

مي خواهد پيش برود.

   4 ماه پيش چه گفت؟
طبيعتا پيش از نخســتين بازي مرحله گروهي اصال زمان 
مناســبي براي حرف زدن در مــورد قهرمانــي و اينطور 

چيزها نيســت، اما چــه كنيم كه خود فرهــاد مجيدي 
توقعات مان را باال برده اســت. فصل گذشته بين 
او و احمد ســعادتمند، مديرعامل وقت استقالل 
درگيري شــديدي به وجود آمــد. به دنبال اين 
اتفاق مجيــدي بعد از شكســت در فينال جام 
حذفي برابر تراكتور از تيم كنار گذاشــته شد و 

مجيد نامجومطلق هدايت استقالل را در ليگ 
قهرمانان آســيا برعهده گرفت. استقالل 

در مرحله يك هشــتم نهايي از اين 
مسابقات اوت شد، اما پرسپوليس 
به فينال رســيد. در شرايطي كه 
سرخپوشــان روز 29آذر سال 
گذشته بايد فينال ليگ قهرمانان 
را برگــزار مي كردند، مجيدي 
روز 19آذر در مصاحبــه اي 
عجيب اعالم كرد اگر از حمايت 
مديران باشــگاه برخوردار بود، 
مي توانست تيمش را به فينال 

برســاند. اين عين كلمات فرهاد 
است: »مديريت در فوتبال خيلي 

مهم اســت. اگر مديريت پشتيبان 
من بود، اين روزها بايد به فكر سفر به 

قطر براي فينال آسيا بوديم.« اين يعني 
مجيدي عالوه بر اطمينان از پيروزي برابر 
تمام رقباي گروهي و حذفي، حتي براي 

پرسپوليس هم شانسي قائل نبود و عقيده داشت اگر نيمكت 
استقالل در اختيار خودش مي ماند، مي توانست با كنار زدن 
ســرخ ها به عنوان بهترين تيم غرب قاره راهي بازي نهايي 
شود. خب پارسال كه اين اتفاق رخ نداد، اما امسال همه  چيز 
آماده است تا ادعاي مجيدي در عمل به چالش كشيده شود.

   با مديران مشكل نداري، تيمت هم خوب است
هم اكنون هيچ خبري از اصطــكاك و اختالف بين فرهاد 
مجيدي و مديران باشــگاه وجود ندارد. در ظاهر همه  چيز 
اوكي اســت و برخالف گذشــته، او ارتباط خوبي با مددي 
مديرعامل تيم دارد. حتي در جريان اعزام تيم به عربستان 
هم فرهاد دسته گل اهدايي كادر پرواز را نپذيرفت و گفت آن 
را به مددي تقديم كنند؛ در همين حد شاعرانه! بنيه انساني 
اســتقالل هم واقعا خوب اســت و كلي بازيكن دارد. شايد 
مهم ترين ريزش استقالل نســبت به فصل گذشته جدايي 
علي كريمي باشــد، اما در عوض اين تيم هــم دروازه بان 
خريده، هم مدافع و هافبك. پس بعيد به نظر مي رسد مانعي 
براي موفقيت وجود داشته باشد. فرهاد بايد نشان بدهد 
اگر فصل گذشته هم ســر جايش مي ماند تيم را 
موفق مي كرد و ادعاهــاي 4 ماه قبلش صرفا در 
راستاي تخريب مديرعامل پيشين باشگاه نبوده 
است. زمان اثبات همه اينها هم همين حاالست.

   مثل فينال حذفي نشود
البتــه مجيدي قبــال يك بــار بين 
هــواداران بدقول شــده كه اين 
داســتان مربوط بــه فينال 
جام حذفي فصل گذشــته 
پارســال  او  مي شــود. 
بعد از قبول جانشــيني 
اســتراماچوني وعده داد 
تيمــش را قهرمان جام 
حذفي كند، اما در فينال 
برابر تراكتور غافلگير شد 
و با نتيجه 3بر 2شكست 
خورد. حاال فرض مي كنيم 
اين يك اتفاق بوده، اما براي 
كسي كه راحت حرف از صعود 
به فينال آسيا مي زد، آسان ترين 
كار بايــد بــاال رفتــن از مرحله 
گروهي باشد. بفرماييد فرهادخان؛ 

اين گوي و اين ميدان.

  بفرماييد فرهادخان!
 يادآوري اظهارنظر 99/9/19به سرمربي استقالل

 اين گوي و اين ميدان

مرحله گروهي رقابت هاي ليگ قهرمانان 
آسيا از امشب در عربستان، امارات و هند 
آغاز مي شود و 4تيم ايراني كار خود را در 
گروه هاي 2تا 5اين رقابت ها آغاز مي كنند. 
البته استقالل كه در گروه سوم حضور دارد 
بازي هايش كمي ديرتر از ساير تيم ها آغاز 
مي شود اما 3نماينده ديگر ايران همگي 
امشــب به ميدان مي روند. استقالل در 
گروهC با االهلي عربستان، الدوحيل قطر 
و الشرطه عراق همگروه است و بازي هاي 
اين گروه از فردا )پنجشنبه( آغاز خواهد 
شد. فردا شب از ساعت22:15 الدوحيل 
با الشــرطه بازي مي كند و استقالل هم از 
ساعت 45دقيقه بامداد به مصاف االهلي 
مي رود كه ميزباني اين گروه را هم عربستان 
به عهده گرفته اســت. اســتقالل فصل 
گذشته هم با االهلي و الشرطه همگروه بود 
و فقط الدوحيل حريف تازه اي براي آبي ها 

محسوب مي شود.

   ما نايب قهرمانيم، شما چه خبر؟
اولين تيم ايراني كه امشــب بــازي اش را در 
ليگ قهرمانان آسيا آغاز مي كند، پرسپوليس 
خواهد بود. قرمزپوشان فصل گذشته آخرين 
تيم ايراني بودند كه ايــن رقابت ها را به پايان 
رساندند و امســال هم نخستين تيم خواهند 
بود. البته فوالد چند روز قبل در بازي پلي آف 
به مصاف العين رفت تا مجوز حضور در مرحله 
گروهي را به دســت بياورد. اما نخستين تيم 
ايراني كه بازي هايــش را در مرحله گروهي 
آغــاز مي كند پرســپوليس اســت كــه از 
ساعت19امشــب به مصاف الوحده مي رود؛ 
نيم ســاعت زودتر از تراكتور و 3ساعت ونيم 
زودتر از فوالد. حريف پرسپوليس در نخستين 
بازي گروه پنجم، تيم الوحده امارات خواهد 
بود. پرسپوليس صدرنشين ليگ ايران است 

و خوشــحال از اينكه با توقف سپاهان در روز 
دوشنبه صدرنشــيني اش در اين ليگ حفظ 
شده اســت. اما الوحده در جدول 14تيمي 
ليگ امارات، رتبه هفتم را در اختيار دارد؛ يك 
رتبه پايين تر از العين كه 4روز قبل تر مقابل 
فوالد ايران به ســختي شكست خورد. با اين 
شرايط، بازي با الوحده مسابقه سختي براي 
پرسپوليس به نظر نمي رسد. مگر اينكه اتفاق 
غيرمترقبه اي بيفتد يا مهاجمان پرسپوليس 
دوباره روي دور فرصت ســوزي باشند و كار 

را براي نايب قهرمان آســيا سخت 
كنند. تنها غايب پرسپوليس 

ســعيد آقايي است كه به 
كرونا مبتال شده و فعال 
در تهران مانده است. 
در الوحده هم محمد 
برغش، مدافع كليدي 
اين تيم و اســماعيل 

مطر ســتاره 38ســاله 
اماراتي هــا به دليــل 
مصدوميــت غايب اند. 
مطر در اين فصل 20بار 

براي الوحده به ميدان رفته و 7گل نيز به ثمر 
رسانده بود.

   مصــاف تراكتور با حريف آشــناي 
ايراني ها

نيم ساعت بعد از اينكه بازي پرسپوليس در 
ورزشــگاه جواهر لعل نهروي هند آغاز شد، 
كيلومترها آن طرف تر در امارات تراكتوري ها 
هم فصل جديد ليگ قهرمانــان را در مقابل 
پاختاكور ازبكستان آغاز مي كنند. تراكتور در 
گروه دوم با پاختاكور، شارجه امارات و 
نيروي هوايي عراق همگروه است 
كه 2تيم ديگر 3ساعت بعد از 
بازي تراكتور مقابل هم قرار 
مي گيرند. حريف تراكتور 
تيم سرســختي است كه 
از قضا فصل گذشــته هم 
آخرين بــازي اش را مقابل 
ايراني ها برگــزار كرد و 
از دور رقابت ها حذف 
شــد. پاختاكور سال 
گذشــته از گروهش 

صعود كرد و به جمع 16تيم برتر آسيا رسيد. 
اين تيم در مرحله يك هشتم استقالل ايران را 
حذف كرد و در يك چهارم با شكســت مقابل 
پرسپوليس از دور مســابقات كنار رفت. در 
واقع نبرد امشــب با تراكتور ســومين بازي 
پياپــي پاختاكور بــا يك حريــف ايراني در 
ليگ قهرمانان آسياســت. پاختاكور در ليگ 
ازبكستان با اقتدار و با فاصله 12امتياز نسبت 

به تيم دوم در صدر جدول قرار دارد.

   نكونام – ژاوي؛ آسيا با طعم الليگا
و اما فوالد كه با حذف العيــن امارات تبديل 
به چهارمين تيــم ايراني حاضــر در مرحله 
گروهي ليگ قهرمانان شــد. فوالد با برتري 
4گله مقابــل العين خيلي هــا را به موفقيت 
در اين مرحله اميــدوار كرده، اگرچه اين تيم 
نسبت به ســاير ايراني ها در گروه سخت تري 
قرار دارد و براي صعود بايد راهش را از ميان 
السد قطر و النصر عربستان باز كند. هر دو تيم 
السد و النصر فصل گذشته از گروه خود صعود 
كردند و تا مراحل حذفي باال آمدند. هر دو تيم 
هم مقابل پرسپوليس شكست خوردند و يكي 
در يك هشــتم و ديگري در نيمه نهايي از دور 
مسابقات حذف شدند. النصر امسال نسبت به 
فصل گذشته نتايج ضعيفي در ليگ عربستان 
گرفته و هم اكنون رتبه پنجم را دارد. اما السد 
كه امشــب اولين حريــف فوالدي ها خواهد 
بود قهرمان بي چون وچــراي ليگ قطر بوده 
و بدون شكســت به قهرماني اين مســابقات 
رسيده اســت. رويارويي جواد نكونام با ژاوي 
آن هم ســال ها بعد از جدال هاي اين دو در 
الليگا جالب و جذاب خواهد بود. بازي فوالد از 
ساعت22:30آغاز مي شود و دو تيم ديگر اين 
گروه يعني النصر عربستان و الوحدات اردن نيز 

همزمان مقابل يكديگر قرار مي گيرند.

اعتراض و گاليه هاي باشگاه پرسپوليس به ميزباني هندوستان 
در گروه پنجم ليگ قهرمانان آســيا همچنان ادامه دارد و آنها 
معتقدند كنفدراسيون فوتبال آســيا بايد ميزباني را به تهران 
مي داد. اين در حالي است كه در همين گروه الريان قطر و الوحده 
امارات هم حاضر هستند و بي سروصدا راهي گوا شده اند. هر دو 
تيم هم از كشورهايي مي آيند كه امكانات بسيار زيادي دارد و 
راحت مي توانستند ميزبان مرحله گروهي باشند. با اين حال آنها 
شكايتي ندارند و اين فقط پرسپوليس است كه شور كار را با غر 
زدن به ميزباني هندوستان درآورده. در مورد اينكه گوا چطور 
ميزباني اســت، بعد از پايان مرحله گروهي مي توان اظهارنظر 
كرد. حتي به اين هم كار نداريم كه كنفدراسيون فوتبال آسيا 
به مسائلي مثل تحريم ايران و ناتواني شركاي تجاري اش براي 
فعاليت در تهران اشاره كرده است. االن فقط يك پرسش ساده 
از پرسپوليسي ها داريم؛ اينكه درصورت موافقت كنفدراسيون، 
ورزشگاه پيشنهادي دوم شان براي ميزباني از مسابقات اين گروه 
كدام بود؟ طبيعتا بازي هاي هر گروه بايد در 2 ورزشگاه برگزار 
شود. ما آزادي را داريم كه وضعش مناسب است؛ ورزشگاه دوم 
چه؟ آيا استاديوم شهداي شهر قدس شرايط ميزباني دارد؟ آيا 
چمن خراب اين زمين اجازه برگزاري بازي آسيايي را مي دهد؟ 
وضعيت استاديوم تختي كه از اين هم بدتر است و مدت هاست 
خبري از آن نداريم. البته مي توان به استاديوم كوچك دستگردي 
هم اشاره كرد، اما آنهايي كه بازي هفته گذشته سپاهان و سايپا 
را ديدند مي دانند كه اين زمين چه چمن افتضاحي دارد. با اين 
دارايي ها، االن واقعا حس مي كنيد AFC ظلم كرده كه ميزباني 

را به پرسپوليس نداده است؟

در آستانه حضور 4 نماينده فوتبال ايران در مرحله گروهي ليگ 
قهرمانان آسيا، باشگاه تراكتور به رئيس سازمان صداوسيما نامه 
نوشته كه حتما بايد مســابقات سرخپوشان تبريزي هم مثل 
پرسپوليس و استقالل از شبكه سوم سيما پخش شود. ظاهرا 
بنا بر اين است كه مسابقات ســرخابي هاي پايتخت از شبكه 
ســوم و ديدارهاي تراكتور و فوالد از شبكه ورزش روي آنتن 
برود. البته اعتراض تراكتور در اين مورد جديد نيست و احتماال 
مثل دفعات قبلي به جايي نخواهد رسيد. فارغ از اينكه حق با 
تيم تبريزي هست يا نه، در مجموع به نظر مي رسد تمركز بيش 
از حد تراكتوري ها روي چنين مسائلي باعث شده ظرفيت مالي 
و فني اين باشگاه براي دستيابي به موفقيت هاي بزرگ تر هدر 
برود. مرور كنيد و ببينيد مسئوالن تراكتور مخصوصا در 3سال 

اخير انرژي شان را صرف چه مسائلي كرده اند.

   شبكه3؟ چقدر مهم است؟
مدت هاست كه تراكتوري ها اصرار دارند مسابقات شان به جاي 
شبكه ورزش از شبكه سوم سيما پخش شــود. اين خواسته 
مكررا مطرح مي شود، درحالي كه شايد توجيه چنداني نداشته 
باشد. سياست صداوسيما اين است كه پرسپوليس و استقالل 
به خاطر برخورداري از هوادار در سراســر كشــور روي آنتن 
شبكه3 باشــند. حتما تراكتور هم بيرون تبريز هوادار دارد، 
اما منصفانه بايد گفت وضعش از اين نظر با ســرخابي ها قابل 
مقايسه نيســت. در همين دوران كرونا و با همه پرهيزها هم 
هر بار سرخابي ها براي بازي به شــهري ديگر رفتند كمپين 
چشمگير استقبال از آنها تشكيل شد. به عالوه وقتي در تبريز 
دسترسي به شبكه ورزش وجود دارد، واقعا چه فرقي مي كند 
مسابقات اين تيم از كدام كانال پخش شود؟ موضوع جنبه فني 
دارد يا فقط از ســر كل كل با قرمز و آبي پايتخت است؟ يقين 
بدانيد اگر با محاســبه نرخ آگهي ها پخش مسابقات تراكتور 
از شــبكه3 براي صداوســيما صرف مي كرد، آنها يك دقيقه 
هم معطل نمي كردند. شــايد باالخره يك روز بايد اين اصرار 

تمام شود.

   ماجراي آديداس به كجا كشيد؟
در آستانه حضور تراكتور در فصل جديد ليگ قهرمانان، خيلي 
بي سروصدا برند پوشاك اين تيم هم تغيير كرد. اين در حالي 
است كه سرخپوشان تبريزي در ماه هاي گذشته از برند معتبر 
آديداس استفاده مي كردند و اين مســئله مايه تفاخر مالك 
باشــگاه هم بود. محمدرضا زنوزي ادعا مي كرد تراكتور تنها 
تيمي ايراني است كه با آديداس قرارداد دارد. خيلي ها اين ادعا 
را زير سؤال بردند و مدعي شدند تراكتور فقط لباس هايش را از 
اين كمپاني مي خرد. نهايتا هم همين چند روز پيش داستان 
آديداس به پايان رسيد، بي آنكه بدانيم اين اصال چه افتخاري 
بود. حقيقتا كاش در اين باشــگاه مردمي، نگاهي عميق تر به 

مسائل وجود مي داشت.

   داستان خارجي ها
 محمدرضا زنوزي در نخســتين روزهاي تملك تراكتور شور 
و اشتياق زيادي داشت و در چندين مصاحبه مدعي شد اين 
باشــگاه با بازيكناني قرارداد خواهد بست كه نظيرشان هرگز 
وارد ايران نشده اســت. نتيجه اين رويكرد كه به نظر مي رسد 
بيشــتر معطوف به خودنمايي و رفتارهاي ويتريني بود، شد 
چند ميليون دالر غرامت كه از جيب قرمزهاي تبريزي رفت. 
انواع و اقسام مربيان و بازيكنان خارجي نامدار، اما بي اشتياق 
و ناكارآمد با تراكتور قرارداد بستند و با شكايت هاي عريض و 
طويل به فيفا، اصل و فرع پول شــان را گرفتند. هيچ كس هم 
نفهميد كمك فني امثال ليكنز، توشاك، دنيزلي، كنستانت، 
اروين و... به تراكتور چه بوده است؟ شايد اگر يك چهارم اين 
هزينه با هدف گذاري درســت و پرهيــز از خودنمايي هزينه 
مي شد، تراكتور تيمي مي بست كه قهرماني ليگ را به دست 
بياورد. در مجموع اين تيم محبوب، انرژي خيلي زيادي روي 
مسائل كاذب گذاشت و به نظر مي رســد اين رويه كم وبيش 

ادامه دارد.

