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گزارشها نشان ميدهد درتهران ،البرز ،قزوين ،خراسانجنوبي
هرمزگان و سيستانوبلوچستان هنوز به اوج كرونا نرسيدهايم

يك متخصص اپیدمیولوژی :حتی اگر 60درصد جامعه هم بیمار
شده باشند ،در برابر ویروس ،مصون نيستند
صفحههاي  6و 12

ميخواستند
پرسپوليس را
از پا در بياورند

راه فرار ازخشكسالي

يحيي گل محمدي در گفتوگو با
همشهري ضمن انتقاد از برنامهريزي
ليگ ،از اهميت حفظ تيم فعلياش
گفته؛ تيمي كه ميگويد باشگاههاي
قطري به بازيكنانش چشم دارند

يكي از نويسندگان مقاله جنجالي نيچر :اقدام فوري براي جلوگيري از
شوري خاك و فرونشست زمين الزامي است
در خشكسالي  ،1400بهجز آب ،بايد منتظر محدوديتهايي
در حوزههاي برق ،كشاورزي ،دامپروري و حتي برخي كسبوكارها بود

رهبر معظم انقالب در سخنرانی زنده و تلویزیونی:

نبايد مردم را از انتخابات دلسرد كرد

گزارش پژوهش علمي منتشرشــده در مجله نيچر درباره ابعاد خشكشدن ســفرههاي آب زيرزميني ايران كه ميتواند
امنيت غذايي ،اجتماعــي و اقتصادي كشــور را با چالش جــدي مواجه كند ،مشــخص كرد كه 77درصد ســفرههاي
زيرزميني با خطر از بين رفتن هميشــگي مواجه هســتند .البته هنوز هيچ راهكار مشــخصي براي مقابله با «خشكسالي
با منشــأ انساني» در دســتور قرار نگرفته اســت .ســازمان مديريت بحران كشــور ديروز در اينباره اعالم كرد كه 7هزار
روستا با مشــكل كمآبي مواجه هســتند و اين بحران براي بخش مصرف خانگي و كشــاورزي وجود دارد .هماكنون نيز
پيشــنهاد اختصاص ۳هزار ميليارد تومان براي مقابله با خشكســالي و جلوگيري از تنش آبي و تامين آب شرب به دولت
داده شــده اســت .اما براي جلوگيري از برداشــت بيرويه ســفرههاي آب زيرزميني هنوز هيچ اقدامي صــورت نگرفته
است .صفحههاي  4و  9را بخوانيد.

يادداشت

احمد مسجدجامعي؛عضو شوراي شهر تهران

تاريخ حق و حب علي

(ع)

در ديماه  83براي نخســتين بار
هفتــه فرهنگي ايــران در مركز
فرهنگــي ملكفهــد در رياض
پايتخت عربســتان -برگزار شدو با اســتقبال گرم طرف سعودي
همراه بود .وزير فرهنگ و تبليغات
عربستان حضور برادران ايراني در كشور دوم خودشان را خوشامد
گفت .وزير فرهنگ و ارشاد اســامي با ملك عبداهلل -وليعهد
مقتدر آن روزگار -ديدار كرد و تصوير مراسم هفته فرهنگي كه
در آن عكس رهبران ايران در جاي ويژهاي قرار داشت از شبكه
سراسري تلويزيون دولتي پخش شد .اين فرصتي بود تا از موزه
ملي رياض هم ديداري داشته باشــيم .به خوبي بهخاطر دارم
كه در ميانه موزه در جايي ويژه «كليد طاليي شهر تهران» در
جعبه خاتم جاي گرفته بود .در آنجا درباره تاريخ ديرين حجاز
هم گفتوگوهايي داشتيم .از همان سالها دولت عربستان كم
و بيش در پي كشف آثار تاريخي و برپايي موزههايي از اين دست
بود .به تازگي يكي از پژوهشگران عرب ادامه اين كار را عهدهدار
شده و در جستوجوهاي خود به مجموعهاي از سنگنبشتهها
برخورد كرده است ازجمله آنها ،سنگ نبشتهاي از نيمه نخست

حب علي بن ابيطالب حقّ
قرن اول هجري با اين عبارت استّ :
علينا و من الواجب .در اين عبارت كوتاه 3كلمه «حب»« ،حق» و
ن ابيطالب تأمل برانگيز است آن هم
«واجب» در كنار نام عليب 
نه در كتابها و روايتها بلكه بهصورتي كه از نظر اعتبار از سطح
بااليي برخوردارست و در شــرايطي كه سياستهاي فرهنگي
رسمي دولت سعودي چندان با انتشــار چنين اسنادي همراه
نيست .شايد روند جديد گسترش ريز رسانهها موجب تجديدنظر
در آن سياستها شده باشد.
اين سنگنبشته تأكيد ميكند كه حب علي نشانهاي از ايمان
تلقي ميشــده تا آنجا كه نه فقط در روايات بلكه تا سينهكش
كوهي در اطراف مدينه هم راه يافته است .اگر چنين عباراتي در
كوفه يا يكي از شهرها و مناطق ايران همچون ري ،آوه،كاشان،
خراسان و اطراف آنها ديده ميشد چندان جاي تعجب نداشت
ولي در صحراي مدينه معنايي ديگر دارد.
ميتوان حدس زد اين عبارت در زماني بر دل سنگ نقش بسته
كه كمكم خالفت دمشــق ناســزاگويي و لعن و نفرين به علي
اميرالمومنين (ع) را بر سر منابر رواج ميداد و موجب آزردگي
خاطر مومنان بــود تا جايي كه حجربن عــدي ،صحابه خاص
اميرالمومنين(ع) ،در كوفه در برابر حاكم جباري مانند زيادبن
ابيه ،كه معاويه او را به برادري خود درآورد ،نتوانست از اعتراض
خودداري كند و سرانجام كار به قيام كشيد .حجربن عدي همان
كسي است كه معاويه او را براساس فتواي
ادامه در
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شــيوخ كوفه به اتهام خروج از اطاعت
خليفه و كفر آشكار ،به شهادت رساند و داعشيان اصحاب معاويه
در روزگار ما هم آرامگاه او را ويران كردند و گور او را شكافتند.

سوءاســتفاده از ســهميه واكســن
نيروهــاي خدماتــي در  3منطقــه
شهرداري تهران طي روزهاي گذشته
يكي از داغترين خبرهای رســانهها
بود؛ موضوعــي كه البته بــه خاطر
شفافسازي مديريت شهري رسانهاي
شد .از اينرو شــهردار تهران ديروز
به صحن شــورا رفت تا در راســتاي
شفا فسازي ،توضيحاتي درباره كل
موضوع ارائه كند .شفافسازي از اين
نظر كه اطالعــات دريافتكنندگان
واكسن روي سايت شفافيت شهرداري
منتشر شــده ،امكان هرگونه تخلفي
بسته ميشود؛ چنانچه تخلفي هم رخ
دهد ،برخورد جدي صورت ميگيرد.
اين اقدامي است كه ميتواند بهعنوان
يكالگو در ساير سازمانها و نهادها
هــم بهعنوان يــك دســتورالعمل
جــدي در دســتوركار قــرار گيرد.
صفحه 3را بخوانيد.

نیروی قدس بزرگترین عامل مؤثر جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در غرب آسیا است
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ديدگاه

سيد رضا اكرمي ؛عضو جامعه روحانيت مبارز

علي(ع)؛ الگوي تمامعيار امروز
پيرامون امشب كه شب قدر است
و به نام حضرت علي(ع) ،موالي
متقيان مزين شده ،بايد به  3نكته
مهم ،توجه كافي داشت تا بتوان به
درك مناسبي از ابعاد شخصيتي
آن امام همام رسيد و ويژگيهاي
اخالقي و عرفاني آن حضرت را بهتر شــناخت؛ آنگاه ميتوان
درباره ســيره حكومتي اميرالمومنين(ع) تحليل درستتري
بهدست داد .نخستين نكته اين است كه امامالمتقين ،علي(ع)
در عقل ،علم ،عرفان ،عبادت ،احسان و اخالق از برترين بندگان
خداست و بزرگترين ســرور عالم بعد از رسولمكرم اسالم،
حضرت محمد مصطفي(ص) بهحساب ميآيد و بعد از پيامبر
اكرم(ص) ،كســي در ادب و اخالق و انصــاف بهپاي علي(ع)
نميرسد؛ برهمين اســاس بايد از نيكي و عظمت آن حضرت
بسيار ياد كنيم تا جامعه بيش از پيش از معارف بلند نخستين
امام شيعيان بهرهمند شود؛چراكه عملي كردن سيره حضرت
علي(ع) در جامعه ثمرات بسياري در همه ابعاد بههمراه خواهد
داشت.
نكته دوم اين است كه در بررسي ابعاد وجودي امامالمتقين ،بايد

به اين موضوع توجه كرد كه ما گاهي «ياعلي» ميگوييم و در
زندگي از روح بلند آن حضرت مدد ميجوييم .برخي اوقات نيز
سجاياي اخالقي حضرت علي(ع) را در قامت يك پدر تمامعيار
درنظر ميگيريم كه «بابا علي» اســت و ميتواند الگوي اصلي
مردان باشد تا جامعه در مسير سعادت رهنمون شود .اما دراين
ميان نكته مهمتر در گزاره «با علي» نهفته است؛ اين موضوع به
ما يادآوري ميكند كه بايد سيره عملي آن امام همام را همواره
در زندگي خود مدنظر داشته باشــيم ،يعني بايد در اخالق با
علي(ع) همراه شويم و بســيار از او بياموزيم تا بتوانيم انتظار
جامعهاي علوي را داشته باشيم .با علي(ع) بودن يعني اينكه من
زندگيام را بهقدري ساده درنظر ميگيرم كه كسي نسبت به آن
حسد نورزد؛ همه به ياد داشته باشيم كه علي(ع) اهل تشريفات
و تجمالت نبود.
در نكته سوم بايد به اين موضوع مهم اشاره كرد كه با وجود همه
انواع دشمنيهايي كه نسبت به حضرت علي(ع) روا داشتند تا
جايي كه درشب نوزدهمماه رمضان سال 40هجري قمري ،فرق
مبارك آنحضرت را شكافتند ،اما اميرالمومنين(ع) هيچگاه
جز دلســوزي و خيرخواهي براي امتش چيزي نخواست و در
ن حضرت بهغير از پاكسرشتي سراغ نداريم .بنابراين
كارنامه آ 
نبايد چنين پنداشــت كه حضرت علي(ع) هزار و 402ســال
قبل به شــهادت رســيدهاســت و امروز نميتوان از او درس
گرفت؛ امامالمتقيــن در ديروز و امروز
ادامه در
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مناسبترين الگو براي جامعه است كه
ميتوان از سيره عملي او همهچيز يافت؛ از حكومت عادالنه و
علوي گرفته تا صداقت  ،صالبت و دلسوزي براي مردم.
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رهبر معظم انقالب اسالمي ديروز
رهبری در سخنان زنده تلويزيوني خطاب به
ملت بزرگ ايران با تشــريح جايگاه
مهم معلمان و كارگران در پيشرفت كشور ،انتخابات
را به معناي واقعي كلمــه فرصتي مهم براي ايران
عزيز و عاملي بيبديل براي استحكام پايههاي نظام
خواندنــد و بــا انتقــاد از برخي تالشهــا براي
دلسردكردن مردم نسبت به انتخابات تأكيد كردند:
داوطلبان وعدههاي فريبنده و بدون پشتوانه ندهند
و با ارائه برنامههاي واقعي با مردم سخن بگويند .به
گزارش «پايگاه اطالعرساني مقام معظم رهبري»
ايشان همچنين با ابراز تأسف و تعجب از سخنان
نادرســت برخي مســئوالن درخصوص سياست
خارجي تأكيد كردند :نيــروي قدس بزرگترين
عامل مؤثر جلوگيري از ديپلماسي انفعالي در غرب
آسياســت و نبايــد بهگونهاي ســخن گفت كه
حرفهاي بيگانگان را به اذهان متبادر كند.
ايشان در آغاز سخنانشان ،ليالي مبارك قدر را قله
ماه پرعظمت رمضان خواندند و با توصيه به آحاد
مردم براي اســتفاده از ظرفيت بينظير ايام قدر
افزودند :دعا و تضرع و استغفار و اشك ،از نمونههاي
ضيافت پربركت رمضان اســت كه بايد با توجه و
توســل هرچه بيشــتر به پروردگار كريم ،خود را
مستعد بهرهمندي از اين نعمتهاي گرانقدر كرد.
رهبر انقــاب در نگاهي كوتاه به شــخصيت امام
عليبنابيطالب(ع) ،امامت را مقامي بســيار واال و
عالي برشمردند و افزودند :معناي امامت ،رياست
دين و دنيا نيســت ،بلكه امامت مفهومي بســيار
عالي است كه درك آن بهجز معصومين و نخبگان
معدود ،براي ديگران ممكن نيست.
رهبر انقالب با اشــاره به ارادت شيعيان و پيروان
اديان و مذاهب ديگر به اميرمؤمنان افزودند :اين
محبت و ارادت بهعلت خصوصيات عجيب موالي
متقيان است كه «عدالت حيرتانگيز ،بياغماض،
گســترده و بدون هيچ مالحظــه» در رأس اين
خصوصيات قرار دارد.
ايشــان زهد و بياعتنايي كامل به دنيا ،شجاعت،
مهرباني و رأفت در مقابل ضعيفان ،عزم راسخ در
مقابل زورگويان و مستكبران ،فداكاري در راه حق،
حكمت عميق در گفتار و اســتواري در رفتار را از
ديگر ويژگيهايي دانستند كه در حضرت علي(ع)
در اوج كمال و درخشش است.
رهبر انقالب ،پيروي از امير مؤمنان در خصوصيات
شــخصي و آداب حكومت را وظيفهاي ســنگين
خواندند و افزودند :ما در اين زمينهها خيلي عقب
هستيم.
حضرت آيتاهلل خامنهاي با اشاره به شوق بينظير
موالي متقيان به شهادت گفتند :خدا را شاكريم كه
در دوران ما نيز مردان فداكاري بودند و هستند كه
در اقتدا به مواليشان ،عاشق شهادت بودند كه حاج
قاسم سليماني از چهرههاي بزرگ اين عرصه است.
رهبر انقالب سپس در تبيين جايگاه و شأن مهم
معلم به برخي ويژگيهاي شهيدمطهري پرداختند
و افزودند :شــهيدمطهري عال ِم ،فيلسوف ،متفكر،
فقيه و مسلط به مسائل فكري بود اما ويژگي مهم
استاد شهيد آن بود كه در عرصه توليد و انتشار فكر
درســت ،متقن و عميق ،در يك جهاد نرمافزاري
مداوم بود و با دغدغهمندي نسبت به مخاطبانش و
جامعه ،با امواج منحرف فكري شرق و غرب مقابله
ميكرد.
رهبر انقالب ،مسئوليتشناسي و تكليفگرايي را
دو ويژگي ديگر شهيدمطهري خواندند و گفتند:
او با اولويتدادن به نيازهاي جامعه ،ظرفيتهاي

ايران
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رهبر معظم انقالب در سخنرانی زنده و تلویزیونی:

نبايد مردم را از انتخابات دلسرد كرد

حوزه فكر و علم را به اين نيازهــا نزديك ميكرد
كه معلمان عزيز بايد اين ويژگيهــا و روشها را
الگو قرار دهند.
حضــرت آيــتاهلل خامنــهاي صيانــت از فكر
دانشآموزان و دانشجويان را از مسئوليتهاي مهم
معلمان برشمردند و افزودند :معلمان بايد با امانت و
توانايي و مهارت ،اندوختههاي علمي بشر را به نسل
نوجوان و جوان منتقل كنند و شاگردان خود را اهل
فكر و انديشه بار بياورند.
ايشان معلمان را از افســران سپاه پيشرفت كشور
خواندند و افزودند :معلمان بايد اين جايگاه عظيم
را باور كنند و با احساس مسئوليت ،نقش تاريخي
خود را ايفا نمايند.
رهبر انقالب با اشاره به هجوم بيگانگان و منحرفان
به افكار جوانان تأكيــد كردند :معلمان بايد ضمن
استفاده از ظرفيت عظيم آموزش و پرورش ،براي
خنثيكردن اين تهاجم بزرگ نيز جهادگونه تالش
كنند تا ريزشها به صفر نزديك شود و رويشها در
باالترين سطح قرار گيرد.
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به شأن بسيار باارزش
و تأثيرگذار معلمان افزودند :درك اين جايگاه واال و
تعيينكننده بايد به فرهنگ عمومي تبديل شود كه
رسانهها ،دستگاههاي تبليغاتي و آموزش و پرورش
در اين عرصه مسئوليت سنگيني دارند.
حضرت آيتاهلل خامنــهاي ،گشــودن گرههاي
معيشــتي معلمان را مهم خواندند و با اشــاره به
مسئوليت دولت و مجلس در اين زمينه ،از تالش
بيدريغ معلمان براي ادامه آموزش در دوران كرونا
و همراهي خانوادهها بهخصوص مادران صميمانه
تشكر كردند.
رهبر انقالب اسالمي بخش ديگري از سخنانشان را به
مناسبت روز كارگر ،به موضوع شأن و جايگاه كارگر
و لزوم حمايت همهجانبه از اين قشــر زحمتكش و
تأثيرگذار و همچنين نقش كارگران در پيشــرفت
اقتصادي و استقالل كشور اختصاص دادند.
حضرت آيتاهلل خامنهاي به جايگاه واالي كارگر در

اسالم و بوسه پيامبر بر دستان كارگر اشاره كردند و
گفتند :در يك اقتصاد مستقل و توليدمحور ،كارگر
ستون اصلي است و اين نقش تأثيرگذار كارگران
بايد با كمك دســتگاههاي تبليغاتي و رسانهها به
فرهنگعمومي تبديل شود.
ايشان افزودند :از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي
بدخواهان و بيگانــگان تالش كردنــد تا جامعه
كارگري را در مقابل نظام قــرار دهند اما كارگران
جانانه در كنار نظام ايســتادند كــه نمونه بارز آن
دوران دفاع مقدس است.
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به شعار سال و موضوع
پشتيباني از توليد ،خاطرنشان كردند :يكي از انواع
پشتيباني از توليد ،حمايت از كارگران است؛ زيرا
كارگر فعال و بانشاط ،ثروت ملي ايجاد ميكند كه
در نهايت زمينهساز آبرو ،اقتدار و استقالل كشور
خواهد بود.
حضرت آيتاهلل خامنهاي با تأكيد بر اينكه حمايت
از كارگر فقــط افزايش پايه حقوقي متناســب با
افزايش تــورم نيســت ،افزودند :ارتقاي ســطح
مهارتآموزي و تخصــص كارگران ،توجه به بيمه
و بهداشت و درمان آنان ،امنيت شغلي ،برنامهريزي
براي مسكن كارگران و ايجاد روابط عادالنه ميان
كارگر ،كارآفرين و دولت ابعاد ديگر موضوع حمايت
از كارگر است.
ايشــان برنامهريزي صحيح براي ايجاد اشتغال و
پيگيري دقيق و منضبط آن و همچنين اســتفاده
از ظرفيت بخش خصوصي براي ايجاد اشــتغال را
كمك بزرگ به پيشرفت اقتصادي كشور خواندند
و گفتند :ايجاد اشتغال عالوه بر بركات اقتصادي،
بركات اجتماعي و سياسي هم دارد؛ زيرا در جامعه
بهويژه در نســل جوان ،زمينهساز نشاط و تحرك
و ســرزندگي و مانع از شــكلگيري بســياري از
آسيبهاي اجتماعي و حتي امنيتي است.
ايشان با اشــاره به ابعاد چندجانبه ايجاد اشتغال
در جامعه ،يكي از برنامههاي مهم و مورد انتظار از
دولتها را برنامه ايجاد اشتغال دانستند و با بياني

رئيس قوه قضاييه:

عقب ماندگيهاي احساس عدالت در جامعه را جبران كنيم
رئيس قوه قضاييه پيشــنهاد كرد هنرمندان براي به
قضایی تصوير كشــيدن معضالت ،در دادگاهها و در زندانها
حضور يابند و با اطالع از جزئيات پروندهها و گفتوگو
با آسيبديدگان اجتماعي علل وقوع آسيبهاي اجتماعي را بررسي
كنند و براساس آن فيلم بسازند.
سيد ابراهيم رئيسي رئيس قوه قضاييه در بيست و ششمين نشست

نخبگاني ويژه ماههاي رمضان ،در پاسخ به درخواست خانه سينما و
تعدادي از سينماگران ،ميزبان اهالي سينما بود تا با آنها درباره «نقش
سينما در كاهش آسيبهاي اجتماعي و مبارزه با مفاسد اقتصادي»
همانديشــي كند .او در این مراســم اجراي عدالت را انگيزه امام و
رهبري و همه صلحا و مجاهدان راه خــدا و از مهمترين اقتضائات
برقراري نظام اسالمي عنوان كرد و اظهار داشت :اكنون كه گام دوم

هشدارآميز خاطرنشان كردند :افرادي كه بهعلت
منافع شخصي خود و براي استفاده از زمين و ارزش
افزوده آن ،كارخانهها را به تعطيلي ميكشــانند،
بدانند كه مرتكب كار باطل و حرام شــدهاند و اين
كار ،خيانت به مردم و كارگران و استقالل و اقتصاد
كشور و ضربه به توليد ملي است.
رهبر انقالب اسالمي دستگاههاي مسئول بهويژه
وزارتهاي صمت و وزارت جهادكشــاورزي را به
نقشآفريني جــدي براي مقابله با ايــن پديده و
برخورد با اين افراد توصيه مؤكد كردند.
حضرت آيتاهلل خامنهاي همچنين با اشاره به نظر
كارشناســان اقتصادي مبني بر لزوم فعالشدن
كارگاههاي كوچك و متوسط در كنار كارگاههاي
بزرگ ،افزودند :گســترش اين كارگاهها عالوه بر
ايجاد اشتغال ،زمينهساز توليد ثروت براي عموم
مردم بهويژه طبقات ضعيف و متوسط است.
ايشــان خاطرنشــان كردند :بهترين روش براي
خنثيكردن تحريمها ،تالش واقعي و غيرشعاري
براي تقويت توليد ملي است كه دشمن را از ادامه
تحريم مأيوس خواهد كــرد و درنتيجه ،تحريمها
برطرف ميشــوند .رهبر انقالب اسالمي در بخش
ديگري از سخنانشان ،انتخابات را به معني واقعي
كلمه فرصت مهــم و بينظيري براي اســتحكام
پايههاي اقتدار و امنيت كشــور خواندند و گفتند:
عدهاي با خدشه واردكردن در اصل انتخابات و يا
در عملكرد دستاندركاران اعم از شوراي نگهبان
يا دســتگاههاي ديگر  ،موجب دلســردي مردم
ميشوند كه اين كار غلط است.
ايشــان افزودنــد :در جمهــوري اســامي همه
انتخاباتها سالم برگزار شــده است .ممكن است
تخلفات كوچكي روي داده باشــد امــا در نتيجه
انتخابات هيچ تأثيري نداشته و همواره انتخابات
در جمهوري اسالمي همراه با امانت بوده است.
رهبر انقالب اســامي خاطرنشــان كردند :البته
برخيها هنگامي كــه نتيجه موردنظــر آنها در
انتخابات حاصل ميشــود آن انتخابات را ســالم

انقالب آغاز شــده ،بايد عقبماندگيهاي اجراي عدالت و احساس
عدالت در جامعه را جبران كنيــم و همه بخشها بايد در اين زمينه
نقشآفرين باشند.
به گزارش ميزان ،رئيس قــوه قضاييه همچنين در بخش ديگري از
سخنانش گفت :دشمن تالش ميكند اينگونه تبليغ كند كه فساد
در كشور ما سيستماتيك است ،اما من ميگويم كه فساد در كشور
ما سيستمي نيست بلكه يك استثناء در يك اداره و سازمان است.
رئيسي افزود :ممكن است افراد مختلفي در يك پرونده درگير فساد
شده باشند ،اما فساد در كشور سيستمي نيست ،ولي قطعاً مبارزه با
فساد سيستماتيك است و سينماگران ميتوانند در فيلمهاي خود

ميخوانند اما اگر نتيجه موردنظر آنها بهدســت
نيايد يا برگزاركننــدگان را متهــم ميكنند و يا
همانند ســال ۸۸اغتشــاش بهپا ميكنند كه آن
متهمكردنها بيانصافي اســت و اغتشاش بهراه
انداختن جرم است.
ايشان در يك توصيه مهم به افرادي كه وارد عرصه
انتخابات ميشــوند ،گفتند :اين افراد از سخنان و
وعدههاي فريبنده و بدون پشتوانه فكري و بدون
درنظرگرفتن امكانات و يا بدوناطالع از آنها حتماً
پرهيز كنند.
رهبر انقالب اسالمي تأكيد كردند :كساني كه وارد
عرصه انتخابات ميشــوند بايد يك برنامه واقعي
ارائه دهند؛ بهگونهاي كه كارشناسان با شنيدن اين
برنامه ،آن را تصديق كنند.
حضرت آيتاهلل خامنهاي افزودنــد :البته برخي
اوقات هم از برخي افراد حرفهايي صادر ميشود
كه گويا قانون اساسي را قبول ندارند ،درحاليكه
كسي كه ميخواهد وارد عرصه انتخابات شود بايد
معتقد به اسالم ،قانون اساسي و رأي مردم باشد؛
لذا مطالبه جدي داريم كه اين موضوع رعايت شود.
حضرت آيتاهلل خامنهاي همچنيــن از اظهارات
بعضي از مسئوالن كه در روزهاي اخير از رسانههاي
مخالف جمهوري اســامي پخش شــد و تكرار
حرفهاي خصمانه دشــمنان و آمريكا بود ،ابراز
تعجب و تأســف كردنــد و گفتنــد :آمريكاييها
سالهاســت كه از نفوذ معنوي ايران در منطقه و
عوامل آن يعني نيروي قدس و شهيدســليماني
بهشــدت ناراحتند و اساساً سردار ســليماني را
بههمين علت به شهادت رساندند ،بنابراين نبايد
چيزي گفته شود كه حرف آنها را تأييد كند.
رهبر انقالب اسالمي افزودند :سياست كشور از انواع
برنامههاي اقتصادي ،نظامــي ،اجتماعي ،علمي،
فرهنگي و همچنين سياست خارجي تشكيل شده
كه همه اين بخشها بايد باهم پيش برود و نفي هر
يك از اين بخشها خطاي بزرگي است كه نبايد از
مسئوالن كشور سر بزند.
ايشــان تأكيد كردند :نيروي قــدس بزرگترين
عامل مؤثر جلوگيري از ديپلماسي انفعالي در غرب
آسياست و زمينهســاز تحقق سياست عزتمندانه
جمهوري اسالمي شده است.
حضرت آيتاهلل خامنهاي با اشاره به تمايل غربيها
براي بازگردانــدن ســيطره دوران طاغوت خود
بر ايران ،گفتند :بر همين اســاس آنها از هرگونه
تحرك ديپلماسي و گسترش روابط ايران با چين
و روسيه و همچنين با همسايگان مخالفند و حتي
در مواردي با فشار به مسئوالن كشورهاي همسايه،
آنها را از ســفر به ايران منصرف كردهاند كه ما در
مقابل اين فشارها بايد بهشكل مستقل ،پرتالش
و پرتوان عمل كنيم .رهبر انقالب اسالمي با تأكيد
بر اينكه سياســت خارجي در همهجــاي دنيا در
مجامع باالدستي تعيين ميشــود و نه در وزارت
امور خارجه ،افزودند :وزارت امور خارجه در تعيين
سياستها مشــاركت دارد اما تصميمگير نيست،
بلكه مجري است.
ايشان خاطرنشان كردند :در كشور ما نيز سياست
خارجي در شــورايعالي امنيت ملــي با حضور
مسئوالن تعيين ميشود و وزارت امور خارجه بايد
با شيوههاي خود آن را اجرا كند.
حضرت آيتاهلل خامنهاي در پايان با آرزوي توفيق
الهي براي مســئوالني كه قصد خدمت به ميهن
دارند ،تأكيد كردند :نبايد جوري حرف زد كه از آن
برداشت قبولنداشتن سياستهاي كشور شود و
دشمنان از آن مطالب شاد شوند.

نشان دهند كه آنچه در كشور وجود دارد ،اراده نظام براي مقابله با
فساد است .رئيس دستگاه قضا گفت :هاضمه انقالب اسالمي و ذات
نظام اســامي ما فســادپذيري ندارد و اينكه يك گوشهاي در يك
سازمان اداري فساد ميشود كه اگر به آن توجه نشود مانند هر آسيب
اجتماعي بزرگتر ميشود ،اما اين مسئله مربوط به مجموعه نظام
نميشود و حتماً با آن برخورد ميشود.
رئيســي افزود :از زماني كه وارد قوه قضاييه شدم گفتم هر پرونده
فسادي كه از سوي مسئوالن دولتها يا افراد و رسانهها مطرح شده
و براي مردم دغدغه و ذهنيت بهوجود آورده ،بايد رسيدگي و نتيجه
آن به افكار عمومي اعالم شود.