نكته بازي

نكته فوتبال ايران

نوبت آسيا شد

كعبي: با السدي ها كري دارم

فوالد پــس از 4 تايي 
كردن العيــن امارات 
در پلي آف، حاال آماده 
نخستين ديدارش در مرحله گروهي مقابل السد شده است. 
حسين كعبي كه اين فصل به عنوان مربي روي نيمكت فوالد 
حضور دارد، به گفته خودش با سابقه بازي در السد انگيزه هاي 

خاصي براي بازي امروز دارد.

  برخالف پيش بيني ها خيلي راحت از سد العين عبور 
كرديد. فكر مي كرديد 4 گل بزنيد؟

حقيقتا بازي آســاني نبود اما خوشبختانه توانستيم با اقتدار صعود 
كنيم. بازيكنان فوالد مرد روزهاي سخت هســتند و توانستند به 

بهترين شكل ممكن خودشان را ثابت كنند.

  العين خيلي ضعيف بود يا فوالد خيلي خوب مقابل 
اين تيم بازي كرد؟

اگر بازي ما را با دقت ديده باشيد متوجه شده ايد كه تيم ما چگونه 
كارهاي تاكتيكي را در زمين پياده كــرد. ما در كادرفني 
روزها و ساعت ها وقت گذاشتيم و فيلم  بازي هاي العين را 
ديديم تا آناليز خوبي از آنها داشته باشيم. العين در 17 بازي 
گذشته اش پيش از ما عملكرد خوبي در فاز هجومي داشت 

و در هر بازي 2يا 3 گل زده بود. همين آمار نشان مي دهد 
العين تيم خوبي است اما با وجود اين بچه ها خيلي باهوش 

بازي كردند و به اين تيم فرصت گل ندادند. در 
مقابل زدن 4 گل به العيني كه نفرات خارجي 
خوبي دارد و با چند ملي پوش به زمين آمده 
بود، كار سختي بود. تمام هدف ما صعود 
بود و به چيزي جز اين فكر نمي كرديم، 
به همين دليل هم العيــن را برديم تا 
نشان دهيم فوالد مي خواهد با قدرت 

در آسيا بازي كند.

  به نظر مي رسد در 
نخستين بازي مرحله گروهي 
هم كار سختي پيش رو داريد 
چراكــه بايد با الســد و ژاوي 

روبه رو شويد.
بازي العين را فراموش كرده ايم و به 

فينال با السد فكر مي كنيم. هر بازي 
براي ما حكم فينال دارد. السد يك تيم 

حرفه اي و با مربي اش فوتبال باكالسي را به 

نمايش مي گذارد. اين تيم واقعا گردن كلفت است. درست است اين 
تيم در زمين فوق العاده كار مي كند اما ما هم فوالد هستيم و ترسي 
از آنها نداريم. ما به العين 4 گل زده ايم و فقط بايد مقابل السد تمركز 
داشته باشيم. در تورنمنت هاي ليگ قهرمانان جاي اشتباه نيست و 

يك لحظه غفلت كار دست ما خواهد داد.

  خودت به نوعي بايد رودرروي تيم ســابقت قرار 
بگيري

من در السد بازي كرده ام و شناخت خوبي از ساختار اين باشگاه دارم. 
شايد جالب باشد ولي بيشتر بازيكناني كه من كنار آنها در السد بازي 
كردم، االن جزو كادر مديريتي اين باشــگاه هستند و بعد از بازي با 
العين به من تبريك گفتند. من با بعضي از آنها رفاقت دارم اما رفاقت 
جاي خود و رقابت در زمين جاي خود. من به خودشان هم گفتم كه 
كار سختي مقابل ما دارند. من با آنها كري هم دارم و به همين خاطر 

اميدوارم هرطور شده اين تيم را شكست دهيم.

  ميزباني عربســتاني ها تا اينجاي كار چطور 
بوده است.

از روز اول ميزباني فوق العاده بوده اما االن چند روزي است در 
زمين تمرين مشكل داريم كه فكر كنم آن هم حل مي شود.

  چه مشكلي؟
متأســفانه اطراف زميني كه در آن تمرين مي كنيم 
خاكي اســت و وقتي باد مي آيد اين خاك فضاي 
تمرين ما را تحت تأثير قرار مي دهد. در اطراف 
زمين تمرين مشــغول ساختمان ســازي  
هســتند و اين موضوع بازيكنان را اذيت 
مي كند. البته قرار شده اين مشكل هم حل 

شود و زمين را عوض كنند.

  در پايان فكر مي كني 
فوالد از مرحله گروهي باال بيايد؟

من معتقدم هــر 3 تيم گــروه ما 
گردن كلفت هســتند و ما در گروه 
مرگ قرار داريم. فكــر كنم فوالد 
پس از 9 سال به آسيا برگشته و ما 
بايد مردم خوزستان را خوشحال 
كنيم. هــدف ما اين اســت كه در 
مرحلــه گروهي هــم نتايج خوبي 
بگيريم و بهترين عملكرد را داشته 

باشيم.

مربي فوالد امروز رودرروي تيم سابقش قرار مي گيرد. او در گفت و گو با همشهري از 
انگيزه هايش براي اين بازي گفته است

برنامه بازي ها

زخم خورده از جنگ هاي كاذب
از شبكه 3تا آديداس و ستاره هاي بي اثر؛ اين جدل ها 

جان تراكتور را گرفت

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

ليگ قهرمانان آسيا از امشب براي تيم هاي ايراني آغاز مي شود؛ پاختاكور كه پارسال را با ايراني ها تمام كرد امسال را با 
تراكتور آغاز مي كند، السد با ژاوي منتظر جواد الليگايي است و تيم هفتم امارات به مصاف پرسپوليس مي آيد

محمد زارعي
خبر نگار

بهروز رسايلي
خبر نگار

ورزشگاه پيشنهادي دوم پرسپوليس كدام بود؟
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كار آسان فرنگي كاران در آسيا

جدايي هادي ساعي از تيم ملي تكواندو 

پس از واكسينه شــدن ورزشــكاران پارالمپيكي حاال نوبت به 
المپيكي ها رسيده است. روز گذشــته ورزشكاران المپيكي در 
رشته هاي تكواندو، شمشيربازي و كاراته نخستين دوز واكسن 
چيني را دريافت كردند. قرار است كشتي گيران آزاد و فرنگي كه 
تعداشان 11نفر است طي روزهاي آينده براي دريافت واكسن 
مراجعه كنند. تا به حال ايران ۵۷ســهميه المپيك را كســب 
كرده ولي مجموع كاروان ايران با حضور مربيان و سرپرســتان 
بيش از 1۰۰نفر مي شود. در مرحله واكسينه كردن ورزشكاران 
پارالمپيكي چند نفري به دليل حساســيت به واكسن حاضر به 
دريافت واكسن نشــدند. بايد ديد از بين المپيكي ها چه كساني 

واكسن چيني را نخواهند زد.

مسابقات قهرماني آسيا در رشته كشــتي فرنگي آغاز شده و در 
روز اول مســابقات از ۵كشــتي گير ايران كه روي تشك رفتند 
4كشتي گير راهي ديدار نهايي شــدند و يك كشتي گير هم به 
ديدار رده بندي رفت. شاگردان محمد بنا سال گذشته در دهلي 
به راحتي قهرمان آسيا شدند و به نظر مي رسد امسال در قزاقستان 
هم كار سختي ندارند. درست است كه محمد بنا همراه تيمش در 
قزاقستان حضور دارد ولي چه كسي است كه نداند بنا تمام فكرش 
كســب ســهميه المپيك در وزن ۸۷كيلوگرم است. مسابقات 
كسب سهميه اواسط ارديبهشت ماه در بلغارستان برگزار خواهد 
شد و اين آخرين فرصت براي كسب سهميه المپيك محسوب 

مي شود .

هادي ساعي كه به عنوان مدير فني با تيم ملي تكواندو همكاري 
مي كرد، اعالم كرد 3ماه است با فدراسيون تكواندو قطع همكاري 
كرده است. ســاعي و فدراســيون تكواندو از مدت ها قبل روابط 
حسنه اي نداشتند و سر ماجراي درگيري در مسابقات ليگ، ساعي 
در كميته انضباطي فدراسيون با حكم محروميت هم مواجه شد. تا 
اينكه پرافتخارترين المپيكي ايران با كسب 2طال و يك برنز اعالم 
كرد ديگر در پســت مدير فني تيم ملي باقي نخواهد ماند. شايد 
ماندن هادي ساعي در فدراسيون بيش از رفتنش به سود تكواندو 
بود. آن هم در فاصله كمتر از 4ماه به المپيك كه مي توانست قوت 

قلبي براي ملي پوشان باشد.

نوبت واكسن المپيكي ها شد

امجديه 

شپتهياسمهزپمق
ورلامزاتهكيوس
لتاقارزواليتا
اودقدقلتكوكو
يمسولكدراتبت
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افقي:
1- بدون خطر- ازهم جداشده- 

هنرپيشه طنز
2- از سلسله هايي كه بيش 
از صد سال در ايران حكومت 

كردند- سربازخانه
3- دم بريده- همداســتان 

كليله- صدا
4- بــي ارزش و بي مصرف - 

ميت- تابناك
۵- اشــاره بــه دور- نوعي 

نارنگي- رويداد ناگوار
6- رهايي- نام سابق دشت 

آزادگان- كيف انگليسي
۷- كلمه هشــدار- پاينده- 
نويسنده كتاب »فتح خون«

۸- از شــهيدان هســته اي 
كشورمان

9- پســت فطرتي- منــزل 
آذري- شــيريني سوغات 

كرمانشاه
1۰- نفس خســـــته- از 
شــهر هاي مهم اســپانيا- 

آشكار
11- ژاندارم قديم- شــب 

سي ام آذر- »بله« انگليسي
12- برداشت خاص- ظرف 

هنري- شكوه و جالل
13- حبــس دائــم- نوعي 
پارچه براق- بهشــت ارم را 

بنا نهاد

14- اجــداد- داســتاني از 
هانس كريستيان آندرسن، 

نويسنده دانماركي
1۵- بــراي تســكين درد 
روي عضــو آســيب ديده 
مي گذارند- سبز تيره- زنگ 

گردن چهارپا
  

عمودي:
1- مســتطيل لوله شــده- 
جنگ جهانــي دوم با حمله 

هيتلر به اين كشور آغاز شد
2- ضمير جمــع- پاياني- 

ذكر حاجيان در مراسم حج
3- اسباب نزديكي به خدا- 
خبرگزاري ايتاليا- دست به 

كاري زدن
4- جاودانگــي- همگاني- 

ظرف سفالي بزرگ
۵- بيشــترين حد- گازي 
خفه كننده- پرنـــــده اي 

نوك دراز
6- نوعي پوست دباغي شده- 

تباهي- مدرك كارشناسي
۷- به دنيــاآوردن- ماجرا- 

گوشه اي در دستگاه نوا
۸- داخــل- مــاده اصلي 

شيشه- بيماري كم خوني
9- آرامــگاه- از پيامبــران 

بني اسرائيل- مردار
1۰- پايتخــت دانمارك- 

بزرگ ترين گوزن ايراني- بطن
11- شب ها در آسمان خودنمايي 

مي كند- زخم- اعشاري
12- وحشي- نابودشده- طاقت

13- بي همتا - ابــزار اضافه قابل 
تعويض- درجه بندي شده

14- سرباز نيروي دريايي- عمده و 
اساسي- اجاق كيك پزي

1۵- ميوه ضد يبوســت- كنايه از 
متملق و چاپلوس است

 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 | 3904
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

129456387
584137269
763928541
832561794
695374128
417289653
951742836
378695412
246813975

متوسط

4 1        
 8 5     9  
   3  1 2   
3    4     
  9 8  2 7   
    3    4
  2 6  9    
 7     5 1  
       8 2943758612

627419583
185362479
578936124
396241857
412875396
834127965
259683741
761594238

ساده

متوسط

413298675
285764391
796351248
361547829
549812763
827936154
152689437
978423516
634175982

سخت

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

ساده

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

قرار بود ايراني ها 4، 5 ســهميه المپيك بگيرند، 
قرار بود 15تيــم خارجي بيايد و قــرار بود اين 
تيم ها ورزشكاران قدر و نامي شان را بياورند، اما 
هيچ كدام از اين اتفاقات نيفتاد تا خيلي ها بگويند ميزبان كه فدراسيون دووميداني 
ايران باشد، استفاده اي را كه بايد از برگزاري جام بين المللي امام رضا)ع( مشهد 
مي برد، نبرده است. اين جام نخستين تورنمنت بين المللي بود كه دووميداني ايران 
بعد از انقالب در فضاي باز از آن ميزباني كرده بود. روزهاي گذشته مسابقات زنان 
به صورت داخلي و مسابقات مردان به شكل بين المللي برگزار شد. به نظر مي رسد 
مسائل مالي و ضعف مديريتي باعث شد تا مســابقات با آن كيفيتي كه قرار بود، 
برگزار نشود. از 15كشوري كه اعالم آمادگي كرده بودند، فقط 8تيم به ايران آمدند 

و از دووميداني كاران نامي هم كه در استارت ليست تيم ها بودند، خبري نشد.

  چرا در اين فصل؟ 
فصل زمستان كه فصل بدنســازي دووميداني كاران محسوب مي شود، به تازگي به پايان 
رســيده اســت. با توجه به فراگيري ويروس كرونا كمتر دونده اي در ماه هاي گذشــته 
در تورنمنت بين المللي شركت كرده است. در اين شــرايط بدن ورزشكار براي شركت 

در مســابقه اي كه قرار بوده است در آن به سهميه المپيك برســد، آماده نيست. يكي از 
كارشناسان دووميداني كه نمي خواهد نامي از او برده شود، مي گويد: »مهدي پيرجهان در 
4۰۰متر با مانع كه ركورد زير 49ثانيه دارد، چرا بايد در اين جام باالي ۵۰ثانيه مي دويد؟ 
اگر او قبل از اين جام در چند مسابقه ديگر شركت مي كرد، بهتر نتيجه مي گرفت.« هاشم 
صيامي، رئيس فدراسيون دليل برگزاري جام در اين مقطع از زمان را به ايسنا توضيح داده 
اســت: »ماه مبارك رمضان را در پيش داريم و بعد از آن هم انتخابات رياست جمهوري 
است. ديگر فرصتي نمي ماند.« جواب كارشناسان به او اين است كه اگر بعد از ماه رمضان يا 
روزهاي اول تير مسابقات برگزار مي شد، مشكلي پيش نمي آمد، اما به نظر مي رسد مسئله 
چيز ديگري است. گفته مي شــود بخش قابل توجهي از هزينه چندميلياردي اين جام را 
شهرداري مشهد پرداخت كرده اســت. همزمان با انتخابات رياست جمهوري، انتخابات 
شوراهاي شهر هم برگزار مي شود. فدراســيون اين نگراني را داشته كه شايد با تغيير در 

اعضاي شوراي شهر مشهد، تامين هزينه مسابقات با مشكل روبه رو شود.

   تفتيان بهانه آورد؟ 
عراق قهرمان اين جام شــد. ايران نه تنها نتوانســت قهرمان جام شــود، بلكه 9مدال 
طاليش را فقط در ماده هايي گرفت كه شركت كننده خارجي نداشتند. حسن تفتيان، 

سجاد هاشمي، كيوان قنبرزاده و... كه از اميدهاي طالي ايران بودند، دوم شدند. گفته 
مي شــود چرا عراق كه در دووميداني از تيم هاي درجه2آسياست توانسته به قهرماني 
برسد؟ عراقي ها زمستان كوتاه تري نســبت به ايران دارند و با برنامه ريزي هاي بهتر، در 
مسابقات بيشتري شــركت كرده بودند. اما چرا دونده 1۰۰متر ايران به نتيجه نرسيد؟ 
او كه در فرانسه اردو داشت و ماه هاي گذشته در چند تورنمنت هم دويده بود؟ تفتيان 
بعد از دومي مدعي شد كه كفش هايش را قبل از مسابقه دزديده اند. صيامي با طعنه به 
اين اتفاق گفته است: »تفتيان حواســش را جمع كند تا در المپيك كفش هايش را گم 
نكند.« اما بقيه بيش از صيامي از دست او دلخورند. يكي از مربيان مي گويد: »تفتيان با 
اين حرفش به همه بي احترامي كرد. مسابقات كه تماشــاگر نداشت يا داوران و مربيان 
كفش هاي او را دزديده اند يا ورزشكاران.« جواد خسروشيري، از مربيان تيم ملي هم اين 
توجيه تفتيان را نپسنديده است: »من نمي گويم كفش تأثيرگذار نيست، ولي نه در اين 
حد كه او با نفر اول اينقدر فاصله داشته باشد. او سهميه المپيك دارد، ورزشكار حرفه اي 
است و نبايد كفشش را گم كند. كنار حسن، ماســاژور، مستندساز و دوستانش بودند، 
چطور كفشش را گم كرده اســت؟!« تفتيان با اختالف 3صدم ثانيه بعد از حسين علي 

الحفاجي، دونده عراقي دوم شد.

  ضعف هايي كه به چشم آمد
در دوي ۵هزار متر، چند كبوتر وسط پيســت مزاحم دونده ها بودند، اما كسي نبود آنها 
را  از پيســت خارج كند. از بين اين همه نفراتي كه در ورزشگاه بودند، يك نفر نبود اين 
پرنده ها را به وسط چمن هدايت كند؟ دومين ايراد به دايره پرتاب بود. پرتابگران ديسك 
و وزنه بعد از مسابقه معترض شدند كه زميِن دايره، ليز بوده و اين در كارشان تأثير منفي 
گذاشته است. در سال هايي كه ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد تكميل شده، هيچ مسابقه 
دووميداني در اين پيست برگزار نشده و طبيعي اســت كه در طول زمان دايره پرتاب با 
مشكل روبه رو شود، اما چرا مسئوالن فني برگزاري مسابقات هفته هاي قبل روي كيفيت 
زمين پرتاب نظارتي نداشته اند؟ بازتاب خبري اين مسابقات هم خيلي راضي كننده نبود. 
در سايت فدراســيون عكس و خبري از اين مســابقات ديده نمي شود. به خاطر شرايط 

كرونايي، فدراسيون كمتر خبرنگار و عكاسي را براي پوشش مسابقات دعوت كرده بود.

  مهم برگزاري بود
با وجود همه ايرادات خيلي از افراد حاضر در دووميداني، برگزاري مســابقه بين المللي 
در ايران را اتفاق مهمي مي دانند. خسروشيري مي گويد: »بايد از 2جنبه اين مسابقه را 
بررسي كرد؛ يكي برگزاري و ديگري نتايج. اين ضعف خيلي بزرگي بود كه ما در كشورمان 
نمي توانستيم مسابقه بين المللي برگزار كنيم. با ميزباني يك تورنمنت بين المللي خيلي 
از افراد، داوران، مربيان و ورزشكاران درگير كار مي شوند و محك مي خورند. اصل قضيه 
اين بود كه ما توانســتيم اين تورنمنت را برگزار كنيم. ايرادهايي هم به برگزاري هست. 
باالخره كرونا تأثيرگذار بود. مسابقه هم زمان خوبي برگزار نشد، ولي در مجموع تالش 
خوبي شد.« خسروشيري هم از نتايج راضي نيست: »سال المپيكي است و هر ميزباني 
مي خواهد ورزشكارانش نتايج خوب و سهميه بگيرند، اما بچه هاي ما خوب نبودند. درست 

است زمان مسابقه خوب نبود، اما اين تلنگر خوبي به همه بود تا بيشتر تالش كنيم.«
با اينكه برگزاري يك تورنمنت بين المللي، دســت اندركاران دووميداني را راضي كرده 
اســت، اما آنها مي گويند دستاورد اين مســابقات به اندازه هزينه اي كه شد، نبود. ثبت 
2ركورد جديد در دوي 1۰۰متر با مانع و پرش طول زنان تنها اتفاق مهم اين مسابقات 
بود. بعد از اين جام گفته شد مهدي پيرجهان هم به سهميه المپيك رسيده، اما سهميه 
پيرجهان در دوي 4۰۰متر با مانع هنوز قطعي نيست. طبق رنكينگ جهاني او مي تواند به 

المپيك برود، اما به اين شرط كه تا اول تيرماه رنكينگ جهاني تغييري نكند.

دويدن با كبوترها
    براي  اولين بار پس از انقالب، ايران ميزبان يك تورنمنت دو وميداني در فضاي باز بود، اما نتايجي كه در مشهد به دست آمد راضي كننده نبود

محسن محمود  صفري 
خبرنگار

ليلي خرسند
خبر نگار
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ماجرا از زبان رئيس پليس
 سردار احمد طاهري، فرمانده انتظامي استان سيســتان و بلوچستان درباره جزئيات اين پرونده 
پيچيده به همشهري گفت: كارآگاهان پليس آگاهي استان و شهرستان نيكشهر اقدامات گسترده 
خود را براي روشن شدن موضوع از همان رو زنخست آغاز كردند و با تحقيقات ميداني از اهالي محل و 
بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد، 3سرنشين يك دستگاه خودروي پژو 405، پسر بچه 9ساله اي 
را درحالي كه در كوچه مشغول بازي بوده است، ربوده و به سرعت از محل متواري شده اند. وي ادامه 
داد: با انجام تحقيقات فني و بازجويي هاي صورت گرفته از اولياي فرد ربوده شده هويت آدم ربايان 
مشخص شد و تالش براي دستگيري آنها در دستور كار قرار گرفت. سردار طاهري در ادامه گفت: پس 
از پيگيري هاي شبانه روزي، مأموران پليس آگاهي رد گروگانگيران را به سمت مرز كشور همجوار 
زدند كه پس از بررسي هاي صورت گرفته معلوم شد فرد ربوده شده به آن طرف مرز انتقال داده شده 
است. در ادامه با استفاده از توان پليس اينترپل ايران و همچنين همكاري ريش سفيدان و معتمدين 
محلي در نهايت آدم ربايان فرد ربوده شده را بدون پرداخت هيچ وجهي رها كردند. رئيس پليس استان 
سيستان و بلوچستان درباره انگيزه اين آدم ربايي 10ساله گفت: پسر جوان درباره آدم ربايان گفت 
كه آنها 3افغان بودند كه به علت اختالفات مالي با عموي او دست به گروگانگيري زده بودند. به گفته 

وي تحقيقات پليس براي دستگيري آدم ربايان همچنان ادامه دارد.

  مشكالت سامانه خوداظهاري امالك 
ســامانه خوداظهاري امالك كه همه ملزم به ثبت امالك خود در آن 
هستند با مشكالت بسياري روبه روست. به عنوان نمونه برخي مشاغل 
در آن تعريف نشده است و تا قسمت نوع شغل خود را پر نكنيد به مرحله 
بعد نخواهيد رفت. شغل بازنشسته يا حتي بيكار در اين سامانه نيست. 
همچنين با وارد كردن كد ملي شــما را به روز خاصي براي ثبت نام 
ارجاع مي دهد كه در آن روز هم باز ســامانه شما را نخواهد پذيرفت. 
مسئوالن كه اين همه تأكيد روي ثبت امالك در اين سامانه دارند چرا 

زيرساخت هاي آن را فراهم نكرده اند؟
محمدي از تهران 

  حقوق ناكافي استادان دانشگاه
به عنوان يك استاد تمام دانشگاه با 25سال سابقه كار تقاضا دارم روي 
زخم ما نمك نپاشند؛ وقتي حقوق مان با اين ميزان تحصيل و سابقه 

هنوز به هزار دالر نمي رسد.
محمود بهبودي از تهران 

   دليجان نيازمند ترمينال مسافري است
شهرســتان دليجان با وجود جمعيت قابل توجه ترمينال مسافري 
ندارد. در شرايطي كه شهرستان ترمينال ندارد فروش ساختمان قديم 
پليس راه دليجان به بهانه مازاد بودن ظلم در حق مردم اســت. لطفا 

مسئوالن به اين موضوع توجه كنند.
بياتي از دليجان

  بانك رسالت تنها يك شعبه فعال دارد
به تازگي بانك رسالت تمام شعبه هايش را در سطح شهر جمع كرده و 
كارها را به صورت الكترونيك و بدون كارمند درآورده است. تنها يك 
شعبه در بلوار معلم باز است كه غلغله است و در اين شرايط كرونا هر 
كسي مجبور به مراجعه حضوري اســت فقط مي تواند به همين يك 

شعبه مراجعه كند.
حاتمي از تهران 

  حق عائله مندي و اوالد بازنشستگان كمتر از شاغالن است
بعد از اجراي جسته و گريخته و نابسامان طرح همسان سازي  حقوق 
بازنشستگان با شاغلين همتراز، بار ديگر ظلم مضاعف به بازنشستگان 
شد كه آن هم عدم افزايش يكسان حق عائله مندي و اوالد بازنشستگان 
با شاغلين است كه برخالف نص صريح قانون و رويه سنوات قبل است. 

آيا اوالد و عائله بازنشستگان هزينه كمتري دارند؟
ميرحسيني از تهران 

   دريافت پول هاي بي حساب براي تحويل مسكن مهر
بعد از مدت ها صبوري و رسيدن وام مسكن مهر از 25به 48ميليون و 
سال ها انتظار بهمن 98نامه تحويل واحدمان را به ما دادند. البته اين 
تحويل فقط روي كاغذ و جهت آمار سازي  بود. بعد از اين نامه سر پروژه 
رفتيم و مدير پروژه گفت براي تحويل بايد 5ميليون تومان به حساب 
شخصي وي بريزيم تا بتوانيم واحد را از نزديك ببينيم و عنوان كردند 
كه اين ماليات اســت. هر چه عنوان كرديم كه ما با شــركت عمران 
تسويه كرده ايم و اگر ماليات است چرا بايد به حساب شخصي بريزيم؟ 
مي گويند همين است كه هست! براي شكايت به دادسراي رباط كريم 
مراجعه كرديم كه اجازه شكايت ندادند و درنهايت به اينجا رسيديم 
كه خودتان مي دانيد و مدير پروژه تان! واقعا اين مدل تحويل دادن با 

بي احترامي و بدون نظارت شاهكار انتهايي مسكن مهر است.
سروش از تهران

  بيكاري چند ماهه رانندگان تاكسي خط فرودگاه امام
راننده تاكسي برون شهري پالك شده براي فرودگاه امام خميني )ره( 
هستيم. با كاهش مســافرت ها و تعطيلي هاي طوالني چند ماه است 
بيكار شده ايم و هيچ كدام از وعده هاي مسئوالن براي كمك معيشت 
و بيمه بيكاري در مورد ما اجرا نشــده است درحالي كه بيمه و قسط 
ليزينگ و مخارج روزانه ماشــين سرجاست. به ما شرمندگان همسر 

و خانواده كمك كنند.
علي گلي راننده درمانده تاكسي 

  پرونده قضايي چهلبازه فالت توس 18ساله شد
از سهامداران شركت چهلبازه فالت توس )تعاوني مسكن كارمندان 
جهاد سازندگي خراسان بزرگ( هســتم كه پرونده مرتبط با ما بعد 
از 18سال هنوز بالتكليف اســت.طي اين مدت چندين حكم قطعي 
مبني بر محكوميت ســازمان آب منطقه اي مشــهد صادر شده كه 
هيچ كدام اجرايي نشده و آخرين دفعه آن در ارديبهشت سال98 بوده 
كه حكمي قطعي و الزم االجرا صادر شده است. اما باز هم اجرايي در 
كار نيست و آنها هر بار با بهانه هاي مختلف اطاله دادرسي مي كنند. ما 
سهامداران چهلبازه فالت توس خواستار تمكين به قانون وزارت نيرو 

به وسيله دادگستري و دادستاني استان هستيم.
احسان اسماعيلي از مشهد

   در رزرو معاينه فني خودرو اختياري نداريم
به تازگي رزرو زمان معاينه فني خودروهاي 5سال به باال فقط به صورت 
اينترنتي امكان پذير اســت. اما در واقع كاربران حــق رزرو و انتخاب 
ندارند و سيستم اجازه نمي دهد شما مكان مورد نظر خود را با توجه به 
محل زندگي يا كارتان انتخاب كنيد. مثال كسي كه منزلش در بيهقي 
و نزديك مركز معاينه فني است چرا بايد به يك نقطه دور در ابتداي 
جاده ساوه هدايت شود. در اين شرايط بحراني كرونا اين درست است؟ 
سيد عباس ميرمحسني از تهران 

  گاليه از خيابان خاكي 
انتهاي خيابان بنفشه 13شــمالي در ميدان اتريش واقع در منطقه 
22خاكي است. بارها به شماره هاي 137و 1888زنگ زدم و شماره 
پيگيري دريافت كردم كه در پيامك ارسالي براي من عنوان مشكل را 
مرمت مسير خاكي تندرو عنوان مي كنند. از پيگيري موضوع خسته 
شده ام و تقاضا دارم شــهرداري منطقه 22هر چه سريع تر نسبت به 

آسفالت اين كوچه اقدام كند تا زندگي ما از گرد و خاك نجات يابد.
هاشم زاده از تهران 

   برق كوچه گل هاي6 در قزلمير بهارستان قطع است
برق تير برق هاي روشنايي كوچه گل هاي 6خيابان تيري در شهرك 
قزلمير در بهارستان از ابتداي ســال نو قطع است. هر چه با اداره برق 
گلستان تماس مي گيريم كسي پاسخگو نيســت و تاكنون اقدامي 

نشده است.
اهالي كوچه

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

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

با مردم

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

 مرگ دردناك
هنگام سرقت بنزين

2 برادر قصد داشــتند تا بــا گرفتن 
انشعاب از لوله اصلي انتقال سوخت، رويداد

دســت به ســرقت بنزين بزنند، اما 
فكرش را نمي كردند كه مرگ دردناكي در انتظارشان 

است.
به گزارش همشــهري، دوشنبه شــب گذشته مرد 
جوانی با آتش نشــاني كهريزك تمــاس گرفت و با 
صدايي لرزان و وحشتزده گفت: ما 2 نفر هستيم كه 
داخل تونلي )زيرگــذر( حوالي بيابان هاي كهريزك 
گرفتار شده ايم. اين مرد توضيح داد: از آنجا كه خبر 
داشتيم لوله انشعابات پااليشگاه زير زمين قرار دارد 
تصميم گرفتيم اقدام به حفاري كنيم تا دســت به 
ســرقت بنزين بزنيم، اما وقتي به بنزين رســيديم 
ناگهان تونلي كه كنده بوديم پر از بنزين و گاز شــد. 
ما در وضعيت خطرناكي گرفتار شده ايم و هر لحظه 

ممكن است جانمان را از دست بدهيم.
بعد از اين تماس تلفني بود كه تيمي از آتش نشانان 
كهريزك راهي محل حادثه شدند. بررسي ها نشان 
مي داد كه 2سارق زير گذر 17متر از زمين را كنده اند 

تا به خط تامين و نگهداري و انتقال بنزين پااليشگاه 
برسند. آنها اقدام به تخريب لوله انشعابات كردند تا 
دست به سرقت بنزين بزنند، اما ناگهان با هجوم بنزين 
به تونل روبه رو شــدند. آنها داخل تونل در محاصره 
انبوهي از بنزين و گاز قرار گرفته بودند و قادر نبودند 

كه از آنجا خارج شوند.
در اين شرايط، عمليات آتش نشــانان براي ورود به 
تونل و نجات 2 برادر كه 35 و 25 ســاله بودند آغاز 
شد، اما وجود گاز و بنزين عمليات را سخت مي كرد 
 طوري كه آتش نشانان ساعت ها به دنبال راهي براي 
نجات 2 جوان گرفتار شــده بودند. از سوي ديگر هر 
لحظه ممكن بود به دليل حجم زياد سوخت و گازهاي 
موجود انفجار صورت بگيرد و حادثه خطرناك تري 
رخ بدهد؛ به همين دليل عمليات به ســختي پيش 
رفت. اين درحالي بود كه مرگ 2 مرد قطعي به نظر 
مي رســيد. با اين حال ســرانجام حوالي ساعت 19 
ديروز آتش نشانان توانستند پيكرهاي بي جان اين 
دو برادر را  از تونل خارج كنند تا اين عمليات پايان 

تلخي داشته باشد.

آزادي گروگان 9ساله در 19سالگي

زني كــه در جاده بين راهي دچــار حمله قلبي 
شده و تا يك قدمي مرگ پيش رفته بود با كمك 
مأموران وظيفه شــناس پليس از مرگ نجات 

پيدا كرد.
به گزارش همشــهري، ســاعت 2بامداد ديروز 
مأموران انتظامي شهرستان مياندورود واقع در 
استان مازندران هنگام گشت زني در جاده بودند 
مردي را كه در كنار يك خودروي پرايد بي قراري 
مي كرد ديدند. اين مرد با عجله خود را به مأموران 

رساند و گفت همسرش كه در خودرو است، دچار 
حمله قلبي شده و وضعيت وخيمي دارد. در اين 
شرايط مأموران با انجام اقدامات اوليه زن جوان را 
به ماشين پليس انتقال دادند و در كمترين زمان 
ممكن او را به بيمارستان منتقل كردند و به اين 

ترتيب اين زن از مرگ نجات يافت.
ســرهنگ وحيد محمدي، جانشــين انتظامي 
شهرســتان مياندورود در اين باره گفت: پس از 
انتقال بيمار به بيمارســتان وي از مرگ حتمي 

نجات پيدا كرد و اقدام مأمــوران انتظامي قابل 
تقدير و ستودني است.

او در ادامه گفت: خدمت به شــهروندان و حفظ 
جان آنها براي پليس مهم و با ارزش است؛ چه اين 
خدمت در نقطه صفر مرزي و مبارزه با دشمنان 
باشد، چه داخل شهر در برخورد با مخالن نظم و 
امنيت صورت گيرد و يا با شيوه اي مثل رساندن 
يك بيمار در معرض خطر مرگ به بيمارســتان 

انجام شود.

طبابت غيرعلمي و داروهاي غيرمجاز الغري كه صاحب يك عطاري به 
پسري جوان فروخته بود، باعث مرگ او شد.

به گزارش همشهري، چند روز پيش پرونده اي در اختيار پليس پايتخت 
قرار گرفت كه از فروش داروي تقلبي و غيرمجاز و مرگ پسري جوان در 
منطقه كيانشهر حكايت داشت. محتويات پرونده نشان مي داد كه اين 
پسر جوان براي اينكه بتواند وزن خود را كاهش دهد راهي يك عطاري 
شــده و اقدام به خريد داروي الغري كرده است. اما پس از مصرف اين 
داروها، حالش بد شده و توسط خانواده اش به بيمارستان انتقال يافته اما 

در نهايت جانش را از دست داده است.