ي صداوسيما براي رئيسجمهور
محدوديتساز 
چالشهاي صدا و سيما با دولت دوازدهم به سريال ادامهداري بدل شده است و
دولت
هر بار با علنيشدن گوشههايي از سبك تعاملي اين سازمان با دولت ،بر آن دميده
ميشود.
بعد از ماجراي مستندسازيها و سريالسازيهاي صدا و سيما در بحث مذاكرات برجامي و
تضعيف روند كاري ديپلماتهاي كشورمان كه موجي از واكنشها را بهدنبال داشت و حتي
سبب گاليه صريح و جدي رئيسجمهوري از صدا و سيما در يكي از نشستهاي هيأت دولت
شد ،حاال در جديدترين اقدامات ،از صدا و سيما ،خبر رسيده كه ستاد انتخابات صدا و سيما
ميزان پخش برنامههاي رئيسجمهوري را به تنها 3برنامه محدود كرده است.
عليرضا معزي معاون اطالعرساني و ارتباطات رياســتجمهوري در توييترش نوشت :ستاد
انتخابات سازمان صدا و سيما با ايجاد محدوديت براي پخش زنده برنامههاي رئيسجمهور به
دفتر وي اعالم كرده كه بهعلت حساسيت فضاي انتخابات تنها اجازه پخش زنده سخنان او در
3جلسه هيأت دولت ،ستاد كرونا و پنجشنبههاي افتتاح را خواهد داد.
او نوشته اســت كه روحاني در روزهاي كارگر و معلم ،به گفتوگو با نمايندگان اين دو قشر
معزز مينشست اما سخنان امسال او در ديدار با معلمان و كارگران با تصميم ستاد انتخابات
صدا و ســيما و ايجاد محدوديت پخش زنده برنامههاي رئيسجمهوري به 3جلس ه در هفته،
روي آنتن نرفت .ايجاد محدوديت در روند پخش سخنرانيهاي روحاني در حالي است كه او
نه شرايط كانديداتوري در انتخابات را دارد و نه در حلقه اوليه يارانش در پاستور كسي سوداي
رياستجمهوري را در سر ميپروراند كه ستاد انتخابات رياستجمهوري گمان بهرهبرداري
انتخاباتي از سخنان او را كه ارشدترين مقام اجرايي كشــور است و با رأي 24ميليوني بر اين
مسند تكيه زده ،داشته باشد .نكته جالبتر اين كه با وجود عدم سوداي كانديداتوري روحاني،
روســاي دو قوه ديگر يعني قواي مقننه و قضاييه هر دو جزو كانديداهــاي بالقوه انتخابات
رياستجمهوري هستند و نامشان روزانه و مكررا در خبرهاي انتخاباتي بازگو ميشود اما صدا و
سيما با دستي باز اخبار هر دو قوه و روساي آنها را پوشش ميدهد و تاكنون هم خبري از ايجاد
محدوديت براي اين دو كانديداي بالقوه انتخاباتي از جانب صدا و سيما منتشر نشده است.

سیاست خارجی
وزیر خارجه درواکنش به سخنان مقام معظم رهبری:

پیروی از نظرات و تصمیمات رهبری
ضرورتی غیرقابل انکار برای
سیاست خارجی است
محمدجواد ظريف ديروز با انتشار پستي در صفحه اينستاگرامش به
سخنان مقام معظم رهبری واکنش نشان داد .
وزیرخارجهنوشت:بیاناتمشفقانهمقاممعظمرهبریهمچونهمیشه
برای من و همکارانم ختم کالم و نقطه پایانی برای بحثهای کارشناسی
است .به عنوان یک کارگزار و پژوهشــگر روابط خارجی ،همواره باور
داشتهام برای قوام این مرز و بوم خدایی ،سیاست خارجی باید موضوع
وفاق و انسجام ملی باشد و از باالترین سطح مدیریت و هدایت شود و
بر این اساس پیروی از نظرات و تصمیمات رهبری ضرورتی غیرقابل
انکار برای سیاســت خارجی است .بسیار متأســفم که برخی نقطه
نظرات شخصی که صرفا برای انتقال صادقانه تجربیات و بدون قصدی
برای انتشار بیان شــده بود ،دزدانه منتشر و به صورت گزینشی مورد
بهرهبرداری و دستمایه خصومت ورزی بدخواهان کشور و مردم و انقالب
گردید و اسباب تکدر خاطر شریف مقام معظم رهبری را فراهم آورد .او
افزود« :امیدوارم به یاری خدا اینجانب و همکارانم بتوانیم در کنار دیگر
خدمتگزاران در اجرای بیکم و کاست منویات مقام معظم رهبری برای
پیشرفت ایران عزیزمان یکدل و یکصدا کوشاباشیم».
او پیشتر در متن دیگری از خانواده ســردار شــهيد قاسم سليماني
عذرخواهي كرده بود .عذرخواهي وزير امور خارجه دقيقا يك هفته بعد
از انتشار فايل تقطيع شده گفتوگويش و بازتاب گسترده آن در داخل
و خارج كشور صورت گرفته است؛ عذرخواهي كه بيشتر از آنكه تالشي
براي تصحيح مواضعش باشد ،در جهت اداي احترام به شهيد سردار
قاسم سليماني و زحمات اوست.
ظريف در متن اينستاگرامياش تأكيد كرد« :يك هفتهاي است كه در
پي پخش برداشت و تحليل تلخ اين دانشجوي روابط خارجي از يك برهه
تاريخي -آن هم صرفا براي انتقال صادقانه تجربيات به مسئوالن آينده و
بدون هيچگونه قصدي براي انتشار وسيع يا حتي محدود آن -احساسات
پاك عاشقان شهيد واالمقام سردار سپهبد قاسم سليماني و خانواده آن
شهيدوبهخصوص شيردخترشزينبخانم-كهبرايمهمچون فرزندان
خودم عزيز است -جريحهدار شده است .برخي هم تالش كردهاند از
اين شرايط ناگوار وسيلهاي براي برهم زدن همدلي ميان آحاد مردم
دالور اين مرز و بوم يا ابزاري براي اهداف كوتاه سياسي بسازند .از همه
بزرگواراني كه در اين روزها  -با علم به عشق و همراهي ديرينم با شهيد
سليماني -با حمايت و روشنگريهاي خود بنده را مرهون لطفشان
قرار دادهاند ،سپاسگزارم».
در ادامه اين نوشته آمده اســت« :عرايض بنده -كه هيچ ادعايي جز
ت آن ندارم -ذرهاي از عظمت شهيد سليماني و نقش
صداقت بر قطعي 
بيبديل او در بازآفريني امنيت ايران ،منطقه و جهان نميكاهد ،ولي
اگر ميدانستم جملهاي از آن عرايض انتشــار عمومي پيدا ميكند،
حتما همچون گذشته آن را بر زبان نميآوردم .نه براي اينكه مردم را
محرم نميدانم ،بلكه از آن جهت كه در جهان به هم پيوســته كنوني
كه انتخاب مخاطب را ناممكن ساخته و در آشفتهبازار سياست ،اغيار
را محرم نميشمارم».
پيشتر وزيــر امور خارجه نســبت به افشــاي فايل تقطيع شــده
گفتوگويش در صفحه اينستاگرامش نوشته بود ،در قريب به 40سال
حضورش در عرصه ديپلماسي در بيان نظر كارشناسي ،عافيتطلبي،
مماشات و خودسانسوري را خيانت دانسته است.
انتشــار فايل صوتي محمدجواد ظريــف كه تنها يــك مصاحبه از
23مصاحبه از پروژه «آن ســوي دولت» مركز تحقيقات استراتژيك
نهاد رياســتجمهوري با وزراي دولت دوازدهم اســت ،واكنشهاي
داخلي و خارجي زيادي داشــت .دولت آن را سرقت اسناد محرمانه
دانست و وزارت اطالعات را مأمور به شناسايي عوامل اين سرقت كرد
و حسامالدين آشنا ،رئيس مركز تحقيقات استراتژيك نيز بهخاطر اين
اتفاق از سمتش كنارهگيري كرد .در سوي ديگر ميدان نيز قوه قضاييه
وارد شد و دادستاني تهران از تشكيل پرونده قضايي در اينباره خبر داد.
گفته ميشود قريب به20نفر بهخاطر اين پرونده ممنوعالخروج شدهاند.
حمايت جبهه اصالحات از ظريف

جبهه اصالحات ايران با انتشــار بيانيهاي از ظریف حمایت کرد .در
اين بيانيه آمده« :در يك عرصه سياسي ســالم و دمكراتيك ،وزراي
امور خارجه قادرند مســائل ،معضالت و چالشهايشان را در رسانهها
و تلويزيون ملي با مردم در ميان بگذارند و بــراي رفع موانع ،رايزني و
چارهانديشي كنند .متأسفانه اما شاهد بوديم صرفِ بيان چالشها در
چارچوب يك گفتوگوي محرمانه پشت درهاي بسته براي وزير امور
خارجه ايران هزينه ميسازد».
حمايت جبهه اصالحات ايران از وزير امورخارجه كشورمان درحالي
مطرح ميشود كه بهنظر ميرســد اصالحطلبان درحال رسيدن به
اجماعي حداكثري روي نام ظريف براي كانديداتوري ســيزدهمين
انتخابات رياستجمهوري هستند.

خبر
14گزينه روي ميز اصالحات
چهرههايي كه بتوانند دوسوم رأي اعضا را بهدست بياورند ،بهعنوان
كانديداي قطعي مورد حمايت انتخاباتي جبهــه اصالحات قرار
خواهند گرفــت .اصالحطلبــان ۱۰روز مانده به شــروع ثبتنام
انتخابات رياســتجمهوري فهرســت اصلي نامزدهــاي خود را
منتشر كردند۱۴ .نفر در اين فهرست قرار دارند .محمدجواد ظريف
وزير امور خارجه ،اســحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور،
مصطفي تاجزاده ،مسعود پزشكيان و محمدرضا عارف بهترتيب
بيشــترين آرا را در جمع ۴۶نفره نهاد اجماعســاز اصالحطلبان
بهدست آوردهاند و در اولويتهاي اول تا پنجم قرار گرفتهاند .بيش
از ۱۰روز قبل اصولگرايان نيز فهرست ۱۰نفره نامزدهاي اصلي خود
براي انتخابات رياستجمهوري ســيزدهم را منتشر كرده بودند.
محمدجواد ظريف ۳۷پيشنهاد ،اسحاق جهانگيري ۳۵پيشنهاد،
مصطفي تاجزاده ۳۲پيشنهاد ،مسعود پزشــكيان ۲۵پيشنهاد،
محمدرضا عارف۲۱پيشنهاد ،محسن هاشمي۲۰پيشنهاد ،محمد
شريعتمداري۱۹پيشنهاد ،مصطفي كواكبيان۱۵پيشنهاد ،محمد
صدر ۱۳پيشــنهاد ،محمود صادقي ۱۲پيشــنهاد ،شهيندخت
موالوردي ۱۱پيشنهاد ،زهرا شجاعي ۱۱پيشنهاد ،عباس آخوندي
۱۱پيشنهاد و صادق خرازي ۱۰پيشنهاد در جبهه اصالحطلبان
بهدست آورده اند.

23023615

شهر

3

 دوشنبه  13ارديبهشت  1400شماره 8211

هيچ مديري در شهرداري واكسن نزده است
شهردار تهران :بهزودي پروتكل تزريق واكسن در شهرداري تهيه و ابالغ ميشود

شناسايي متخلفان در مناطق

پيروز حناچي بهدليل تخلف رخداده در مديريت شهري،
خود را ملزم كرد تا به نمايندگان مردم در پارلمان شهري
توضيح دهد و وقتي پشت تريبون رفت با پذيرش پديده
واكسنخواري در برخي از مناطق شهرداري گفت كه در
يكي از سايتهاي منتقد شهرداري گزارشي منتشر شد
مبني بر استفاده مديران شــهرداري از سهميه واكسن
پاكبانها .او گفت« :بالفاصله در توييتي منتشر كردم كه
پيگير اين موضوع هستيم و از رسانهها براي حساسيتشان
تشــكر كردم و گفتم كه موضوع واكسيناسيون را فورا ً
بررســي ميكنيم و درصورت مشــاهده تخلف با افراد
خاطي برخورد خواهد شــد و اگر الزم باشــد اين افراد
براي بررســيهاي بيشــتر به مراجع ذيصالح معرفي
ميشوند ».شهردار تهران به نتيجه تحقيقات انجام شده
توسط حراست كل و دفتر شهرداري اشاره كرد و گفت
كه بخش عمده تخلف رخ داده مربوط به منطقه ۶است:
«طي مكاتبه شــهردار منطقه با بهداشت شمالغرب،
ليســت  ۳۲۵نفر براي تزريق واكسن كوويد ۱۹-اعالم
شده بود كه از اين تعداد  ۱۹۸نفر اقدام به دريافت واكسن
كردهاند كه اسامي آنها از طريق حراست وزارت بهداشت
پيگيري ميشود ».براساس گفتههاي پيروز حناچي آمار
198نفر عبارتند از  4۴نفر پرســنل بازيافت ۱۰۰ ،نفر
پاكبان ۱۲ ،نفر كارمند ۱۳ ،نفر فاقد رابطه استخدامي با
شهرداري تهران با هويت مشخص ۲ ،نفر راننده جرثقيل،
 ۹نفر راننده خودروی سرويس1 ،نفر شهربان و  ۱۷كارگر
فضاي سبز .شهردار تهران به اقدامات انجام شده هم اشاره
كرد و گفت« :بررسيها نشان داد كه يك نفر از مسئوالن
نواحي اقدام به تزريق واكسن از سهمیه فوق كرده است

فروپاشي امپراتوري پولپاشي
محمد ساالري،رئيس كميســيون معماري و شهرسازي
شوراي شهر تهران :كمتر از ۴مــاه به پايان دوره پنجم شوراي
شــهر تهران باقي مانده واكنون زمان پاسخگويي به شهروندان،
كنشــگران مدني و اصحاب رســانه فرا رسيده اســت .شوراي
پنجم زمانــي زمام امور پايتخــت را برعهده گرفــت كه بيش از
 ۵۰هزار ميليارد تومان بدهي از دوره قبل به ارث رســيده بود و
محدوديتهاي جدي براي انتخاب مهمترين اختيار شــوراهاي
شهر يعني انتخاب شــهردار براي ما اعمال شــد كه موجب شد
نخســتين و دومين شــهردار خود را بدون اراده از دست بدهيم.
ظرفيت درآمدزايي طرح تفصيلي پيشخور شده بود و داراييهاي
ملكي شــهرداري به تاراج رفته بود .در چنين شرايطي به مردم
وعده داده بوديم كه نسبت به تغيير پارادايم از پولپاشي و تاراج
اموال عمومي ،ضابطه فروشي و قانون فروشي و ...جلوگيري كنيم.
در اين دوره مديريت شهري تهران ،صرفهجويي در هزينهها و
انضباط مالي را در اولويت قرار داديم ،فرايند تعريف پروژههاي
شــهري را مبتني بر نيازســنجي اصالح و از ســونامي انعقاد
قراردادهاي غيرضروري در شهر جلوگيري كرديم .هزينههاي
شــهر را كاهش جدي داديم و با ايجاد خزانه متمركز در حوزه
مالي و اقتصاد شهري از پولپاشي بيحساب و كتاب جلوگيري
كرديم .فرايندهاي ذيحسابي و حسابرسي در شهرداري
تهران را اصالح كرديم و هزينه نگهداشت شهر را در
برخي موارد چندين برابر و حداقل  ۵۰درصد كاهش
داديم .بدهي پيمانكاران و ساير ديون را پايدارسازي
كرديم ،بدهي بانكها را در اين شرايط بحراني
منابع درآمدي از طريق تهاتر با مطالبات
از دولت يعني اســناد خزانه و عمدتاً
از محل منابع نقــدي و غيرنقدي و
بخشــودگي جرائم (مجموعاً معادل

كه همان روز به همراه 3نفر از همكاران ذيربط و معاون
خدمات شــهري در منطقه  ۶عزل شدند .همچنين در
بررسيهاي بعدي معلوم شد كه توزيع سهميه در يكي
از مناطق منطبق با پروتكلهاي مصوب نبوده است كه
معاون خدمات شهري منطقه عزل شد و 2رئيس ناحيه
در مناطق 7و 9هم به همين دليل عزل شــدند ».او در
مورد تخلف صورت گرفته گفت كه بنا به استعالم موثق در
منطقه ۶عوامل كارگري پسماند و فضاي سبز و سرويس
 ۷۳نفر هســتند كه  ۲۵نفر آنها جزو پرسنل شهرداری
به حســاب می آیند و مابقي هيچ ارتباط استخدامي با
شــهرداري منطقه ندارند .همچنيــن 20نفر هم مغاير
دســتورالعمل عمل كردهاند و در دفاتر حراست احصا
شدهاند كه از اين تعداد 13نفر مربوط به منطقه 7هستند
اما تاكنون هيچيك از مديران شهري (تا رده  ۴مديريتي)
تزريقي انجام ندادهاند .شــهردار تهــران نبودن نظارت
مناسب در مرحله تزريق واكســن در مراكز بهداشت را
دليل اين تخلفات دانست و عنوان كرد« :در مابقي مناطق
تالش شده وحدترويه طي و با ابالغ پروتكل تنظيمي

اين رويه اصالح شود».
نبودن دستورالعمل دقيق براي واكسيناسيون

پيروز حناچي با بيان اينكه يك ايراد بهكار شهرداري وارد
بوده است گفت« :دستورالعمل دقيق براي واكسيناسيون
نداده بوديم .كساني كه در آسايشــگاه كارگران حضور
دارند ،راننده ،پاكبانها و برخي ديگر شــامل واكســن
ميشوند كه اين افراد را به دقت مشخص نكرده بوديم.
پروتكل خيلي باز گذاشته شــده و اجازه تشخيص داده
شده بود .بعضاً مشكالت ديگري هم وجود داشت كه اگر
كسي مدارك الزم (كارت شناسايي) نداشت همكاران
وزارت بهداشــت تزريق را انجــام نميدادند و بعضي از
افراد خودشان استنكاف ميكردند و امكان اينكه واكسن
مجددا ً بازگردانده شــود هم وجود نداشت و بايد حتماً
تزريق ميشد .بنابراين بهزودي پروتكل تزريق واكسن
در شهرداري تهيه و ابالغ ميشــود ».اين مقام مسئول
در ادامه به شفافسازي هم اشاره و عنوان كرد« :تالش
كرديم از طريق رسانهها و تلويزيون به مردم اطالعرساني

بيش از  ۱۶هــزار ميليارد تومان) تســويه كرديم .اســترداد
بيش از هزار و 200ميليارد تومان از اســناد ملكي شهرداري،
انحراف اضافه طبقه در ســال 99به صفر رسيد ،توقف سونامي
مالسازي و بلند مرتبهســازي بيضابطه ،واگذاري بيحساب
و كتاب 414ملك به نهادهاي خاص در دوره مديريت شــهري
گذشته ،كاهش 60درصدي قطع اشجار نسبت به دوره گذشته،
كمك دولت در تشكيل شبكه آبرساني اضطراري و تصفيهخانه
بزرگ تهران ،شكلگيري نهضت ســرمايهگذاري براي احيای
بناهاي تاريخي شــهر ،مرمت و بهســازي نماهاي ساختمان و
حذف زوائد شهري ،شناسايي 33هزار و 221ساختمان ناايمن
در شــهر ،مناسبســازي يك ميليون و 800هزار مترمربع از
معابر و فضاهاي عمومي شــهر ،ارتقای امنيت اجتماعي زنان
با بهســازي فضاهاي بيدفاع شهري ،رســميت بخشيدن به
دستفروشان ،افتتاح 30ايســتگاه مترو در دوره پنجم و هزينه
كرد 20هزار ميليارد تومان در حوزه متــروی تهران ،برخي از
اقدامات انجام شده هســتند .جاي تأسف است كه مجموعهاي
از صاحبان مقام ،قدرت و صاحبان تريبــون و صاحبان جايگاه
صيانت از حقوق عمومــي كه همواره داعيه مبارزه با فســاد و
رانت و توجه به حقوق شهروندان را سر ميدهند ،هيچگاه و در
هيچ مناسبتي از دستاوردهاي مديريت شهري پنجم در اين
شرايط سخت و دشوار ياد نكردند ،درحاليكه به مديران
گذشته با كارنامهاي كه از خود بر جاي گذاشتهاند ،صدها
و هزاران بار آفرين گفتند .امروز اعضاي شــوراي پنجم
خدا را شاكريم كه در مبارزه با فساد و رانت و
توجه به حقوق عمومي پيشگام بودهايم
و اميدواريم آنچه انجام شــد موجبات
رضايت شــهروندان را فراهم كرده
باشد.

ايستگاه ،دونيم تونل ،ســامانه تهويه بينتونلي ،پايانه هر
خط به همراه 3پست برق ،تجهيزات و يك رام قطار برابر
با  ۵۰ميليون دالر اســت .همچنين قيمت هر دســتگاه
واگن يك ميليون يورو اســت كه هر رام قطار مترو شامل
7دستگاه واگن ميشود .بنابراين هر رام قطار هفتواگنه
ارزشي به مبلغ 7ميليون يورو دارد .اگر به ۱۰سال پيش
يعني ســال ۱۳۸۹برگرديم ،طبق آمــار بانك مركزي،
قيمت متوسط يك دالر رسمي برابر با ۱۰۳۶تومان بوده
است .بنابراين ميتوان اينگونه اعالم كرد كه در سال۱۳۸۹
قيمت ساخت يك كيلومتر مســير مترو به همراه موارد
ذكرشده ،برابر با۵۱ميليارد و۸۰۰ميليون تومان بوده است.
سال ،۱۳۹۶قيمت يك دالر رسمي برابر با ۴۰۴۵تومان و
قيمت ساخت يك كيلومتر مسير مترو برابر با۲۰۲ميليارد

و ۲۵۰ميليون تومان بوده است .سال ،۱۳۹۷قيمت دالر
جهشــي حدود دوونيم برابر دارد؛ يعني قيمت متوسط
يك دالر رســمي برابر با ۱۰۷۸۳تومان و قيمت ساخت
يك كيلومتر مسير مترو به ناگهان برابر با  ۵۳۹ميليارد و
۱۵۰ميليون تومان ميشود .به بياني ديگر ،پس از گذشت
6ماه از سر كارآمدن مديريت شهري پنجم ۳۳۶ ،ميليارد
و ۹۰۰ميليون تومان به هزينه ساخت يك كيلومتر مسير
مترو نسبت به سال گذشته افزوده ميشود .اما سال ۱۳۹۹
كه نه ۶ماه و 3ماه بلكه روزانه قيمت دالر به ريال ،تغييرات
فاحشي را بهخود ميبيند .فروردين سال گذشته دالر با
قيمت ۱۵۹۰۰تومان آغاز شد و در پايان فصل بهار به رقم
۱۷۷۵۰تومان و در پايان فصل تابستان به  ۲۶۴۵۰تومان
رسيد .اما اين افزايش قيمت دالر به كانال  ۲۶هزارتومان
ختم نميشود ،بلكه دالر تا كانال ۳۰هزار تومان تا مهرماه
پيش رفت .اگر قيمت متوســط يك دالر رسمي در 7ماه
سال گذشــته برابر با ۲۰هزار تومان درنظرگرفته شود،
قيمت ساخت يك كيلومتر مسير مترو برابر با هزار ميليارد
تومان ميشود.

پاسخ شهردار به برخي از سؤاالت

پس از توضيحات پيروز حناچي ،برخي از اعضاي شوراي
شهر سؤاالتي مطرح كردند كه نخستين پرسش مربوط
به واكسيناســيون تاكسيرانان بود كه شــهردار تهران
گفت« :تاكنون بيش از 240نفر از تاكســيرانان بهدليل
كرونا فوت كردهاند و متأسفانه اين قشر در دستورالعمل
واكسيناسيون لحاظ نشــده بودند .با توجه به اينكه اين
رانندههاي تاكسي در انتشــار بيماري هم نقش زيادي
دارند ،پيگير واكسيناسيون آنها هستيم ».سؤال بعدي اين
بود كه برخي از مناطق هنوز واكسن دريافت نكردهاند.
حناچي در پاسخ به اين سؤال هم گفت كه توزيع واكسن
توسط 3دانشگاه شهيد بهشــتي ،علوم پزشكي ايران و
علوم پزشكي تهران انجام ميشود و شيوه دانشگاهها هم
متفاوت است .دانشگاه علوم پزشكي تهران مناطق ۶ ،۲
و  ۹را پوشش داده است .رابطه شهرداريهاي مناطق با
اين دانشگاهها رابطه نزديك و كاري است.

بررسي گزارش حسابرسي سازمان امالك

اعضاي شوراي شهر در جلســه روز گذشته در واپسين
ساعات به بررســي گزارش حسابرسي سازمان امالك و
مستغالت شهرداري تهران براي سال مالي 94پرداختند
كه گزارش توســط مجيد فراهاني قرائت شــد اما روند
بررســي به طول انجاميد و از اينرو اعضا نتوانســتند
تصميمگيري كنند و بررســي مجدد آن به جلسه بعد
موكول شد.

محسن هاشمي خطاب به رئيسمجلس :رد صالحيتهاي شوراها را پيگيري كنيد

محسن هاشمي رفسنجاني ،رئيس شوراي شهر تهران ديروز به موضوع ردصالحيت گسترده كانديداها در انتخابات شوراي
شهر هم اشاره و عنوان كرد« :فرض ما بر اين است كه در انتخابات شوراها نظارت استصوابي نداريم و لذا از رئيس مجلس شوراي
اسالمي ميخواهيم با پيگيري موضوع نسبت به رسيدگي اعتراض كانديداها در هيأت نظارت استاني ،مركزي و شهرستاني
توجه ويژه داشته باشد .چرا كه با اين كار از تضييع حقالناس جلوگيري و با تأمين حق عمومي جامعه زمينه براي برگزاري
انتخابات با تكثر نگاهها و صالحيت و مشاركت مطلوب فراهم ميشود».
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نطق پيش از دستور

هزينه ساخت يك كيلومتر خط مترو
و خريد يك رام قطار چقدر است؟
در ۱۰سال گذشــته ،هزينه ساخت يك
مترو
كيلومترمسيرمترووخريدهردستگاهواگن
به دالر تغييري نكرده اما تا دلتان بخواهد
ارزش ريالي آن باال و پايين رفته است .هزينه ساخت يك
كيلومتر خط مترو از سال ۱۳۸۹تا  ،۱۳۹۹حدود ۱۹برابر و
هزينه خريد يك رام قطار مترو در همين مدت مشــابه
۲۱برابر شده است .به گزارش شهر ،مهمترين عنصر براي هر
فعاليت عمراني و ساخت هر بنا ،تونل ،زيرگذر ،روگذر و...
منابع مالي است .مادامي كه منابع مالي براي ساخت يك
ايستگاه يا يك كيلومتر مسير مترو تأمين نشود ،كار حتي
يك درصد هم پيشــرفت فيزيكي نخواهد داشت چهبسا
مطالعات و طراحي آن به پايان رسيده باشد.
قيمت ساخت هر كيلومتر مســير مترو با احتساب يك

عكس :همشهري /سعيد گنجي

سوءاستفاده از سهميه واكسن نيروهاي
شورا
خدماتي در  3منطقه شهرداري تهران طي
روزهاي گذشته يكي از داغترين خبرهای
رســانهها بود؛ موضوعي كه البته به خاطر شفافسازي
مديريت شهري رسانهاي شــد .از اينرو شهردار تهران
ديروز به صحن شــورا رفت تا در راستاي شفافسازي و
برخورد با خاطيان توضيحاتي ارائه دهد .شفافسازي از
اين نظر كه اطالعات دريافتكنندگان واكسن روي سايت
شفافيت شهرداري منتشر شده ،امكان هرگونه تخلفي
بسته ميشود؛ چنانچه تخلفي هم رخ دهد ،برخورد جدي
صورت ميگيرد.
اين اقدامي است كه ميتواند بهعنوان يكالگو در ساير
ك دستورالعمل جدي
سازمانها و نهادها هم بهعنوان ي 
در دستوركار قرار گيرد .پيروز حناچي ديروز در همين
رابطه گفت« :براساس وعدهاي كه داده بوديم ،خاطيان
عزل شدند و ليست كساني كه واكسن زدهاند را به مرور
روي ســامانه شــفافيت بارگذاري ميكنيم .همچنين
بهزودي پروتكل واكسيناســيون در شهرداري تنظيم و
ابالغ ميشود».
به گــزارش همشــهري ،پــس از مدافعان ســامت،
واكسيناسيون نيروهاي بخش خدماتي شهرداري تهران
از جمله تهطيركنندگان سازمان بهشــت زهرا(س) و
پاكبانان در اولويت قرار گرفت و اســفند سال گذشته
و در مرحله اول تزريق واكســن به 543نفر از كاركنان
بهشت زهرا(س) انجام شد و مرحله دوم نوبت به نيروهاي
سازمان پسماند و پاكبانان باالي 50سال رسيد .بر اساس
آمار ،در اين مرحله 7هزار و 755نفر براي دريافت واكسن
معرفي شدند كه بهگفته شــهردار تهران تاكنون براي
2هزار و 725نفر واكســن آسترازنكا يا سينوفارم تزريق
شده است .از ابتداي اين هفته و به دنبال انتشار خبري
درباره تخلف در واكسيناســيون در شــهرداري تهران،
حناچي دســتور پيگيري داد .اعضاي شوراي شهر هم
در برابر اين تخلف ســكوت نكردند و از شهردار تهران
خواستند با جديت اين موضوع را پيگيري و با خاطيان
برخورد قاطع شود .اين مسئله آنچنان اهميت داشت كه
محسن هاشميرفسنجاني ،رئيس شوراي شهر تهران
در جلسه ديروز به آن اشاره كرد و گفت كه متأسفانه در
روزهاي اخير شاهد تخلفاتي بهعنوان واكسنخواري در

مديريت شهري تعدادي از شهرها از جمله تهران بوديم.
خوشبختانه با دستور محكم شــهردار تهران با عناصر
خاطي برخورد شد و اطالعات واكسيناسيون در دسترس
عموم قرار خواهد گرفت كه البته الزم اســت اين كار با
سرعت عمل بيشتري انجام و در ســايت هم بارگذاري
شــود .او در ادامه عنوان كرد« :شفافســازي از سوي
شــهرداري تهران ميتواند نمونه خوبي براي دولت هم
باشد تا با قرار گرفتن اطالعات واكسيناسيون در دسترس
عموم از سوءاستفادهها جلوگيري شود».