از آنجا كه بررســي ها نشان مي داد مرگ پســر جوان به خاطر مصرف 
داروي تقلبي و غيرمجاز بوده اســت، دســتور تحقيقات و دستگيري 
صاحب عطاري صادر شــده بود و مأموران پليس پــس از دريافت اين 
پرونده و تحقيقات انجام شده، هويت متصدي و نشاني واحد صنفي را 
شناسايي كرده و 23فروردين راهي اين محل شده و صاحب عطاري را 

دستگير كردند.
براســاس گزارش پليس، عطاري متخلف با دستور قضايي پلمب شد و 
متهم دستگير شده نيز به جرم خود اعتراف كرد و با تكميل تحقيقات، 

پرونده در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت.

پسري كه در 9سالگي ربوده و به خارج از كشور منتقل شده بود، پس از 10سال و در 
شرايطي كه حاال جواني 19ساله است، آزاد شد و به خانه بازگشت.

به گزارش همشهري، اين پسر كه ســاكن يكي از روستاهاي بخش بنت، شهرستان 
نيكشهر واقع در استان سيستان و بلوچستان است، روز 26بهمن ماه سال 90به طرز 
عجيبي ناپديد شد. او آن روز براي بازي از خانه بيرون رفته بود و در نزديكي خانه شان 
با بچه ها مشغول بازي بود اما خانواده اش هرچه صبر كردند خبري از فرزندشان نشد. 
آن شب پدر و مادر كودك همه جا را براي پيدا كردنش جست وجو كردند اما هيچ كس 
از او خبر نداشــت و معلوم نبود چه باليي بر سرش آمده اســت. آنها به همين دليل 
سراغ پليس رفتند و درخواست كمك كردند و تحقيقات براي روشن شدن سرنوشت 
پسر گم شده در دســتور كار قرار گرفت. با وجود اينكه تا چند روز هيچ كس از پسر 
مفقودشده، اطالعي نداشت اما چند روز بعد مأموران به اطالعاتي دست يافتند كه 
نشان مي داد 3مرد غريبه او را ربوده اند. در تحقيقات ميداني يك شاهد به پليس گفت 
كه 3مرد كه سوار بر يك پژو 405بودند پسربچه را سوار خودرو كرده و با خود برده اند. 
اين اظهارات نشان مي داد كه پسربچه به احتمال زياد به گروگان گرفته شده و خانواده 

او بايد منتظر تماس آدم ربايان باشند. برخالف انتظار پليس، اما هيچ تماسي با خانواده 
پسر مفقود گرفته نشد و مأموران در تحقيقات خود پي بردند كه آدم ربايان پسر بچه 

را به افغانستان منتقل كرده اند.

انتظار 10ساله
با وجود اينكه تحقيقات پليس براي پيدا كردن اين گروگان همچنان در جريان بود اما 
او به مكاني نامعلوم منتقل شده بود و آدم ربايان هيچ ردي از خود باقي نگذاشته بودند. 
به همين دليل اين آدم ربايي 10سال به طول انجاميد. چند روز قبل درحالي كه پرونده 
اين آدم ربايي همچنان روي ميز مأموران بود، آنها به اطالعات تازه اي در اين خصوص 
دست يافتند و با همكاري اينترپل توانستند رد آدم ربايان را در افغانستان دنبال كنند. 
آنطور كه معلوم بود در طول اين 10سال پسر نوجوان با آدم ربايان زندگي مي كرد اما 
آنها اجازه نمي دادند از محل نگهداري اش دور شود. مأموران قصد داشتند در عملياتي 
گروگان را كه حاال 19ساله شده بود آزاد كنند اما آدم ربايان كه از عمليات پليس باخبر 

شده بودند پيش از آن گروگان شان را بعد از 10سال اسارت رها كردند.

864مجرم كه در قالب 29باند 
تبهــكاري در تهــران فعاليت داخلي

مي كردنــد در جريــان چهل و 
ســومين مرحله از اجراي طرح رعد توســط 

مأموران پليس دستگير شدند.
به گزارش همشهري، ســردار حسين رحيمي، 
رئيس پليس پايتخت در تشريح جزئيات طرح 
رعد 43گفت: با تالش همكارانــم در مجموعه 
پليس پيشگيري و كالنتري هاي سطح پايتخت 
318 حكم قضايي اجرا و 864ســارق، زورگير، 
مالخر و قاچاقچي شناســايي و دستگير شدند. 
متهمان در قالب 29باند فعاليت داشــتند كه از 
آنها 4هزار و 933قلم از اموال ســرقتي كشــف 

شد. به گفته سردار رحيمي ارزش اموال مكشوفه 
9ميليــارد و 600ميليــون تومان بوده اســت. 
همچنين 132دستگاه خودرو و موتورسيكلت 
از متهمان در جريان اجراي اين طرح كشــف و 
ضبط شد. وي گفت: يكي از موضوعات پر اهميت 
طرح رعد، بحث محكومان فراري است كه در اين 
مرحله نيز همكارانم موفق به دستگيري 30 نفر 
از محكومان فراري شــدند. رئيس پليس تهران 
به حوزه برخورد با قاچاق كاال نيز اشــاره كرد و 
اظهار داشــت: در اين مرحله31 پرونده قاچاق 
كاال تشكيل شــد و 26 هزار و 520 قلم كاالي 
قاچاق به ارزش هشت و نيم ميليارد تومان كشف 

و ضبط شدند.

   سارق، طعمه اش را زير گرفت
اگرچه ميالد 24سال بيشتر ندارد اما با وجود اين سن كم، سردسته يك باند سه نفره است. او چند 
وقت قبل با دو نفر از همكالسي هايش باند سرقت تشكيل داد و از روزي كه باندشان تشكيل شد 

يك نشان خاص روي هر دو دستشان خالكوبي كردند.

نقشه سرقت هايتان را چطور اجرا مي كرديد؟
هر كدام يك نقش يا بهتر بگويم يك وظيفه اي را به عهده داشــتيم. ما 3دوســت صميمي هستيم كه 
دوستي هايمان از پشت نيمكت هاي مدرسه شكل گرفت و تا االن ادامه دارد. ما چند وقت قبل دور هم 
جمع شديم و نقشه سرقت كشيديم. من سردسته گروه بودم و چون زورم زياد بود سرقت به عهده من 
بود. كار ما سرقت ماشين و گوشي بود. سعيد همدستم با قمه و چاقو طعمه ها را تهديد مي كرد و امير كه 
از همه ما ريزنقش تر بود كار سرقت ماشين و رانندگي با ماشين مسروقه را به عهده گرفته بود. من هم 

اموال طعمه هايمان را مي دزديدم.
طعمه هايتان را چطور شناسايي مي كرديد؟

شگرد ما اين بود كه ابتدا يك خودرو براي انجام موبايل قاپي مي دزديدم. سپس با خودروي سرقتي راه 
مي افتاديم و به سمت پارك هاي تهران مي رفتيم. امير پشت فرمان منتظر ما مي نشست و من و سعيد 
وارد پارك ها مي شديم. به محض شناسايي طعمه ها، سعيد با چاقو و قمه آنها را تهديد مي كرد و من 

گوشي ها را مي قاپيدم.
ظاهرا به يكي از طعمه هايت هم آسيب رسانديد.

قصد ما آسيب رســاندن نبود. اگر با خودمان چاقو و قمه هم مي برديم صرفا براي تهديد و ترساندن 
طعمه ها بود. آن روز هم براي سرقت به پارك رفتيم و 2 نفر را كه عمو و برادرزاده بودند گير انداختيم. با 

تهديد گوشي هايشان را سرقت 
كرديم امــا آنها بــه تعقيبمان 
پرداختند. زماني كه سوار ماشين 
شديم تا فرار كنيم خودشان را 
انداختند جلوي ماشــينمان. 
ناچار شــديم براي فرار يكي از 
آنها را زير بگيريم. فكر مي كنم 
عمــو را زير گرفتيــم و پايش 

شكست.
خودرو هــا را 

چطور سرقت مي كرديد؟
تخصص امير بــود. اغلــب پرايدهايي را 
كه كنار خيابان پارك شــده بود سرقت 
مي كرد. با ماشين هاي دزدي راهي سرقت 
مي شــديم و بعد از اينكه بنزين ماشين 
تمام مي شد آن را كنار خيابان رها كرده و 
سراغ سرقت بعدي مي رفتيم. فكر مي كنم 
حدود 4يا 5ماشــين دزديديم و بعد رها 

كرديم.
چطور دستگير شديد؟

هنگام آخرين سرقت، مالباخته مقاومت 
كرد و همزمان هم مأموران كالنتري 161 

رسيدند و دستگيرمان كردند.

   انتقام مرد آرايشگر از زنان

شايان يكي از 864مجرمي است كه در طرح رعد 43بازداشت 
شده است. او فقط گوشي زنان را سرقت مي كرد و دليل عجيبي 

هم براي اين كار داشت؛ انتقام.

چرا انتقام؟
چون عاشق زني بودم كه به من خيانت كرد و رفت. شكست عشقي باعث 
شد تا از زنان نفرت پيدا كنم. اين شد كه حس انتقام مثل يك خوره به جانم 
افتاد. تصميم گرفتم براي ترســاندن زنان و انتقام از آنها دست به سرقت 

موبايل هايشان بزنم!
تك رو بودي يا همدستي هم داشتي؟

نه. تنها بودم.
چطور سرقت مي كردي؟

برای انجام سرقت يا پياده مي رفتم يا با موتور. شگردم اين بود كه در غرب 
تهران، طعمه هايم را شناســايي مي كردم. اغلب آنها در حال صحبت با 
موبايل هايشان بودند يا پياده راه مي رفتند يا پشت فرمان بودند. در يك 

لحظه به سمتشان مي رفتم و موبايل هايشان را مي قاپيدم.
با گوشي هاي سرقتي چه مي كردي؟

به مالخر مي فروختم و با پول آن تفريح مي كردم. چون من نياز مالي ندارم. 
آرايشگرم و پول خوبي در مي آورم. هدفم از سرقت، انتقام از زنان بود.

چند مورد سرقت انجام دادي؟
حدود 30مورد.

   فروش روغن هاي تقلبي
»فروش روغن سوخته و تقلبي در بازار به اسم روغن زيتون 
اسپانيايي و ايتاليايي«. 4مرد روغن هاي سوخته و تقلبي را 
در بازار مي فروختند و پول به جيب مي زدند. با اين حال 
مأموران كالنتري 119مهرآباد موفق شدند در جريان طرح 
رعد 43فعاليت اين گروه را ناكام بگذارند. ماجرا از اين قرار 
بود كه چند وقت قبل مأموران پليس در جريان گزارشي 
قرار گرفتند مبني بر اينكه اعضاي يك گروه در كارگاهي 
اقدام به توليد روغن هاي تقلبي مي كنند. تحقيقات حكايت 
از اين داشت كه 4 مرد در كارگاه خود، روغن هاي سوخته 
را داخل بطري ريخته و روي آنها برچسب و ليبل اسپانيا و 
ايتاليا مي زنند. سپس روغن هاي تقلبي را در بازار به اسم 
روغن ايتاليايي و اسپانيايي مي فروشند. شگرد آنها اين 
بود كه روغن هاي تقلبي را زير قيمت در بازار مي فروختند 
و پول به جيب مي زدند. هم اكنون مأموران يكي از متهمان 
اين گروه را بازداشت كرده اند و تحقيقات براي بازداشت 

اعضاي ديگر اين باند ادامه دارد.

   سناريوي سرقت پس از تولد نوزاد
تنها متهم زني كه در بين متهمان دســتگير شــده 
در اين طرح به چشــم مي خورد و در محوطه پليس 
پيشگيري پايتخت حضور دارد مهين 45ساله است. 
زني با رفتارهاي عجيب؛ گاهي به سؤاالت خبرنگاران 
با دقت هرچه تمام تر پاسخ مي دهد و گاهي به شدت 
خشمگين مي شــود و فرياد مي زند كه اگر دورش را 
خلوت نكنند به سمت همه هجوم مي برد و كتكشان 
مي زند. روي صورتش آثار كبودي به چشم مي خورد 
و ماسكش را كنار مي زند تا جاي زخمي را نشان بدهد 
كه حاصل درگيري خونين با شوهرش است. مي گويد 
شوهرش او را مجبور به سرقت مي كرده و گاهي به شدت 

او را كتك مي زده است.

از شگرد سرقت هايت بگو؟
بيشتر تجهيزات بيمارستاني مي دزديدم. گاهي هم لباس بهيار 
مي پوشــيدم، وارد بيمارستان هاي تهران مي شــدم و موبايل 

بيماران يا همراهان بيمار را سرقت مي كردم.
منظورت چه تجهيزاتي است؟

دســتگاه هايي كه در اتاق بيماران بود؛ مثل دستگاه آالرم براي 
حضور پرســتاران. آنها را مي دزديدم و به مالخري كه شوهرم 

مي شناخت مي فروختيم.
گفتي شوهرت تو را مجبور به سرقت مي كرد؟

بله. اما راستش را بخواهيد ايده سرقت چند وقت قبل به ذهن خودم خطور كرد. من به تازگي مادر شده ام، همين چند وقت قبل 
به بيمارستان رفتم تا عمل سزارين انجام بدهم. در آنجا مي ديدم كه تعداد افراد بستري در بيمارستان ها زياد است و به راحتي 
مي شود از همراهان بيمار و يا اصال خود بيماران بستري سرقت كرد. از طرفي چون شوهرم معتاد بود مي گفت كه بايد سرقت كني 

و براي من پول مواد بياوري. براي همين اين نقشه را انتخاب كردم.
خودت هم اعتياد داري؟

همسرم مرا به دام اعتياد كشاند. حدود 15سال قبل با اصرار شوهرم پاي بساط نشستم و حاال معتاد به گل و شيشه شده ام.
سابقه داري؟

چندين بار به اتهام ســرقت، جيب بري، كش روي و حمل مواد بازداشت شده ام. شوهرم هم يك خالفكار حرفه اي است. دزدي 
را هم او به من ياد داد.

چطور دستگير شدي؟
سر بزنگاه مچم را گرفتند. وقتي مي خواستم سرقت كنم، متوجه شدند و گير افتادم.

ماموران پليس، منجي زن بيمار شدند

نسخه عطار، جان پسر جوان را گرفت

دستگيري 864 تبهكار 
در عمليات رعد 43
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 قصه تغيير مديران در مراكز هنري 
و فرهنگي داســتان جذابي دارد؛ گزارش

آمدن هايي كه با رفتن هاي ناگهاني 
همراه است؛ تصميماتي كه در يك جمع گرفته 
مي شود و گاهي همين تصميمات به نظر كامال 
بدون حساب و كتاب است. كانون هم از اين قصه 
دور نيســت؛ كانونــي كه قدمــت فعاليتش به 
56سال مي رسد. بســياري از نويســندگان و 
هنرمندان، سال هاي طاليي خود را در اين مركز 
گذرانده اند و با اين مركز در طول اين ســال ها 
بهترين توليدات هنري را داشــته اند، اما تغيير 
مديريت در اينجا هم هميشه مورد نقدهايي بوده 
و هست. بعد از مديريت 10ساله عليرضا زرين تا 
پايان دهه 70، به ترتيب محسن چيني فروشان، 
 سيدصادق رضايي، عليرضا حاجيان زاده و فاضل 
نظري به ترتيب مديريت كانون را در سال هاي 
بعد از 1370برعهده داشته اند كه در ميان اين 
مديران محسن چيني فروشان نزديك به 20سال 

مدير كانون بوده و بيشترين عمر مديريتي خود 
را گذرانده، اما رضايــي و حاجيان زاده هر كدام 
به مدت 4سال عهده دار مسئوليت كانون بودند و 
فاضل نظري هم از ســال 96ســكان اين مركز 

هنري و فرهنگي را به دست گرفته است.

قصهتغييرفاضلنظريازكجاشروعشد؟
 هر 3سال يك بار، مجمعي براي تعيين سرنوشت 
مدير كانون پرورش فكري تشــكيل مي شود و با 

توجه به مديريت رضايي و حاجيان زاده به نظر در 
چهارمين سال مديريتي تغييراتي صورت مي گيرد. 
اين بار نيز قرار بود جلســه آذر ماه ســال گذشته 
تشكيل شود تا اعضاي هيأت مديره كانون تصميم 
بر تغيير يا ماندن مدير كانون بگيرند. اما جلسه در 
آن  ماه تشكيل نشد و در نهايت اين تعيين تكليف 
با وقفه اي چند  ماهه همراه شد، اما يك هفته مانده 
به ســال جديد، وزير آموزش و پرورش به فاضل 
نظري، مديــر كانون خبر مي دهد كه قرار اســت 
شخص ديگري جايگزين شود؛ تصميمي كه بيشتر 
در فضاي مجازي شكل و قوت گرفت و درنهايت 
خبر از بازگشت حاجيان زاده داد؛ با نزديك شدن 
به سال جديد، عنوان شد كه در هفتمين روز از بهار 
مراسم توديع و معارفه برگزار مي شود، اما مراسم 
در همان روز كنسل و حاال با گذشت 3هفته، اين 
مراسم هنوز برگزار نشده؛ نه خبري از آمدن مدير 
جديد اســت و نه خبري از رفتن فاضل نظري. اما 
نظري در همين مدت همچنــان وظيفه خود را 
انجام داده و مســئوليت كانون را عهده دار است و 
عنوان كرده برحسب وظيفه مي ماند تا جايگزينش 

معرفي شود.

اشتباهيكهنبايدصورتميگرفت
مصطفي رحماندوســت ازجمله نويسنده هايي كه 
سال هاي ســال در كانون حضور دارد. وي درباره 
نوع تصميم گيري نقد دارد و به همشهري مي گويد: 
»به نظرم وزير و اعضاي هيأت مديره اشتباه بزرگي 
انجام دادند و اين تصميم گيري بسيار عجوالنه بود. 
به آقاي نظري حق مي دهم كه ناراحت شود و اين 
تصميم در تغيير ناگهاني مدير درست نبود.« به زعم 
خيلي از كساني كه سال ها در كانون حضور داشته 
و دارند، اين نوع تغيير مديران بيشتر شكل سياسي 

دارد كه نبايد كانون آلوده آن شود.

اشتباهوزيروهيأتمديره
البته شــنيده ها حاكي از آن اســت كــه در چند 
روز اخيــر تصميم گيرنــدگان از ايــن تصميم و 
تغيير منصرف شــده اند و از نظري خواسته اند تا 
همچنان در كانون حضور داشــته باشد، اما فاضل 
نظري مانــدن را نپذيرفته و عنوان كــرده تا پيدا 
شــدن جايگزين صبر خواهد كرد و بعد از كانون 

خداحافظي مي كند. 

پشيماني وزير و تصميم قطعي مدير
سرنوشت كانون

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

مصطفيشوقي
مستندساز

گپ

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

نقدآداممككيبهدنيايمدرندر
»باالرانگاهنكن«

برخيافرادخالقتالشميكنندازطريق
خلقآثارهنريمنطبقباموضوعاتيكه
امروزهجوامعمبتالبهآنهستند،راهي

برايواكنشبهاتفاقاتايندورانپرتنشبيابند.آداممككيازجمله
افرادياســتكهدراينبارههيچگونهترديديبهخودراهنميدهد.
اينكارگرداندرسالهايپايانيدهه1990بهعنواننويسندهاصلي
ســناريوييكســريازفصلهايبرنامهتلويزيوني»برنامهزنده
شنبهشب«برايخودناميدســتوپاكردوبههمراه»ويلفرل«
فيلمهاي»گوينده«،»برادرانناتني«و»شبهايتاالگدا«راساخت.
اواخيرانگاهخودراتغييردادهودرسالهاياخيرتالشهايجديتري
درزمينهانعكاسمشــكالتمبتالبهجامعهدرفيلمهايخودكرده
است.اوبراينخستينباردرفيلم»ركودبزرگ«)2015(،بااقتباس
ازكتابيبههمينناماثرمايكللوئيسبهبحراناقتصاديسال2008
پرداخت.درســال2018نيزبافيلمزندگينامهاي»معاون«نگاهي
انتقاديبهسياستهايديكچنيدرزمانرياستجمهوريجورج
بوشپسرداشت.اواخيرادرسريالپادكستيوغيرداستاني»مرگ
درگروههوايــي«)Death at the Wing(،اززاويهمرگزودهنگام
تعدادزياديازبازيكنانبسكتبال،بهتحوالتوناآراميهايسياسي
دهههاي1980و1990پرداختهاست.درماههايپايانيسال2021او
همچنينجديدترينفيلمخودبانام»باالرانگاهنكن«رااكرانخواهد
كرد.»باالرانگاهنكن«فيلميبهنويسندگيوكارگردانيآداممككي
وبابازيلئوناردوديكاپريووجنيفرالرنساستكهدرآنبهموضوع
كشفيكشهابآسمانيكهقراراســتكرهزمينرانابودكند،در

قالبكمديپرداختهميشود.
آداممككيدرتوصيفاين
فيلمگفتهاســت:مادرفيلم
»باالرانگاهنكــن«بهدوران
جديديكهدرآنقرارداريم،
ميپردازيموقصدداريمبهكنه

واقعيتدربارهآنپيببريم.
ديويدمارچيــزازنيويورك
تايمزدربارهاينفيلموساير
آثارمتأخرآداممككيباوي

گفتوگوكردهاست.

ديويدمارچيز:چهاتفاقيباعثشدايدهساختفيلم»باال
رانگاهنكن«درذهنتانشكلبگيرد؟

آدام مك كي: ايده عجيب و غريبي نبود، ايده فيلمي كه در ژانر فاجعه ساخته 
مي شود، درباره مردمي است كه لزوما باور ندارند كه فاجعه  اي در راه است. 
فيلم »باال را نگاه نكن« درباره فضا نورداني اســت كه قصد دارند مردم را از 
وقوع فاجعه اصابت قريب الوقوع يك شهاب سنگ به كره زمين با خبر كنند، 
همان گونه شخصيت  شــهردار  در ديالوگي كنايه آميز در فيلم »آرواره ها« 
مي گويد، آنها عالقه دارند كه اثبات كنند فاجعه در راه اســت. شهردار در 
بخشي از اين ديالوگ كنايه آميز خود در »آرواره ها« مي گويد: »عالقه داري 
اين مسئله رو اثبات كني)كه خطر كوسه ها واقعي است( و نام خود را در مجله 
نشــنال جئوگرافي ثبت كني؟« برخالف آنچه شهردار در فيلم »آرواره ها« 
مي  گويد، شــخصيت هاي فيلم »باال را نگاه نكن« به دنبال كســب شهرت 
نيستند، شخصيت هاي اصلي اين فيلم 2 فضا نورد متوسط و ميانه حال صادقي 
هستند كه موفق به كشفي بسيار بزرگ شده  اند. آنها متوجه شده اند كه يك 
شهاب سنگ در حال حركت به سمت زمين است. آنها به منظور هشدار به 
مردم نسبت اين فاجعه قريب الوقوع ناگزير به انجام سفري به دور دنيا شده  اند. 
آنها در طول فيلم، در حال سير كردن در سراسر دنيا به منظور آگاهي بخشي 
مردم دنيا از خطر قريب الوقوعي هستند كه كره زمين را تهديد مي كند . اين 
فيلم در واقع درباره اين است كه مردم و سياســتمداران چه دركي از پيام 
هشــدار دهنده اين دو فضانورد دارند. اين فيلم درباره  لئوناردو دي كاپريو ، 
 جنيفر الرنس  و  راب مورگان  است كه تالش دارند به دنيا نسبت به نابودي 

قريب الوقوع هشدار دهند. از نظر من اين فيلم،  يك كمدي سياه است.
ديويدمارچيز:آيااينفيلمبهطورتمثيلواربهتغييرات

آبوهواييميپردازد؟
آدام مك كي: در ابتدا قرار بود پيام فيلم همين باشد، اما پس از آن و با شيوع 
ويروس كرونا، پيام اصلي فيلم نيز آشكار شد. فيلم درباره اين است كه ما در 
دنياي معاصر چگونه با يكديگر ارتباط بر قرار مي كنيم. در عصر حاضر ما حتي 
نمي توانيم ديگر با يكديگر صحبت كنيم. ما نمي توانيم بر سر مسائلي كه جامعه 
با آن دست به گريبان است، به توافق برسيم. از جهاتي فيلم درباره تغييرات 
آب و هوايي است، اما در اصل در اين فيلم به اين پرداخته شده كه اينترنت، 

تلفن هاي همراه  و دنياي مدرن چه بر سر ارتباطات بشري آورده است.
ديويدمارچيز:سريالپادكستي»مرگدرگروههوايي«
غيرداستانياست،شمادركارهاياخيرتانمسائلپيچيدهسياسيرا
درقالبفيلمهاوسريالهايسرگرمكنندهبهتصويرميكشيد.آياتصور
نميكنيدكهاينشيوهساختوارائهاثرغيرسازندهاست؟آيايكياز
مسائلمبتالبهجامعهآمريكاايننيستكهمامسائلجديسياسي

كشوررادرحدمحتواييكفيلمسرگرمكنندهپايينميآوريم؟
آدام مك كي: براي پاسخ به اين پرسش مثالي مي زنم، زماني يكي از دوستانم 
به من پيشنهاد داد تا كتاب »ركود بزرگ« اثر مايكل لوئيس را بخوانم. اين 
كتاب چنان مجذوب كننده بود كه من تمام آن را در يك شــب خواندم. 
چرا مايكل لوئيس اين چنين جذاب مي نويسد؟ او دو كار انجام مي دهد؛ 
نخستين چيز اين است كه همه ما عاشق پول در آوردن هستيم و اين لذتي 
است كه نمي توانيم در برابر آن مقاومت كنيم. نكته ديگر اين است كه ما 
عالقه به دانستن چيزهايي داريم كه قرار نبوده درباره آنها چيزي بدانيم. 
مايكل لوئيس اين دو نكته را كامال در كتاب خود رعايت كرده است. او در 
كتاب خود مسائلي را به من مي گويد كه خيلي از افراد درباره آنها چيزي به 
من نمي گويند چراكه به نظرشان اين مسائل برايم كسالت آور است. مايكل 
لوئيس نيز تأكيــد دارد كه براي خيلي ها خواندن كتــاب »ركود بزرگ« 
ممكن است كسالت آور باشد، اما اگر شما مي خواهيد بدانيد چه اتفاقاتي در 
جامعه در حال رخ دادن است، در اين كتاب به همه آنها پرداخته شده است. 
خيلي از مسائل ممكن است به نظرمان كسالت آور برسند، اما اين مسائل 
وجود دارند. يكي از ترفندهايي كه پادكســت امكان اجراي آن را برايمان 
فراهم مي كند، اين اســت كه ما مي توانيم اينطور به شنوندگان القا كنيم 
كه پرداختن به موضوعات كسالت بار اصل هدف ما نيست. ما با استناد به 
يك سري از قوانين جزايي آمريكا، درصدد برآمديم در سريال »مرگ گروه 
هوايي«، پيامي تاريخي را درباره برخي از ريشه هاي نژاد پرستي در آمريكا به 
مردم منتقل  كنيم. ما درباره لحظاتي مهم از تاريخ آمريكا صحبت مي كنيم 
كه نهضتي شكل گرفته كه با زبان گفتاري به مسائل نژادي، مسائل اختالف 
طبقاتي و شكاف هايي در جامعه مي پردازد كه يكي از پيامدهاي مستقيم 
آن مرگ زودهنگام يك بازيكن بســكتبال در خوابگاه اســت. من تصور 

مي كنم اين شيوه روايت داستان كامال مجاز باشد.

بــا تصميــم تغييــر در مديريت 
كانون پرورش فكــري كودكان و 
نوجوانان و احتمال حضور دوباره 
حاجيان زاده به نظر مي رسد اعضاي 
هيأت مديره كانــون از اين تغيير 

منصرف شده اند

يك مستند، يك امكان
درباره مستند راديوگرافي يك خانواده به كارگرداني فيروزه خسرواني

مســتند »راديوگرافي يك خانــواده« در نگاه 
نخست بسيار حيرت انگيز است. اگر اين سخن نقد

را معيار قرار دهيم كه »به تعــداد همه آدم ها 
روايت اســت...« مســتند راديوگرافي يك خانواده از همين 
جنس است. روايت يك خانواده از ابتداي تشكيل تا جايي كه 
هنوز در ظاهر- گرچه عضــوي را از دســت داده - به پايان 

نرســيده اســت. داســتان پدر، مادر و 
كودكي در ميانه اين دو، درواقع روايت در 
بستر تاريخ معاصر ايران است. خانواده اي 
كه مثل شــايد همه خانواده هاي ايراني 
متاثر از اتمسفر رويدادها و وقايع تاريخ 
معاصر قــرار گرفته اند و به نســبت اين 
رويدادها عملي را انجام داده اند و به تبع 
همين كل خانواده را تحت تأثير قرار داده 
است؛ از اين رو شايد داستان اين مستند 
ســاده و حتي تكراري باشــد، اما زماني 
حيرت انگيز مي شود كه فيلمساز - همان 
كودك خانواده - از عكس هاي خانوادگي 
بــراي روايت پدر، مــادر و خودش بهره 
مي برد. اين از نظر فيلمسازي بسيار تميز 

از كار درآمــده و اتفاقــا نقطه قوت فيلم هم هســت. اينكه 
مستندساز از عكس هاي خانوادگي كه در يك بزنگاه خاص و 
زماني فريز شده اند براي بيان داستانش استفاده كرده است و 
چقدر اين كار را خــوب انجام داده و حتي بهتــر، زماني كه 
لوكيشن و موقعيت جغرافيايي عكس ها را به بيرون از آلبوم 
خانوادگي برده و مابازاي آلبوم خانوادگي، تصاوير آرشــيوي 
مرتبط با داستان را نيز كنار عكس گذاشته تا مخاطب درك 
مناســبي از قاب تصويري كه ارائه مي دهد، داشــته باشد. 
تصويري از زندگي در سوئيس و خيابان ها، كافه ها و... در كنار 
اينها نبايد نسبت به صداسازي ماهرانه و استفاده از موسيقي 
و همخواني ها بي تفــاوت بود. همه اينهــا بهره بري از امكان 

موجود براي ساخت مستند است.
مادر با ظاهري سنتي و از نظر مذهبي عرفي، همسر دانشجوي 
راديولوژيستي در سوئيس مي شود. او به دليل نيامدن داماد با 

عكس آقاي دكتر سر سفره عقد مي نشيند. پيش از رفتن براي 
انجام اعمال مذهبي با مرجع تقليدش آيت اهلل خويي مشورت 
مي كند. او از رفتن به ديار غربت تــرس و ترديد دارد، اما در 
نهايت در سوئيس مقهور فكر روشنفكر پدر - در فيلم از طرف 
مادر با نام موســيو خطاب مي گيرد- كشف حجاب مي كند و 
آنطور كه همسر مي خواهد مي شود، اما در دل احساس غربت 
مي كند. مستند از همين جا 2تكه مي شود؛ پدر و مادر. آنها پس 
از حادثه اي كه براي مادر بعد از اصرار پدر براي اسكي كردن 
در ســوئيس پيش مي آيد به تهران برمي گردند و دختر اينجا 
در تهران به دنيا مي آيد. مادر در آستانه 
انقالب با علي شريعتي و سخنراني هاي 
پرشور او در حسينيه ارشاد آشنا مي شود. 
روح مذهب بار ديگر در او بيدار مي شود و 
انقالبي در درونش شكل مي گيرد. ايران 
نيز تغيير كرده و ارزش هاي پدر شــايد 
ديگر جايي ندارد. افتراق ميان پدر و مادر 
به شكلي خاص صورت گرفته و فرزندي 

كه در اين ميانه روايتگر است.
مستند ســاز خود، فرزند اين پدر و مادر 
اســت. او كار خارق العاده اي انجام داده 
از درون آرشيو هاي شخصي خانوادگي 
داستان 2نسل را در بستر تاريخي ايران 
بيان كرده اســت. با روايت شخصي او و 
جايي كه در فيلم ايستاده كاري نداريم كه زاويه نگاه اوست، 
اما آنچه براي من حيرت انگيز اســت امكاني اســت كه او از 
عكس هاي خانوادگي براي بيان داســتانش بهره برده؛ جايي 
كه مادر پس از انقالب عكس هاي بي حجاب سوئيس را پاره 
كرده و او تكه هاي عكس را از سطل زباله برمي دارد و مثل يك 
پازل ســعي مي كند آنها را كنار هم بچيند و حتي جايي كه 
خالي است را نقاشــي مي كند. كودكـ  فيلمساز سعي دارد 
كه اين پازل خراب شده را به نوعي ترميم كند؛ چقدر اين كار 

حيرت انگيز است وقتي كه در قاب تصوير مي نشيند.
راديوگرافي يك خانواده فيلمي افشاگر يا قضاوت كننده نيست؛ 
تصويري پرمعنا از فراز و نشيب هاي يك خانواده است؛ جايي 
كه فرزند- فيلمساز، عكس راديولوژي كمر مادر را كه تأثيرات 
يك عمل جراحي در آن مشاهده مي شــود در صحنه پاياني 

روبه روي دوربين مي گيرد.

او مي آيد
و روي صندلي كهنه مي نشيند

من برمي گردم تا قرص هايش را بياورم
و تا برمي گردم، در جاي او

يك روزنامه كهنه روي صندلي برجا مانده است
كه توي كاغذهاي زرد آن اســامي برندگان بليت هاي بخت  آزمايي را 

نوشته اند
و در صفحه  ناپديدشدگان تصوير او را مي  بينم

كه با لباس پيشاهنگي، كنار يك پرچم بلند ايستاده است 
و بادهايي كه از روي سر او رد مي شوند
ديگر خيلي قديمي و قهوه اي شده اند

دوستداران شعر امروز ايران سال هاست كه نام محمدباقر كالهي اهري را 
مي شنوند و اگر بخت  يارشان بوده باشد، گاهي دفتر شعري از او به دستشان 
رسيده است. كالهي اهري، شاعر خلوت گزيده اي است كه بدون توجه به 
حلقه ها و جريان ها و مكتب هاي شعر امروز راه خود را رفته و به شاعري 
صاحب سبك و متشخص تبديل شده و يكي از اركان شعر خراسان امروز 
است. اما شناخت عموم خوانندگان شــعر از او، به رغم دهه ها حضور در 
شعر امروز ايران، شايسته بزرگي شعر او نيست و حتي شناخت بسياري از 
خوانندگان حرفه اي شعر نيز بسيار اندك است. هنوز كسي از دوستداران 
او يا تحليلگران و روزنامه نگاران حوزه شعر دست به كار تدوين كتاب يا 
شناختنامه اي درباره او نشــده اند. خود شاعر نيز ميلي به جلوه  بيشتر يا 
انتشار منظم مجموعه ها يا حضور در حلقه ها و جلسه ها ندارد. هر كدام 
از دفترهاي شعر او را ناشري منتشــر كرده و خيلي از آنها به درستي در 
بازار كتاب ايران موجود نيست. عماًل آنچه از او در حافظه شعر امروز مانده 
شعرهاي پراكنده اي است كه ميان مخاطبان حرفه اي شعر دست به دست 
مي شود و ستايش هايي كه بيشتر هاله اي رازآميز را دور نام او شكل داده اند.
مستند »عين غول هاي قديمي« ساخته عليرضا كرم زاده كه چند روزي 
است در وب سايت ويژه نمايش مستندها )هاشور( منتشر شده كوششي 
اســت براي ورود به دنياي اين شــاعر خلوت گزيده. »عين غول هاي 
قديمي« از طراحي هاي كالهي اهري آغاز مي كنــد كه وجه پنهان و 
كمترشناخته شده شخصيت اوست. بعد شــاعران خراسان مثل علي 
عبداللهي، سيدابوطالب مظفري، آرش شفاعي، هادي تقي زاده و ديگران 
مي آيند و درباره شعر و شخصيت او سخن مي گويند و كالهي اهري نيز 

در خالل تصويرها و سخنان شاعران، از زندگي خود مي گويد.
مسئله مستندهايي كه درباره شــخصيت هاي كمتر شناخته شده تر 
ساخته مي شود، اين است كه كارگردان ميان معرفي شخصيت و انتخاب 
خطي براي نقب زدن به زندگي و كارنامه او و گفت و گو با ديگران درباره 
شــخصيت او به ناگزير سرگردان مي شــود. انتخاب هر كدام از آنها از 
سهم بخش هاي ديگر مي كاهد و كارگردان در رسيدن به هدف كه ارائه 
تصويري نسبتاً جامع به اندازه  مستندي خودبسنده باشد، ناكام مي ماند. 
پس چاره اي ندارد جز اينكه ســهمي به همه بدهد و مستند تبديل به 
اثري تلفيقي شود كه قدري روايت شخصي است و قدري از زبان ديگران 

و اندكي نيز به جهان او وارد مي شود.