كنيم .حتي در كالبهاوس هم اتاقي تشكيل و در اين
مورد صحبت شــد و همكاران توضيحات الزم را دادند.
شهرداري بر اساس وعدهاي كه داده بود ،شفافيت دارد
و از اينرو ليست كســاني كه واكســن زدهاند به مرور
بارگذاري ميشود .البته به توصيههاي وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشــكي نام افراد نوشته نشده اما كد
ملي و مسئوليت آنها ذكر شده اســت ».شهردار تهران
در پايان صحبتهايش بــه تعيينتكليف خاطيان عزل
شده هم اشاره و عنوان كرد كه اين افراد به اداره تخلفات
ارجاع ميشــوند تا در مورد آنها تصميمگيري شــود.
همچنين مقرر شد فهرست كســاني كه خارج از نوبت
واكســن دريافت كردهاند هم منتشر شود .گزارشي هم
از آخرين وضعيت حراست كل به اعضاي شورا در مورد
واكسيناسيون شهرداري تهران ارائه خواهد شد.

اختصاص ملك جديد به بنياد فرهنگي اميركبير

اعضاي شوراي شــهر پس از رســيدگي به موضوع
واكسيناسيون نيروهاي شهرداري و تخلفات رخداده
وارد دستور جلسه شــدند و اليحه «مجوز واگذاري
حقبهرهبــرداري از يك ملك متعلق به شــهرداري
تهران به بنياد فرهنگي اميركبير» را بررسي كردند.
محسن هاشميرفســنجاني در تشريح اليحه گفت:
«حسن حبيبي بهدليل عالقهاش به ميراث فرهنگي
و تاريخي كشــور اقدام به جمعآوري مجموعههاي
ارزشمندي كرده است كه شامل ۳۰هزار جلد كتاب
و بيش از  ۱۰۰نسخه خطي و هزار فرش دستبافت
و هزار قطعه هداياي وي اســت كــه در قالب بنياد
اميركبير وقف شهر تهران شده است ».بهگفته وي،
شهرداري در گذشــته مكاني را براي نگهداري اين
مجموعه اختصاص داده بود كه بهدليل مشــكالت
ساختاري الزم اســت اين مجموعه به جاي ديگري
منتقل و نگهداري و در معرض ديد عموم قرار گيرد.
رئيس شوراي شــهر تهران گفت« :شهرداري تهران
ســاختماني در باغ فردوس براي اين كار پيشبيني
كرده و از اينرو اليحه را براي تصويب به شــورا ارائه
داده است ».پس از اظهارنظر مخالفان و موافقان در
نهايت اين اليحه تصويب شد.

عمل شهردار
به تكليف
قانوني

سيدحسن رسولي :براساس مصوبه آبان سال گذشته مربوط به اساسنامه سازمانها و شركتها ،شهرداري موظف بوده در مدت
3ماه اساسنامه هر كدام از شركتهاي تابعه شهرداري را منطبق بر مفاد مصوبه مورد بررسي و بازنگري قرار داده و براي طي شدن
مراحل قانوني به شوراي شهر ارائه دهد .تاكنون چنين اقدامي صورت نگرفته و الزم است شهردار در اسرعوقت نسبت به انجام
تكليف قانوني اقدام كند.

تشريح تغيير
مديريت شهري

ســيدمحمود ميرلوحي :چندين بــار از همكاران خواســتهام تا بــا تعريف معين و مقايســه عملكرد شــهرداري در ســال 1395و
1399مشخص كنند در دوره پنجم چه تغييري در ساختار و عملكرد شهرداري در حوزه تأمين منابع پايدار ايجاد شده است .متأسفانه
با اظهارنظرهاي غيركارشناسي منابع پايدار سال 1395را 20درصد و ســال 1399را 30درصد اعالم كردهاند؛ درحاليكه صرفا ً
تفاوت تملك دارايي مالي 2سال مذكور به ميزان 10هزار ميليارد تومان است و معلوم نيست تغيير رويكرد مديريت شهري پنجم
در اجراي طرح تفصيلي در مقايسه با روال شهرفروشي و باغكشي دوره قبل كجا منظور شده است؛ بنابراين انتظار داريم اصالحات
كارشناسي انجام و گزارش آن به اطالع شوراي شهر تهران برسد.

سكوت معنادار
وزير كشور
در برابر
رد صالحيتها

زهرا نژادبهرام :حضور مؤثر مردم پاي صندوقهاي رأي نمايش قدرت ايران است؛ قدرتي كه 40سال گذشته همواره پشتيبان
كشور بوده و لذا با توجه به اين مهم عدمتأييد صالحيت جمع كثيري از عالقهمندان به خدمت در شوراهاي شهر به بهانههاي مختلف و
بعضا ًشگفتآور كه حتي مستندات آن تاكنون به اطالع داوطلبان هم نرسيده است،جاي بسي نگراني دارد .اين سيل رد صالحيتها
كه از هيأتهاي اجرايي شهرها بهويژه مراكز اســتانها آغاز شده اكنون در بســتر هيأتهاي نظارت ادامه يافته است .آيا منافع
ملي ،تأكيد رهبري معظم ،ضرورت مشاركت شهروندان در اين شرايط سخت بيماري كرونا اين الزام را ايجاد نميكند كه اقدامات
مؤثر براي حضور همه ساليق در انتخابات فراهم شود؟ شگفتآور آنكه اين مهم در اقدام غيرمنتظرهاي حتي شامل اعضاي كنوني
شوراهاي شهر در مراكز استانها ازجمله تهران هم شده و در شرايط كنوني اين پرسش قابل طرح است كه اين نمايندگان كه اكنون
مسئوليت مصوبهگذاري در شهرها را برعهده دارند اگر دچار مسائلي هستند ،چرا به مراجع صالحه معرفي نشدهاند و اگر صالحيت
دارند كه همچنان فعاليت كنند پس چگونه براي انتخابات آتي رد صالحيت ميشوند؟! بهواقع اين سكوت معنادار از سوي دولت و
شخص وزير كشور بهعنوان رئيس ستاد انتخابات بر نگرانيها ميافزايد.

تزريق
واكسن كرونا
به پاكبانان افغانستاني

حجت نظري :اگر واكسيناسيون براساس عناوين شغلي صورت گرفته است ،ديگر نبايد ميان پاكبان ايراني و غيرايراني تفاوتي
وجود داشته باشد ،اما ظاهرا ً اتباع افغانستاني بهدليل نداشتن كد ملي امكان استفاده از واكسن را ندارند كه الزم است دولت
هرچه ســريعتر تدابيري را در اين خصوص اتخاذ كند؛ ضمن اينكه چگونه نداشــتن كد ملي مانع از دريافت واكسن ميشود ،اما
مانع از انجام كارهاي ســخت نميشــود؟! اگر قانونا نميتوان به پاكبان افغانستاني واكســن تزريق كرد ،آيا قانونا ميتوان آنها را
بهكار مشغول كرد؟!

اعضاي
شوراي شهر
نامحرم هستند

علي اعطا :مسئله ســلب اعتماد عمومي زماني اتفاق ميافتد كه ابتدا ديگران بگويند در شهرداري تخلف صورت گرفته و سپس ما
بپذيريم .زماني داوطلبانه به شــهروندان اطالع ميدهيم كه چنين گزارش تخلفاتي صورت گرفته و در پروســه برخورد با خاطيان
هستيم ،اما زماني ديگران ازجمله يك روزنامه ،خبرگزاري و سايت ،گزارش افشاگرانه منتشر ميكنند و ما ناچار ميشويم موضوع
را بپذيريم ،تأييد كنيم و گزارش دهيم .در حالت دوم سلب اعتماد عمومي رخ ميدهد .براي جلوگيري از چنين اتفاقي چرا شهرداري
راسا به موضوع تخلفات واكسيناسيون وارد نشد تا قبل از اينكه موضوع افشاگري شود ،داوطلبانه و مستقيم با مردم و شهروندان
در اين رابطه صحبت كند؟ متأسفانه هرچه به پايان دوره شورا نزديك ميشويم ظاهرا ً اعضاي شوراي شهر بيشتر در حوزه موضوعات
شهري نامحرم تلقي ميشوند .در موارد مختلفي ،اين مطلب بوده كه شورا نسبت به مجموعهاي از اطالعات و اتفاقاتي كه در شهرداري
رخ ميدهد ،نامحرم دانسته شده است.

مطالعات دقيق
در محوطههاي
تاريخي

احمد مســجدجامعي :احداث مترو در محوطههاي تاريخي نيازمند مطالعات عميق و دقيق اســت كه متأسفانه اين مطالعات در مورد
چشمهعلي انجام نشد و بدون مطالعه به احداث خط اقدام كردند كه منجر به آسيب رساندن به اين چشمه پراهميت شد .در محوطه
تاريخي چشمهعلي3 ،چشمه وجود دارد كه در اين دوره مديريت شهري تالشهايي براي مشكل قطع آب آنها انجام داده است و اين
اقدامات مؤثر هم بوده و باعث جريان يافتن آب چشمه شده ،اما جاي تكميل شدن دارد؛ بنابراين از رئيس شوراي شهر تقاضا دارم
با توجه به اشرافي كه به مترو دارند ،اين مطالعات و اقدامات مبتني بر حل مسائل چشمهعلي را ادامه دهند.

زمزمه جوشن كبير زير آسمان شهر
مراسم ليالي قدر با رعايت پروتكلهاي ســتاد مقابله با كرونا و حفظ فاصله
اجتماعي در فضاهاي باز ازجمله بوستانها و پاتوقهاي محلي برگزار ميشود.
به گزارش همشــهري ،قبل از شيوع بيماري كرونا ،شــهروندان با حضور در
مساجد ،تكايا ،حســينيهها و مصالي تهران در مراسم شبهاي قدر شركت
ميكردند ،قرآن به سر ميگرفتند و دعاي جوشن كبير تالوت ميكردند اما از
سال گذشته ويروس كوويد 19-شيوه برگزاري اين مراسم را تغيير داده و براي
جلوگيري از شيوع اين بيماري ،شبهاي احيا در فضاهاي باز ازجمله بوستانها
و پاتوقهاي محلي برگزار ميشود .روزهداران ماسك ميزنند و با تعداد معدود
در اين مراسم شركت ميكنند و در فاصلههاي يكمتري از يكديگر مينشينند
«س ْب َحان َ
َك يَا ال إِل َ َه إِال أَن َْت ال ْ َغ ْو َث ال ْ َغ ْو َث خَ ّل ِ ْص َنا م َِن ال َّنا ِر يَا َر ّ ِب» فرياد ميزنند.
و ُ
ــف َّ
اللهم اشْ ِ
يض» هم شنيده
كل َم ِر ٍ
اين شبها زمزمه دستهجمعي دعاي « َّ
ميشود .نخستين مراسم شــب قدر با رعايت كامل پروتكلهاي ستاد مقابله
با كرونا در كنار مزار شــهدا20 ،پاتوق محلي و برخي از بوستانها برگزار شد
و روزهداران شــبزندهدار براي صحت و ســامتي همه بيماران دعا كردند.
اتوبوسها و متروها در شبهاي قدر ،شبانهروزي خدمات رايگان به شهروندان
ارائه ميدهند تا بتوانند با اطمينان خاطر در مراسم شركت كنند.
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دومينوي خشكسالي 1400؛ از برق تا غذا

همشهري براساس دادههاي رسمي ،تغيير در اقتصاد خانوارها را تحليل ميكند

در خشكسالي  ،1400بهجز آب ،بايد منتظر محدوديتهايي در حوزههاي برق ،كشاورزي ،دامپروري و
حتي برخي كسبوكارها بود

قطعيت خشكسالي با افت 55درصدي
آب
بارندگيهاي امسال نسبت به سال قبل
و دورنماي نامساعد بارندگي در نيمه
نخست  1400اثبات شــده و تبعات اين خشكسالي
نيز يكبهيك در حال ظهور هســتند؛ بهگونهاي كه
اين خشكســالي نهتنها آب ،بلكه بــرق ،غذا و حتي
برخي از كسبوكارها را نيز با مشكل مواجه خواهد
كرد و گذر از آن جز با مدیريــت مصرف برق و آب،
شدني نيست.
به گزارش همشــهري ،ايران بهعنوان كشــوري با
اقليم خشــك و كمباران ،همواره شــاهد دورههاي
متوالي خشكسالي و ترســالي بوده اما به مرور زمان
بهواســطه تغيير اقليم ،توزيع بيحساب منابع آبي
و تغيير الگوي مصرف ،كمآبي و خشكســالي به يك
پديده مســتمر در ايران تبديل شده ،زيرا از يكسو
طول دورههاي ترسالي كمتر و دورههاي خشكسالي
بلندتر شده و از سوي ديگر حتي بارشهاي مساعد
در دورههاي موسوم به ترســالي نيز قادر به جبران
كسري منابع آبي نيست.
چرخش 55درصدي بارندگي

از ســال آبي  95-96تغيير رونــد بارشهاي جوي
آغاز شــد و ســرزمين ايران بارندگيهاي بيش از
متوســط دورههاي بلندمدت را تجربه كرد .اگرچه
از نظر تقويمي ،اين ســال ميتوانســت شروع دوره
ترســالي محســوب شــود اما تبعات خشكسالي
بلندمدت بهقدري بود كه حتي شــروع ترسالي نيز
در مخازن ســدها و آمارهاي مربوط بــه منابع آب
تجديدپذير منعكس نميشد3 .سال بعد ،سال آبي
 1399-1400در حالــي آغاز شــد كــه از همان
روز اول چرخــش آمارهاي بارندگي مشــهود بود و
بهتدريج وضع بهجايي رســيد كه همه شواهد مورد
نياز براي خشكســالي ســخت در ســال 1400در
كنار هم قرار گرفتند و زنگ هشــدار بروز تنش آبي
بهصدا درآمد .حاال ،در شــرايطي كه 7ماه و 12روز
از ســال آبي  1399-1400ميگذرد و چشمانداز
اميدواركنندهاي از بارندگي قابلتوجه تا پايان سال
آبي نيز وجود ندارد ،آمارهاي رســمي وزارت نيرو
از ســقوط 55درصدي آمارهاي بارندگي امسال در
مقايســه با دوره مشابه ســال قبل خبر ميدهد .بر
اساس اين آمارها ،از ابتداي سال آبي جاري تاكنون
(اول مهر 1399تا شــامگاه 12ارديبهشت)1400
ميانگيــن ارتفاع ريزشهــاي جوي در كشــور به
130ميليمتر رســيده كه نســبت به بارندگيهاي
دوره مشابه در ســال آبي قبل (292ميليتر) بيش
از 55درصد و نسبت به ميانگين بارندگي دورههاي
مشابه 53سال اخير بيش از 38درصد كاهش نشان
ميدهد .از مختصات اصلي خشكســالي 1400اين
اســت كه كاهش بارندگي همه حوضههاي آبريز را
محاصره كرده و حتي بارشهاي حوضههاي كمباران
را با  65تا 85درصد كاهش داده است.
همزيستي ناگزير با تنش آبي

متوليان حوزه آب پيشبيني كردهاند تعداد شهرهاي

داراي تنش آبي در ســال كمباران  1400به  220تا
250شهر برسد؛ اما اين بهمعناي رهايي مابقي شهرها
از تنش آبي نخواهد بود و قطعاً تبعات خشكســالي
دامنگيــر همگان خواهد شــد .به همين واســطه،
قرار است ســتاد پايش تنش آبي براي مراقبتهاي
كاهش تنش آب در ســطح شــهرها و روستاهاي
تمامي اســتانهاي كشور تشكيل شــود .بهعنوان
مثال ،در شرايط فعلي ذخيره آب در سد زايندهرود
بهعنوان يكي از ســدهاي مهم و حياتــي در مركز
كشــور 31درصد نسبت به ســال قبل كمتر شده و
فقط 28درصد از حجم مخزن اين ســد پر است .در
نگاه اول ،تنش آبي در حوضه آبريز ســد زايندهرود
فقط بايد مشــتركاني كه تأمين آب شــرب آنها به
اين سد وابسته است را متأثر كند كه البته جمعيت
آنها چندين ميليون نفر در چند اســتان هســتند؛
اما در عمل ،عالوه بر مشــتركان آب شــرب وابسته
به اين ســد ،مشــتركان برق نيز بهواسطه كاهش
توليد برق در نيروگاه برقابي اين ســد با محدوديت
مواجه خواهند شد .از ســوي ديگر حوزههاي ديگر
بهخصوص گردشگري و كشاورزي در پاييندست سد
زايندهرود نيز سالي كساد و سخت را تجربه ميكنند
و بهخصوص محدوديتهاي بخش كشــاورزي در
ابعاد ملي هــم تبعاتي به همراه خواهد داشــت .در
حقيقت ،آنچه بهعنوان خشكسالي مطرح ميشود،
مشكلي است كه عالوه بر آب بسياري از ابعاد ديگر
زندگي ايرانيان را تحتتأثير قرار خواهد داد .بهعنوان
مثال ،در آستانه خشكسالي ،1400كشاورزان براي
پرهيز از هزينههاي ســنگين خشكسالي ،از كشت
بهاره چشمپوشــي كردهاند و حتي برخي بهواسطه
چشــمانداز نامساعد درآمد در ســال ،1400مزارع
گندم و جو را به چراي دام سبك اختصاص دادهاند .از
سوي ديگر دامداراني كه بهخاطر خشكسالي از مراتع
رايگان و طبيعي محروم شدهاند و بهاجبار محصول
مزارع را براي چراي دام خريداري ميكنند ،به فكر
كاهش تعداد دام و مديريت هزينهها هستند و طبق
اعالم فعاالن صنف دامداران ،بخشي از دام مولد خود
را به كشتارگاه ميبرند و اين يعني زمينهچيني براي
بحرانهاي ديگــر در كنار خشكســالي .به گزارش
همشــهري ،كاهش توليد برق در نيروگاههاي آبي
كشــور ،همزمان با افزايش دما در ســال كمباران،

موضوعي اســت كه تنش آبي و خاموشي در فصل
گرم را كنار يكديگر قرار ميدهد و در اين شــرايط،
با همراه شــدن كمبود آب در فصل گــرم و افزايش
مصرف برق ،صنايع و كسبوكارها نيز با سختيهايي
مواجه خواهند شد كه حتي در برخي موارد ميتواند
هزينههاي سنگيني به خطوط توليد آنها وارد كنند.

درصد اختالف نسبت به

ميران بارندگي در
۱399-۱400

۱۳۹8-۱۳۹9

 ۵۲ساله

سال آبي ۹9-۹8

متوسط  ۵۲ساله

درياي خزر

۲۵۳

۳۹۴

۳۱۴

-36

-19

خليجفارس و درياي عمان

۱۹۹

۴۳۵

۳۴۰

-54

-41

درياچه اروميه

۲۱۰

۲۴۸

۲۱۸

-15

-4

فالت مركزي

۷۹

۲۲۱

۱۳۹

-64

-43

مرزي شرق

۲۲

۱۴۲

۹۱

-85

-76

قرهقوم

۹۱

۲۶۰

۱۸۶

-65

-51

كل كشور

۱۳۰

۲۹۲

۲۱۱

-55

-38

نقد خبر
مذاكرات فرسايشي با عراق
خبر :بار ديگر چانهزني بر سر يافتن چارچوبي براي وصول مطالبات ايران از عراق آغاز شده،
اين بار ماجد مهدي حنتوش ،وزير برق عراق ،ديــداري با رضا اردكانيان وزير نيرو و بيژن
زنگنه وزير نفت ايران داشته است .اردكانيان دنبال گرفتن پول برق ايران است و زنگنه هم
دنبال پول گاز ايران .اما طرف عراقي همچنان وعده ميدهد.
نقد :مذاكرات بانك مركزي و وزارتخانههاي نفت و نيــروي ايران با مقامات عراقي براي
وصول مطالبات ناشي از صادرات گاز و برق به روشني به مذاكراتي فرسايشي تبديل شده،
بهنظر ميرسد طرف مقابل به شــيوه مقاومت حداكثري ،در پرداخت يا اجازه دسترسي
ايران به دالرهايش روي آوردهاســت .خبرهاي رسمي هم همين گزاره را تقويت ميكند
ازجمله اينكه ايرنا خبرگزاري رسمي دولت خبر داده بيژن زنگنه ،وزير نفت در ديدار با وزير
برق عراق ،گفته پرداخت پول گاز با مشكالتي روبهروست كه اميدواريم بهزودي بتوانيم
به راهحلي در اين زمينه برسيم .طرف عراقي هم گفته تالشمان اين است كه راهحلي براي
مشكل پرداختها پيدا كنيم و پول گاز را به ايران برسانيم.
همين گفتوگــو در چند كيلومتر آن طرفتــر در وزارت نيرو صــورت گرفته ،بهگفته
اردكانيان ،هرچند در مقايسه با بخش گاز ،مطالبات بخش برق بسيار عدد كمتري است
ولي در حال پيگيري هستيم ،وزير برق عراق در اين ديدار هم وعده داده با سرعت بيشتري

رشد 27درصدي
تعداد زنان سرپرست خانوار

در شرايطي كه تعداد زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست رشد كرده ،تخريب
بازار كار زنان بر اثر كرونا و تحريم ،زنگخطر را به صدا درآورده است

نقشه خشكسالي 1400

نقشههاي هواشناسي تقريباً قطعيت خشكسالي در
بهار و تابســتان 1400را تأييد ميكننــد .البته كل
بارشهاي جــوي در بهار و تابســتان ،تقريباً معادل
15درصد كل بارشهاي معمول يك سال آبي است
و حتي نرمالبودن بارشهاي اين دوره نيز قدرتي در
رفع خشكســالي ندارد؛ اما ميتواند بخشي از اثرات
موقتي و ظاهري خشكسالي را برطرف كند و حداقل
با تعديل دما ،مشكالتي نظير كمبود برق و خاموشي
را كاهش دهد .برآوردهاي مركز ملي اقليم و مديريت
بحران خشكســالي حاكي از اين است كه چشمانداز
3ماه آينده نشــان ميدهد بارندگيها در بسياري از
نقاط كشور كمتر از نرمال خواهد بود .بهعنوانمثال در
شرايط فعلي ميزان بارندگي در نيمه شرقي كشورمان
شامل استانهاي سمنان ،خراسان شمالي ،رضوي و
جنوبي ،كرمان ،هرمزگان ،سيســتان و بلوچستان و
بخشهاي جنوبي و شرقي استان فارس كمتر از نرمال
است و اين مناطق با مشكل كمبارشي قابلمالحظه
حدود ۹۰درصــدي مواجهنــد .همچنيــن ميزان
بارندگي در بخشهاي غربي نيز شــامل كرمانشاه،
ايالم ،لرســتان ،چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و
بويراحمد حدود  ۲۰تا ۳۵درصد ،بخشهاي شمالي
كشــورمان حدود ۲۵درصد و قسمت مركزي شامل
قم ،مركزي و اصفهان نيز حدود ۳۰درصد زير نرمال
است .اين در حالي است كه همزمان بهدليل افت بارش
برف و همچنين افزايش دما ،ذوب ذخاير برفي كشور
تسريع شده كه اين مســئله گرچه موقتاً آثار كاهش
55درصدي بارندگي را در ذخاير آب ســدها پنهان
ميكند اما عم ً
ال ذخيره آبي كشــور در ميانمدت را
سختتر كرده است .به همين مناسبت ،كارشناسان،
متوليان حوزه آب و مسئوالن ،حداكثر صرفهجويي در
مصرف آب و برق بخشهاي دولتي و مصارف خصوصي
را تنها راهكار عبور از تنش آبي و خشكسالي ميدانند.

ميزان بارشهاي جوي كشور از اول مهر  1399تا شامگاه 12ارديبهشت (1400ميليمتر)
حوضه آبريز اصلي
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در هر دو بخش برق و گاز پرداختهــا انجام گيرد .نكته جالب اينكــه وزير نيروي ايران
ميگويد :وقتي ما برق از كشــور ديگر ميخريم بايد وجه آن را نقدي بپردازيم و بنابراين
كشوري كه از ما برق ميخرد هم بايد وجه آن را به موقع پرداخت كند و برادران عراقي ما
هم در جريان ماجرا هستند .ماجرا وقتي جالب ميشود كه بدانيم ،به تازگي حسن روحاني،
رئيسجمهوري گفته است؛ دولت 1.5ميليارد دالر از طرف بانك مركزي براي خريد واكسن
كرونا درنظر گرفته و در اين ميان نقش وزير نيرو تعيينكننده است زيرا او هم مسئوليت
كميسيون مشترك ايران و عراق و هم كميسيون مشترك ايران و روسيه را دارد و بهمعناي
ديگر اردكانيان از يك طرف بايد تالش كند عراقيها را مجاب كند تا پولهاي ايران را آزاد
كنند و از سوي ديگر با هماهنگي بانك مركزي اين پولها را به سمت روسيه و ديگر كشورها
هدايت كند تا واكسن كرونا وارد ايران شود.
2نكته كليدي در اين مذاكرات فرسايشي نبايد فراموش شود؛ نخست اينكه ايران هرگز
حتي در جنگ تحميلي از ابزارهاي خود براي فشار به طرف مقابل استفاده نكرد كه نشانه
آشكار آن تعهد ايران به امنيت انرژي جهان در طول جنگ 8ساله با رژيم بعث عراق بود.
از سوي ديگر ايران نهايت تالش خود را براي تامين انرژي مورد نياز عراق انجام داده و اوج
خويشتنداري را به خرج داده است و به همين دليل انتظار از مقامات عراقي اين است كه
مانع دسترسي به دالرهاي ايراننشوند .نكته دوم اينكه؛ آيا به راستي وقت آن نرسيده كه
منتقدان برجام و به يك معنا مدافعان حفظ وضع كنوني به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا
كشور بزرگي چون ايران بايد براي دسترسي به حق خود ،در كشوري دوست و همسايه ،بايد
تا اين اندازه تحت فشار قرار گيرد .هزينه جاني و مالي مذاكرات فرسايشي براي دسترسي به
دالرهاي ايران در عراق ،روسيه ،چين ،كرهجنوبي و ديگر كشورها را چه كساني ميپردازند؟
جز جان و جيب مردم راه ديگري نيست كه الاقل هزينه تأمين واكسن كرونا پرداخت شود؟

گزارش آمارها از رشد 27درصدي تعداد زنان سرپرســت خانوار حكايت دارد .اين موضوع
در شرايطي كه بازار كار زنان ايران كه زير ضربات سنگين تحريم و بهويژه كرونا ،در
15ماه گذشته بهشدت تخريب شــده ،زنگ خطري بزرگ را به صدا درآورده است؛
تا جايي كه وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در تازهترين گزارش خود افزايش پديده خانوارهاي
داراي سرپرست زن را يك معضل اجتماعي معرفي كرده و تأكيد ميكند :اين گروه از زنان اغلب با
عوامل آسيبزايي همچون تبعيضهاي فرهنگي ،ضعف دسترسي به فرصتهاي شغلي ،بيسوادي
يا كمسوادي ،نداشتن درآمد مستمر و مشكالت روحي و رواني مواجه هستند كه درصورت حمايت
نشدن ،هزينههاي بيشتري را به جامعه تحميل ميكنند.
اين وزارتخانه از ناهماهنگي بين دســتگاههاي مرتبط با زنان سرپرســت خانــوار و محدوديت
منابع مالي دولت بهعنوان 2مشكل جدي زنان سرپرســت خانوار ياد ميكند و ميگويد :در تمام
برنامهريزيها بايد به سطح اقتصادي خانوارهاي داراي سرپرســت زن توجه شود .از سوي ديگر
پديده زنان خودسرپرســت شامل زنان بيوه ،مطلقه يا همســران مردان مهاجر ،متواري ،زنداني،
مفقوداالثر و ...و دختراني كه هرگز ازدواج نكردهاند ،هم در حال افزايش اســت كه بايد براي كم
كردن از مشكالت آنها تدبيري جدي انديشيده شود تا جلوي آنچه زنجيره آسيبهاي اجتماعي
خوانده شده گرفته شود.
نگاهي به آمارها

مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت كار در آخرين گزارش خود اعالم كرده از 83ميليون و 75هزار
جمعيت ايران50.6 ،درصد آن را مردان و 49.4درصد را زنان تشكيل ميدهد .طبق اين آمار در بازه
زماني 8ساله 90تا 98درصد رشد جمعيت مردان بيش از زنان بوده است.
براساس اين گزارش ،تعداد مردان سرپرســت خانوار از 18ميليون و 360هزار نفر در سال 90به
22ميليون و 168هزار نفر در سال 98رسيده ،درحاليكه در اين مدت تعداد زناني كه خرج خود و
خانواده تحت سرپرستيشان را تامين ميكردند از 2ميليون و 773هزار نفر در سال 90به 3ميليون
و 517هزار نفر افزايش يافته است .اين آمارها نشــان ميدهد در يك بازه زماني 8ساله كه ايران
در بيشتر سالهاي آن با رشد منفي اقتصادي ،بهويژه بر اثر تحريمها مواجه بوده ،رشد خانوارهاي
داراي مردان سرپرست خانوار 20.6درصد بوده ،درحاليكه خانوارهاي داراي زنان سرپرست خانوار
و خودسرپرست ،رشدي 27درصدي داشته است .در چنين وضعيتي مردانه شدن بازار كار ايران و
افزايش نرخ بيكاري در بين زنان ،بر اثر شيوع كرونا و تشديد تحريمها در 2سال گذشته ،تهديدي
جدي است كه معيشــت و ســامت خانوارهايي را كه زنان وظيفه امرارمعاش آن را عهدهدارند،
تحتتأثير منفي قرار داده است.
همشهري پيش از اين با بررسي وضعيت بازار كار ايران در  ۵سال منتهي به سال 99گزارش داده
بود؛ روند بهبود اين بازار كه از اواسط دهه ۹۰آغاز شده بود ،يكباره در دوره كرونا معكوس شده و
فقط در عرض يك سال ،نرخ مشاركت اقتصادي ۲.۱درصد كاهش يافته ،در اين دوره پاندمي كرونا
مشاغل زنان را هدف گرفته و شيوع كرونا ،ضمن كاهش شاغالن و متقاضيان شغل ،چهره بازار كار
ايران را نيز مردانهتر كرده است.
رشد 1.4برابري زنان خودسرپرست

مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت كار ميگويد :نسبت زنان سرپرست خانوار به كل سرپرست
خانوار ،از 13.1درصد در سال 97به 13.7درصد در سال 98رسيده كه رشدي 7درصدي را تأييد
ميكند .نسبت زنان خودسرپرســت به زنان سرپرســت خانوار از 37.3درصد در سال 90به رقم
41.5درصد در پايان سال 98رسيده ،به اين معنا كه رشد تعداد زنان خودسرپرست در بازه زماني
8ساله ،يعني از سال90تا  ،98معادل 41.4درصد برآورد ميشود ،اين ارقام ،از 1.4برابر شدن تعداد
زنان خودسرپرست حكايت دارد .توجه داشته باشــيم ،زنان خودسرپرست شامل زنان و دختران
مجرد ،كه با خانواده خود زندگي ميكنند ،اما درآمد مستقل دارند ،نميشود .تازهترين آمارهاي
رسمي ،نشان ميدهد؛ در سال 90به ازاي هر 100سرپرست مرد خانوار15 ،زن سرپرست خانوار
وجود داشته ،در پايان سال 98اين نسبت به 16نفر رسيده است.
آمارها نشانه چيست؟

آمارهاي رسمي ميگويد نسبت زنان به مردان سرپرست خانوار در سال ،98يعني تا قبل از اوجگيري
پاندمي كرونا13.7 ،درصد بوده ،اين نسبت در استانهاي سيستان و بلوچستان در جنوب شرقي
ايران و گيالن در شمال ايران ركورد شكسته و به 20.1درصد رسيده و پس از آن استانهاي همدان،
خراسان جنوبي ،چهارمحال و بختياري ،خراسان شمالي ،زنجان ،اردبيل ،خراسان رضوي ،گلستان،
كرمان ،فارس ،كرمانشاه ،قزوين ،البرز و آذربايجان شرقي قرار دارند.
طبق دادههاي آماري ،كمترين نسبت زنان سرپرست خانوار به استان آذربايجان غربي با 9.9درصد،
كردستان 10.1درصد و هرمزگان 10.8درصد مربوط ميشود .افزون بر اينها در 9استان خراسان
جنوبي ،يزد ،گيالن ،مازندران ،قزوين ،آذربايجان شــرقي ،مركزي ،زنجــان و البرز بيش از نيمي
از جمعيت زنان؛ سرپرســت خانوار يا خودسرپرست تكنفره هســتند .در 15استان نسبت زنان
خودسرپرست در مقايسه با زنان سرپرست خانوار باالتر از نسبت آن در كشور(به ميزان 41.5درصد)
است .همچنين در بين استانهاي ايران ،اردبيل ،قم و قزوين بهترتيب بيشترين و هرمزگان ،لرستان
و تهران كمترين درصد زنان خودسرپرست را در بين كل خانوارهاي خودسرپرست بهخود اختصاص
دادهاند.
بازار كار زنان سرپرست خانوار

وزارت كار گزارش ميدهد جمعيت فعال زنان سرپرســت خانوار در طول ســالهاي90تا  98از
356هزار و 117نفر به 439هزار و 985نفر افزايش يافته كه رشدي 23.6درصدي را نشان ميدهد؛
با اين حال جمعيت شاغل زنان سرپرست خانوار از 339هزار و 284نفر به 417هزار و 566نفر رسيده
كه رشدي 23.1درصدي را روايت ميكند .آمارهاي رسمي ،نرخ بيكاري زنان خودسرپرست خانوار
را در سال 98معادل 5.1درصد و در بين زنان خودسرپرست 6.5درصد برآورد كرده است.
طبق اين آمار ،باالترين نرخ بيكاري در بين زنان سرپرســت خانوار مربوط به اســتانهاي بوشهر
17.5درصد ،البرز 14.8درصد و سيستان و بلوچستان 13.8درصد بوده است ،در مقابل نرخ بيكاري
زنان سرپرست خانوار در استانهاي آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي ،اردبيل ،ايالم ،خراسان
جنوبي ،خراسان رضوي ،خوزستان ،زنجان ،سمنان ،فارس ،قزوين ،كردستان ،كرمان ،كرمانشاه،
كهگيلويه و بويراحمد ،لرستان و يزد صفر برآورد شده است.
تركيب زنان سرپرست خانوار

طبق اين گزارش ،بيشترين درصد زنان خودسرپرســت هرگز ازدواج نكرده ،بهترتيب مربوط به
استانهاي بوشهر 18درصد ،خوزستان 12.3درصد ،هرمزگان 11.2درصد و كمترين هم مربوط
به استانهاي مازندران و قم (صفر درصد) و گلستان 6دهم درصد بوده است.
شاخص نسبت زنان سرپرست خانوار به كل سرپرســت خانوار برحسب گروههاي سني هم نشان
ميدهد :در سال 98بيشترين درصد زنان سرپرست خانوار بهترتيب مربوط به ردههاي سني كمتر از
15سال و پس از آن مربوط به زنان 70تا 74ساله بوده و كمترين هم به گروههاي سني 30تا 34ساله
و 25تا 29ساله اختصاص دارد؛ آماري كه نمايانگر اين واقعيت است كه در سال 98تعداد 498دختر
زير 15سال مسئوليت سرپرستي خانواده خود را داشتهاند.

گفت و گو
نايبرئيس اتاق اصناف ايران در گفتوگو باهمشهري:

بسته پيشنهادي اصناف اجرايي نشد

در شــرايطي كه خبرهايي مبني بر بازگشــايي خودجوش برخي
فروشگاهها و پاساژها در شهرهاي نارنجي و قرمز مانند فروشگاههاي
لوازم خانگي در اراك ،بــازار بزرگ لوازم خانگــي تبريز و كوچه
يخچال اصفهان منتشــر شده ،معاون
اقتصادي رئيسجمهوري از منع بانكها
و مؤسســات اعتباري بــراي صدور
گواهي عدمپرداخت چــك از ابتدا تا
20ارديبهشتماه جاري براي حمايت از
اصناف خبر داده است .محمد نهاونديان
همچنين تمديدمهلت پرداخت ماليات بر عملكرد و ارزش افزوده
سال  ۹۹تا پايان خردادماه امسال و بخشــودگي جرائم واحدهاي
آسيبديده از كرونا را كه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده پاييز و
زمستان را تسليم نكردهاند ،از ديگر مصوبات ابالغ شده براي حمايت
از مشاغل و كسبوكارها دانســت .با جاللالدين محمد شكريه،
نايبرئيس اول اتاق اصناف ايران گفتوگو كردهايم.
علت بازگشايي مشــاغل گروه 2تا 4شغلي در برخي
شهرها چيست؟

تاكنون گزارشي مبني بر بازگشايي برخي مشاغل يا پاساژها كه فعاليت
آنها در مناطق داراي وضعيت نارنجي يا قرمز ممنوع اعالم شده ،دريافت
نكردهايم .اتاق اصناف ايران تابع و مجري مصوبات ستاد ملي مقابله با
كروناست و تاكنون اين ستاد يا اتاق اصناف مصوبه ،مجوز و يا ابالغيهاي
براي بازگشايي مشاغل و كسبوكارها در شهرهاي قرمز و نارنجي كشور
نداشته است .تأكيد ميكنيم اجراي دقيق مصوبات ستاد ملي مقابله
با كرونا براي همه واحدهاي صنفي الزامي اســت و هرگونه بازگشايي
مشاغل و كسبوكارهاي مشمول گروه 2تا 4شغلي در شهرهاي قرمز
و نارجي همچنان ممنوع است .اتاق اصناف ايران عين مصوبات ستاد
ملي مقابله با كرونا براي چگونگي فعاليت مشاغل و كسبوكارها را به
تشكلهاي صنفي ابالغ و بر اجراي آن نظارت ميكند.
مصوبه اخير براي صادر نشــدن گواهي عدمپرداخت
چك تا چه حد مشكالت صنوف را برطرف ميكند؟

مصوبه جديد دولت براي استمهال 10روزه صدور گواهي عدمپرداخت
چك(تا 20ارديبهشــتماه جاري) درست است كه تا حدودي موجب
بهبود وضعيت مشــاغل و كســبوكارهايي ميشــود ،اما اين مهلت
چندروزه چندان راهگشاي اصناف نخواهد بود .اصناف براساس مصوبات
ستاد ملي مقابله با كرونا ،ناچار به تعطيلي كسبوكارهاي خود شدهاند،
حتي اگر از فردا نيز مشــاغل و كسبوكارها باز شــود ،مصوبه مذكور
براي صادرنشــدن چند روزه گواهي عدمپرداخت چك ،مشكالت آنها
را حل نميكند زيرا فعاالن صنفي بهدليل تعطيلي يك ماهه متحمل
آسيبهايي شدهاند كه آثار و تبعات آن تا چندماه آينده نيز تداوم خواهد
يافت .با اين تعطيليها ،ديوني براي كسبوكارها ايجاد شده يا چكهاي
آنها برگشــت خورده يا چكهايي دارند كه با اتمام اين مهلت 10روزه
سررسيد پرداخت آن فرا ميرسد اما اصناف درآمدي براي پاسكردن
اين چكها ندارند .با توجه به قرار گرفتن اشــخاص حقيقي و حقوقي
در زنجيره كسبوكار اصناف ،پيشنهادمان به دولت برگشت نخوردن
چكها براي دوره زماني 2ماهه بود تا اين زنجيره دچار مشكل نشود،
اما عمال مهلتي 10روزه براي اين موضوع مصوب شــده است .مشاغل
بهدليل تعطيليهاي مكرر بعد از عيد نتوانســتهاند زير بار فشار قرض
و بدهي كمر راست كنند .بنابراين مشكالت اصناف همچنان به قوت
خود باقي خواهد ماند.
مصوبه تمديد مهلت پرداخت ماليات بر عملكرد و ارزش
افزوده تا پايان خردادماه را چگونه ارزيابي ميكنيد؟

تمديد مهلت پراخت ماليات بر عملكرد و ارزش افزوده واحدهاي صنفي
تا پايان خردادماه امسال نيز مشكلي را از صنوف حل نخواهد كرد ،زيرا
اين ماليات مربوط به پارسال است و ابالغ آن در نيمه ارديبهشتماه و
تعيين مهلت پرداخت آن تا پايان خردادماه امســال نيز مشكلي را از
مشاغل حل نميكند چراكه زمان چنداني براي آن باقي نمانده است.
ميتوان گفت اينگونه مصوبات در حد مسكني چندروزه براي كاهش
مشكالت ريشهاي مشاغل و كسبو كارهاي آسيبديده از شيوع كرونا
خواهد بود .براساس بخش ديگري از اين مصوبه نيز بخشودگي جرائم
واحدهاي آســيبديده از كرونا كه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده
پاييز و زمســتان را تســليم نكردهاند تا پايان خردادماه امسال اعمال
خواهد شــد و اين واحدهاي صنفي به تسويهحساب بدهي خود از اين
تاريخ به بعد ملزم هستند .بايد توجه كرد اصناف شرايط دولت را درك
ميكنند اما واقعيت آن است كه مشكالت اصناف بهدليل محدوديتها
و تعطيليهاي اعمال شده خيلي فراتر از آن است كه با اينگونه مصوبات
مرتفع شود.
سازو كار اجرايي رفع مشكالت اصناف چيست؟

اتاق اصناف ايران در مرحله اول اعمال تعطيلي و ممنوعيتهاي كرونايي
بسته پيشنهادي و قابل اجراي خود براي گذر از اين دوران سخت را در
55بند تهيه و به دولت ارائه كرده است و بخش ديگري از اين پيشنهادها
كه مربوط به مرحله دوم تعطيلي مشاغل است نيز تا هفته آينده ارائه
خواهد شد .با اين روند اينكه 2يا 3بند از اين پيشنهادها در قالب برخي
مصوبات آن هم بهصورت مقطعي ،كوتاهمدت و ناقص اجرايي شــود،
درمان درد مشاغل و كسبوكارهايي نخواهد بود كه عالوه بر تنگناهاي
ناشــي از ركود بازار ناچار به تحمل هزين ه تعطيلــي حداقل يك ماهه
مشاغل خود شــدهاند .صرف اينگونه معافيتها رافع مشكالت اصناف
نيست و واحد صنفي كه كسبوكارش تعطيل و درآمدي نداشته حتي
به فرض بازگشــت بهكار نيز بهدليل كاهش قدرت خريد و ركود بازار،
درآمد چنداني براي گذر از اين شرايط نخواهد داشت .عالوه بر آن برخي
صنوف مانند تاالرهاي پذيرايي ،رســتورانها و ...بهدليل تعطيليهاي
طوالنيمدت دچار آسيب و زيان فراوان شده يا كال تعطيل كردهاند و با
اينگونه مصوبات امكان بازگشت به محيط كسبوكار را نخواهند داشت.
با توجه به اجرايي نشدن بســته پيشنهادي اصناف و
درصورت تداوم تعطيليها ،چه سرنوشــتي در انتظار مشاغل و
كسبوكارها خواهد بود؟

اكنون تنها مشــاغل مشــمول گــروه يك ،بــاز و بقيه مشــاغل و
كسبوكارهاي مشمول گروه 2تا 4شــغلي تعطيل است درحاليكه
ميزان اثرگذاري فعاليت اصناف در شــيوع كرونا بسيار محدود بوده و
براساس آمار وزارت بهداشت 11درصد است .اگر قرار بر تعطيلي براي
مقابله با شيوع كرونا بود بايد عالوه بر اينگونه مشاغل ادارات و بانكها
نيز بهمدت يكماه تعطيل ميشد تا اثربخشي الزم را داشته باشد .با اين
روند بايد مبادالت بانكي با عابــر بانكها محدود و حتي برخي صنوف
تأمينكننده مواد غذايي نيز بهصورت شيفتبندي فعاليت ميكردند.
اما اينكه مثال مقرر شــده تا ادارات با يكسوم كاركنان به فعاليت خود
ادامه دهند ،آيا تعداد مراجعات مردم به ادارات نيز به يكسوم كاهش
يافته است؟ اينكه همه فشار شــيوع كرونا را به دوش اصناف تحميل
كنيم ،راهگشا نخواهد بود.
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قيمت دوغ روي مدار صعودي
سوپرماركت محبوبترين نوشيدني فصل گرما نزد ما ايرانيها قطعا
دوغ است .دوغهاي قديم دستســاز بودند و مادرها
خودشان با ماســت آنرا تهيه ميكردند اما حاال تنوع
دوغهاي آماده سوپرماركتي آنقدر زيادشده كه احتياجي به تهيه اين
نوشيدني در منزل نيست .تنوع زيادي كه از طعمها و برندها در بازار
محصوالت لبني وجود دارد تمام ذائقهها را پوشش داده و هرچقدر هم
سختگير باشيد باالخره ميتوانيد طعم مورد عالقه خودتان را در ميان
اين همه تنوع محصول پيدا كنيد.
تنوع دوغ به تفاوت برندها محدود نميشود و برندهاي مختلف انواع
متفاوتي مثل گازدار ،بدون گاز ،كيسهاي ،معطر و مخلوط با سبزيهاي
معطر را عرضه كرده اســت .اما از طعم و مزه كــه بگذريم به قيمت
ميرسيم كه مثل بقيه كاالها قيمت دوغ هم ثابت نمانده و روي مدار
صعودي است.
قيمت بعضي از انواع دوغ در سوپرماركتهاي تهران
قيمت -تومان
مشخصات
برند
14.000
كفير1.5-ليتري
پگاه
13.000
سنتي1.5 -ليتري
دامداران
12.500
دوغ ترش گرماديده -بدون گاز1.5-ليتري
ميهن
12.500
دوغ 8گياه1.5 -ليتري
عاليس
12.500
گرماديده نعنايي1.5 -ليتري
خوشگوار
12.000
دوغ پونه1.5 -ليتري
هراز
12.000
1.5ليتري
پاژن
12.000
دوغ خيار و موسير1.5 -ليتري
ميهن
11.500
نعنايي -يك ليتري
ماهشام
11.000
1.5ليتري
مانيزان
11.000
نعنايي بدون گاز1.5 -ليتري
كاله
4.700
پاكتي -بدون گاز900 -گرمي
مي ماس

قندوشكر در ميادين گران نشد
با وجود افزايش قيمت شكر در مغازههاي سطح شهر،
تر هبار
قيمت اين كاال در ميادين ميوه و ترهبار افزايش نيافته
است .به گزارش همشــهري ،نرخنامه جديد سازمان
ميادين ميوه و ترهبار شــهرداري تهران نشــان ميدهد قيمت انواع
بستهبنديشده و فله قندوشكر در غرفههاي خواربار ميادين نسبت به
ماه قبل تغييري نداشته است و اين اقالم با همان نرخهاي قبلي عرضه
ميشود.
هماكنون هر كيلو شكر فله در ميادين با قيمت 7هزار و 700تومان به
فروش ميرسد و قيمت انواع بستهبنديشده نيز براي بستههاي يك
كيلوگرمي 8هزار و 700تومان اســت ،درحاليكه در سوپرماركتها
شكر با قيمت بسيار بيشــتري به فروش ميرسد و با وجود اعالم نرخ
مصوب از سوي ستاد تنظيم بازار براي اين كاال ،شكر با نرخ مصوب در
فروشگاهها پيدا نميشود .افزايش قيمت شكر در ماههاي گذشته بارها
خبرساز شده و مشكالت بازار اين كاال همزمان با افزايش تقاضاي شب
عيد بيشتر هم شد .با اين حال ميادين ميوه و ترهبار شكر و همچنين
قند را بدون تغيير قيمت در غرفههاي خود عرضه ميكنند و شهروندان
ميتوانند اين اقالم را با نرخ مصوب در اين مراکز خريد تهيه كنند.
قيمت قندوشكر و نبات در ميادين ميوه و ترهبار تهران
قيمت -تومان
مشخصات
نام محصول
شكر
8.700
بستهبندي يك كيلوگرمي
بستهبندي 3كيلوگرمي
شكر
26.000
بستهبندي 5كيلوگرمي
شكر
43.250
7.700
فله -هركيلوگرم
شكر
شكسته -بستهبندي 3كيلوگرمي
قند
28.500
شكسته -بستهبندي 5كيلوگرمي
قند
47.500
شكسته -بستهبندي 10كيلوگرمي
قند
95.000
9.500
شكسته فله -هركيلوگرم
قند
9.500
حبه پرسي -هر كيلوگرم
قند
9.500
كله -فله -هركيلوگرم
قند
نبات
19.000
شاخهاي درشت -هر كيلوگرم
نبات
21.000
شاخهاي باريك -هر كيلوگرم
23.000
چوبدار -زرد و سفيد -هر كيلوگرم
نبات
18.000
تخته و خردشده -هر كيلوگرم
نبات

اقتصاد
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افزايش قيمت خودرو در دستوركار شوراي رقابت
يك عضو شوراي رقابت در گفتوگو با همشهري :تعيين ضوابط جديد قيمتگذاري
خودروهاي پرتيراژ داخلي در دستور كار جلسه امروز (دوشنبه) شوراي رقابت است

خودرو تعييــن ضوابــط جديــد قيمتگذاري
خودروهاي پرتيراژ داخلي در دســتور كار
نشست امروز ،دوشنبه ،شوراي رقابت قرار
گرفته و اين احتمال وجود دارد كه با پيشنهاد مركز ملي
رقابت ،ضوابط تعيين قيمت جديد اين خودروها مشخص
شود.
به گزارش همشهري ،همزمان با پيشرفت مذاكرات سياسي
در وين ،روند افت قيمت در بازار كاالهاي سرمايهاي مانند
سكه و طال ،ارز و خودرو تشديد شده است؛ بر اين اساس
قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي ،اين روزها ســير نزولي
بهخود گرفته است .عالوه بر آن كاهش قيمت ارز زمينه افت
قيمت خودروهاي خارجي را هم در بازار بيمشــتري اين
نوع خودروها فراهم كرده؛ بهنحوي كه برخي خودروهاي
وارداتي كاهش80ميليون توماني قيمت طي2هفته اخير را
شاهد بوده .بهگفته فعاالن صنفي ،بازار خودروهاي خارجي
كامال قفل شده است.
نشست شوراي رقابت

همزمان بــا روند كاهش قيمت خودرو ،بررســي ضوابط
قيمتگذاري خودروهاي پرتيراژ داخلي در دســتور كار
نشست امروز ،دوشنبه ،اعضاي شــوراي رقابت قراردارد.
اعضاي اين شــورا كه در نشست دوشــنبه هفته گذشته
خود براي تعيين دوره زماني 3و 6ماهه يا يكساله بررسي
نرخ تورم بخشــي و اعالم ضوابط جديد قيمتگذاري اين
خودروها به نتيجه نرســيده بودند ،در نشست امروز خود
بار ديگر اين موضوع را در دســتور كار دارند .اين احتمال
وجود دارد كه درصورت مشخصشدن اين دوره زماني و
ارائه درخواست مركز ملي رقابت براي تعيين ضوابط جديد

فاطمي اردســتاني :اين احتمــال وجود
دارد كه با نهاييشدن دوره زماني بررسي
درخواســت خودروســازان براي افزايش
قيمت ،پيشــنهاد مركز ملــي رقابت براي
تعييــن ضوابط جديد قيمتگــذاري اين
خودروها مطرح و نهايي شود
قيمتگذاري ،قيمت خودروهاي مذكور نيز استخراج و به
شركتهاي خودروسازي ابالغ شود .تعيين ضوابط جديد
قيمتگذاري خودرو در شــرايطي در دستور كار نشست
امروز شــوراي رقابت قرار دارد كه بهگفته فعاالن صنفي
موضعگيري قبلي رئيس اين شــورا ،مبنــي بر احتمال
افزايش رسمي قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي ،در بهار
امسال ،يكي از عوامل شكلگيري تنش و آغاز سير صعودي
قيمتها در فروردين امسال بود .هرچند رضا شيوا ،تحت
فشار برخي دستگاههاي نظارتي با عقبنشيني از موضع
قبلي خود ،از احتمال افزايــش قيمت خودروها طي دوره
زماني 6ماهه يا يكساله در سال 1400خبر داده ،اما شواهد
نشــان ميدهد شــوراي رقابت قصد دارد تا نرخ جديد را
بهزودي بهخودروســازان ابالغ كند كه اين امر ميتواند
حداقل ســير نزولي قيمت خودروهاي پرتيراژ در حاشيه
بازار را كندتر يا متوقف كند.
موضع مجلس و وزارت صنعت

ديروز محمد باقري ،عضو ناظر مجلس در شــوراي رقابت

بازار خودروهاي خارجي كامال قفل شد

بهگفته فعاالن صنفي ،كاهش قيمت خودروهاي خارجي آغاز شده ،بهطوري كه در چند هفته اخير ،قيمت برخي خودروهاي وارداتي
مانند سانتافه ،كيا اسپورتيج ،توسان و اپتيما افت  70تا 80ميليون توماني را تجربه كرده است .با وجود اين ،ميزان تقاضا در بازار
خودروهاي خارجي بهشدت كاهش يافته است .رئيس اتحاديه نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو در اينباره به همشهري گفت:
ي افزود:
بازار خودروهاي خارجي قفل شده ،همزمان با كاهش شديد عرضه خريداري در بازار اين خودروها وجود ندارد .سعيد موتمن 
بازار خودروهاي خارجي ،بهخصوص محصوالت داراي قيمت بيش از يك ميليارد تومان ،با كاهش تعداد خريداران مواجهند ،ضمن
اينكه مالكان اينگونه خودروها نيز بهدليل سير نزولي قيمتها تمايل چنداني براي فروش خودروهايشان ندارند .بهگفته موتمني،
متقاضيان خريد در بازار خودروهاي خارجي با توجه به شرايط بازار از امكان دريافت تخفيف خريد بيشتر برخوردارند .بهطور مثال،
قيمتسانتافهصفركيلومترمدل 2017بادرنظرگرفتنكاهش 70تا80ميليونتومانيقيمتاينخودرودرفضايمجازي،يكميليارد
و  750تا يك ميليارد و 800ميليون تومان اعالم ميشود اما مشتري دست به نقد ميتواند اين خودرو را تا يك ميليارد و 700ميليون
تومان نيز خريداري كند .صفرشدن معامالت در بازار خودروهاي خارجي در شرايطي است كه در بخش عرضه بهدليل تداوم ممنوعيت
ثبت سفارش و واردات اين خودروها ،كفه ترازو به نفع باالماندن قيمتها سنگيني ميكند .اگرچه پارسال و براساس مصوبه مجلس،
امكان واردات خودرو باارزهاي ايرانيان خارج از كشور فراهم شد اما دبير انجمن واردكنندگان خودرو از منتفيشدن واردات خودرو
به اين شيوه خبر داد و گفت :بخشخصوصي آمادگي دارد تا خودروهاي خارجي را با سرمايههاي ايرانيان خارج از كشور وارد كند اما
اين طرح با بهانههاي مختلف دولتيها روبهرو و عمال باعث منتفيشدن واردات خودرو خارجي به كشور شده است.

از احتمال تعويق قيمتگــذاري خودرو تا بعد از انتخابات
خبر داد و تأكيد كرد :مجلــس فعال موافق افزايش قيمت
نيســت زيرا با توجه به اينكه در پاييز و زمستان گذشته
افزايش قيمت چنداني در بازار خودرو رخ نداده ،در نتيجه
ميخواهيم در آســتانه انتخابات اين اتفاق ،يعني افزايش
قيمت خودرو رخ ندهد.
در اين شــرايط ،ســهيل معمارباشــي ،مديركل صنايع
حملونقل وزارت صنعت هم از موضعي ديگر با اقدام شوراي
رقابت مخالفت كرد .او با بيان اينكه فرمول قيمتگذاري
خودرو شوراي رقابت ،دچار اشــكال است ،گفت :شوراي
ت جديد
رقابت حتي اگــر بر مبناي تورم هر فصــل ،قيم 
خودروها را اعــام كند ،باز هم چون ايــن نرخ مربوط به
يك فصل قبل است ،احتماال كفاف هزينههاي بهروزشده
خودروسازان را نميدهد .او درعين حال افزود :اعالمنشدن
قيمتهاي جديد خودرو براي خودروسازان مشكلآفرين
شده ،خودروسازان در ماههاي گذشته هم با فشار افزايش
هزينه توليد و هم با مسئله تعيين قيمت نهايي محصول،
در ارقامي پايينتر از قيمت تمامشــده ،مواجه بودهاند كه
موجب افزايش زيان آنها و باالرفتن ميزان بدهيشــان به
قطعهسازان شده است.
دستوركار نشست امروز

با وجود اين ابهامها ،فرشاد فاطمي اردستاني ،عضو شوراي
رقابت در گفتوگو با همشــهري ضمن تأييد اين خبر كه
تعيين ضوابط جديد قيمتگــذاري خودروهاي پرتيراژ
داخلي در دستور كار جلسه امرو زشوراي رقابت قرار گرفته
اســت ،گفت :اين احتمال وجود دارد كه با نهاييشــدن
دوره زماني بررسي درخواست خودروسازان براي افزايش
قيمت در جلسه مذكور ،پيشــنهاد مركز ملي رقابت براي
تعيين ضوابط جديد قيمتگــذاري اين خودروها مطرح
و با نهاييشدن اين پيشنهاد ضوابط جديد تعيين قيمت
خودروهاي پرتيراژ داخلي در نشست مذكور نهايي و ابالغ
شود .فرشاد فاطمي اردستاني با بيان اينكه اعضاي شوراي
رقابت در نشست هفته گذشته خود براي تعيين دوره زماني
بررسي درخواست خودروسازان و دريافت نرخ تورم بخشي
از بانــك مركزي براي تعيين ضوابــط جديد خودروهاي
پرتيراژ داخلي به جمعبندي نرسيدند ،افزود :بر اين اساس
در نشست امروز شوراي رقابت اين موضوع مطرح و در مورد
آن تصميم گرفته خواهد شد .بهگفته او ،اين احتمال وجود
دارد كه با نهاييشــدن دوره زماني تعيين قيمت خودرو
براساس نرخ تورم بخشي ،ضوابط و قيمتهاي جديد آن
نيز اعالم شود .بهگفته او ،ممكن است با نهاييشدن موضوع
دوره زماني بررســي ضوابط قيمتگذاري خودرو ،مركز
ملي رقابت نيز پيشنهاد خود براي تعيين ضوابط و ميزان
افزايش قيمت خودرو مطابق با نرخ تورمبخشي اعالمشده
توســط بانك مركزي را اعالم كند ،اما ممكن اســت اين
پيشنهاد در شورا رأي بياورد و تصويب شود يا با رأي منفي
اعضاي شوراي رقابت رد شــود .فاطمي اردستاني افزود:
نتايج نشست امروز شوراي رقابت را سخنگوي شورا اعالم
خواهد كرد و درصورت تعيين ضوابط قيمتگذاري جديد
خودروهاي داخلي اين موضوع براي اجرا به شــركتهاي
خودروسازي اعالم خواهد شد .او تأكيد كرد :شوراي رقابت
قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلــي را اعالم نميكند بلكه
براساس فرمول تعيينشــده ضوابط قيمتگذاري جديد
خودروهاي داخلي را تعيين ميكند كه با قراردادن قيمت
كنوني هر خودرو در فرمول جديد ،قيمت نهايي آن تعيين
و اعالم خواهد شد.