»عين غول هاي قديمي« به عنوان مستندي درباره شاعري كه اطالعات 
موجود درباره او چندان زياد نيســت، براي مخاطبان شــعر امروز ايران و 
دوستداران كالهي اهري »هديتي است نه چنان كم بها«، اما سختگيرانه. اگر 
بخواهيم بنگريم اطالعات زيادي درباره شعر محمدباقر كالهي اهري به دست 
نمي دهد و كم به جهان شاعرانه او نزديك مي شود. كسي درباره تفاوت و 
تمايز او در شعر امروز ايران سخن نمي گويد، جنبه هاي زباني شعر او بررسي 

نمي شود يا از سير تطور شعرهاي او در نيم قرن گذشته سخن نمي رود.
طرح ها و كاريكاتورها تصوير متفاوتي از شــخصيت او پيش چشــم 
مي گذارد. تبديــل طرح هاي او به نماهاي متحــرك جذابيت ويژه اي 
به مستند بخشيده است، اما از اينها كه بگذريم كاركردشان در كليت 

مستند زياد نيست و عماًل وقت مستند را گرفته اند.
وجــه تمايز درخور ســتايش اينجاســت كــه برخالف بســياري از 
مستندپرتره هايي كه درباره شــخصيت ها ساخته مي شود، شيفته وار 
نيست و حاوي انتقادهايي به رفتار و سلوك حرفه اي كالهي اهري است 

و خوشبختانه كارگردان آنها را از مستند حذف نكرده است.

»عين غول هــاي قديمي« قــدري زود تمام مي شــود؛ زودتر از آنكه 
تماشــاگر به دنياي شــاعر وارد شــود و جهان شــاعرانه محمدباقر 
كالهي اهري را بشناسد. حتي شمار شعرهايي كه در خالل گفت و گوها 
خوانده مي شود نيز كم هست و تصويري كه از شاعر به دست مي دهد 

بيشتر پيرامون او مي ماند.
بگو تا كوه و ستاره ها ما را پاسباني كنند

بگو تا آب و گل ما را زيور بندند
بگو تا ما را جاويدان سازند اين كلمات

و اين اصوات مرتب كه تو آنها را به زبان مي آوري.
در آن رمزي مي نهي

بر آن همت مي گماري
و آن را به آدميان مي آموزي

با سنگ ها و ستارگان
به آهوان و شيران و به گاوان هزبر

و به دانه باران كه بر زمين مي افتد و صدا مي كند
و بر زمين كه مي گويد بازآمدي! مرحبا...

• عنوان نوشته نام مجموعه اي از محمدباقر كالهي اهري است و شعري 
كه در ابتداي نوشته آمده سطرهايي از شــعر »بازگشت« او و نام شعر 

انتهايي »مرحبا« است. 

باغيدرمنقاربلبلي
»عين غول هاي قديمي« يكي از شاعران خلوت گزيده امروز را جلوي دوربين مي نشاند، اما تنها اندكي به جهان 

شاعرانه او وارد مي شود

بازيجوادعزتيورعناآزاديوردر»زخمكاري«مهدويان
»زخم كاری« نخستين 

تجربه ســريال ســازی خبر
مهدويــان در شــبكه 
نمايش خانگی است كه به تازگی كليد 

خورده است.
به گزارش همشــهري، »زخم كاری« 
به كارگردانی محمدحسين مهدويان 
كه در تهران در حــال تصويربرداری 
اســت و اين سريال نخســتين تجربه 
ســريال ســازی مهدويان در شبكه 

نمايش خانگی اســت كه با ســرمايه 
گذاری فيليمو آن را كليد زده اســت. 
زخــم كاری، يك نوآر ملتهب اســت 
كه داســتانی پرتنش دارد و تا كنون 
تمــام بازيگــران آن جلــوی دوربين 
رفته اند. جواد عزتــی، رعنا آزادی ور، 
هانيه توسلی، ســعيد چنگيزيان، الهه 
حصاری، عباس جمشيدی فر، مهدی 
زمين پرداز، اميرحسين هاشمی،كاظم 
هژير آزاد، منوچهر عليپور، مه لقا باقری، 

مائده طهماســبی، سياوش طهمورث 
و با معرفی مرتضی امينی تبار و  ســارا 
حاتمی در اين مجموعه به ايفای نقش 
می پردازند. همچنين نيوشا علی پور و 
مه ياس پازوكی بازيگران خردسال اين 
سريال نمايش خانگی هستند. »زخم 
كاری« به تهيــه كنندگی محمدرضا 
تخت كشــيان از محصــوالت پلتفرم 
فيليمو است كه در سال جاری پخش 

خواهد شد.
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كيوسك

 كشورهاي اسالمي، دومين 
رمضان خــود را در ســايه گزارش

بحران فراگيــر كرونا آغاز 
برخــالف  بحرانــي كــه  مي كننــد؛ 
پيش بيني هاي اوليه مشخص نيست تا چه 
زمان گريبانگيــر جهانيــان خواهد بود. 
قرنطينه هــاي مكرر، توقف يــا اخالل در 
فرايند توليد و كاهش سرعت حمل ونقل در 
سطح بين المللي به طور طبيعي مشكالت 
اقتصادي بزرگي را براي كشورها به دنبال 
داشــته؛ در اين ميان اما سهم كشورهاي 
فقيــر، جنــگ زده و تحــت تحريــم از 
مصيبت هاي اقتصادي جهان بيشتر است. 
به اين ترتيب بخش مهمي از كشــورهاي 
عربــي بــا شــرايط اقتصــادي وخيم و 
نگران كننــده به اســتقبال  مــاه رمضان 
رفته انــد؛ ماهــي كه در فرهنگ ســنتي 
مســلمانان يــادآور اجتماعات پرشــور، 
فعاليت هــاي نشــاط بخش و كمــك  به 
مستمندان بوده است. در ادامه به بررسي 
وضعيت معيشــتي مــردم در مهم ترين 
كشورهاي عربي منطقه همزمان با آغاز  ماه 

رمضان مي پردازيم.

مصــر؛ گرانــي چندباره گوشــت و 
سبزيجات

ركــود و گراني بــر بازارهاي مصر ســايه 
انداخته اند. از يك ســو معضالت مرتبط با 
كرونا فرايند توليد كاال، به ويژه محصوالت 
غذايي را با مشــكل مواجه كرده و از سوي 
ديگر اراده جــدي براي مهــار گراني در 
دولت اين كشــور ديده نمي شود. به طور 
مشخص گوشــت و ســبزيجات ازجمله 
مهم ترين كاالهاي غذايي بازار مصر هستند 
كه رشــد قيمت چشــمگيري در آستانه 
 ماه رمضان داشــته اند. اگرچه دولت مصر 
بارها دالالن محلي را بــه تأثير گذاري بر 
اين گراني ها متهم كــرده اما تا كنون هيچ 
سازو كار مشخصي براي مقابله با افزايش 
بي ضابطه قيمت ها تعريف نكرده اســت. 
به نوشــته روزنامه العربي الجديد، حتي 
فروشــگاه هاي ويژه »اهــال رمضان« كه 
هرساله توسط دولت براي ارائه محصوالت 
پرمصرف رمضاني بــا قيمت هاي ارزان تر 
)و البته با ظرفيت محدود( بر پا مي شــود، 
شاهد افزايش قيمت گوشت و سبزيجات 
تا 30پوند )واحد پول مصر( بوده اســت. 
گــزارش وزارت كشــاورزي اين كشــور 

نيز بيانگــر كاهش اقبال مردمــي به اين 
فروشگاه هاي موقت براي خريد مايحتاج 
رمضاني است. بايد توجه داشت كه عالوه 
بر مشــكالت كرونايي، سياست هاي مالي 
دولت مصر، استقراض گســترده از منابع 
خارجــي و در نتيجه اعمــال برنامه هاي 
رياضتي هم نقش چشمگيري در افزايش 
مداوم قيمت كاالهاي پر مصرف ايفا كرده 

است.

عراق؛ بازارهاي شبه تعطيل
گزارش هاي منتشر شده از بازارهاي بغداد و 
برخي شهرهاي ديگر عراق به تنهايي بيانگر 
وضعيت بد اقتصادي و بي رونقي بازارهاي 
رمضاني در اين كشــور است. البته فرايند 
تورم در عراق از ماه ها پيش، با سقوط ارزش 
دينار مقابل دالر آغاز شده و صرفا مربوط 
به ماه رمضان نيســت؛ فراينــدي كه نرخ 
بيكاري در اين كشور را به بيش از 40درصد 
رســانده اســت. تمام اينها در حالي است 
كه شــهروندان عراقي برخالف مصري ها 
همچنان در بســياري از نقاط كشــور از 
ضعف در خدمات عمومي نظير تامين آب 
و برق رنج مي برند و به اين ترتيب با شرايط 
سخت تري  ماه رمضان را آغاز مي كنند. به 
گزارش شــبكه الجزيره، بازارهاي پر رونق 
عراقي در  ماه رمضان، هم اكنون به حالت 
شبه تعطيل درآمده و بخش عمده خريدها 
هم مربوط به كاالهاي اساسي نظير برنج يا 
حبوبات است. جالب اينكه با وجود افزايش 
18درصدي ارزش دالر، قيمت مواد غذايي 
در عراق نســبت به سال گذشته دست كم 
تا 30درصد گران تر شــده است. از سوي 

ديگر دولت اين كشور هيچ برنامه روشني 
براي واكسيناسيون و مقابله سازمان يافته 
با ويروس كرونا ندارد؛ چرا كه تمركز بخش 
عمده جريانات سياسي و دولتي معطوف به 

انتخابات پارلماني  ماه اكتبر است.

ســوريه؛ محاصره اقتصــادي و فقر 
بي سابقه

شــهروندان ســوريه يكي از سخت ترين 
بحران هاي اقتصــادي در طول تاريخ اين 
كشور را پشت ســر مي گذرانند. براساس 
آماري كه هفته گذشــته توسط اتحاديه 
توليدكنندگان فراورده هاي گوشــتي در 
سوريه منتشر شــد، سرانه مصرف گوشت 
اين كشور به »2كيلوگرم در سال« رسيده 
است. نكته قابل توجه اين است كه وضعيت 
اقتصادي و معيشــتي ســوريه هرگز در 
جريان سال هاي جنگ داخلي از 2011به 
بعد نيز تا اين اندازه وخيم نبوده اســت. بر 
اين اساس، مردم ســوريه در سايه گراني 
روزافزون قيمــت ارز و باال رفتن نرخ تورم، 
قحطي بنزيــن و تحريم هايي كه هرگونه 
مبادله تجاري با اين كشور را به تصميمي 
پر ريسك تبديل كرده،  ماه رمضان خود را 
آغاز مي كنند. براي درك وضعيت بحراني 
بازارهاي سوريه كافي است بدانيم قيمت 
يك كيلوگــرم برنج از 1700ليــر در  ماه 
گذشــته به بيش از 3هزار لير )171هزار 
تومان( در آغاز  ماه رمضان رســيده است. 
از سوي ديگر، با وجود آنكه بانك مركزي 
ســوريه چاره اي جز چاپ اسكناس براي 
جبران كسري بودجه ندارد، پارلمان اين 
كشور با هرگونه افزايش دستمزد و حقوق 

كارمنــدان دولتي مخالفت كرده اســت. 
سوريه تا اواخر ســال 2019بخش مهمي 
از اين بحران ها را به واســطه دسترسي به 
مرزهاي لبنــان مهار مي كــرد اما پس از 
آن به دليل انتشــار ويروس كرونا، آخرين 
پنجره ارتباطي خود با اقتصاد جهاني را هم 

از دست داده است.

لبنان: 55درصد مردم زير خط فقر
شــرايط امروز اقتصاد لبنان حتي در اوج 
دوران جنگ داخلي اين كشور نيز بي سابقه 
بوده است. با عبور ارزش دالر از 15هزار لير 
)يك سال قبل معادل 1500لير(، تورم در 
بخش عمده كاالهاي مصرفي و غذايي به 
بيش از 400درصد رسيده است. همزمان 
با اين وضعيت، به دليل فروپاشي اقتصادي 
و بحران كرونا، نرخ بيكاري افزايش يافته 
و حداقل دســتمزدها نيز از 450دالر در 
يك سال گذشته به 45دالر رسيده است. 
براســاس آمار تأييد شــده از سوي دولت 
لبنان هم اكنون بيش از 55درصد جامعه 
لبنان زير خط فقر قرار دارند. جامعه لبنان 
در حالي ماه رمضــان را آغاز مي كند كه به 
گزارش سازمان بين المللي غذا، 35درصد 
از خانواده هاي اين كشور وعده هاي غذايي 
خود را طي ماه هاي گذشته به يك وعده در 
روز كاهش داده اند. تمــام اين ها در حالي 
است كه بن بست سياسي لبنان حتي پس 
از روي كار آمدن دولــت بايدن همچنان 
ادامه دارد و هنوز نخســت وزير جديد كار 
خود را آغاز نكرده است. از سوي ديگر روند 
واكسيناســيون كرونا نيز با سرعت بسيار 

كندي در اين كشور پيش مي رود.

يمن: قحطي و جنگ
بر خالف انتظارات اوليــه آتش جنگ 
يمــن پــس از روي كار آمــدن دولت 
بايدن نيــز همچنان شــعله ور مانده و 
درگيري هاي نظامــي در برخي مناطق 
نظير اســتان مــارب شــديدتر از قبل 
شده اســت. بحران هاي اقتصادي براي 
شــهروندان يمني پيش از آنكه مربوط 
به گراني باشد ريشــه در قحطي دارد. 
از ســوي ديگر بايد توجه داشــت كه 
كنترل هــر يك از نقاط اين كشــور در 
اختيــار نيروهاي جداگانه اي اســت و 
سازوكار يكپارچه اي براي سازماندهي 
به بازارها يــا تامين مايحتاج مردم يمن 
وجود ندارد. بــراي مثال وضعيت صنعا 
با وجود محاصره شديد از منظر تامين 
كاالهاي مصرفي و غذايي نســبتا بهتر 
است و مردم تنها با معضل گراني دست 
و پنجه نرم مي كنند. اما مناطق مركزي 
و جنوبي شاهد بحران هاي جدي تري در 
زمينه غذا و دارو هستند. در اين ميان، 
كشورهاي عربســتان سعودي و امارات 
تالش مي كنند با ارســال محموله هاي 
كمك هاي انساني و غذايي به مناسبت 
فرا رسيدن  ماه رمضان در سايه پوشش 
رسانه اي گسترده، جايگاه منفي خود نزد 
افكار عمومي يمن را تغيير دهند؛ اگرچه 
روشن نيست چنين تالش هايي پس از 
5سال جنگ ويرانگر تا چه اندازه موفق 
باشد. به گفته ســازمان بين المللي غذا، 
60درصد از كودكان يمني با فقر غذايي 

روبه رو هستند.

خليج فارس: حاشيه امن
برخالف ســاير بخش هاي جهان عرب، 
كشــورهاي عربي خليج فارس همچنان 
از ورود به بحران هاي اقتصادي عميقي 
كه معيشت مردم را متزلزل كند در امان 
مانده اند. بدون شك ريشه اين وضعيت 
به ثروت هاي نفتي و منابع ارزي سرشار 
اين كشــورها بر مي گردد. كشــورهايي 
نظير عمان، قطر يا كويت در آستانه  ماه 
رمضان براي جلوگيري از ايجاد فشارهاي 
معيشتي منابع مالي مختلفي را به منظور 
يارانه هــاي دولتي درنظــر گرفته اند. با 
اين حال روشن است كه در سايه بحران 
كرونا، حتي كشــورهاي نفت خيز عربي 
نيز در درازمدت با مشــكالت متعددي 
روبه رو خواهند شــد؛ به ويژه كشورهايي 
كه هيچ گام مؤثري براي عبور از اقتصاد 

تك درآمدي نفتي برنداشته اند.

بسياري از شهروندان در كشور هاي منطقه خاورميانه در سايه بحران هاي اقتصادي بي سابقه،  ماه رمضان را آغاز مي كنند
رمضان در خاورميانه؛ همنشين جنگ، كرونا و گراني

روزنامه گاردين از اعتراض هاي بي سابقه مردم 
در انگليس عليه شبكه تلويزيوني بي بي سي در 
جريان پوشــش خبري مرگ شاهزاده فيليپ، 
همسر ملكه انگليس، خبر داده است. به نوشته 
اين روزنامه، حدود 111هزار نفر در تماس با اين 
شبكه، از پوشش 24ساعته خبرهاي مربوط به 
مرگ و خاكسپاري شاهزاده فيليپ اعتراض خود 
را ثبت كرده اند. اين حجم اعتراض به بي بي سي 

در تاريخ فعاليت اين شبكه بي سابقه بوده است. 

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

روزنامه گاردين ]انگليس[

اعتراض هاي خياباني عليه 
پليس آمريكا

جنجال بر سر پوشش خبري 
بي بي سي در مرگ فيليپ

اعتراض به كشته شدن يك جوان سياهپوست 
به دست نيروهاي پليس در شهر مينياپوليس، 
مركز ايالت مينه ســوتاي آمريــكا، بار ديگر 
به درگيري هاي خياباني منجر شــد. مأموران 
پليس در يك پست ايســت  بازرسي در حومه 
مينياپوليس، به ســوي يك مرد 2۰ ساله به نام 
»دانته رايت« شليك كرده و او را به قتل رساندند. 
اين حادثه همزمان با جلسات محاكمه مأموران 
پليس متهم به قتل جورج فلويد در مينياپوليس 
اتفاق افتاده اســت؛ حادثه اي كه سال گذشته 
سراســر آمريكا را به صحنه اعتراض مردمي و 

درگيري با نيروهاي امنيتي تبديل كرد.

جهان نما

اسلحه نفت هند عليه عربستان 

دولت هند  ماه گذشته بعد از آنكه اوپك اعالم كرد توليد را پايين 
نگاه خواهد داشت از پااليشــگاه هاي خود خواست تنوع خريد را 
افزايش داده و وابستگي شــان به نفت خاورميانه را كاهش دهند؛ 
خواسته اي كه  يك پيام واضح به توليدكنندگان بزرگ نفت بود و 

نشانه اي از تغييرات بزرگ در نقشه انرژي دنيا.
اين درخواست دولت هند در پي سال ها برنامه ريزي مطرح مي شود. 
هند در چارچوب برنامه اي بلندمدت از سال ها قبل تالش داشته 
تا خريد نفت را به ابزاري استراتژيك در دستان خود تبديل كند. 
»دارمندرا پرادان«، وزير نفت اين كشور، در سال 2015گفته بود 
كه خريد نفت به زودي سالحي در دستان هند خواهد بود. وقتي 
كه اوپك پايين نگه داشتن توليد را در ماه آوريل هم تمديد كرد، 
هند اين اسلحه را بيرون كشيد. پااليشگاه هاي هند برنامه دارند 
كه تا انتهاي بهار،  واردات از عربســتان سعودي را كاهش دهند و 
از ميانگين ماهانه حدود 15ميليون بشكه به 10.8ميليون  بشكه 
برســانند. تارون كاپور، معاون وزير نفت هند به رويترز گفته كه 
دولت از پااليشگاه ها خواسته اســت تا به دولت بپيوندند و براي 
گرفتن تخفيف و بســتن قراردادهاي بهتر با توليد كنندگان نفت 

مذاكره كنند.
افزايش قيمت ســوخت در هند و كاهش توليــد اوپك، عرصه را 
براي هند تنگ كرده اســت. آژانس بين المللي انرژي پيش بيني 
كرده كه واردات نفت در ســال 2040نســبت به 20سال قبل از 
آن دو برابر شــود و به 250ميليارد دالر برســد. كاهش توليد در 
اوپك، براي پااليشگاه هاي هند مشكل ســاز خواهد شد اما براي 
شــركت هاي ديگر در آمريكا، آفريقا و روسيه اين فرصت را ايجاد 
مي كند تا شكاف به وجود آمده را پر كنند. اگر هند در اين زمينه 
موفق شود و نفت اوپك را با محصول ديگر توليدكننده ها جايگزين 
كند، الگويي براي ديگر كشــورها خواهد بود. همزمان با افزايش 
گزينه ها و عمومي تر شــدن اســتفاده از انرژي هاي تجديدپذير، 
نفوذ توليدكنندگان بزرگ مانند عربســتان سعودي هم كاهش 

خواهد يافت.

تنوع در سبد خريد 
تقاضا براي نفت در هند در 7ســال اخير 25درصد افزايش يافته 
و اين كشور از ژاپن به عنوان ســومين واردكننده و مصرف كننده 
نفت در دنيا عبور كرده است. اين كشور وابستگي خود به واردات 
از خاورميانه را از 64درصد در ســال 2016ميالدي به 60درصد 
در ســال 2019رســانده اســت. با اين حال اين روند در ســال 
2020برگشت و دليل آن هم اين بود كه همه گيري كرونا تقاضا 
براي سوخت را باال برد و پااليشــگاه ها مجبور شدند دوباره طي 

قراردادهاي جديدي از خاورميانه نفت وارد كنند.
در پي درخواست پرادان، پااليشــگاه ها به دنبال تامين كنندگان 
جديد هستند. تعميرات اساسي و به روز رساني پااليشگاه ها كه 
آنها را قادر مي سازد از نفت هاي ســنگين تر و ارزان تري استفاده 
كنند، باعث شــده تا تامين كنندگان جديد در ليست خريد هند 
قرار بگيرند. يك پااليشــگاه، براي نخســتين بار از گويان خريد 
كرده و در يك تاسيســات ديگر، براي اولين بار نفت برزيلي مورد 
استفاده قرار گرفت. از زماني كه هند تصميم گرفته وابستگي خود 
به عربســتان را كم كند، وزير نفت اين كشور با مقامات اماراتي و 
آمريكايي مالقات هايي براي تقويت همكاري ها داشته است. هند 
به دنبال قراردادهاي خريد بلندمدت با گويان اســت و گزينه ها 

براي واردات از روسيه را بررسي مي كند.
يك منبع دولتي ديگر هم به رويترز گفته است دولت انتظار دارد 
كه تحريم هاي ايران در 3يا 4 ماه آينده كاهش پيدا كند و در نتيجه 
جايگزين ارزان تري نسبت به نفت عربســتان سعودي در اختيار 
هند قرار خواهد گرفت. با وجود اين تغيير رويكرد هند، كارشناسان 
پيش بيني مي كنند كه خاورميانــه، همچنان تأمين كننده اصلي 
نفت اين كشور باشد و دليل آن هم هزينه هاي پايين تر حمل ونقل 

دريايي است.
اما براي عربستان، از دست دادن چنين بازار مهمي، آن هم در 
شرايطي كه اقتصادهاي توسعه يافته وابستگي كمتري به نفت 
دارند،  ضربه سنگيني خواهد بود. عربســتان از اينكه هند در 
جست و جوي منابع جديد نفتي است نگران است. اين كشور، 
چهارمين شريك تجاري هند است و كاالهاي زيادي ازجمله 
مواد غذايي از هنــد وارد مي كند. جايگزينــي هند به عنوان 
خريدار عمده نفت، براي عربســتان سعودي تقريبا غيرممكن 

خواهد بود.
از دست رفتن اين رابطه دوجانبه، لطمه بزرگي به عربستان خواهد 
زد؛ رياض نه تنها از يك خريدار عمده و هميشگي محروم خواهد 
شد كه شاهد نفوذ بيشتر رقبايش در بازار نفت هند نيز خواهد بود.

اما و اگرهای طالبان براي حضور در نشست استانبول
گروه طالبان اعالم كرد؛ درصورتي كه نشست استانبول اين هفته برگزار شود، در 

اين نشست شركت نمي كند. تركيه قرار است روز جمعه نشستي سرنوشت ساز آسيا
براي صلح افغانســتان برگزار كند كه در آن نمايندگاني از سازمان ملل، قطر و 
آمريكا نيز حضور خواهند داشت. شبكه  تلويزيوني الجزيره به نقل از منابع نزديك به مذاكرات، 
مدت زمان نشست را 10روز اعالم كرده است. قرار است هيأتي متشكل از نمايندگان دولت و 
احزاب سياسي افغانستان نيز از كابل راهي استانبول شود. محمد نعيم، سخنگوي طالبان، به 
الجزيره گفت كه گروه طالبان هنوز آماده شركت در نشست نيست و به دنبال نهايي كردن طرح 
خود است. قرار بود نشست استانبول تا پيش از ضرب العجل تعيين شده در توافقنامه طالبان و 
آمريكا براي خروج نيروهاي خارجي از افغانستان برگزار شود تا تكليف دولت آينده افغانستان 
مشخص شــود. اول ماه مي )11ارديبهشت( تاريخي اســت كه طالبان و آمريكا براي خروج 
نيروهاي خارجي تعييــن كرده اند اما كاخ ســفيد اعالم كرده كه قصد نــدارد در اين تاريخ 
نيروهايش را از خاك افغانستان بيرون بكشد. ادامه درگيري ها دليل اصلي مطرح شده از سوي 

دولت جو بايدن براي لغو تاريخ تعيين شده است. 

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

از اين منظر »چت« يعني گفت وگو با نوشتن فضاي مناسبي براي 
سوءتفاهم و مجادله ايجاد مي كند. چه بسا ترديد، طنز يا جدي بودن 
با نوشته منتقل نمي شود و دشواري تايپ و نوشتن باعث صرفه جويي در استفاده از كلمات 
مي شود و همين، موجب ايجاد سوءتفاهم هاي بيشتر مي شود. بعيد مي دانم در فضايي مثاًل 
مثل توييتر بتوان نمونه كاملي بدون برداشت هاي متفاوت با مراد نويسنده ذيل يك توييت 
مشاهده كرد و يا حداقل اين اتفاق، نادر اســت. شبكه جديد )كالب هاوس( اين امكان را 
فراهم كرده كه گوينده با استفاده از بخشي از ابزار همراه زبان، ديدگاه خود را منتقل كند و 
از سوءتفاهم ناگزير در گفت وگو بكاهد. به جز اين، تفاوت هاي ديگري نيز بين اين شبكه و 
شبكه هاي ديگر وجود دارد كه به اختصار در مورد آنها مي گويم. گفت وگوي صوتي امكان 
چرخ زدن در فضاهاي متفاوت را تا حدي كم كرده است فرد بايد در اتاق مورد نظر بماند، 
گوش دهد و اظهارنظر كند. شبكه جديد حداقل تا كنون فاقد امكان ترند كردن و فضاسازي 
براي تأثيرگذاري بر افكار عمومي اســت. از طرفي امكان طعنه و توهين را تا حد زيادي 
كاهش داده اســت. اتاق گفت وگو جايي براي گفتن و رفتن نيست. همين ويژگي باعث 
مي شود سطح خشونت كالمي در اين شبكه تا حد زيادي كاهش يابد و خشونت كالمي 
كه نباشد فضا براي تفاهم بيشتر مي شود. در شبكه اي مثل توييتر سطح باالي خشونت 
كالمي و امكان هجمه هاي برنامه ريزي شده باعث شده تا ابراز ديدگاه ها با ترس و لرز انجام 
شود و در واقع نوعي سركوب جمعي ديدگاه ها در اين شــبكه شكل گرفته است. به اين 
موارد مي توان ويژگي هاي ديگري نيز افزود كه ازجمله مهم ترين آنها در شرايط كشور ما 
عدم امكان به اشتراك گذاشتن تصوير و فيلم است. چيزي كه در ارزيابي شبكه هاي موجود 
بهانه )هر چند بنا به داليل متعدد بي وجه( فيلتر شدن آنها شده است. با اقبال نسبي فعاالن 
فضاي مجازي به اين شبكه بالفاصله بحث هايي هم در مورد اختالل در آن مطرح شد و چند 
روزي هم جسته و گريخته اين اختالل ها مشاهده شد. نكته اينجاست كه ايجاد اختالل در 
اين شبكه بدون اينكه هيچ كدام از بهانه هاي قبلي وجود داشته باشد، به جز فيلتر كردن و 
منع گفت وگو معناي ديگري ندارد. عدم اقبال صاحبان ديدگاه هاي تندروانه )از طيف هاي 
مختلف( از اين شــبكه دليلي جز اين ندارد كه آنها از گفت وگو و روشن شدن مفاهيم و 
موضوعات نگرانند. اگر كسي سخني براي گفتن و گوشي براي شنيدن دارد منطقا نبايد از 

اين امكان رويگردان باشد. دشمني با گفت وگو، دوستي با خشم و خشونت است.

شبكه اي  براي همگرايي و گفت وگو
ادامه از 

صفحه اول
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دعاي روزاول  ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني
 حضرت امير المؤمنين علي ع: 

هر چيزي را دشواري و سختي است، و سختي 
عمر انسان همنشيني با دشمن است.

  اذان ظهر:  13:05 غروب آفتاب:19:37
 اذان مغرب: 19:55  نيمه شب شرعي: 00:20

 اذان صبح: 05:03  طلوع آفتاب: 06:32

در ميان موجودات زنده،  انسان تنها موجودي است مهدیاگلمحمدی
كه مي خواهد بنده غرايزش نباشد. در اديان ابراهيمي هم 
بــا توجــه بــه ايــن نيــاز و واقعيــت ماهوي بشــر، 
دســتورالعمل هايي براي او پيش بيني شده كه بتواند به 
نفس خود فائق آمده و آن  را مهار كند. روزه گرفتن در ماه 
رمضان شامل دستورالعمل هاي يكساني است كه تمامي 
مسلمانان جهان از آن پيروي مي كنند. اما آيين هاي اين 
واجب ديني واحد به كثرت فرهنگ هاي مردمان جهان 
پرشــمار و رنگارنگ اســت. براي نمونه در بســياري از 
كشور هاي جهان مسلمانان با جشن ها و آيين هاي زيبايي 
به پيشواز رمضان مي روند. در امارات، والدين، لباسي را كه 

كودكان مي خواهند براي آنها تهيه مي كنند تا آنها با آن 
لباسي نو راهي كوچه شــوند و آبنبات و شكالت هديه 
بگيرند. كودكان اماراتي هم بــراي هديه دهندگان دعا 
مي كنند كه زيــارت مكه مكرمه نصيب آنها شــود. در 
اندونزي طي آييني به نام پادوسان Padusan، والديني 
كه براي غسل به رودخانه ها و درياچه ها مي روند فرزندان 
خردسال شان را هم با خود مي برند. همين آب تني ساده 
باعث مي شود كه هر سال كودكان هم براي فرا رسيدن ماه 

مبارك لحظه شماري كنند.
در  ماه مبارك رمضان مصر هم ديدني تر مي شود. مردم 
با استفاده از فانوس هاي رنگي پرشمار، در كوچه و برزن 
به اســتقبال اين ماه مي روند؛ فانوس هايــي كه در كنار 

رنگ  آميزي خيابان ها، استعاره اي از راهنمايي به سمت 
نجات و نقطه آرامش هستند.

در تركيه هنگام سحر، مرداني طبل مي زنند تا مطمئن 
شوند كسي خواب نمي ماند و لبناني ها هم براي هر افطار 
به اصطالح توپ در مي كننــد. ژاپني ها هم از قافله عقب 
نمي مانند و براي تبريك فرارســيدن ماه مبارك رمضان 
با بادكنك هاي رنگي كه روي آن فرارســيدن رمضان را 

تبريك گفته اند به خانه يكديگر مي روند.
نكته جالب اما اين است كه تمام اين رنگ ها از منشوري 
مي گذرد كه نور واحدي به آن تابيده است؛ درست مثل 
فيزيك نور كه مي گويد هفــت رنگ اصلي، نتيجه تابش 

نور سفيد است؛ نوري كه سمبل روشني و آگاهي است.

وحدترمضانوكثرتآيينها

– طلبه هايي كه تبليغ مي روند نگاهشــان بيشتر به سيداحمدبطحایي يك هفته به ماه رمضان – تو بخوان محرم و صفر هم 
صفحه گوشي است كه رئيس هيأت امناي مسجد، تكيه و حسينيه اي كه رمضان قبل 
را آنجا بوده زنگ بزنند و بگويند حاجي همينجوري ازت خوشمون اومده و يك رمضان 
ديگر هم مي خواهيم ميزبان تو »چنين خوب چرايي« باشيم. يعني همينطور گرم و 
داغ و آني. داستان از اين قرار است كه 90درصد همان رئيس هيأت امنا و اهالي محل 
و مسجد نماز عيد فطر را كه خوانده و شراب طهور ته رمضان را سر كشيده اند سر و ته 
عباي حاج آقا را شكافته اند كه ازت نمي گذريم اگر سال ديگر نيايي. به همين خشونت 
و صراحت. ولي خب روز و هفته و ماه كه پشتش خورده جز چند پيامك و زنگ براي 
استخاره و ســؤال از عقد،عقيقه و ختنه ديگر كاري به عبا و ساير تشكيالت روحاني 
ندارند. تا برســد به روزهاي قبل رمضاني – تــو بخوان محرم و اينــا – بلكه آدم ها 
به خودشــان – يا ما - بيايند و زنگي بزنند. قبل تر البته اينطوري نبود كه روحانيت 
منتظر زنگ و دعوت باشــد. مبلغ از آنجا كه لباس پيغمبري به تن داشت رسالتش را 
بي دعوت و اجر و اجازه انجام مي داد. طبيب دّوار بِِطبه. ولي از بد يا خوب عصر حكومت 
قانون و ســاختارهاي پيش فرض و اصول نوشــته و نانوشــته چنين كاري نه چنان 
عقل انديشانه اســت و نه چندان مقدور. به گمانم حاال حكمت آن نگاه هاي پنهان و 
آشكار به گوشي در يك هفته تا رمضان روشــن مي شود. اين بار ولي فرق دارد. ديگر 
خبري از نظرهاي گاه و بيگاه در آن هفته گرگ و ميشي مانده به رمضان نيست.  كوويد 
-19ما را كنار خيلي چيزهاي ديگر كوبيد به هــم. چنان كه نه نايي برايمان مانده نه 
اميدي. به يك نماز جماعت سفت، يك افطاري تو هم، يك بغل توپُر و اُس و ُقس دار، 
تو بگو يك ماچ خشك و خالي. هيچ. ما در برهه اي از تاريخ زندگي مي كنيم كه مي توان 
آن را جدامانده ترين بخش عصر و زمانه خواند. همه تبديل به يك شــده ايم و مفهوم 
جمع و جماعت در كمرنگ ترين كيفيت خود قرار گرفته. و درســت در اوج اين بال و 
مصيبت رســيده ايم به ماهش. به كلون و ســر درش. شــايد اصال ما را همينطوري 
مي خواسته دعوت كند. لخت و عور و تنها. توي مهماني. عين يك تك سوار بي اسب، 
بي نيزه و زره. فقط يك سرباز، يك بنده، توي بغل خودش. الي ماچ هاي رمضان. سفت، 

چفت، محكم. ياعلي و ياعظيم...