شوك مصاحبه عراقچي ،نرخ دالر را تا محدوده 21هزار تومان پايين آورد

سيطره سايه وين بر سر بازارهاي طال ،ارز و سهام

مصاحبه عباس عراقچي ،معاون سياسي وزيرخارجه درباره چشمانداز لغو تحريمها ،روند افت قيمت طال ،دالر و بورس را تشديد كرد

مخابره پيامهاي اميدبخش از وين
بازارها
درباره احياي برجام براي دومين
روز متوالي بــه افت قيمت دالر و
بازار ســهام منجر شــد .آنطور كه معاون وزير
خارجه گفته است احتمال لغو تحريم صنايع در
بخشهــاي مختلــف ،از جملــه بانكــداري،
خودروســازي ،بيمه ،بنادر و تحريمهاي بخش
انرژي تقويت شده؛ اين خبر بسيار مهمي براي
اقتصاد ايران است.
به گزارش همشهري ،تحريمهاي كمرشكن در
چند سال گذشته فعاليت شركتهاي ايراني را
بهويژه در بخش صادرات و نقــل و انتقال پول
بهشــدت محدود كرده ،حاال آنطور كه عباس
عراقچي ،معــاون سياســي وزيرخارجه گفته
است ،طرفين درباره رفع تحريم صنايع به توافق
رسيدهاند .بهگفته عراقچي بر اساس توافقهايي
كه تا االن انجام شده تحريمهايي كه موضوعي
يا بخشي به شــمار ميرود ،مانند تحريم نفت،
گاز ،خودروسازي ،صنعت مالي ،بانكداري ،بيمه
و بنادر و ســاير صنايع بايد برداشــته شود و در
اينباره توافق هم وجــود دارد .مخابره اين خبر
در شنبهشــب ،كافي بود تا بازارها از صبح روز
يكشنبه تحتتأثير قرار بگيرند.
نزول 4درصدي نرخ دالر و طال در روز يكشنبه

با انتشار خبر افزايش احتمال رفع تحريمها ،در
صنايع مختلف در شنبهشــب ،قيمت هر دالر
آمريكا كه روز شــنبه به 23هــزارو 100تومان
رســيده بود از صبح ديــروز دوباره با ســرعت
بيشتري شروع به نزول كرد و تا ظهر روز يكشنبه
با 1000تومــان كاهش به محــدوده 22هزارو
100تومان رســيد .با نزول 4درصدي نرخ دالر
در معامالت روز يكشــنبه ،مجمــوع نزول نرخ

دالر ،از 13اســفند ،كه مذاكرات هســتهاي در
وين آغاز شــده ،تا ظهر د يروز ،به 13.5درصد
رســيد .همزمان ،در معامالت فردايي نرخ دالر،
هم در سبزهميدان تهران و هم در بازار هرات ،به
كانال 21هزار تومان وارد شد .ديروز قيمت دالر
فردايي هرات تا ساعت 16بعدازظهر به 21هزارو
900تومان رســيد .اين موضوع نشان ميدهد
پتانسيل بيشتري براي نزول قيمت دالر وجود
دارد ،زيرا قيمتهاي فردايي سيگنال قيمت را
در روز بعد مشخص ميكنند .خبرهاي دريافتي
نشــان ميدهد حجم عرضه ارز در بازار بهدليل
انتشــار اخبار اميدبخش از مذاكرات هستهاي
افزايش يافته اســت .اين احتمــال وجود دارد
كه ظرف چند روز آينده ســرعت نزول قيمت
دالر تحتتأثير افزايش عرضــه ارز در چهارراه
استانبول بيشتر شود.
به موازات ســقوط قيمت دالر به كانال 22هزار
تومان ديــروز قيمت طال و ســكه هم با كاهش
مواجه شــدند بهطوري كه ديروز قيمت هرگرم
طالي 18عيار و هر مثقال طال دستكم 4درصد
افت كردنــد .قيمت هر گرم طــای 18عيار به
ســقوط به زير يكميليون تومان به 935هزار
تومان رسيد و هر مثقال طال هم در مرز 4ميليون
تومان دادوستد شد .قيمت هر سكه طرح جديد
هم با 4درصد افت به 9ميليونو350هزار تومان
رسيد .قيمت هر سكه طرح جديد هم در آستانه
سقوط به كانال 8ميليون تومان قرار گرفت .در
پايان مبادالت ديروز قيمت هر سكه طرح قديم
9ميليونو 50هزار تومان دادوستد شد.
نزول بازار سهام

به موازات نزول قيمت دالر كه همــه بازارها را
تحتتأثير قرار داده ،ديروز شــاخص كل بورس

تهران هم با افتي سنگين به كار خود پايان داد.
در مبــادالت ديروز شــاخص كل بورس تهران
با 13هــزارو 630واحد افت ،بــه يكميليونو
180هزار واحد رســيد و معادل 1.1درصد افت
كرد .در مبادالت روز يكشنبه سهامداران حقيقي
381ميليــارد تومان نقدينگي از كف ســامانه
مبادالت بازارســهام خارج كردند تا جمع كل
نقدينگي خارج شــده از بازار ســهام از ابتداي
امســال تاكنون به مرز 10هزار ميليارد تومان
برسد .مبادالت روز يكشنبه بازار سهام تحتتأثير
نزول قيمت دالر و متاثر از انتشار اخبار هستهاي،
از وين ،بوده است.
در دادوســتدهاي ديروز ،حجم سرمايهگذاري
در سهام شركتهاي صادراتمحور ،كه از محل
نزول قيمت دالر متضرر ميشوند ،كاهش يافت
و در مقابل ارزش خريد ســهامداران در سهام
شركتهايي كه وابستگي كمتري به قيمت دالر
دارند بيشتر شد .با اين حال بهنظر ميرسد بازار
ســهام بخش زيادي از اخبار مربوط به احياي
برجام را از قبل پيشخور كرده باشــد و انتظار
ميرود نزول بازار ســهام فقط اندكي بعد از به
نتيجه رســيدن مذاكرات برجام ادامه داشــته
باشد .برخي كارشناســان بر اين باورند كه اين
نزول تا بعد از انتخابات رياستجمهوري ادامه
دارد و بعد از آن با شــفاف شدن فضاي سياسي
و اقتصادي نقدينگي بار ديگر وارد بازار ســهام
خواهد شد.
شرایط متفاوت در نیمهدوم سال

عظيم ثابت كارشــناس بازارهــاي مالي درباره
وضعيت تازه بازارهاي ارز و سهام به همشهري
گفت :قيمت دالر تحتتأثير برجام در كوتاهمدت
با نزول مواجه ميشود اما احتمال نزول قيمت
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دالر به كمتــر از 20هــزار تومان بــا توجه به
برآوردهاي اقتصادي ،زياد نيست.
او درباره اثر مذاكرات هستهاي بر بازار سهام هم
گفت :اثري كه برجام بر بازار ســهام ميگذارد
عمدتا از ناحيه قيمت دالر است .با اين حال ظرف
چندماه گذشته اين اثر تا حدود زيادي در بورس
پيشخور شده است؛ يعنی كاهش قيمت دالر
اثراتش را بر بازار ســهام گذاشته است .بنابراين
انتظار ميرود با رفع ابهامهــاي موجود ،درباره
برجام و همينطور انتخابات رياســتجمهوري،
نقدينگي پارك شده بار ديگر به بورس بازگردد.
بهگفته او اگرچه برجام اثرات بسيار مطلوبي براي
اقتصاد دارد اما با ايجاد ثبات در قيمت دالر ،بازار
سهام را در كوتاهمدت متاثر ميكند.
او افزود :با اين حال احياي دوباره برجام از منظر
تشكيل ســرمايه خارجي و همينطور از جنبه
توسعه صادرات و بهبود عملكرد اقتصادي براي
اقتصاد بسيار مفيد اســت و دست شركتهاي
ايراني را براي توسعه صادرات و افزايش درآمدها
باز ميگذارد.
او افزود :موضوع ديگري كه بر بازار سهام اثر دارد
موضــوع برگزاري انتخابات رياســتجمهوري
اســت .هماكنون بازار سهام شــناختي نسبت
به سياســتها و برنامههــاي رئيسجمهوري
جديد نــدارد .همچنين يكي از نــكات مهم در
مورد رئيسجمهوري آينــده مقامات يا وزيران
اقتصادي دولت بعدي هســتند كــه از اهميت
بااليي برخوردار است.
او با بيان اينكــه در حالحاضر بازار ســهام از
جنبه سياســت داخلي و خارجي با ابهامهاي
بزرگي مواجه اســت ،تأكيد كــرد :تحتتأثير
اين ابهامها بسياري از ســرمايهگذاران ترجيح
ميدهند تا تعيينتكليف آنها وارد بازار نشوند.

با اين حــال احتماال از نيمهدوم ســال و بعد از
انتخابات رياســتجمهوري شــاهد شفافيت
بيشتري خواهيم بود؛ چون هم تكليف انتخابات
رياستجمهوري و هم تكليف مذاكرات هستهاي
و برجام مشخص شــده اســت .او اضافه كرد:
طبيعتا ســرمايهگذاران زماني پولهايشان را
دوباره وارد بــورس ميكنند كه ايــن ابهامها
برطرف شده باشــد؛ بنابراين با رفع ابهامها در
نيمهدوم سال پولهاي پارك شده دوباره وارد
بورس ميشود.
اميرعلي اميرباقري كارشــناس بازارســرمايه
هم در اينبــاره گفت :بازار طال و ارز بهشــدت
با چشماندازهاي سياســي همبستگي دارند و
ترميم چشماندازهاي سياسي و تورم انتظاري از
رشد قيمت آنها جلوگيري خواهد كرد .او افزود:
حاكميت اقتصادي با بررسي متغيرها و آمارها به
اين نتيجه رسيده است كه بايد جلوي سركوب
نرخ ارز را بگيرد و در ميانمدت و بلندمدت نرخ
ارز را با واقعيات اقتصادي تنظيم كند تا از انتقال
تورم به آينده جلوگيري كند .بهگفته او ماحصل
اين بحث اين است كه نه فقط بازار سرمايه بلكه
همه بازارها در كوتاهمدت از روند صعودي محروم
خواهند بــود و اقتصاد ايران به مرور به ســمت
ي پيش ميرود.
واقعيساز 
مهدي رضايتي كارشناس بازار سرمايه در اينباره
نوشت :بهنظر ميرسد حداقل تا يكسال آينده
بانكمركزي بازيگر اصلي بازار ارز باشد و پس از
آن به مرور از قدرتش كاسته شود زيرا روند عرضه
ارز بيشتر از تقاضاست .از جنبه محدوديتهاي
بودجه هم فعال در كوتاهمدت فشاري بر قيمت ارز
وارد نخواهد شد .او اضافه كرد :مطابق آمارهاي
موجود افزايش سطح صادرات نفت تا 2ميليون
بشكه در دسترس اســت و از طرف ديگر قيمت
محصوالت پتروشــيمي و فلزي وضعيت بسيار
خوبي دارد.
به همه اين موارد بايد آزاد شــدن منابع بلوكه
شده ايران بعد از احياي برجام را هم اضافه كرد
كه ميتواند طرف عرضه ارز را تقويت كند و مانع
رشد قيمت ارز در كوتاهمدت شود.

مسيح كشاورز ،دبير انجمن واردكنندگان برنج در گفتوگو با همشهري:

فقط 15ميليون ايراني
راحت برنج ميخرند

چرا طرح واردات برنج ارزان از تايلند و آمريكاي جنوبي شكست خورد؟
فرخنده رفائي

خبرنگار

گفتوگو قيمت هر كيلو برنج ايراني در بازار خردهفروشي تا
مرز 40هزار تومــان باالرفته ،برنج خارجي هم تا
30هزار تومان رشد قيمت داشته است .يكسوم از
نياز ساالنه بازار برنج ايران از مسير واردات تامين ميشود؛ وارداتي كه بهدليل مشكالت
تحريم و تامين ارز از ابتداي پارسال با مشكالت زيادي مواجه شد و تا پايان سال 99حجم آن
به كمتر از نصف ميزان نياز بازار مصرف داخلي رسيد .بهگفته دبير انجمن واردكنندگان برنج،
با وجود وخامت شرايط كرونايي و اما و اگرهاي مبادالت كاال و مسافر با هند ،واردات برنج از
اين كشور قطع نشده ،اما مشكالت كلي واردات همچنان به قوت خود باقي است كه بازار را
بهشدت تحتتأثير قرار داده است .همشهري در گفتوگو با مسيح كشاورز ،دبير انجمن
واردكنندگان برنج ،شرايط بازار برنج را بررسي كرده است.
از همين نقطه مبادالت تجاري با
هند گفتوگو را آغاز كنيم .با توجه به قيمت
باال و بروز مشكل در مبادالت تجاري طي
سال گذشته ،آيا هنوز خريد برنج از هند
انجام ميشود؟

خريد برنج از هند قطعا داريم ،اما حجم خريد
بسيار كاهش يافته و قابل مقايسه با سالهاي
قبل نيست .البته واردات برنج هندي توجيه
اقتصادي ندارد؛ چون قيمت تمامشده برنج
هندي در بازار به برنج ايراني بســيار نزديك
شده و بسياري از مصرفكنندگان برنج هندي،
با قيمتهاي كنوني ،ديگــر توان خريد آن را
ندارند .در اين شرايط بعضي از تجار فقط براي
اينكه برندشان در بازار حفظ شود ،هنوز از هند
برنج وارد ميكنند.
در ســال99درمجموع چقدر
برنج وارد شد؟

در سال گذشــته تا 870هزار تن برنج وارد
كشــور شــد كه اگر دولت هم 200هزار تن
بــراي ذخاير احتياطــي وارد كرده باشــد،
واردكنندگان خصوصــي 600هزار تن برنج
وارد كردهاند؛ درحاليكه در ســال  ،98رقم
واردات برنج يكميليون و 650هزار تن بود.
اين مقايسه نشان ميدهد پارسال 50درصد
ميزان نياز هرساله كشور برنج وارد شده است.
چيست؟

علت كاهش ارقام واردات برنج

تقاضا براي واردات بهدليل مشكالت پرداخت
ارز و گراني دالر بهشدت كاهش پيدا كرده است.

تحليل شــما از آثــار كاهش
واردات چيست؟

نكته مهم اين اســت كه مسئوالن وقتي اين
اعداد و ارقام را كنــار هم ميگذارند و كاهش
واردات و افت تقاضا را در بازار با هم مقايســه
ميكنند و بــه ايــن نتيجه ميرســند كه
مصرفكننــده برنج وارداتي با گران شــدن
آن حتما به مصرف برنــج ايراني روي آورده؛
درحاليكه اين نتيجهگيري بــه اعتقاد من
درست نيست؛ كسي كه تا پارسال توان خريد
برنج ايراني را داشــته ،هنوز هــم دارد ،ولي
كســي كه مصرفكننده برنج وارداتي 8هزار
توماني بوده ،طبيعتا از قدرت پرداخت هزينه
بيشتر براي خريد برنج ايراني برخوردار نبوده؛
چون اگر ميتوانست براي هركيلو برنج 26تا
30هزار تومان هزينه كند از همان ابتدا برنج
ايراني ميخريد .براي چنين كسي امروز ،هم
برنج ايراني دور از دســترس است و هم برنج
خارجي؛ در نتيجه برنج از سفره اين فرد خارج
شده و نكته مهم اين است كه هيچ جايگزيني
هم براي برنج وجود ندارد.
راهحل چيست؟

ما راهكار واردات برنجهاي پرمحصول را ارائه
دادهايم ،اما متأسفانه مورد توجه قرار نگرفته
و هنوز هم كاري جــدي در اين زمينه انجام
نشده است.
با كاهش مصرف برنج در بازار
ســاير كاالهاي جايگزين چه اتفاقي رخ
خواهد داد؟

برنج بعد از گندم دومين كاالي اســتراتژيك
كشور است و با گراني برنج خانوارها به مصرف
نان روي ميآورند ،اگر نان هم گران شــود،
خطر سوءتغذيه براي بخش زيادي از جامعه
وجود دارد .از سوي ديگر گراني برنج خارجي
ميتواند بازار برنج ايراني را نيز دچار اختالل
كند .با افزايش بيشتر قيمت برنج ايراني ،اين
محصول از سفره اقشــار متوسط جامعه هم
حذف خواهد شد.
چرا واردات برنج از تايلند در
دستور كار قرار نميگيرد؟

انواع برنج وارداتي ،چه لوكس و چه پرمحصول،
با توجه به ذائقه مصرفكننده ايراني ،از هند و
پاكستان وارد ميشود .البته بهتازگي از تايلند
هم برنج وارد شــده ،ولي چون در مبادالت
تجاري با تايلند مشكل جدي در زمينه انتقال
پول وجــود دارد و هزينههــاي بااليي براي
جابهجايي ارز به تجار تحميل ميشود ،اغلب
واردكنندگان برنج سراغ تايلند نميروند.
در مبادالت با هند و پاكستان
اين مشكالت وجود ندارد؟

چرا ،در مبادالت تجاري با اين دو كشــور هم
مشــكالت مشــابهي وجود دارد ،اما بهدليل
ســابقه طوالني در اين زمينه ،اين مشكالت

جاافتاده و مبادالت بــا هزينه كمتري انجام
ميشود.

چنــدي اســت انجمــن
واردكنندگان ،پيشنهاد تغيير كشورهاي
مبدأ واردات برنج را مطرح كردهاست .اين
پيشنهاد به كجا رسيد؟

انجمن واردكننــدگان برنج بــراي كاهش
قيمتها در بازار ،پارســال پيشنهاد واردات
برنج پرمحصول از آمريكاي جنوبي را مطرح
كرد و قرار بود اين پيشنهاد در دولت بررسي
شود .يك جلسه نيز در وزارت صنعت با حضور
نمايندگان ســازمان غذا و دارو ،استاندارد و
وزارت جهاد در اين زمينه برگزار شد .در آن
جلسه كليات طرح مورد توافق قرار گرفت ،اما
براي بررسي جزئيات بايد جلسات بيشتري
برگزار ميشــد كه اين اتفاق نيفتاد .از سوي
ديگر در اعضــاي انجمن هــم ،بهدليل افت
تقاضا در بازار ،كســي متقاضــي واردات از
آمريكاي جنوبي نبود .پيگير نشدن دولت و
نبود تقاضاي واردات باعث شــد اين موضوع
پيگيري نشود.
شايد ايده كلي ،توقف واردات
برنج است؟

اگر قرار است واردات حذف شود ،وزارت جهاد
بايد به فكر اين باشد كه چگونه ميتواند هزينه
توليد برنج داخلي را پايين بياورد تا قيمت در
بازار كاهش يابد و برنج به سفرهها بازگردد.

دليل برطرف نشــدن موانع
واردات را چه ميدانيد؟

كشور بهطور جدي با مشكالت ارزي مواجه
اســت .بهترين راهكار بــراي كاهش هزينه
واردات ،پاييــن آمدن نرخ ارز اســت .وقتي
شرايط بهگونهاي است كه امكان كاهش نرخ
ارز فراهم نيســت ،اين موضوع خودبهخود از
اولويت خارج ميشود و اصال فكري براي آن
نميشود.
نميشود برنج توليد داخل را
جايگزين واردات كنيم؟

در شرايطي كه قيمت برنج خارجي به 28تا
30هزار تومان رسيده قاعدتا بخش كشاورزي
بايد تالش كند به هر ترتيبي كه شده بازار برنج
خارجي را در اختيار بگيرد ،ولي براي تحقق
اين هدف بايد قيمت برنــج ايراني به ارقامي
كمتر از نرخ برنج خارجي برســد ،اما بهنظر
ميرســد وزارت جهاد قدمي در اين جهت
برنداشته است.

ممكن است اين شائبه بهوجود
بيايد كه دغدغههاي شــما ،درباره توقف
واردات برنج ،صرفا صنفي است .پاسختان
چيست؟

اصال ،دغدغه مــا تنها صنفي نيســت؛ زيرا
برنج چه ايراني و چه خارجي ،از سفره اقشار
ضعيف خارج شده ،ادامه وضع موجود باعث
ميشود اقشار متوســط هم ديگر نتوانند به
اندازه قبل برنج تهيه كننــد .طبق آمارها و
برآوردها تا 70ميليــون نفر از جمعيت ايران
در دهكهاي متوســط و ضعيــف درآمدي
دستهبندي ميشــوند .افزايش قيمت برنج
باعث شــده حداكثر تا 15ميليــون نفر كه
دستشــان به دهانشان ميرســد ،از امكان
مصرف اين محصول مغذي برخوردار باشند.
در شــرايطي كه وضع قيمت اقالم پروتئيني
مثل گوشت ،مرغ و تخممرغ هم خراب است،
كاهش مصرف برنج اصال خبر خوبي نيست.
تغيير احتمالي شرايط آب و هوايي و افت توليد
در ســالجاري ،ميتواند وضــع را از اين هم
بدتر كند و با افزايش بيشــتر قيمتها حذف
برنج از ســفرهها را سرعت بخشــد .متوليان
بخش تجارت و كشــاورزي بايد به اين نكته
توجه كنند كه وقتي كااليي را از اولويت يك
به اولويت 2تبديل كرديــم ،اين كاال نبايد از
سفرهها حذف شود ،بلكه بايد مديريت شود
تا به امنيت غذايي ايرانيان آسيب وارد نشود.
اينها حرفهايي اســت كه ما و مردم عادي
ميزنيم ،اما متأسفانه تصميماتي كه در سطح
كالن اتخاذ ميشود ،چه در تنظيم بازار و چه
در سطح وزرا ،كارشناسي شده نيست .وزير
صنعت ،معدن و تجارت بهعنوان متولي واردات
بايد كميتهاي تشكيل دهد و راهكاري اتخاذ
كند كه قيمت تمامشده برنج وارداتي كم شود.
جهادكشاورزي هم بايد تالش كند قيمت برنج
ايراني بيش از اين باال نرود.
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عبور  15استان از قله پیک چهارم

پيگيري
خاموشي در «كلسكان»

گزارشهاي رسیده از استانهاي مختلف این امیدواري را ایجاد کرده که
با کاهش نسبی موارد ابتال ،بستري و فوت در حال خروج آرام از پیک چهارم هستیم

سيده زهرا عباسي

عليرضا رئيسي ،سخنگوي ستاد ملي
گزارش مقابله با كرونا در روزهاي گذشته از
روند نزولي ابتال در ۱۵اســتان و اوج
بيماري در ۱۰استان خبر داده و گفته بود كه 6استان
هم بايد مراقب باشــند ،زيرا هنوز به اوج بيماري
نرسيدهاند و احتماال روزهاي سختي در پيش دارند.
هماكنون ۱۹۸شــهر در وضع قرمــز كرونايي و
۱۵۷شهر نارنجي۸۴ ،شــهر زرد و ۹شهر نيز در
وضعيت آبي هستند.
بررســي آمار دانشــگاههاي علوم پزشــكي
نشــان ميدهــد در روزهــاي اخيــر اردبيل،
بوشهر ،يزد ،لرســتان ،خوزســتان ،مازندران،
چهارمحالوبختياري ،كرمانشاه ،زنجان ،گلستان
و مركزي روند كاهشي را در آمار ابتال و فوت گزارش
كردهاند ،اما وضعيتشــان هنوز به ثبات نرسيده
اســت .با وجود اين ،وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشكي به 6استان تهران ،البرز ،قزوين،
خراسان جنوبي ،هرمزگان و سيستانوبلوچستان
هم هشدار داده است كه مراقب باشند ،زيرا بهنظر
ميرســد هنوز در اين اســتانها به اوج بيماري
نرسيدهايم.
4شهرستان قرمز در مازندران

مازندران يكي از استانهايي اســت كه در يكي دو هفته
گذشته روند كاهشي را آغاز كرده بهطوري كه طي هفته
گذشته ۱۴شهرستان اين استان از وضع رنگبندي پرخطر
قرمز كرونايي خارج شدند و هماكنون 4شهرستان بهشهر،
ســاري ،آمل و رامســر همچنان در وضعيت قرمز باقي
ماندهاند .بابل ،گلوگاه ،جويبار ،سوادكوه ،سوادكوه شمالي،
نكا ،قائمشهر ،فريدونكنار ،بابلسر ،محمودآباد ،نور ،نوشهر
و تنكابن كه پيشتر در وضعيت قرمز قرار داشتند در يكي
دو هفته اخير از اين شرايط خارج شدهاند.
مازنــدران از هفتــه دوم فروردين با تغييــر رنگبندي
۶شهرســتان بهطور رســمي وارد موج چهارم ويروس
كرونا شــده بود و طي كمتر از 3هفته بــه پيك بيماري
رسيد .در  ۲۸فروردين شــمار بيماران كوويد ۱۹بستري
در بيمارستانهاي استان به  1644نفر افزايش يافت كه
رشــد  ۲۷۰درصدي را رقم زد ،اما هماكنون 1152بيمار
مشكوك به كرونا بستري هســتند .روز گذشته  ۳۶بيمار
جديد بستري و  ۲۲بيمار هم ترخيص شدند و  ۴۹بيمار در
بخشهاي مراقبتهاي ويژه بستري هستند.
وضع شکننده چهارمحال و بختیاري
در چهارمحالوبختياري هم روند كاهشي شروع شده و روز
گذشته بنابر اعالم رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،
شهرستان اردل اين اســتان از وضعيت قرمز شيوع كرونا
خارج شد .هماكنون شهرستانهاي اردل ،كيار ،سامان و
خانميرزا در وضعيت نارنجي و ساير شهرستانهاي استان
در وضعيت قرمز قرار دارند .با توجه به اين روند اما تأكيد
مسئوالن علوم پزشكي چهارمحال و بختياري رعايت كامل
پروتكلهاي بهداشتي است ،زيرا اين شرايط شكننده است
و هرگونه غفلت ميتوانــد دوباره روند صعودي بيماري را
بازگرداند .هماكنون ۴۷۳بيمار مثبت قطعي و مشكوك
به بيماري كرونا در مراكز درماني اســتان تحت مراقبت
و درمان هستند.
روند آرام كاهشی در لرستان
از لرســتان هم خبر ميرسد شــتاب پيك كنوني كرونا
رو به كاهش اســت ،هرچند هنوز طبق اعالم مسئوالن
آمار فوتيهاي اين اســتان باالست .همه شهرستانهاي
لرستان هنوز در وضعيت قرمز قرار دارند و هماكنون بيش
از 1100نفر در مراكز درماني اين استان بستري هستند.
آمارهاي ابتال و بســتري در اين اســتان روند كاهشي را
نشان ميدهد ،اما با توجه به باالبودن مرگومير ناشي از
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كوويد 19-محدوديتها و نظارت بر رعايت پروتكلهاي
بهداشتي با جديت ادامه دارد .هفته گذشته آمار بستريها
بيش از 1200نفر بــود و با توجه به اعــداد و ارقام بهنظر
ميرسد روند كاهشي در لرستان بسيار آرام پيش ميرود.
کاهش 18درصدي ابتال در مرکزي
در استان مركزي در شرايطي كه تا همين چند هفته پيش
مســئوالن علوم پزشكي از روند افزايشــي ورود بيماران
كرونايي به بيمارستانها خبر ميدادند در روزهاي اخير
شــاهد كاهش 18درصدي ابتال به بيمــاري بوديم كه
بهنظر ميرسد شيب ماليم كاهشــي را براي اين استان
رقم بزند .معاون بهداشتي دانشــگاه علوم پزشكي اراك
از كاهش ۱۸درصــدي ميزان ابتال به ويــروس كرونا در
هفته اول ارديبهشت نسبت به هفته پاياني فروردين خبر
داده و گفته اســت كه ميزان ابتال به ويروس در هفته اول
ارديبهشت  ۵۹۳۶نفر گزارش شــد درحاليكه اين رقم
در هفته پايانــي فروردين  ۷۲۵۲مورد بود .اين اســتان
همچنين كاهش 7درصدي فوت و 20درصدي بســتري
را هم تجربه ميكند .هفته اول ارديبهشــت 4شهرستان
محالت ،دليجان ،زرنديه و كميجان اين استان با خروج از
وضعيت قرمز در رنگبندي نارنجي كرونايي قرار گرفتند.
کاهش محسوس ابتال در زنجان
در زنجان هم آمارها نشاندهنده روند كاهشي است ،اما
پرويز قزلباش ،رئيس دانشــگاه علوم پزشكي اين استان
تأكيد ميكند كه هنوز گردش ويروس باالست و به همين
دليل زنجان در وضعيت شكنندهاي قرار دارد.
هماكنون بهطور ميانگيــن روزانه بين  ۱۱۰تا  ۱۰۵بيمار
در بيمارستانهاي استان بستري ميشوند و روز گذشته با
88مورد بستري جديد بهنظر ميرسد شيب ماليم كاهشي
در زنجان ادامه داشته باشد .مسئوالن اين استان اميدوارند
بتوانند اين شيب كاهشي را در هفتههاي آينده حفظ كنند
تا زنجان بــهزودي از پيك چهارم خارج شــود .در هفته
چهارم فروردين امسال بيش از  ۱۸هزار بيمار مشكوك به
مراكز سرپايي استان مراجعه كردند كه اين ميزان در هفته
اول ارديبهشت به  ۱۶هزار و  ۵۵۸نفر رسيد.
خرداد آرام در انتظار یزد
يزد با تجربه دردناك از پيك ســوم ،حاال در پيك چهارم
بيماري كرونا شرايط بهتري را تجربه ميكند .اين استان از
10روز پيش به بعد شاهد روند با ثباتي در ميزان بستري و
ابتال بود و از 4-5روز اخير روند كاهشي دارد.
بنابر اعالم دانشگاه علوم پزشكي يزد از 5روز پيش تا امروز
آمار بســتريها 20درصد كاهش يافته و اين اميدواري
وجود دارد كه تا 2هفته ديگر روند كاهشــي ادامه داشته
باشد .مسئوالن اين استان پيشبيني ميكنند يزد خرداد
آرامي را پيش رو داشته باشــد .هماكنون 525بيمار در
مراكز درماني يزد بستري هستند كه از اين ميان 104نفر
در بخش مراقبتهاي ويژه بهسر ميبرند.
براســاس آخرين رنگبندي كرونايي اردكان ،يزد ،تفت،
مهريز و خاتم هنــوز در وضعيت قرمز هســتند ،اما بقيه
شهرستانها رنگ نارنجي يا زرد دارند.

هفته سخت براي سیستانوبلوچستان

در ساير استانها هم شرايط مشابه است يا حداقل شيب
صعودي كند شده .با وجود اين هنوز نگرانيها براي 6استان
وجود دارد .سيستانوبلوچستان يكي از استانهايي است
كه برخالف بقيه مناطق به جاي پيــك چهارم در پيك
سوم قرار دارد و روند افزايشــي بيماري در آن ادامه دارد.
اين در حالي است كه اين اســتان بنابر اعالم سخنگوي
دانشــگاه علوم پزشــكي زاهدان با توجه به مجاورت با
شــبه قاره هند و هممرز بودن با افغانستان و پاكستان در
معرض تهديد ويــروس هندي قــرار دارد .محمدهادي
عباســي با تأكيد بــر كنتــرل گذرگاههاي مــرزي به
همشــهري ميگويد« :اميدوارم با رعايــت پروتكلهاي
بهداشــتي و همراهي مردم طي يك هفتــه آينده از قله
پيك عبور كنيم».با اين شرايط هفته سختي پيش روي
سيستانوبلوچستان است .براساس آخرين آمار181 ،نفر
در مراكز درماني اين استان بستري هستند و در 24ساعت
منتهي به يكشــنبه174 ،مورد جديد ابتال هم شناسايي
شده است .سيستانوبلوچستان در روزهاي گذشته بهطور
ميانگين یک تا 4مورد فوت بر اثر ابتال را ثبت كرده است.
يك هفته تا پیک بیماري در هرمزگان
طبــق اعالم ســتاد ملــي مقابلــه بــا كرونا عــاوه بر
سيستانوبلوچســتان ،هرمزگان ،تهران ،البرز ،قزوين،
خراسان جنوبي هم در معرض قله پيك چهارم هستند و
به آنها در اينباره هشــدار داده شده است .از سوي ديگر،
بوشــهر ،هرمزگان و كرمان  3استاني هستند كه در كنار
سيستان و بلوچستان در معرض تهديد ويروس هندي يا
آفريقايي قرار دارند .فاطمه نوروزيان ،سخنگوي دانشگاه
علوم پزشكي هرمزگان در اينباره به همشهري ميگويد:
«شيب آرام بيماري در هرمزگان ادامه دارد و هنوز موارد
مثبت رو به افزايش است .آمارها اين را تأييد ميكند كه ما
هنوز به قله پيك نرسيدهايم و بهنظر ميرسد طي روزهاي
آينده و حداكثر تا هفته آينده به اين قله برسيم ».با بستري
114نفر در روز گذشته آمار بســتريها در هرمزگان به
433نفر رسيده است.
سعيد نمكي ،وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي روز
گذشــته گفته بود كه در قله پيك چهارم و در سرازيري
آن هستيم .آخرين آمار نشــان ميدهد با فوت  ۳۹۴نفر
ديگر از هموطنــان مبتال به كوويد ۱۹-در روز گذشــته
تعداد جانباختگان اين بيماري در ايــران به  ۷۲هزار و
 ۴۸۴نفر رســيده اســت .همچنين روز گذشته براساس
اعالم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي  ۱۸هزار و
 ۶۹۸بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹-در كشور شناسايي
و 2711نفر از آنها بستري شدند .شيب كاهشي بيماري در
استانهاي مختلف اما شكننده است و هر غفلتي ميتواند
دوباره روند افزايشــي را برگرداند؛ اتفاقي كه بعد از نوروز
در خوزستان رقم خورد و درحاليكه شهرستانهاي اين
استان بهترتيب در حال خروج از وضع قرمز بودند با كاهش
رعايت پروتكلها و شيوع گسترده ويروس انگليسي دوباره
به شرايط بحراني بازگشت.

عکس خبر

آغاز برداشت گل گاوزبان
طبق آمار جهادكشاورزي مازندران در ســالجاري ۷۱۰هكتار زمين
زيركشت گلگاوزبان قرار دارد.
برداشــت گل اين گياه دارويي كه كاربرد زيادي در توليد شركتهاي
دارويــي داخلــي و خارجــي دارد ،اين هفتــه در مناطــق ييالقي
شهرســتان نكا كه بيش از ۵۰درصد سطح زيركشت را در اختيار دارد،
شروع شده است.
عکس :باشگاه خبرنگاران جوان

سيالب بهاره در  4استان

بارش شديد باران و جاريشدن سيالب در آذربايجانغربي
هرمزگان ،سيستانوبلوچستان و كرمان خسارتهايي به بار آورد
حميده پازوكي

خبرنگار

بار شهاي فصلي هر سال
اقليم
موجب خوشــحالي مردم
ميشــود ،اما گاهي بر اثر
شدت بارش درزماني كوتاه ،گاه بهدليل
اليروبينشدن رودخانهها و بعضي اوقات
غ در مسير
هم بهدليل ساختن منازل و با 
آبهاي جاري ،سيالب جاري ميشود و
خسارت به بار ميآورد؛ اتفاقي كه در 2روز
گذشته مردم 4استان آذربايجان غربي،
نوبلوچستان و كرمان
هرمزگان ،سيستا 
را به دردسر انداخت .خوشبختانه اين
سيالبها خطر جاني به همراه نداشت،
اما باعث از بين رفتن زيرســاختها و
تلفشدن دامها شد.
آبگرفتگــي 50واحد مســكوني در
آذربايجان غربي

و همچنين 3چشمه در روستاهاي مرزاندر،
شريكآباد و چالغان شهرستان شريكآباد هم
دچار آسيب شده است« ».مهرداد حسنزاده»
درباره خسارات ديگري كه در اين روستاها اتفاق
افتاده ،همميافزايد5500« :متر از لوله آب
آشاميدني كه آب چشمهها را به روستاييان
ميرساند ،تخريب شده است3 .هزارمتر نيز لوله
انتقال آب به آبشخور دام آسيبديده است كه
بايد بازسازي شود .همچنين 500رأس دام
سبك كه به شكل سنتي اداره ميشد ،تلف
شده است ».وي درباره جبران اين خسارتها
توضيح ميدهد« :خسارتهايي كه در حوزه
زيرساختي مانند لولههاي انتقال آب اتفاق
افتاده است ،حتما تا 10روز آيندهرسيدگي
خواهد شد .ترميم راههاي روستايي نيز آغاز
شدهو بهزودي روستاييان ميتوانند از اين راهها
استفاده كنند .آندسته از دامداراني كه بيمه
دارند ،ميتوانند خسارت دامهاي تلفشده
را از بيمه دريافت كنند .فهرســت خسارت
دامداراني كه بيمه نيستند هم به ستاد بحران
كشور اعالم خواهد شد تا دولت درباره جبران
آن تصميمگيري كند .مديركل بحران هرمزگان
با بيان اينكه نيروهاي امدادي استان آمادهباش
هستند ،ميگويد« :ما به همه شهرستانهايي
كه با خطر ســيالب مواجه هستند ،هشدار
دادهايم و در 5شهرستان شــرق استان نيز
ســتاد بحران فوقالعاده برگزار شده است تا
براي شــرايط اضطراري برنامهريزي شود .از
شهروندان ميخواهيم از صعود به ارتفاعات
در شرايط نامساعد آبوهوا خودداري كرده
و از چراي دام نيز بپرهيزند تا خطري متوجه
آنان نباشد».

مديركل مديريت بحران آذربايجان غربي درباره
خسارت سيالب در اين استان به همشهري
ميگويد« :بارندگي 47ميليمتري در پيرانشهر
و بارندگي 45ميليمتري در چايپاره موجب
بروز سيالب در و آبگرفتگي در 13روستا شد.
بر اثر ايــن حادثه 50واحد مســكوني دچار
آبگرفتگي شدند ،اما خسارت سازهاي به اين
بناها وارد نشده است».
«اميرعباس جعفري» با اشاره به خسارتهاي
گســترده در باغها ،زمينهاي كشاورزي و
دامداريها ميافزايد« :حدود 50دام سبك در
اين آبگرفتگيها تلف شدهاند ،اما ميزان دقيق
خسارت به مزارع و باغها از سوي جهادكشاورزي
در حال ارزيابي است .به محض مشخصشدن خسارت زيرساختي به 3شهرستان كرمان
ميزان خســارت ،آنرا به وزارت كشور اعالم سيالب استان كرمان را هم بينصيب نگذاشته
ميكنيم تا هيأت دولت درباره نحوه جبران است ،بهگفته معاون راهداري ادارهكل راهداري
لونقل جادهاي جنوب اين استان سيالب
آن تصميم بگيرد ».وي با بيان اينكه اقدامات و حم 
اســتاني براي كاهش خسارت در طول سال به بخشهاي زيرساختي راه در 3شهرستان
انجام ميشــود،ميگويد« :از ســال  99تا فاريــاب ،جيرفت و عنبرآباد خســارت زده
اســت« .مجتبــي
2ماه نخست امسال
رئيســي» بيشترين
بيش از 150كيلومتر
ميزان خسارت را در
از رودخانههــاي
استان اليروبي شده با ادامه بارشها ،گلســتان و شهرســتان فارياب
اعالم كرد و گفت كه
است .همچنين
نقاط مازندران هم هشدار جاری
بســتر راه روستايي
كرده و
خطــر را رفع 
بــه خانههايي كه در شدن سیالب دریافت کردند
موردان بــه زهمكان
در شهرستان فارياب
حريم رودخانه قرار
تخريب شده است.
دارند هم هشدار دادهايم».
مديركل مديريت بحران آذربايجان غربي از مديركل بحران كرمان درباره وقوع سيالب در
مردم ميخواهد در مسير رودها و حاشيه آنها اين استان به همشهري ميگويد« :شهرستان
ساختوساز نكنند ،زيرا هماكنون هم بعضي ارزوئيه مزارع جو و گندم آسيبديده كه ميزان
روستاها در مسير آبهاي جاري ساخته شدهاند خسارت آن در حال بررسي است .در شهرستان
و هر سال دچار مشكالت آبگرفتگي ميشوند .قلعهگنج هم راه رمشــك به كهنوج بهدليل
باالآمدن آب در آبنما بسته شد كه راهداري
مسدودشــدن 5مســير در جنوب در حال رسيدگي به آن است».
«مجيد ســعيدي» ادامه ميدهد« :از مهر
سيستانوبلوچستان
بهگفته «عليرضا شــهركي» مديركل دفتر ســال 99با همافزايي نيروهاي اســتاني در
مديريت بحران استانداري سيستانوبلوچستان بخشهــاي مختلــف134 ،كيلومتــر از
بارندگيهاي شديد و طغيان رودخانهها موجب رودخانههاي استان اليروبي كرده و 46سيلبند
بستهشدن مسيرهاي فنوج-كتيج ،قصرقند -و دايــك حفاظتي بــه طــول 24كيلومتر
نيكشهر ،ايرانشهر-خيرآباد ،ايرانشهر-مهرستان ساختهايم .همچنين 100روستا سيالبخيز
و دلگان-زهكلوت شــد« .اكبر كيخاساالر» استان ايمنسازي شده است».
سرپرست معاونت امداد و نجات هاللاحمر
سيستانوبلوچستان نيز درباره شرايط فعلي اين هشدار براي گلستان و مازندران
استان به همشهري ميگويد« :از شهرستانهاي در شرايطي كه بارش باران همچنان در كشور
خاش ،ايرانشهر ،فنوج و سرباز گزارش بارندگي ادامه دارد،هواشناســي مازنــدران با اعالم
و آبگرفتگي رسيده است .همچنين در قصرقند هشدار سطح نارنجي از احتمال باالآمدن آب
كه مدتي قبل هم دچار ســيالب شده بود ،رودخانهها و جاريشدن سيالبهاي محلي
تعدادي واحد مسكوني دچار آبگرفتگي شده در مناطق مختلف استان طي روزهاي آينده
است .شرايطاســتان درحال بررسي است و خبر داده است.
هنوز برآوردي از ميزان خسارت به ما نرسيده ».هواشناسي مازندران با اعالم اينكه استان تا
سهشنبه شاهد عبور متناوب امواج در تراز مياني
آبگرفتگي شهري و روستايي در هرمزگان جو خواهد بود ،پيشبيني كرد كه شهروندان
بارش باران بهاري در برخي مناطق هرمزگان مازندراني در اين مدت شاهد وقوع رگبار و رعد و
عالوه بر خوشحالي مردم موجب جاريشدن برق ،كاهش دما ،وزش باد (گاهي نسبتا شديد)
سيالب شده اســت .بهگفته «علي مرادي» و احتمال تگرگ خواهند بود.
كارشــناس ادارهكل هواشناسي هرمزگان هواشناسي گلستان هم از ورود سامانه بارشي
بارندگي در شهرستانهاي بشاگرد ،حاجيآباد ،و احتمال آبگرفتگي و ســيالب در اســتان
بندر خمير و بندرعبــاس موجب آبگرفتگي خبرداده است .براساس اعالم هواشناسي اين
استان ضمن كاهش دما تا 15درجه بهتدريج
خيابانها شده است.
مديركل بحران استان هرمزگان درگفتوگو با بر شدت ناپايداريها افزوده شده و بارشها
همشهري درباره خسارت واردشده به استان مؤثرتر خواهد بود .به همين دليل و با توجه
ميگويد« :بيشترين خســارت به دهستان بهشدت بارشها احتمال آبگرفتگي و سيالب
كوهشاه بخش احمدي در شهرستان حاجيآباد ناگهاني در اســتان وجود دارد و دستگاهها
وارد شده است .بعضي از راههاي روستايي اين و نهادهــاي متولي بايــد اقدامــات الزم را
دهستان بهدليل خاكيبودن دچار آببردگي انجام دهند.

روستاي «كلسكان» يكي از روستاهاي بخش مركزي
چابهار است كه با جمعيتي بيش از 200خانوار با 2مشكل
در زمینه آب و برق دست و پنجه نر م ميكند.
بيش از 20سال از برقرســاني به اين روستاي محروم
ميگذرد ،امــا از آن زمان تاكنون و در شــرايطي كه
جمعيت كلسكان دوبرابر شده شبكه برق روستا تقويت
نشده است.
روستا فقط  2ترانس دارد
عضو شوراي اسالمي روستاي كلسكان به همشهري ميگويد:
«با توجه به گذشت 20ســال از زمان برقرساني به روستا و با
وجود افزايش جمعيت متأسفانه هيچ توسعه شبكهاي و افزايش
ترانس نداشتهايم و روستا فقط 2ترانس دارد .به همين دليل در
زمان افت ولتاژ يا نوسان شديد برخي از اهالي با خاموشي مطلق
مواجه ميشوند».
«مرادمحمد عظيمزاده» بيشترين مشــكل روستا را در فصل
گرم ميداند و ميافزايد« :امسال با توجه به افزايش گرماي هوا و
خشكسالي نگراني بيشتري وجود دارد .در سالهاي قبل فصل
تابستان وسايل برقي خانه بيش از 60خانواده روستايي خاموش
بود و گاهي ميســوخت ،اما امسال احتماال جمعيت بيشتري
درگير اين مشكل خواهند بود».
بهگفته وي ،خانوارهــاي بدون برق روســتا در روزهاي گرم
اواخر بهار يا تابستان به ناچار شــب را در خانه دوست و آشنا
سر ميكنند.
اهالي روســتاي كلســكان بارهــا از مراجع مختلــف پيگير
مشكالتشان بودهاند ،اما كمبود اعتبار مانعي است كه مسئوالن
اداره برق شهرستان و استان در پاسخ به آنها ذكر ميكنند.

روستای روشن ،روستای خاموش
بهگفته اهالي ،روستا به 2بخش خاموش و روشن تبديل شده
است و درحاليكه مردم يك بخش بهصورت كامل برق دارند
بخش ديگر در خاموشــي كامل بهســرميبرند .سال گذشته
مسئوالن اداره برق كروكي روستا را براي برقرساني به بخش
خاموش و تقويت شبكه روستا كشيدهاند ،اما بهدليل اختصاص
نيافتن اعتبار از استانداري اين طرح روي كاغذ باقي مانده.
آب آشامیدنی نداریم
عضو شوراي اسالمي روســتاي كلســكان و معتمد اهالي به
مشكل ديگر روســتا هم اشــاره ميكند و آن آب آشاميدني
اســت .ايــن در حالــي اســت كــه كلســكان در نزديكي
خط انتقال آب ســد زيردان قرار دارد كه به ســمت تلنگ و
دشتياري ميرود.
عظيمزاده تأكيد ميكند كه با وجود فاصله اندك ،فشار آب در
اين روستا بسيار كم است .او توضيح ميدهد« :فشار آب بسيار
كم است .مسئوالن قول دادهاند ،اما مدام امروز و فردا ميكنند».
او با بيان اينكه آب ســد زيردان از مجاورت روســتا بهصورت
شبانهروزي به دورترين روستاها ميرود،ادامه ميدهد« :فشار
آب به قدري پايين است كه گاهي يك روز در ميان آب داريم و
آن هم فقط 6ساعت در روز .بسياري از خانهها اصال آب ندارند
بهطوري كه اهالي مجبور هستند آب را با دبههاي20ليتري به
خانه ببرند».
بهگفته عظيمزاده ،روستا روي بلندي قرار دارد و با يك منبع
ذخيره يا پمپاژ آب مشكل فشار پايين آب آن حل خواهد شد.

رئيــس اداره برق سيســتان
پاسخ
مسئول وبلوچستان در پاســخ به طرح
مشكل اهالي روستا به همشهري
پاسخ ميدهد« :ســامانههاي بسياري براي
پيگيري شكايتهاي مردم وجود دارد كه از آن
جمله ميتوان به سامانه 1521و طرح چاوش
اشــاره كرد .مردم ميتواننــد از اين طريق
مشكالتشان را خبر بدهند تا در اسرع وقت
به آن رسيدگي شود».
«خليل عو ضزاده» ميافزايــد« :اهالي كه
مشكل مواجه هستند ،همين امروز (دوشنبه)
به اداره برق منطقه مراجعــه كنند تا بعد از
بررسي شرايط به مشكلشان رسيدگي شود.
وظيفه ما برقرساني به مردم است و هر چه در
توانمان باشد انجام ميدهيم».
به گزارش ایرانشــهر ،بنابر اعالم اداره برق
سیستان و بلوچســتان بیش از  ۹۴درصد
روستاهای استان از نعمت برق پایدار برخوردار
هستند .همه روستاهای باالی  ۱۰خانوار که کد
آبادی دارند ،برقرسانی شدهاند و روستاهای
فاقد برق در صورت صدور مجوز خدمات دهی
از سوی منابع طبیعی و شــورای حفاظت از
اراضی ملی به قید فوریت در برنامه برقرسانی
قرار خواهند گرفت.
با وجود این آمار سال گذشته معاون عمرانی
استاندار سیســتان و بلوچســتان از ۴۴۵
روستای فاقد برق در استان خبر داده بود که تا
امرورز بسیاری از آنها برقدار شدهاند .سال
گذشته بر اساس آمار ۱۹،روستای دارای مجوز
این استان از نعمت برق پایدار بهره مند شدند.
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محمد سرابي

فصل گرد وغبار در راه است

معادن شن و ماسه ،دستكاري بستر رودخانهها و بيابانزايي در شهرستانهاي مالرد ،شهريار و شهرقدس از عوامل افزايش پديده گردوغبار در فصل بهار هستند

طبق آمار ســازمان هواشناسي كشور،
باد بهطور معمول اواســط اســفند تا
اواسط خرداد نســبت به ديگر ماههاي
سال ميانگين سرعت باالتري دارد و در
مواردي از 30متر بر ثانيه هم باالتر ميرود
و اين يعني بهترين شرايط براي بلند شدن
شــنريزههايي كه در برخي نقاط غرب
استان تهران منتظروزش باد با سرعت
تنها بيش از 7متر بر ثانيه هســتند .اين
نقاط در دل شهرستانهاي قدس ،شهريار
و مالرد قرار گرفتهاند؛ آنجا كه دستكم
70معدن شن و ماسه مشــغول فعاليت
هستند .بر اثر فعاليت اين معادن ،روزانه
هزاران تن الي و بادي (شنهاي دانهريز)
توليد ميشود .از سوي ديگر بر اثر فعاليت
مداوم اين معادن ،گودالهاي عميق 60تا
130متري شكل گرفته است .گودالهايي
كه باعث از بين رفتــن بخش عظيمي از
رودخانههاي غرب استان تهران مثل كرج،
شادچاي و بابا سلمان شدهاند و همچنين
بستر خشكي بهوجود آوردهاند كه منشا
مناسبي براي توليد گردوغبار است.

ميشدند از مسافتهاي طوالني جنوب و غرب
كشور ميآيند .معادن تأثير كمي در اين گرد
و خاك دارند».

با اشاره به افزايش آلودگي هوا ميگويد« :در
فروردين امسال تعداد روزهاي هواي پاك ما
به نسبت ســال گذشته كمتر شــده است؛ تا
حدي كه تنها 2روز هواي پاك داشتيم .بخشي
از اين آلودگي هوا ناشي از ذرات كمتر از ۲.۵
ميكرون است كه نشــات گرفته از گردوغبار
محلي است».
سيد آرش ميالني ميافزايد« :فصل گردوغبار
معموال از خرداد شروع ميشود و خشكسالي،

4منبع اصلي گردوغبار شهر تهران

منابعي كه در اطراف شهر تهران وجود دارند بسيار زياد هستند .با اين حال از ميان آنها ميتوان منابع
زير را جزو اصليترينهاي توليد گردوغبار دانست؛ گردوغباري كه پس از بارش اندك باران ،همه جا
را حسابي گلآلود ميكند و باعث ايجاد بيماريهايي همچون سيليكوزيس (بيماري تنفسي -ريهاي
باورود ذرات سيليكا و كوارتز با قطري بين  ۰/۵تا  ۰/۷ميكرون به ريه) ميشود.
بيش از 70معدن شن و ماسه فعال در محدوده شهرقدس و شهريار
بيابانهاي دشت قزوين ،آبيك ،نظرآباد و مالرد
درياچه نمك حوض سلطان در قم
تاالب بندعلي خان در ورامين

دشتهاي اطراف تهران را هم تحتتأثير قرار
ميدهد».
او ميگويد« :امســال ادامه آبگيري سدهاي
تركيه ميزان آب در تاالبهــاي عراق را كم
ميكند و ممكن است عوارض گردوغبار آن به
تهران نيز برسد؛ همانطور كه در سالهاي 95و
96اين اتفاق افتاده بود .درياچه حوضسلطان
قم هم يكي از كانونهاي ريزگرد است كه بايد
مانند درياچه اروميه به آن توجه كرد .تهران،
قم و ديگر شــهرهاي حوضه اين درياچه بايد
ميزان آب ورودي بــه آن را پايش كنند و اگر
اقدام مشتركي ميان اســتانهاي مجاور الزم
است ،ستادي براي آن تشكيل شود.
اين عضو شــوراي شــهر ميافزايد« :يكي از
مشكالت اين اســت كه بالفاصله ميگويند
اين كار وظيفه مديريت شهري نيست و بايد
اختصاصا منابع طبيعــي آن را پيگيري كند؛
درحاليكه اين موضوع مشكل فرابخشي است
و صرفا اداره محيطزيست يا منابع طبيعي در
آن مسئول دانسته نميشود .كارگروه استاني

آلودگي هواي تهران كه نيمه دوم سال تشكيل
ميشود ميتواند كار خود را زودتر شروع كند تا
موضوع گردوغبار هم مورد بررسي قرار گيرد».
او با اشاره به پيشــرفت فناوري ميگويد« :در
گذشته براي پايش محيطزيست بايد تجهيزات
خاصي نصب ميشــد ،ولي االن سازمانهاي
متعددي بــا كمك ســنجش از دور پايش را
انجام ميدهند و داده هاي آنها قابل استخراج
و مقايسه اســت .نتيجه اينكه ميتوانيم براي
هجوم ريزگرد نوعي هشــدار داشــته باشيم
همانطور كه درباره ديگر مخاطرات هشــدار
ميدهيم .اگر كارگاههاي شــن و ماســه بايد
تعطيل شــوند يا بخشــي از بيابانها با مالچ
گياهي مالچپاشي شود يا حقابهاي به درياچه
و تاالب اختصاص داده شود بايد زودتر درباره
آن تصميم بگيريم .در سال قبل سطح زيادي
جنگلكاري در خارج از شــهرها انجام شده
است .خشكســالي باعث نابودي اين نهالها
ميشود».
ميالني با تأكيد بر اينكه آلودگي هوا بهصورت

طرح ترافيك باشد يا نباشد؛ مسئله اين است
محبوبه ذاكريسهي

معاون مطالعات و برنامهريزي معاونت حملونقل
ترافيك شهرداري تهران

الي و بادي معادن

عكس :همشهري /مهدي بيات

ذرات كمتر از 2/5ميكرون

رئيس كميته محيطزيست شوراي شهر تهران

 دوشنبه  13ارديبهشت  1400شماره 8211

با رسيدن روزهاي گرم و كمبود بارشها ،وزش باد با سرعت باالي 7متر بر ثانيه گردوغبار را از غرب استان تهران به پايتخت ميآورد

خبرنگار

اين هفته چندبار آسمان ابري شد
گزارش و باد وزيد ،اما بيشــتر از اينكه
ي باران به شهر طراوت و
قطرهها 
تازگي ببخشد ،گردوغبار آمد و از پنجرههاي
باز وارد خانهها شــد .اگر بارانــي ببارد هم تا
رسيدن به زمين تبديل به گل ميشود.
در ســالهاي قبل بارها گردوغبار آسمان شهر
تهران را پوشاند و امسال كه به گفته كارشناسان
خشكسالي در پيش است ،گردوغبار هم بيشتر و
خسارتهاي آن گستردهتر خواهد شد .از طرف
ديگر ذرات ريز شن در هنگام وزش باد شديد و
در نتيجه برخورد با يكديگر ،باال ميروند و تبديل
به توفان شن ميشوند .زمينهاي اطراف تهران
در مناطق جنوب و غرب كه بهدليل خشكسالي
اندك پوشــش گياهي خود را از دست دادهاند
امســال فضاي مســتعدي براي ايجاد بحران
گردوغبار هستند .اين اراضي وسيع هم داراي
معادن شن و ماسه بســيار بزرگ هستند و هم
جريان رودخانههاي آن از باالدست قطع شده
است تا آب آشــاميدني مورد مصرف در شهر را
تامين كند .بستر خشك رودخانههاي قديمي
منشــا گرد و خاك شــدهاند .برداشت بيرويه
محصوالت كشاورزي از زمينهاي جنوب شهر و
تخريب و فرسايش خاك در شهريار ،شهر قدس
و مالرد هم زمينه ديگري را براي توليد گردوغبار
فراهم كرده است .وزش باد غربي و جنوب غربي
با ســرعت بيش از 7متر بر ثانيــه ،از تمام اين
زمينها ذرات خاك را بلند ميكند و بهســوي
شــهر ميآورد .اگر پيكهاي جديد كرونا تا آن
زمان كاهش پيدا نكرده باشــد ،گردوغبار خود
تبديل به عاملي براي تشديد بيماري خواهد شد.