هنوز چند ســاعتي از مرگ شــاهزاده 
فيليپ همسر اليزابت دوم، ملكه انگليس 
نگذشته بود كه انتقاد ها از شيوه پوشش 
زنده بي بي سي باال گرفت. مسئوالن اين 
رسانه كه به كار بســتن اخالق حرفه اي 
رســانه اي را در صدر دستورالعمل هاي 
خود قرار داده اند و گاهي هم به خوبي از 
پس اين بي طرف نمايي برمي آيند پس از 
اينكه بيش از دوسوم مخاطب هاي خود 
را در جريان مرگ فيليپ از دســت داده 
بودند شــايد كمي هم دستپاچه شدند. 
اين دســتپاچگي احتمالي را مي شد از 
چند اقــدام متناقض رصد كــرد. يكي 
اينكه بي بي سي نخســت فرم ويژه اي را 
مخصوص شكايت در وب سايت خود قرار 

داد تا به سيل شكايات رسيدگي كند. 
در هميــن زمينه گارديــن هم گزارش 
مفصلي را منتشــر كرد. در بخش هايي 
از ايــن گزارش مي خوانيم: دســت كم 
110,994 نفر برای ابــراز نارضايتی 
درباره اختصاص پيــدا كردن بخش 
اعظمی از زمان برنامه های تلويزيون 
و راديو »بی بی سی« به پوشش اخبار 
درگذشت شــاهزاده »فيليپ« با اين 
شــبكه تماس برقرار كرده اند. پس از 
مرگ شــاهزاده فيليپ مردم انگلستان 
تلويزيون هــاي خــود را در روز جمعه 
خاموش كردند. بي بي سي 2نيز دوسوم 
مخاطبان خود را به دليل پوشش خبري 
درگذشت همســر ملكه اليزابت دوم از 
دســت داد. برنامه پرمخاطب روز جمعه 
برنامه »گوگل باكــس« كانال 4بريتانيا 
بود و بيش از 4,2ميليون بيننده داشت. 
در اين برنامه مردم عادي هنگام تماشاي 
برنامه هاي معــروف تلويزيون به صورت 
دسته جمعي از خود فيلم مي گيرند و در 
اين برنامه به نمايش درمي آيد. با اين حال 
كانال 4بي بي ســي نيز با اعالم بيانيه اي 
بينندگان را به تماشــاي بي بي سي 1و 
تماشاي پوشــش خبري مرگ فيليپ 

دعوت مي كرد.

كنار رفتن گوشه ماسك 
بي طرفي بي بي سي

رستورانروحتعطيلاست
با كمي تفاوت، همه هم نظرند كه 
كتاب، غذاي روح است. پس ما 
كتابفروشي ها يا سوپرماركتي هستيم كه اجناس مورد نياز روح 
شهروندان را عرضه مي كنيم يا اغذيه فروشي كوچكي هستيم 
در يك راسته يا محله كه هم كار مشتري گذري با روح گرسنه 
را راه مي اندازيم و هم مشتري هاي قديمي محل خودمان را. 
اصال شايد شبيه رستوران هاي بزرگي هستيم با منويي مفصل 

از غذاهاي روح نواز.
تا اينجاي ماجرا كمابيش بين گروه هاي مختلف توافق وجود 
دارد. اما موقع خانه نشــيني اجباري كه مي شــود بالتكليف 

مي شويم بين نجات جسم و جان.
خانه نشين ها كه كم هم نيستند گرسنه مي شوند. روح شان، 
مغزشان تشنه خواندن و دانستن است، فكرشان بهانه مي گيرد 
كه يك سرگرمي يا بازي باشــد براي فراموش كردن خيلي 
چيزها. وقت  خودشان و بچه هايشان در حال هدر شدن است 
و به فكر خالقيت هستند كه باالخره يك چيزي خلق كنند و 
از مفيد بودنشان لذت ببرند. بعضي هم به هر دليل خانه نشين 
نيستند و مجبورند در همين روزها، كارهاي علمي، آموزشي و 
فرهنگي را به سرانجام برسانند. آنها هم به لوازم پخت وپز علمي 

فرهنگي نياز دارند.
خب ما مي مانيم و مسئوالن و مردم. كتابفروشي ها باز باشند يا 

تعطيل؟ جزو مشاغل ضروري هستند يا نه؟ 
اينجا اســكاتلند نيســت كه دولت خودش تشخيص دهد و 
تصميم بگيرد كه كتابفروشي ها بايد حتما باز باشند. آلمان، 
فرانسه و خيلي كشورهاي ديگر هم نيست كه مردم يا صنف 
كتابفروش درخواســت كنند و دليل بياورند و تصميم گيران 

كشور متقاعد بشوند كه غذاي روح مردم به راه باشد.
پس ما مي شويم جزو مشــاغل غيرضروري درحالي كه فكر 
مي كنيم چه چيزي ضروري تر از نجات جان و جسمي سالم با 
جاني كه نفسش به شماره افتاده به چه كار مي آيد؟ اين مناقشه 
به صنف ما و مسئوالن محدود نمي شــود. مردم هم در يك 
سردرگمي گرفتارند. وقتي تعداد اصناف گروه يك زياد مي شود 
با كنايه هايشان اعتراض مي كنند و معتقدند به هيچ وجه مردم 
نبايد از خانه بيرون بروند. از سوی ديگر  گروهي معتقدند كه 
مي شــود خيلي مراقب بود اما نيازهاي ضروري را هم تامين 
كرد. اين روزها چند مصاحبه و نامه اعتراض آميز از سوي صنف 

كتابفروش ها و ناشرها رسانه اي شد اما شايد كمي دير بود.
كاش كمي زودتر به فكر ضرورت هايمان باشيم. كاش با همه 
اختالف نظرها و ترديدهايي كه جزيي از واقعيت هاي زندگي 
بشر هستند، سر يك اتفاق، توافق كنيم و بپذيريم كه كتاب و 
فرهنگ از هر ضرورتي، ضروري تر است. كاش پروتكل ها به نفع 
جان صف آرايي كنند. كاش بشر حواسش بيشتر به خودش باشد 
و نيازي نباشد براي حفظ جســم و جانش محدود شود. كاش 

اين توافق جمعي، ضروري ترين مذاكره جهاني شناخته شود.

لقمه اينترنت را  دور سر مي چرخانيممكتوبات يك كتابفروش
تا پيش از شــيوع كرونا، ويندوز كامپيوتري كه به اينترنت 
وصل بود به واقع پنجره اي رو به جهان بود كه افق هاي تازه اي 
را به روي بشر باز مي كرد. اما بعد از شيوع كرونا و خانه نشين 
شدن آدم ها اين پنجره به نوعي تنها در و دريچه خانه است 
كه مي توان از آن در شرايط نيمه قرنطينه به بيرون رفت وآمد 
كرد. دري كه اگر نباشد بســياري از ما احساس مي كنيم به 
جاي قرنطينه در زندان هستيم. اين از بيان اهميت موضوع! 
در بيان مسئله و مشكل اين موضوع يعني اينترنت بسياري 
از كاربرهاي ايراني روي اين مســئله توافق دارند كه حجم 
و سرعت اينترنت گاهي تبديل به ســوهان روح مي شود و 
فرسايشي بودن شرايط قرنطينه را دوچندان مي كند. نگاهي 
به آمار كيكي مصرف اينترنت نشان مي دهد فقط يك چهارم 
مصرف اينترنت جهان در سال 2020ميالدي صرف يوتيوب 
و نتفليكس شده اســت. به اين آمار بايد حجم اينترنتي كه 
كاربرهاي فضاي مجازي برخي كشورهاي جهان براي دور 
زدن فيلترها استفاده مي كنند را هم افزود. همان هايي كه لقمه 
الغر اينترنت خود را بايد دور سر چرخانده و در دهان بگذارند. 
تجربه شخصي نگارنده نشــان داد براي نمونه اگر بخواهيم 
در زمينه نجاري يا موسيقي پول كالس ندهيم بهترين راه 
اســتفاده از كانال هاي آموزشــي يوتيوب است. نمونه هاي 
داخلي اين ســايت هر چند گام هاي بلندي برداشته اند اما 
دسترسي آنها به منابع غني ويدئو اندك است و حجم ارائه 
اطالعات تصويري شــان هم اندك تر. در زمينه پلتفرم هاي 
نمايش فيلم و سريال هم كاربرهاي داخلي مشكالت زيادي 
دارند. براي نمونه اگر بخواهند محصوالت نتفليكس را دانلود 
نكنند بايد مشتري دو نتفليكس داخلي باشند. كاربرها براي 
نمونه از اين شاكي هستند كه چرا در پلتفرم هاي نمايش فيلم 
و سريال داخلي با وجود خريد اشتراك همچنان بايد تماشاگر 
آگهي هاي كوتاه و بلند باشند. موردي كه با خريد اشتراك 
پلتفرم هاي خارجي روي نمي دهد. سانسورها و دوبله هاي 
غيرحرفه اي هم معضل ديگري است كه سخت پسندها را وادار 
مي كند عطاي اين پلتفرم ها را به لقاي شان بخشيده، كمي تا 
قسمتي سر كيسه را شل كرده و ســراغ همان نتفليكس و 

يوتيوب بروند.

مردم لبنان در شامگاه آخرين روز ماه شعبان در ساحل بيروت جمع مي شوند و پس از شليك توپ، آغاز اين ماه را جشن می گيرند. اول آخر

خبر آخر

محمدمهديبيگلري

    انــگار دارند از اتفاقي مثل آخر ســال يا دم عيد حرف 
مي زنند. خريدها زياد مي شود. فروشگاه ها زود پر و خالي 
مي شوند و مصرف مواد غذايي باال مي رود. اين قصه قبل از  ماه 
رمضان است؛ ماهي كه قرار است تمرين كم خوردن و گاهي 
سنگ بستن به شكم باشد. اما رمضان در اين سال ها براي 
خيلي ها عمال تبديل شده به  ماه سفره هاي رنگين. همه اينها 
در حالي است كه در اين  ماه حداقل يكي از وعده هاي اصلي 
غذايي حذف مي شود و قرار هم نيست آن وعده حذف شده، 

جبران شود.

    ماه رمضان امسال يك فرق اساســي دارد با سال هاي 
پيش تر و آن هم وجود كرونا و خانه نشيني است. ديگر خبري 
از مهماني هاي افطاري و بســاط آش رشته و زولبيا و باميه 
نيست. با اين حال خطر پرخوري و چاقي همچنان در كمين 
است. از ترس اينكه آخرهاي  ماه سوخت مان تمام نشود و كم 
نياوريم تا جايي كه جا داريم غذا و شيريني جات مي خوريم 
و چون در قرنطينه هستيم، تحركي هم نداريم و عدد وزنمان 
روزبه روز بيشتر مي شــود. اين است كه  ماه رمضان به جاي 
اينكه الغر شويم، چاق مي شويم و اگر مواظبت نكنيم حتي 

ممكن است اين پرخوري كار دستمان بدهد.

    يك پزشك مصري 3600سال پيش به طنز گفته: »انسان 
پر خور با يك چهارم غذايي كه مي خــورد زنده مي ماند و 
با ســه چهارم ديگر آن، پزشــكان امرار معاش مي كنند!« 
فيثاغورث هم هنگام مرگ به شاگردانش براي سالم ماندن 
و بهتر فكر كــردن، روزه را توصيه كرده اســت. به اعتقاد 
جالينوس نخســتين بيماري، مربوط بــه پرخوري بوده و 
بنابراين نخستين درمان نيز روزه گرفتن است. متخصصان 
تغذيه هم توصيه مي كنند كه تنبلي را كنار بگذاريد و حتما 
ســحري بخوريد كه موقع افطار با ولع زيــاد غذا نخوريد. 
ضمن اينكه حواستان باشــد به خاطر كرونا ديگر خبري از 
ايستگاه هاي صلواتي در خيابان ها نيست، پس اگر بيرون 
مي رويد، قبل از افطار خودتان را به خانه برسانيد تا ساعات 
روزه داريتان طوالني تر از حد معمول نشــود و در خيابان 

ضعف نكنيد!

عدد خبر

با هماهنگی های انجام شده 
اهدا كنندگان خون می توانند 
در  ماه مبارك رمضان ساعات 
بعد از افطار حتی تا ۱۲شب 
برای اهدای خون به مراكز 
انتقال خون مراجعه كنند. 
با توجه به اینكه در موج 

سهمگین شیوع كرونا قرار 
داریم و بنا به قانون اعمال 

شده از سوی ستاد ملی مقابله 
با كرونا محدودیت تردد شبانه 
وجود دارد؛ یكی از نگرانی های 
قابل توجه مسئوالن سازمان 

انتقال خون درباره اهدای خون 
مردم در شب های ماه رمضان با 
توجه به اعمال محدودیت های 
تردد بود که این مشكل رفع 

شده است.
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اكنون 900مركز درمانی كشور 
نیازمند اهدای خون هموطنان 

نوع دوست هستند تا در 
شرایط بحرانی بیماران، خون 
آنها جانبخش و حیاتبخش 

بیماران نیازمند در بخش های 
مختلف مراكز درمانی كشور 

باشد. طی ماه مبارك رمضان در 
تهران مركز وصال تا ساعت۲۴ 

و مراكز ستاری)منطقه۵( 
و تهرانپارس)منطقه ۴( تا 

ساعت۲3:30 برای دریافت 
خون از داوطلبان اهدا كننده 
فعال هستند و غیراز مركز 

اهدای خون نارمك و متروی 
امام خمینی)ره( كه در این ایام 
تعطیل هستند، ساعات كار 

بقیه مراكز مثل قبل خواهد بود.

 900
مركز درمانی

 

هديه بدون جريمه

رؤيابایف باهایر ریو نهاليچه يادگایر
و مقاوم ساعت قديمي روي ديوار باورم مي شود مسعودمير روي نهاليچه نشسته ام و فقط با صداي موتور باوفا 
كه زمان متوقف نشده و زندگي جريان دارد ولو در اين نيمه شب بهاري. معموال 
شب هايي كه بي خوابي سروقتم مي آيد يكي دو تا از آن قرص گچي هاي تجويزي 
دكتر را شوت مي كنم ته حلقم و همينطور كه تلخي اش را بي آب دوام مي آورم 
شروع مي كنم به مرور روزگار و به خودم كه مي آيم مي فهمم قرص ها را با آب دهان 
قورت داده ام و بعد با آرامش شيميايي نيم بندشان رفته ام به دنياي خياالتم. يكهو 
جا مي خورم از اينكه بايد باور كنم آقاجان ديگر نيست و خان دايي از همان روزي 
كه ما بزرگ شدنمان را با موهاي نرم پشت لبمان به رسميت شناختيم گم شد و 
حاال ديگر خبري نيست از هياهوي نوه ها در افطارهاي خانه مادر بزرگ. دوباره 
خودم را روي نهاليچه جمع و جور مي كنم كه مبادا پايم مثل روياهايم بيرون بزند 
از اين مســاحت يادگاري. دلم مي خواهد بخوابم اما انگار صداي موتور ساعت 
زورش از قرص ها و خياالت بيشتر است. همين ساعت ها بود كه چراغ حياط را 
روشن مي كرد و براي اينكه مزاحم ديگران نباشد در همان روشويي كهنه كنار 
بشكه هاي نفت وضو مي گرفت. به قول خودش فصل باهار كه بود گوشه تراس 
جانمازش را پهن مي كرد و به ضيافتي طوالني مي رفت. هيچ وقت نفهميدم چرا 
نماز صبح آقاجان در ماه رمضان ها، دو ركعت نبود و از قبل از اذان شروع مي شد. 
بعد ضيافت تك نفره اش تازه سراغ بقيه مي رفت و با آن صداي محزون و محبوبش 

مي گفت: ايها الناس اذان شد، شماها سحري نمي خوريد؟
سپيده زده و انگار موتور ساعت به وقت استراحت رسيده است. بي خوابي با من 

است و خاطراتم هم...

بنابركمخوري
فاطمهعباسي

دی
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د 
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س: 
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اَلّلُهمَّ اْجَعْل ِصيامي فيِه ِصياَم الّصائِميَن َو ِقيامي فيِه ِقياَم الْقائِميَن َو نَِبْهني فيِه َعْن نَْوَمِة 
الْغاِفليَن َوَهْب لي ُجْرمي فيِه يا اِلَه الْعالَميَن َواْعُف َعّني يا عاِفًيا َعِن الُْمْجِرميَن

خدايا روزه مرا در اين روز مانند روزه روزه داران حقيقي »كه مقبول توست« قرار ده و اقامه 
نمازم را مانند نمازگزاران واقعي مقرر فرما و مرا از خواب غافالن »از ياد تو« هوشيار و بيدارساز 
و هم در ايــن روز جرم و گناهم را ببخــش، اي خداي عالميان و از زشــتي هايم عفو فرما، 

اي عفو كننده از گناهكاران عالم.

گرچه افتاد ز زلفش گرهي در كارم
همچنان چشم گشاد از كرمش مي دارم

حافظ

بزِمبوسه
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