شهر
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از ماههاي نخست شيوع كوويدـ ،19
يادداشت حملونقــل بهعنــوان ابــزاري براي
دستيابي شــهروندان به فرصتها ،در
مجموعه تدابير شهرها جايگاه ويژهاي داشته است.
طراحي و بهكارگيري راهكارهاي حوزه حملونقل،
تابع تصميمها و اقدامهاي كالن كشورها بوده است.
بهعنوان مثال ،در ابتدا در برخي شهرهاي مشمول
قرنطينه كامل ،خدمات حملونقل همگاني با فرض
حذف نيــاز كاهش يافت .گرچه با گذشــت زمان و
توصيههاي جدي به حفظ فاصله اجتماعي ،حفظ يا
افزايش سطح خدمات حملونقل همگاني بهعنوان
يكي از راهكارهــاي مؤثر انتخاب شــد .همچنين
بسياري از شهرهاي دنيا تغييراتي در محدوديتهاي
ترافيكي خود ايجاد كردند .لندن در ابتداي شــيوع
كرونا محدوديتهاي ترافيكي خــود را براي مدت
كوتاهي لغو كرد ،ولي پس از تنها 4ماه با ارزيابي اثر
اين اقدام ،محدوديت را دوباره برقرار كرد .شهرهاي
بوســتون در آمريكا ،ونكوور در كانــادا ،برايتون در
انگلســتان ،وين در اتريش و تعداد زيــادي از ديگر
شهرهاي دنيا در زمان كرونا ،محدوديتهاي ترافيكي
خود را براي خودروهاي شخصي ،بهدليل اثرگذاري
آن بر در خانه نگهداشتن شهروندان ،افزايش دادند يا
معابر بيشــتري به روي خودروها بستند و در مقابل
معابر محدود شــده براي خودرو را به عبور پياده و
دوچرخه اختصاص دادند.
يكي از چالشهاي حوزه حملونقل در شهر تهران
در شرايط كرونايي نيز ،محدوديتهاي ترافيكي در
زمان شيوع كرونا بوده اســت .آيا اين محدوديتها
بهدليل محدود كردن شــهروندان در اســتفاده از
خودروي شخصيشان و سوق دادن آنها به استفاده از
حملونقل همگاني ،به شيوع بيشتر كرونا ميانجامد
يا از ســفرهاي ضروري آنها ميكاهــد و آنها را در
خانههايشان نگاه ميدارد و به اين ترتيب ،به سالمت
جامعه كمك ميكند؟
پرسش مهم براي بررســي ضرورت لغو محدوديت
طرح ترافيك اين است :با توجه به قانون ممنوعيت
فعاليــت كاري گروههاي شــغلي 2و 3و  ،4حذف
سفرهاي تحصيلي و الزام فعاليت ادارات با حداكثر
يكسوم حضور شــاغالن ،آيا كماكان الگو و تعداد
ســفرها بايد مانند شرايط عادي باشــد؟ با پذيرش
پاسخ نادرست مثبت به اين پرسش است كه كماكان
به ضرورت لغو محدوديتهاي ترافيكي بهعنوان يك
راهكار براي كاهش سرعت شيوع اين ويروس اشاره
ميشود .در اين صورت ،بديهي است كه با توجه به
محدود بودن خدمات حملونقــل همگاني با تعداد
سفرهاي ثابت و مشابه شــرايط عادي ،به هيچوجه
امكان حفظ فاصله اجتماعي نيست و بايد راهكار لغو
محدوديتها را بهعنوان كاهش مسافران حملونقل

همــگانــي و تــرغـيب
شهروندان به اســتفاده از
خــودروي شخصيشــان
پذيرفت؛ حتي اگر منجر به
اختالل شديد در رفتوآمد
و پيامدهايي چون آلودگي
هوا شــود ،ولي آمار و دادههاي ترافيكي اين پاسخ
مثبت را تأييد نميكند.
الگوي سفرهاي شهري تهران به اين شكل است كه
سفرهاي شــغلي و تحصيلي عمدتا در ساعات اوج
ترافيك انجام ميشود و درواقع آنها مولد اوج ترافيك
هستند .اين در حالي است كه ســفرهاي ديگر كه
انعطافپذيرترند ،مانند سفرهاي تفريح ،خريد و ديد
و بازديد آشنايان و گردشگري در ساعات غيراوج و
روزهاي تعطيل صورت ميگيرد.
براســاس آمار مبدا-مقصد ســفرهاي شهر تهران،
71درصد از ســفرهاي روزانه اين شهر را سفرهاي
شغلي و تحصيلي و 2درصد از آنها را مراجعه به ادارات
و موارد پزشكي تشــكيل ميدهد .ســاير سفرها،
27درصد ،از نــوع انعطافپذير بــا قابليت مديريت
زماني هستند.
بر مبناي آمار مبــدا -مقصد ســفرهاي تهران ،در
ســاعات اوج صبح ،ســفرهاي شــغلي و تحصيلي
ورودي به محدودههاي ترافيكي و آلودگي هوا حدود
93درصد از ســفرهاي ورودي به اين محدودهها و
17درصد از سفرهاي كل تهران را تشكيل ميدهند
كه با حذف نســبي ســفرهاي تحصيلي و يكسوم
شــدن كارمندان ادارات و تعطيلي حتي نسبي و نه
كامل مشــاغل گروههاي 2تا  ،4پيشبيني ميشود
تعداد اين ســفرها به ميزان 66درصد كاهش يابد.
اين در حالي است كه تردد در محدودهها در ساعات
اوج ترافيك ،با ضوابط اصالحي پيشين كرونا يعني
لغو محدوديت ورود تا ساعت 8.30و از ساعت 16و
امكان خروج آزاد از محدوده پس از ساعت ،14.30
براي هر ميزان خودرو آزاد اســت؛ بنابراين نگراني
تراكم در وسايل نقليه همگاني ناشي از وجود طرح
ترافيك در اين بازههاي زماني بيمورد است؛ چون
ســفرهاي ضروري «قانوني» با محدوديت ترافيكي
مواجه نخواهند شد.
همچنين ،در ساعات غيراوج صبح ،سفرهاي شغلي و
تحصيلي ورودي به محدودههاي ترافيكي و آلودگي
هوا حــدود 63درصــد از ســفرهاي ورودي به اين
محدودههــا و 10درصد از ســفرهاي كل تهران را
تشكيل ميدهند .درصورت حذف نسبي سفرهاي
تحصيلي و تعطيلي نسبي مشــاغل گروه 2و 3و ،4
بدون احتساب فرض يكسوم شدن حضور كارمندان
ادارات ،پيشبيني ميشود حجم سفرهاي ضروري
انجام گرفته بــه محدودههاي ترافيكــي و آلودگي
هوا ،در ســاعات غيراوج به ميزان 30درصد كاهش
يابد .با احتساب امكان حذف سفرهاي غيرضروري
به محدوده در ســاعات غيراوج (26درصد سفرها)،

ورود به محدودههاي ترافيكي و آلودگي هوا ،حدود
56درصد قابل كاهش است .به اين ترتيب ،با فرض
ثابت ماندن سهم حملونقل همگاني در انجام سفرها،
انتظار ميرود وسايل نقليه همگاني نيز ،در اين بازه
زماني با همين ميزان كاهش مواجه شــود .گرچه با
توجه به افزايش تعداد نــاوگان فعال مترو و اتوبوس
تندرو در زمان شيوع كرونا ،ضريب اشغال اين وسايل
در بازه غيراوج ،بيش از اين مقــدار كاهش مييابد.
عالوه بر اين ،از آنجا كه در شــرايط عادي نيز بخش
عمدهاي از ناوگان حملونقل همگاني در ســاعات
غيراوج ،در ظرفيت يــا زيرظرفيت خــود فعاليت
ميكنند و ضريب اشغال آنها مطلوب است ،نگراني
از ازدحام در وسايل نقليه همگاني و عدمامكان حفظ
فاصله اجتماعي ،مشــروط به اجراي قوانين ســتاد
كرونا ،بيمورد خواهد بود .همه دادههاي ارائه شده با
فرض اجراي نسبي 60درصدي قوانين مصوب ستاد
كرونا صادق خواهد بود.
بنابرايــن ميتــوان گفت درصورت اجــراي جدي
قوانيــن ،ضرورتي به لغو طرح ترافيــك تغييريافته
نيست و برعكس ،بهدليل نقش مشوق لغو محدوديت
در افزايش ســفرهاي غيرضروري ،اين اقدام به نفع
ســامت جامعه نخواهد بــود .بهعبارتــي ،با توجه
به اين واقعيت كــه مترو و اتوبوس نه مقصد ســفر
شهروندان ،كه وســيله جابهجايي آنها از يك مبدا
تا مقصــد اســت ،نگرانكنندهتر از تراكم انســاني
در ســامانههاي حملونقل همگانــي ،عدمتوقف يا
تعطيلي كامل مقاصد ســفرهاي انجام شده توسط
اين سامانههاســت ،ولي متأســفانه بهنظر ميرسد
قانونگريزي در همه حوزههاي شــغلي و اصناف و
ادارات پذيرفته شده و براي سازگاري با آن ،مسكن
مقطعي لغو طرح ترافيك ،مورد مطالبه ستاد كرونا،
شهروندان و حتي جامعه مدني قرار گرفته است .قابل
درك است كه همه قوانين ستاد كرونا بهطور كامل
قابل اجرا نيستند ،ولي تشــديد نظارت بر اجرا براي
اعمال حداكثري آنها ميتوانست مطالبهاي درست و
جايگزين براي مطالبه نادرست و بداثر لغو محدوديت
طرح ترافيك باشد.
در خاتمه تأكيد ميشــود كه لغــو محدوديتهاي
ترافيكي اثري جز تشويق و ترغيب مردم به استفاده
از خودروهاي شخصيشــان براي انجام ســفرهاي
غيرضروري و انعطافپذير ندارد .اين راهحل نادرست،
عالوه بر افزايش امكان قانونگريزي (قوانين ســتاد
كرونا) شهروندان چه در ســاعات اوج و چه غيرآن،
به تخلفات ديگــري نيز مانند پاركهــاي ممنوع،
ورود ممنوع و عالوه بر آن ،به ترويج عادت استفاده
از خودروي شخصي و رشد خودرومحوري شهر دامن
ميزند .بهعبارتــي در دوره طوالني شــيوع كرونا،
الگوي ناهنجار ترافيكي براي ورود به محدوده طرح
و پيامدهاي نامطلوب آن حاكم ميشود كه قطعا به
يكي از چالشهاي بعد از رفتن ويروس كوويدـ 19نيز
تبديل خواهد شد.

كلي براي سالمتي زيانبار اســت ،ميافزايد:
«افزايش ذرات كمتر از 2/5ميكرون ميتواند
باعث ضعف سامانه ايمني بدن شود و به انتقال
بيماريها كمك كند .ســال گذشته مسئله
ازن هم در فصل تابســتان و در مدتي نزديك
به يكماه شدت گرفته بود .لغو طرح ترافيك
بهدليــل كرونا هم به آلودگي در مركز شــهر
ميافزايد و همه اينها باعث تشــديد آلودگي
هوا و متعاقبا افزايش احتمال ابتال به بيماريها
خواهد شد».
برهم خوردن تعادل محيطزيست

تا وقتي بحران آلودگي هوا در فصل سرد وجود
داشته باشد ،موضوع گردوغبار تابستاني كمتر
مطرح ميشود .سال پيش و امسال هم كرونا
و خطر مرگ ناشــي از آن همه خبرها را كنار
زده است.
عضو هيأت علمي دانشگاه تهران با اشاره به
سابقه افزايش گردوغبار در كشور ميگويد:
«نزديك به 2دهه است كه موضوع ريزگردها

در تمام منطقه و نه فقط ايران مطرح شــده
است ،اما اين مشــكل محصول كوتاهمدت
نيست كه بتوان در كوتاهمدت آن را حل كرد.
اين پديده مربوط بــه دخالتهاي طوالني
انسان در منابع و به هم زدن تعادل آن است.
بهعنوان مثال قبل از ايجاد ســد كرج بخش
زيادي از اراضي غربي تهران سرسبز و حتي
تاالب بود كه بهصورت شــكارگاه از آنها ياد
ميشــد .حاال اين مناطق به شــكل معادن
شن و ماسه درآمده است .محيطزيستي كه
در طول هزاران ســال به تعادل رسيده بود
با دخالت انســان بهصورت ناپايدار درآمده
اســت .يكي از عواقب آن فرونشست زمين و
گردوغبار است».
عليرضا نورپور ميافزايد« :من اعتقاد ندارم كه
گردوغبار از معادن شن و ماسه ميآيد؛ زيرا ذرات
موجود در معادن شن و ماسه فقط گاهي اوقات و
مثال در هنگام جابهجايي كاميونها ميتوانند به
اين شكل درآيند و با باد جابهجا شوند.
ريزگردهايي كه سالهاي قبل در تهران ديده

استفاده از پساب براي حفظ منابع طبيعي

شــهرداري تهران مدتي پيش با وزارت نيرو
به توافق رسيد تا بتواند از پساب شهري براي
آبياري فضاي ســبز اســتفاده كند و ميزان
برداشت از منابع زيرزميني و آبهاي سطحي
را كاهش دهد.
نورپور،استاد محيط زيســت دانشگاه تهران
در اينباره ميگويد« :امســال هم زمســتان
كمبارش و هم بهــار كمبارش داشــتيم؛ در
نتيجه با مشــكل كمبود آب روبهرو خواهيم
شد .خيلي از شهركهاي صنعتي پساب قابل
اســتفاده دارند .فاضالب شهري هم بهعنوان
آب خاكستري قابل اســتفاده است و فرايند
پيچيدهاي هم ندارد .در اين شرايط نبايد از آب
آشاميدني براي فضاي سبز استفاده كنيم».
او دربــاره تأثير ذرات معلق در هوا بر انتشــار
بيماريها ميگويد« :ذرات معلق هوا مانند يك
حامل عمل ميكنند و ويروس به آنها متصل و
منتقل ميشود؛ به همين دليل اين گردوغبار
ميتواند بهعنوان حامل عوامل بيماريزا عمل
كند و بر شدت انتشار آنها بيفزايد».
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گفتوگو با رضا اسماعيلي ،شاعر و پژوهشگر ادبي

تاملي بر زندگي و سيره امام علي

ع

كتــاب «اســوه
رادمــردي؛ تاملي
بر زندگي و ســيره
امــام علــي(ع)»
امــروز ،دوشــنبه
 ۱۳ارديبهشــت
بهصــورت مجازي
در خانه كتــاب و ادبيــات ايــران معرفي و
بررسي ميشــود .اين نشســت با سخنراني
محمد جواد گوديني (نويســنده) ،ليال بيات
(منتقــد) و دبيري محمد آســياباني برگزار
ميشــود .عالقهمندان براي حضــور در اين
نشست ميتوانند ســاعت  ۱۱به آپارات خانه
كتاب و ادبيات ايران به آدرس http://www.
 aparat.com/khaneketabمراجعه كنند.

چهارمين نشســت «از هفت شهر
عشق»

چهارمين نشست
از نشســتهاي
پنجگانه «از هفت
شهر عشق تا هزار
وادي انديشــه»
(دربزرگداشــت
عطــار و خيــام
نيشابوري) به بزرگداشــت خيام اختصاص
دارد .در اين نشســتهاي علمي ـ پژوهشي
كه بــه همت گروه زبــان و ادبيات فارســي
دانشــگاه حكيم ســبزواري ،انجمن ترويج
زبان و ادب فارسي ايران (شــعبه خراسان)
و مركز فرهنگــي و بينالملل شــهركتاب،
برگزار ميشــود علي صادقيمنش ،مدرس
دانشــگاه حكيــم ســبزواري و پژوهشــگر
پسادكتري اسطورهشناسي با موضوع «گريز
ازخودكامگــي در رباعيات خيام» و ســينا
جهانديــده ،مــدرس دانشــگاه فرهنگيان
رشت و پژوهشــگر حوزه نقد ادبي با موضوع
«نسبت عمر خيام با گفتمان خياميت» سخن
خواهنــد گفت.دبيري اين نشســت برعهده
احسان حضرتي از دانشگاه حكيم سبزواري
خواهد بــود .عالقهمندان ميتوانند ســاعت
 ۲۱چهارشنبه  ۱۵ارديبهشت از طريق پيوند
meeting5.hsu.ac.ir/b/hak-ktd vwgوارد اين نشست علمي شوند.

در حال و هوای شبهای قدر

رضا اســماعيلي از شاعراني است
فرشاد شيرزادي
روزنامهنگار
كه پس از انقالب اسالمي كار كرد و
شناخته شد .او معتقد است مطالعه قرآن كريم ،از سوي روشنانديشان
نخســتين آيــهاي كه بــر پيامبر
اعظم(ص) نازل ميشود «اقرا باسم ربك الذي
خلق» است كه به پيامبر(ص) ميگويد« :بخوان
بهنام پروردگارت» .خوانــدن در زمانه امروز و
مطالعه و كتابخواني چقدر راهگشاست؟

در قرآن كريم بارها به خواندن و تعمق و تأمل و تدبر
در عالم هستي تأكيد شــده و يكي از راههاي تعمق
و تدبر مراجعه به كتاب اســت .يعني اگر بخواهيم
خودمان و جهان را بشناســيم و بهخودشناســي و
خداشناســي دســت يابيم ،اين مهم از راه و مسير
مطالعه محقق خواهد شد .مطالعه البته چند شكل
دارد و فقط به كتاب محدود نميشود .بهترين منبع
كتاب اســت كه ميتوانيم با آن روزنهاي به جهان
هستي بگشاييم و به شــناخت و حكمت دسترسي
يابيم .اما راه دوم مطالعه هم اين اســت كه در عالم
هستي مطالعه و تعمق كنيم .وقتي به هر پديدهاي
و آيهاي در عالم حقيقت و هستي بنگريم ،اگر در آن
آيه بينديشيم و تدبر و تأمل كنيم ،اين كار ،بهخودي
خود ،نوعي مطالعه است .در واقع عميق و دقيق شدن
در عالم هستي ،مطالعه اســت و اتفاقاً انديشمندان
جهان و كســاني كه اهل قلم و انديشيدناند ،پيش
از اينكه قلم دســت بگيرند در عالم هســتي سير
ميكنند .در يك گياه و راز شــكفتن جوانهها تأمل
ميكنند و نتيجه اين تأمــات دقيق و حكيمانه به
كتاب تبديل ميشــود .وقتي آن كتــاب را مطالعه
ميكنيــم ،درخواهيم يافت كه چــه نكاتي دارد و
چه دنياي گستردهاي پيشرويمان قرار ميگيرد
و افقهاي جديدي به رويمان بازميشــود .تأكيد
قرآن كريم و بزرگان دينــي كه گفتهاند كتاب باغ و
بوستان مسلمان و مومن است ،به همين معنا ذكر
شده .يعني عالم كتاب گلستان و بوستاني است كه
ميتوانيم در آن به گلگشت بپردازيم و آثار صنع الهي
را ببينيم و دنياي خودمان را پهناورتر و گستردهتر
كنيم و اين مهم به مدد كلمه و كالم حاصل ميشود.
وقتي خداوند ،انسانها را به خواندن و نوشتن و تأمل

و روشنفكران جامعه بايد با تعمق انجام شود تا به ظرايف و دقايق آيات
خداوند بينجامد .وقتي روشــنفكران با قرآن مأنوس باشند ،فضائل
اخالقي را در جامعه گسترش خواهند داد .او ميگويد :قرآن سرچشمه

توصيه ميكند ،با كلمــه و كالم ميتوانيم ،دنياي
زيباتري براي خودمان بسازيم و به رازهايي دست
يابيم كه بدون مطالعه امكانپذير نيســت .مطالعه
امري است كه در خلوت اتفاق ميافتد .وقتي از سودا
و وسوســهها و هاي و هوي جهان فارغ ميشويم و
در اتاق و مكان دنجــي با خودمان خلوت ميكنيم،
در حقيقت خودمان را پيــدا ميكنيم و آن كلمه و
كالم در بازشناسي و بازتعريف خودمان و حقيقت،
ياريمان ميكند .ياريمان ميدهد تا به فطرت ،ذات
و هويت اصليمان بازگرديم و به شناخت كاملتري
از خويشتن دست يابيم و در مسير انسان كامل شدن
گام برداريم.
بزرگي ميگويد «روشنفكران
ما بايد با قرآن مأنوس باشــند ».اين
موأنست با قرآن كريم چه درهاي
تازهاي را به روي ذهن يك روشنفكر
واقعي ،باز ميكند؟

قرآن سرچشــمه حكمــت و معرفت
اســت و در واقع اگر بخواهيــم جان و
جهاني سرشــار از معنويت و نورانيت
و روحانيت داشــته باشيم،
طبيعتاً بايد به اين كتاب
مقدس مراجعه كنيم.
روشنفكران و اصحاب
فكــر و فرهنگ ،اگر
بــه قــرآن مراجعه
ميكننــد ،ايــن
مراجعــه بايد يك
مالقــات معنوي
و تأثيرگذار باشد
و باعث يك انقالب
دروني و روحي شــود.
بنابراين مأنوس شدن با قرآن
بايد حتماً با تعقــل در آيات
قــرآن و معاني قــرآن كريم

حكمت و معرفت است و اگر بخواهيم جان و جهاني سرشار از معنويت
و نورانيت و روحانيت داشته باشيم ،بايد به اين كتاب مقدس مراجعه
كنيم .گفتوگوي ما را با او به مناسبت لياليقدر بخوانيد.

باشد .يعني در يك كالم زبان خداوند را رونمايي و
رمزگشايي كنيم تا دريابيم كه خداوند در خطاب با
بنده خود ،چه ظرايف و دقايقي را نهفته دارد .وظيفه
روشــنفكر ايراني اســت كه اين دقايق و ظرايف را
كشف و درك كند و بهعنوان يك مرامنامه در زندگي
به آن عمل كند .سلوك اخالقي ،اجتماعي ،سياسي
و علميمــان بايد منطبق با آموزههــاي وحياني و
قرآني باشــد .قرآن كتاب معنويت و انسانسازي
است و كرامتهاي واالي انســاني در قرآن مستتر
اســت .بنابراين اگر ميخواهيم به آرمانشهري كه
فالسفه از گذشته تا به امروز حسرت زيستن در آن
را خوردهاند يا شاعران در وصفش شعرها سرودهاند،
برسيم ،بايد با قرآن همنشين ،همسفر و همنفس
باشيم .اين همراهي و همنشيني و همنفسي،
زالل معنويت را در جانمان جاري ميكند
و برايمان اين امكان را به ارمغان ميآورد
كه از دايــره تنگ ماديات خارج شــويم و
بتوانيم زيباييهاي عالم هستي را ببينيم و
با خداوند ارتباط صميمانهتري برقرار كنيم.
نخبگان در اين بين و
در زمانه امروز چه نقشي
در ســايه خواندن و
مطالعه قرآن كريم ايفا
ميكنند؟

روشنفكران و نخبگان
بهعنوان اصحاب فكر
و فرهنــگ و جامعه
بايد ســلوك قرآني
و معنوي داشــته
باشــند كه جز قرار
گرفتن در كنار مردم
و در سنگر مردم بودن
و خنديدن با شادي مردم
و گريستن با غمهاي آنان
نيست .اگر در كنار مردم

عكس :همشهري /رضا نوراله

و در مسير خدمت به خلق گام برداريم ،همان نكتهاي
است كه بهعنوان يك انسان روشنانديش و روشنفكر
به ما كمك ميكند تا بتوانيم جان و جهان خودمان
را تعالي ببخشيم و رضايت و وجدان آسودهاي را كه
دنبالش هســتيم و آن حال خوش را در خدمت به
خلق خدا بيابيم .پيامبر اكرم(ص) براي احياي مكارم
اخالقي مبعوث شده بود .مكارم اخالقي در خدمت
به خلق ،مهرباني ،دستگيري ،نيكوكاري ،سخاوت،
مردمداري ،عدالــتورزي ،آزادگــي ،جوانمردي،
صلحطلبي و حقخواهي .بنابراين اگر من بهعنوان
يك روشن-انديش و روشنفكر جامعه بهدنبال احياي
اين كرامتهاي انساني باشــم و با كرامت خود اين
مكارم را ترويج كنم ،به قرآن نزديك شدهام و جان و
جهان قرآن را دريافتهام.
مطالعه و جســتوجوگري در اين
عرصه چقدر حقوق شــهروندي را به ما گوشزد
ميكند؟

خواندن و باز خواندن ما را به انســان بودن و انساني
زيستن نزديك ميكند .اين انســان بودن تعريف
ســادهاي دارد .مثال پيچيدهاي نيســت .وقتي در
خيابان دســت درمانــدهاي را ميگيريم و در صف
نانوايي سعي ميكنيم ،حقوق شهروندي را رعايت
كنيم و از هم پيشي نگيريم ،وقتي در صندوقهاي
صدقات كمكــي ميكنيم يا ســعي ميكنيم براي
يتيمان ناني فراهم كنيم ،همه در چارچوب حقوق
شهروندي تعريف شده اســت و ميتوانيم با همين
خدمات كوچــك ،جامعهاي ســالمتر و معنويتر
بسازيم و شاهد شهري پرنشاط و به دور از افسردگي
باشيم .يعني اگر ما بتوانيم دستگيري كنيم و در كنار
همنوعان خود و مردم قرار بگيريم ،حقوق شهروندي
در همين مباحث تعريف شده .اگر در خيابان،كوه،
دره و دشت خم شويم و زبالهاي را برداريم ،در قالب
حقوق شهروندي قابل تعريف و فرهنگسازي و كمك
محسوب ميشود به اينكه جامعه را در مسير تعالي و
ارتقاي معنوي سوق دهيم.

تازههاي نشر
فيلسوفان سياسي قرن بيستم

«فيلسوفان سياسي قرن بيستم» نوشته
مايكل ايچ .لسناف را خشايار ديهيمي به
فارسي برگردانده و نشر ماهي اين كتاب
را در 432صفحه منتشر كرده است.
كتــاب بعــد از يادداشــت مترجــم و
مقدمه ،مطلبي دارد بــا عنوان«ماكس
وبــر و سياســت در قــرن بيســتم»
و ســپس 3بخــش را پيــشروي
مخاطــب ميگــذارد .بخــش نخســت با
عنــوان «منتقــدان ســرمايهداري مصرفگــرا» به ايــن مباحث
ميپــردازد :هربرت ماركــوزه و مكتب فرانكفورت :اســتبداد خر ِد
ابزاري ،هانا آرنــت :جمهوريخواهي كالســيك و جهــان مدرن و
سي .بيمك فرسن :فردگرايي مِلكي و دمكراسي ليبرال .بخش دوم با
عنوان «ليبراليسم صف آراسته» 4مبحث را بررسي كرده است :مايكل
اوكشات :عقلگرايي و مشاركت مدني ،فريدريش هايك :نظريه نظم
خودانگيخته ،كارل پوپر :عقلگرايي انتقادي و جامعه باز و آيزايا برلين:
مونيسم و پلوراليسم.
بخش سوم با عنوان «معاصران» شامل اين 4قسمت است :جان راولز:
عدالت ليبرالي ،رابرت نوزيك :دولت كمينه ،يورگن هابرماس :اخالق
گفتمان و دمكراسي و نتيجهگيري :پايان تاريخ؟
نشر ماهي چاپ ششــم اين كتاب را با شمارگان 700نسخه به بهاي
68هزار تومان منتشر كرده است.

مردهها جوان ميمانند

«مردهها جوان ميمانند» رماني اســت
706صفحهاي ،نوشــته آنــا زگرس كه
علياصغر حداد آن را به فارسي برگردانده
است.
رمان سال  ۱۹۴۹نوشــته شده و روايتي
است از اوضاع آلمان پس از پايان جنگ
جهاني اول تا پايــان جنگ جهاني دوم؛
دورهاي كه به برآمــدن هيتلر انجاميد.
زگــرس در اين رمان سرگذشــت چند
خانواده با عقايد سياســي گوناگون را به
موازات هم روايت ميكند تا نشان دهد چه اوضاعي باعث شد جامعه
آلمان به چنان انتخاب سياسياي دســت بزند و واكنش بخشهاي
مختلف جامعه به اين انتخاب چه بود .در اين رمان از مقاومت مخفيانه
تعدادي از آلمانيها در برابر حكومت نازيها هم يادشده است.
در اين رمان ،اگروين ،يكي از اعضاي سازمان اسپارتاكوس ،بهدست
افسران ضدانقالبي به قتل ميرسد .اين نقطه آغازي ميشود بر روايتي
كه آنا زگرس در آن تاريخ آلمان را از 1918تا 1945به رشته تحرير
ميكشد.
نشر ماهي اين كتاب را با شــمارگان هزار نسخه ،به بهاي 110هزار
تومان منتشر كرده است.
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راه فرار از خشكسالي

خبر
واكنش محيطزيست به نامه وزارت صمت  
براي حذف مقررات محيطزيستي

  علي ناظمي ،پژوهشگر دانشگاه مونترال :اقدام فوري براي جلوگيري از
شوري خاك و فرونشست زمين الزامي است
سيدمحمد فخار

خبرنگار

گزارش پژوهــش علمي
خشكسالي منتشرشده در مجله نيچر
درباره ابعاد خشكشــدن
ســفرههاي آب زيرزمينــي ايــران كه
ميتواند امنيــت غذايــي ،اجتماعي و
اقتصادي كشور را با چالش جدي مواجه
كند ،مشــخص كــرد كــه 77درصد
سفرههاي زيرزميني با خطر از بين رفتن
هميشگي مواجه هستند ،اما هنوز هيچ
راهــكار مشــخصي بــراي مقابلــه با
«خشكسالي با منشأ انساني» در دستور
قرار نگرفته است.
ســازمان مديريت بحران كشور ديروز
در اينباره اعالم كرد كه 7هزار روســتا
با مشــكل كمآبي مواجه هستند و اين
بحران بــراي بخش مصــرف خانگي و
كشاورزي وجود دارد.
هماكنون نيز پيشنهاد اختصاص ۳هزار
ميليارد تومان براي مقابله با خشكسالي
و جلوگيــري از تنش آبــي و تامين آب
شرب به دولت داده شده است .اما براي
جلوگيري از برداشت بيرويه سفرههاي
آب زيرزميني هنوز هيچ اقدامي صورت
نگرفته است.

پيام هشدار از كانادا

علي ناظمي ،پژوهشگر دانشگاه مونترال
كانــادا كــه يكــي از 3نويســنده مقاله
هشــداردهنده برداشــت بيرويه آب از
سفرههاي آب زيرزميني ايران در نشريه
نيچر اســت ،در گفتوگويي اختصاصي
با همشــهري ميگويــد :ايــن تحقيق
به مردم ايران تقديم شــده و اميد اســت
كه بتواند مورد توجــه تصميمگيرندگان
در ايران قرار گيرد .محاســبات پيشرو
نشان ميدهد كه برداشــت از ذخاير آب
زيرزميني طي سالهاي  ۲۰۰۲تا ۲۰۱۵
حدود ۷۴كيلومترمكعب بوده و اثر تخليه
در ذخاير آب زيرزمينــي ايران هماكنون
با برداشــت بيش از حــد در 77درصد از
زمينهاي ايران و رشــد شــوري خاك و
افزايش فراواني و ميزان فرونشست زمين
در سراسر ايران آشكار ميشود.

ناظمي ميافزايد :ما هشــدار ميدهيم كه
اين پديده در بعضي از مناطق استراتژيك
قابل توجه اســت و اقدامات فــوري براي
معكوسكردن ايــن روند الزم اســت .در
مكانــي مانند حوضه كارون كــه باالترين
تغيير در شوري را در بين حوضههاي ايران
نشــان ميدهد ،آب زيرزميني اصليترين
تأمينكننده آب در ۱۶شهر و تعداد بيشتري
روستاست .شوري خاك و كاهش آبهاي
زيرزميني تأثير مســتقيم بــر امنيت آبي
اين مناطق خواهد گذاشــت.بهگفته اين
پژوهشگر ايراني در دانشگاه مونترال كانادا،
ادامه مديريت ناپايدار آبهاي زيرزميني در
ايران ميتواند منجر به اثرات جبرانناپذير
بر امنيت آب ،غذا و محيطزيست ايران شود.
لزوم اجراي تعهدات برنامه5ساله ششم

در شرايطي كه سفرههاي آب زيرزميني

   محمد درويش :بايد از راهبردهايي استفاده كرد
كه بتوان وابستگي معيشتي به منابع آب و خاك را كاهش داد

كشــور با چالش جدي مواجه هســتند،
بايد بر راهحلهاي فوري تمركز شــود.
محمــد درويش ،فعال محيطزيســت و
مســئول كميته ســامت اجتماعي در
كرسي محيطزيســت يونسكو در تهران
در اينباره به همشهري ميگويد :شرايط
موجود بيسابقه است بهويژه اگر درنظر
بگيريــم مجموع مخازن تمام ســدهاي
كشــور حدود ۵۰ميليــارد مترمكعب
گنجايــش دارد .به بيــان ديگر در مدت
۱۴سال گذشــته ۲۲ميليارد مترمكعب
بيشــتر از ظرفيت تمام مخازن سدها از
منابع زيرزميني كشــور ،آب برداشــت
شده است.
درويش ميگويد :نبايد فراموش كنيم كه
ايران ركورددار فرونشســت در كره زمين
است و وقتي فرونشســت در يك دشت
اتفاق افتاد ،آن منطقه به دشت مرده تبديل
ميشود و دســتكم ۵۰هزار سال زمان
ميبرد تا دوباره تابآوري خود را بهدست
آورد .بنابراين جبران فاجعهاي كه در مدت
۱۴ســال براي منابع آب زيرزميني ايران
رخ داده ،چندهزار سال زمان براي جبران
نياز دارد.
درويش راهكار اقــدام فوري براي كنترل
بحران منابع آب كشور را اجراي تعهدات
برنامه 5ســاله ششم توســعه ميداند و

ميگويد :در گام نخست ميزان وابستگي
معيشتي به منابع آب و خاك بايد كاهش
يابــد و دولتها به ســمت اســتحصال
انرژيهاي پــاك ازجمله انــرژي بادي و
خورشيدي بروند؛ دولت در برنامه 5ساله
ششم موظف شده بود 5هزار مگاوات برق از
انرژيهاي نو فراهم كند .اگر اين مهم اجرا
شود ،فشار روي نيروگاههاي حرارتي كه
يكي از عوامل عمده مصرف آب در كشور
است ،كاهش مييابد.
بهگفتــه او ،ميتوان با پولــي كه از محل
فروش انرژيهاي پاك به همسايه شرقي
بهدست ميآيد ،آب مورد نياز از هيرمند را
تأمين كرد تا بحراني كه اكنون شرق كشور
را درگير كرده است ،كاهش يابد .همچنين
بايد بــراي نيروهاي متخصص كشــور
شــرايطي فراهم شــود تا به سمت توليد
محصوالت ثانويه برويم و از خامفروشي كه
بهشدت آببر است ،ممانعت كرد.
كاهش وابستگي به منابع آب و خاك

درويش با بيان اينكه زيرساختهاي توسعه
گردشگري پايدار در كشور بايد فراهم شود،
ميگويد :از محل ارائه زيباييهاي طبيعت
و فرهنگ ايران ميتــوان پول توليد كرد؛
ايران اكنون در برخي شهرها مانند اصفهان
و يزد درآمد خوبي از محل توريسم دارد كه

بايد اينها را تقويت كرد تا نه آبوهوا آلوده
شود و نه فرونشست زمين بيشتر شود.
ايــن فعــال محيطزيســت ميگويــد:
ظرفيتهاي زيادي بــراي درآمدزايي و
پيشرفت در كشور وجود دارد و بهاصطالح
نبايد همــه تخممرغها را در يك ســبد
گذاشت؛ كشوري كه ميانگين ريزشهاي
جوي آن يكسوم ميانگين جهاني است
و از يك سال به ســال ديگر ممكن است
تا ۸۰درصد ريزشهاي جــوي آن تغيير
كند ،نبايد چشم اميدش فقط به آسمان
باشد ،بلكه بايد از استراتژي و راهبردهايي
استفاده كند كه وابســتگي معيشتي به
منابع آب و خاك را كاهش دهد.
از ســويي مديريت حوضهاي آب به اراده
سياســي برخوردار از فهم بومشناختي
نياز دارد .سالها آب را براساس مرزهاي
سياســي مديريت كردند و سازمانهاي
آب منطقهاي شــكل گرفت .اين رويكرد
بسيار اشتباه بود .حاال اميدواريم وزارت
نيرو بتوانــد اين امر را محقــق كند ولي
داشــتن اين رويكرد بــه تنهايي كافي
نيست ،زيرا اجراي آن به يك اراده سياسي
نياز دارد كه از فهم بومشناختي برخوردار
باشــند و به مقتضيات حوضههاي آبريز
تن دهنــد تا بتوان مشــكالت موجود را
رفع كرد.

عكس :همشهري /سيد مهرداد شريفي

وزارت صنعــت ،معدن و تجــارت اخيــرا در نامــهاي 19بندي به
رئيسجمهوري برخي مقررات زيستمحيطي را بهعنوان موانع حوزه
كســبوكار معرفي كرد و خواســتار برچيدن اين موانع از پيش پاي
فعاليتهاي صنعتي و معدني شد .اين اقدام با واكنش تند مسئوالن
محيطزيست مواجه شده و مســعود تجريشي ،معاون محيطزيست
انساني سازمان حفاظت محيطزيست اعالم كرده است؛ وزارت صمت
براي حذف قوانين زيستمحيطي بهانه تراشــي كرده و اگر مقررات
زيستمحيطي نباشند اوضاع محيطزيست بدتر خواهد شد.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت پيش تر اقدام به شناسايي موانع حوزه
كسبوكار توليد در كشور كرده بود و اين موانع را در نامهاي ۱۹بندي
به رئيسجمهوري برشــمرده و آنها را مخل توليد اعالم كرده اســت.
درخواست اصلي در تمامي بندها حذف قوانين محيطزيستي از پيش
پاي صنايع و معادن اســت .اين نامه هماكنون به هيأت مقرراتزدايي
ارسال شده اســت .براســاس اعالم وزارت صمت ،در بندهايي از اين
نامه آمده اســت :ضوابط و مجوزهاي زيســتمحيطي بهعنوان موانع
حوزه كسبوكار است كه ازجمله آنها ميتوان به دريافت مجوز انطباق
مقررات و ضوابط محيطزيستي اســتقرار واحدهاي توليدي صنعتي
(زمانبر بودن استعالمات صورت گرفته) ،دريافت مجوز انطباق مقررات
و ضوابط محيطزيســتي اســتقرار براي واحدهاي توليدي صنعتي
مستقر در شهركهاي صنعتي ،دريافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط
محيطزيستي براي كليه فعاليتهاي توليدي (موضوع ماده  ۱۱قانون
هواي پاك) اشــاره كرد .وزارت صمت همچنين ،مخالفت ســازمان
حفاظت محيطزيست با انجام فعاليتهاي معدني در مناطق چهارگانه
محيطزيستي را نيز بهعنوان موانع حوزه كسبوكار و توليد در كشور
معرفي كرده است .در واكنش به اين اقدام حاال مسعود تجريشي ،معاون
محيطزيست انساني ســازمان حفاظت محيطزيست كشور به ايسنا
گفته است :ريشه مشكالت حوزه محيطزيســت كشور اين است كه
مسائل زيستمحيطي جزو اولويتهاي آخر در كشور است .تجريشي
اعالم كرد :در سازمان حفاظت محيطزيست پرونده بيش از  ۱۷۵پروژه
عمراني ،اقتصادي و ...وجود داشت كه حدود يكسوم آنها بدون ارزيابي
زيستمحيطي به مرحله اجرا رسيده بودند .معاون محيطزيست انساني
ســازمان حفاظت محيطزيســت با اعالم اينكه نبايد مشكالت حوزه
كسبوكار را گردن محيطزيست انداخت ،گفت :درحا ل حاضر وضعيت
آب در كشور در شرايط خوبي نيست و ما بايد در تخصيص آب به پروژهها
دقت الزم را داشته باشيم .بهگفته وي ،ظرفيت بارگذاريهاي صنعتي
در بسياري از نقاط كشور بيش از گنجايش آن نقاط بوده و در حال حاضر
ديگر نميتوان هر كجا خواستيم پتروشيمي يا پااليشگاه راهاندازي كنيم.
تجريشي اعالم كرد :وزارت صمت بهدنبال آن است كه براي فعاليتهاي
معدني در مناطق محيطزيســتي از ســازمان حفاظت محيطزيست
استعالم نكند كه اين موضوع خطر بســيار بزرگي است .چون مناطق
چهارگانه محيطزيستي امانت نسل آينده است و نميتوانيم اين مناطق
محدود را مانند ساير نقاط سرزمين بدون نظارت و ارزيابي تخريب كنيم.

زيستبوم

9

10

جامعه

 دوشنبه  13ارديبهشت  1400شماره 8211

23023618

همشهري از حال و هواي نخستين شب قدر در دومين سال كرونايي گزارش ميدهد

تاريخ حق و حب علي(ع)

احيا زير بارش باران
نيما شايان

خبرنگار

قائل شــدند و آنها را بهطور محدود به فضاي مسقف داخل هدايت
كردند .در شــب نوزدهمماه مبارك رمضان ،بــراي گزارش حال و
هواي معنوي مراســمهاي نيايش و همچنين بررسي ميزان توجه
به پروتكلهاي كرونايي ،خبرنگاران همشهري به 2تكيه معروف و
مورد توجه تهرانيها در شمال و جنوب شهر رفتند .حاصل مشاهده
آنها را در ادامه ميخوانيد:
متفاوتترين شب قدر حسينيه همدانيها در خيابان ري

حسينيه همدانيها ازجمله اماكن مذهبي شهر است كه خيليها
آن را با نام خطيب مشــهور تهران ،حجتاالســام شيخ حسين
انصاريان ميشناسند .اين حســينيه در خيابان ري در محدوده
بازار تهران واقع شــده كه البته از ســوي اغلب تهرانيها خيابان
امينحضور خوانده ميشــود .تا پيش از شيوع كرونا ،مراسمهاي
حسينيه همدانيها چه در شبهايماه محرم و چه در ليالي قدر،
همواره از پرمخاطبترين و شلوغترين مراسمهاي شهر تهران بود.
چنانكه در شبهاي قدر ،مسئوالن راهنمايي و رانندگي ،خيابان

ري را از ابتداي پل ري در شــمال ميدان قيام تا اواســط خيابان
امين حضور ميبستند و البته همه اين محدوده و حتي كوچهها
و خيابانهاي اطراف ،مملو از جمعيت ميشــد .پارسال با شيوع
كرونا و تأكيد به فاصلهگــذاري اجتماعي بهطور طبيعي جمعيت
اين مراسم كمتر شــد ،اما از رونق نيفتاد؛ رونقي كه البته امسال
هم – رعايت پروتكلهاي بهداشتي و فاصلهگذاري اجتماعي -در
محدوده حســينيه همدانيها جاري بود و بــارش باران و پخش
مستقيم مراسم از تلويزيون از آن نكاست .مراسم شبزندهداري
و قرآن به سر گرفتن در حســينيه همدانيها در حالي برگزار شد
كه بارش باران شــركتكنندگان در اين مراسم را غافلگير كرد .با
اين حال خيلي از آنها زير باران به دعا و نيايش خود ادامه دادند و
اين اتفاق صحنههاي بســيار زيبايي از تضرع و نمازگزاري و راز و
نياز مومنان روزهدار زير بارش باران رحمت الهي را رقم زد .با وجود
بارش باران و بروز شرايط پيشبيني نشده ،پروتكلهاي ابالغ شده
كرونايي از سوي متوليان برگزاري مراسم به دقت رعايت شد و اين
مسئله كامال مشهود بود.

نيايش در امامزاده صالح تجريش

مكث

برگزاري مجازي برخي هيئت ها

متاثر از همين رويكرد ،بســياري از هيئتهــاي بزرگ تهران براي
برگزاري مجازي مراسم خود برنامهريزي كرده و از اين طريق امكان
شركت جمع بيشــتري از مردم را در مراســم نيايش و سوگواري
حضرت علي(ع) بهوجود آوردند .اين رويكرد البته در ساير شهرهاي
بزرگ كشور نيز مورد توجه قرار داشت؛ بهعنوان مثال ،حجتاالسالم

امامزادهها و بقعهها ميزبان عزاداران

در كنار مراســم هيئت های مجازي اما بيش از 8هزار بقعه متبركه
و امامزادگان سراسر كشــور با مجوز ســتاد ملي مقابله با كرونا در
شبهاي قدر امسال ميزبان سياهپوشان و عزاداران حضرت علي(ع)
بودند .حجتاالسالم محمد نوروزپور ،مديركل بقاع متبركه و اماكن
مذهبي ســازمان اوقاف و امور خيريه پيش از اين درباره چگونگي
برگزاري مراسم شبهاي قدر در بقاع متبركه و امامزادگان ،با وجود
اوجگيري شــيوع كرونا در بيشتر نقاط كشــور ،گفته بود« :امسال
مراســم ليالي قدر با رعايت پروتكلهاي بهداشــتي ،فاصلهگذاري
اجتماعي و با حداقــل جمعيت در فضــاي روباز بقــاع متبركه و
امامزادگان برگزار ميشود .مدت زمان برگزاري مراسم ليالي قدر در
بقاع متبركه  2ساعت يعني از ساعت  ۲۴تا  ۲بامداد است؛ همچنين
مقرر شده كه نذوراتي بهعنوان سحري در صحنهاي بقاع متبركه
پخش نشــود؛ اگر نذوراتي هم قرار است در اختيار مردم قرار گيرد،
بايد بهصورت بستهبندي و بيرونبر باشد».
الزام به برگزاري مراسمهاي شب قدر در فضاي باز در حالي بود كه
در تهران و برخي ديگر از شهرهاي كشور ساعات پاياني شب نوزدهم
ماه مبارك رمضان با باران شديد و وزش باد همراه شد .اين مسئله
باعث شد شــبزندهداراني كه در جوار اماكن متبركه تهران و ري و
همچنين در كنار حسينيهها و مساجد مشغول مناجات بودند بعضا به
داخل خودروهايشان بروند يا زير فضاي مسقف جلوي مغازهها پناه
بگيرند .البته در اين ميان در برخي محلهاي برگزاري مراسم مانند
مسجد دانشــگاه تهران يا مهديه تهرانپارس ،برای بانوان تسهيالت

عكس :باشگاه خبرنگاران جوان

مراســم آييني نخستين شــب قدر از شب هاي قدر
گزارش رمضان ســال 1400در حالي ديروز در سراسر كشور
برگزار شد كه جهان براي دومين سال پياپي ،متاثر از
شيوع بيماري كروناست و اين همهگيري در كشورمان نيز بر آيين
شبزندهداري ليالي قدر همچون همه مراسمهاي جمعي ديگر سايه
افكنده بود .بر همين اساس و با درنظر گرفتن شرايط شيوع كرونا در
كشور ،ستاد ملي مبارزه با كرونا از ابتداي ماه رمضان برخي قواعد و
محدوديتها را براي برگزاري مراس م شب قدر در سراسر كشور وضع
كرد و اين قواعد به همه تكايا ،مساجد و هيئتهاي بزرگ ابالغ شد.
اين دستورالعملها اگرچه متناســب با رنگبندي كرونايي شهرها
متفاوت بود ،اما با توجــه به قرارگيري كشــور در قله پيك چهارم
كرونا ،تقريبا براي عمده نقاط كشور قواعد مربوط به شهرهاي قرمز و
نارنجي جاري بود .در اين شهرها از پيش اعالم شده بود كه برگزاري
مراســم شــب قدر صرفا با جمعيت كم ،در فضاي باز و در ساعات
محدود مجاز است.
تصويب و ابالغ زودهنگام قواعد برگزاري مراسم شب قدر ،باعث شد
تا اغلب هيئتها و تكايا برخالف سال گذشته كه دچار بالتكليفي و
ابهام بودند ،امسال بتوانند با توجه به تجربه برگزاري مراسم در سال
گذشته ،برنامهريزي بهتري كرده و خود را براي ميزباني از مؤمنان و
شبزندهداران آماده كنند.
در عين حال سياستگذاري ســتاد كرونا اين بود كه تا حد امكان ،از
طريق قابليت فضاي مجازي و صداوســيما ،مراسم معنوي به خانه
يكايك ايرانيان برود و به ايــن طريق از حضور فيزيكي مردم و تردد
در سطح شهرها با توجه به شرايط كرونا كاسته شود .در اين زمينه
حسن روحاني ،روز گذشته در جلسه ســتاد ملي مبارزه با بيماري
كرونا با اشــاره به شب قدر ،از مســئوالن حوزه ارتباطات و فناوري
اطالعات كشور خواست تمام ظرفيت ارتباطي كشور را براي پوشش
حداكثري مراســم شــب قدر در فضاي مجازي به كارگيرند تا اين
مراسمها براي همه مومنان و شــبزندهداران در دسترس باشد .او
از مسئوالن صداوسيما هم خواســت كه با تمام توان مراسم دعا و
نيايش شب قدر را براي مردم پخش كنند تا كمتر شاهد تردد افراد
در سطح شهرها باشيم.

مرتضي همتيفــر ،معاون فرهنگــي ادارهكل تبليغات اســامي
خراسانرضوي ميگويد« :بسياري از هيئتها براي برگزاري مراسم
شبهاي قدر بهصورت مجازي برنامهريزي كردهاند».
استفاده از ظرفيت صداوســيما ديگر سياســتگذاري كالن ستاد
ملي كرونا براي كاستن از بار تردد در ســطح شهرها و تالش براي
برگزاري آيينها در منازل شهروندان بود .در اين زمينه در نخستين
شب قدر ،شبكههاي مختلف صداوســيما مراسمهاي مختلف شب
قدر در سطح كشــور را روي آنتن بردند تا هر كدام از مردم مطابق
سليقه خود بتواند يكي از مراســمها را انتخاب و مراسم معنوي دعا
و نيايش شــب قدر را از اين طريق به جا بياورد .همچون سالهاي
گذشته ،مراسمهاي برگزار شده در اماكن متبركه همچون حرم امام
رضا(ع) ،عتبات عاليات ،حرم حضرت معصومه(س) ،حرم امامزاده
صالح(ع) ،مرقد امام خميني(ره) ،مســجد مقدس جمكران و حرم
حضرت عبدالعظيم حسني(ع) در نخستين شب قدر ،بهطور زنده و
مستقيم از شبكههاي مختلف سيما پخش شد .پوشش جلسات ساير
هيئتهاي معروف تهران ازجمله حســينيه همدانيها با سخنراني
شيخ حسين انصاريان و مسجد ارك نيز همچون سالهاي گذشته
در دستور كار صداوسيما بود.

بقعه متبرك امامزاده صالح(ع) نيز ازجمله اماكن مورد توجه مردم براي برگزاري آيينهاي مذهبي بهويژه در شمال تهران است.
امسال هم بهدليل برخورداري بقعه از فضاي باز ،برگزاري مراسم شب قدر در دستور كار بود و تهرانيها توانستند در جوار حضرت
امامزاده صالح(ع) آيين معنوي شب قدر و سوگواري شب ضربت خوردن اميرمومنان را برگزار كنند.
باران بهاري ،متوليان برگزاري مراسم در امامزاده صالح(ع) تجريش را هم غافلگير كرد اما سبب توقف مراسم نشد .در اين بقعه
م ماه مبارك
نيز قواعد و دستورالعملهاي مبتني بر فاصلهگذاري اجتماعي به دقت رعايت شده بود .باران رگباري شب نوزده 
رمضان در محوطه باز امامزاده سبب شد تا برخي به زير سايهبانهاي بزرگ حياط پناه ببرند و برخي ديگر هم كه بارش باران را
پيشبيني كرده بودند ،با چتر در اين مراسم حاضر شده بودند.
با اين حال اين رويداد جوي پيشبيني نشده ،سبب نشد كه مردم و متوليان برگزاري مراسم قيد رعايت پروتكلهاي بهداشتي
را بزنند و مراسم اگرچه در زمان محدودتر اما در همان فضاي باز ادامه پيدا كرد.

اين اثر در كنار انبوهي از روايتهاي تاريخي نشان
ادامه از
صفحه اول ميدهد كه در قرن اول هجري علي بن ابيطالب
خود به يك گفتمان تبديل شده بود و چه بسا به سبب سلطه سنگين
حكام اموي در شهرهاي بزرگ ،هواداران حضرت عقيده خود را اينطور هم
بيان و به اجبار در دل كوه و سنگ ثبت ميكردند ،چون كلمه «حق» و
«واجب» و «حب» هر سهبار معنايي ويژهاي از نگاه ديني و حتي فقهي
دارند .اين تالش براي دفاع از «حق واجب حب علي ابن ابيطالب» در واقع
نوعي مقابله با اسالمي بود كه فقهاي اموي مسلك منادي آن بودند .بهرغم
قصاص براي پوشــاندن سيماي علي
همه تالشهاي محدثان و فقها و ّ
اميرالمومنين نهتنها هيچ نتيجهاي برايشان حاصل نشد بلكه نزديك به
يك قرن پس از شهادت حضرت ،شــعار حق اهلبيت و حقانيت علي
موجب سقوط بنياميه شــد .وقتي در محرم 132ق ابوالعباس سفاح،
نخستين خليفه عباسي خواست پا بر منبر بگذارد عموي او خطاب به
مردم گفت از اين منبر جز علي بن ابيطالب كسي به حق باال نرفته است.
هر چند سلوك ابوالعباس هم كم از بنياميه نبود .تا جايي كه مردم از مكر
آنها بازگشــت خشــونت بنياميه را آرزو ميكردند و يكــي از خلفاي
بنيعباس ،مهدي عباســي ناچار شد آشــكارا عليه معاويه و بنياميه
موضعگيريكند.باري اينهاعبرت تاريخ است .قرنهاپس از آنكهحضرت،
خالفت را پذيرفت و در عين حال در همان خطبه مشهور شقشقيه نظر
خود را درباره شرايط پذيرش خالفت چنين فرمودند«:اين خالفت در نظر
من از عطسه بزي بيارزشتر است».شاهد اين همه شكوه و جالل مادي
و معنوي ايشان هستيم و كساني كه همهچيز را قرباني قدرت و حكومت
كردند؛ نام و نشان پسنديدهاي از آنها باقي نمانده است.

احتمال تجديدنظر در زمان برگزاري
امتحانات حضوري
وزير آموزش و پــرورش از احتمال تجديدنظر در زمــان برگزاري
امتحانات حضوري درصورت شدت شــيوع كرونا خبر داد .محسن
حاجيميرزايي ،وزير آموزش و پرورش در برنامه مدرسه تلويزيوني
درباره اينكه آيا امتحانات نهايي حضوري برگزار خواهد شد ،گفت :از
نظر قانوني براي پايه نهم و دوازدهم الزامــاً بايد امتحانات بهصورت
حضوري برگزار شود؛ زيرا علت برگزاري حضوري آزمونها اين است
كه حقوق دانشآموزان رعايت شود؛ زيرا در هدايت تحصيلي و پذيرش
در دانشــگاهها تأثيرگذار بوده و از اين جهت تأكيــد ما به برگزاري
امتحانات حضوري است .حاجيميرزايي گفت :نكته مهم من خطاب
به خانوادههاي نگران اين اســت كه بدانند قطعاً ما بدون هماهنگي
با ســتاد ملي مبارزه با كرونا كه موازين بهداشتي را رعايت ميكند،
اقدام نخواهيم كرد و هر اقدامي حتماً با هماهنگي ســتاد مقابله با
كرونا خواهد بود .وي افزود :اگر در آن تاريخ شيوع كرونا كمتر باشد،
امتحانات را حضوري برگزار ميكنيم ،ولي اگر شدت شيوع زياد باشد،
ممكن است در زمان برگزاري امتحانات تجديدنظر كنيم .تالش داريم
تا بعد از عيد فطر امتحانات در تمام مقاطع را شــروع كنيم و تاپيش
از ۲۸خرداد كه روز انتخابات است ،امتحانات را به اتمام برسانيم.
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جهان استارتآپي
معرفي برندگان جايزه تبديل
دياكسيدكربن
مسابقه 6ســاله براي خاتمه دادن به انتشــار دياكسيدكربن
از نيروگاههــا و تبديل آنها به محصوالت مفيد با شناختهشــدن
برندگاني كه با فناوريهايشان قول دادهاند ،ردپاي محيطي بتن
را كاهش دهند ،به پايان رســيد .به گزارش وبسايت نيواطلس،
جايزه «ايكس كربن» ( )Carbon XPrizeبه ارزش 20ميليون
دالر به 2تيم از آمريكاي شــمالي اعطا شــد؛ تيمهايي كه نشان
دادند چگونــه روشهاي آنهــا ميتواند مقدار قابــل توجهي از
دياكســيدكربن را حذف كند و بتني توليد كند كه عملكردي
برابر يا حتي بهتر از نمونههاي معمول و ســنتي آن داشته باشد.
جايزه ايكسكربن در سال2016و با حضور نزديك به 50تيم از
سراسر جهان آغاز بهكار كرد كه در ســال2018تعداد تيمها به

10نامزد نهايي كاهش پيدا كرد .ســپس اين تيمها آماده شدند
تا فناوريهاي خود را در نيروگاههاي زغالسنگ در وايومينگ يا
يك نيروگاه طبيعي گازسوز در كلگري كانادا به نمايش گذاشته و
رويكردهاي خود را در محيطهاي صنعتي نشان دهند .برندگان
پس از تبديل بيشتر دياكسيدكربن به محصولي با باالترين ارزش
و حداقل استفاده از ردپاي دياكسيدكربن ،زمين ،آب و انرژي،
در هر دو مكان توانســتند جايزه را از آن خود كنند .استارتآپ
كانادايــي  CarbonCure Technologiesجايزه 7ميليون و
500هزار دالر در مســابقه كلگري را از آن خود كرد .روش اين
استارتآپ شامل تزريق مقدار بسيار خاصي از دياكسيدكربن
گرفته شده به سيستم احياكننده يك كارخانه بتن است؛ جايي كه
با يونهاي كلسيم در سيمان واكنش ميدهد و يك ماده معدني
نانو را ايجاد ميكند كه ميتواند در مخلوطهاي بتن قرار بگيرد و
مقاومت فشاري آن را تا 10درصد افزايش دهد .سختافزارهاي
الزم را ميتوان در يك جلسه به كارخانههاي موجود بتنسازي
برد و نصب كرد .به لطف دســتورالعمل ابداعي اين استارتآپ
كانادايي ،بتن را ميتوان با آب شــيرين و دفع مواد زائد جامد و
مهمتر از همه ،ســيمان كمتري توليد كــرد .بدينترتيب انرژي
كمتري براي توليد نياز است ،چرا كه در اينجا ديگر به دماي بسيار
باال احتياجي نخواهد بود.
در كنــار اين اســتارتآپ كانادايي يك تيم ديگر نيز توانســت
جايزه ايكسكربن را با فناوري پيشــنهادي خود فتح كند .تيم
«كربنبيلت» ( )CarbonBuiltاز دانشگاه كاليفرنيا لسآنجلس
فناوري را ارائه كرد كه براســاس آن دياكسيدكربن از دودكش
نيروگاهها يا كارخانههاي سيمان گرفته و بهطور مستقيم به بتن
تزريق ميشود .مخلوطي كه در آن تبديل و بهطور دائمي ذخيره
ميشود .تيم كربنبيلت درباره سيستم كارياش ميگويد«:اين
روش باعث كاهــش بيش از 50درصد اثر كربن بتن ميشــود و
ميزان ســيمان پرتلند معمولي مورد نياز را بين 60تا 90درصد
كاهش ميدهد .در عين حال ،اين بتن به اندازه بتن سنتي مقاوم
و سرسخت است و بهصورت بلوكهاي گوناگون ساخته ميشود
كه هر يــك از آنها حدود 340گرم دياكســيدكربن را بهعنوان
بخشــي از نمايش نهايي تيم در سال گذشــته ذخيره ميكند.
اين فنــاوري همچنين نشــان داد كه ميتوانــد 135كيلوگرم
دياكسيدكربن را در 24ساعت مصرف كند .مارسيوس اكستاوور،
معاون امور آب و هوا و انرژي جايزه ايكــس نيز ميگويد« :بتن
يكي از فراوانترين مواد در جهان است و يك مرز مهم در مبارزه
با تغييرات اقليمي محسوب ميشود .توليد سيمان پرتلند ،ماده
اصلي اتصالدهنده بتن كه به آن قدرت ميدهد ،تقريبا 7درصد از
انتشار دياكسيدكربن در جهان را تشكيل ميدهد .بتن همچنين
مادهاي است كه ميتوان بهراحتي با استفاده از دياكسيدكربن
بهعنوان ورودي ساخته شــود كه تيمهاي برنده آن را به وضوح
نشان دادند».

#هوشمند
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بومیسازی کالبهاوس بعد از اختالل در اینترنت
اپراتورهاي مسلط كشور كه وزارت ارتباطات ميگويد دست به اختالل عمدي در كالبهاوس زدهاند،
پلتفر م مشابهي را رونمايي كردند
ابتكار وزير در حفظ اينترنت

عمادالدین قاسمیپناه

خبرنگار

پس از راهاندازي اپليكيشن
شبكه
اجتماعي كال بهــاوس و اســتقبال
جهاني از اين پلتفرم صوتي،
بهتدريج ســاير پلتفرمها هم بــه اين فكر
افتادند كه از چنين قابليتي در اپليكيشن
خــود بهــره بگيرنــد .ســرويس ويس
چــت(  )voice chatدر تلگــرام،
اسپيســز( )spacesدر توييتــر و رديت
تــاك( )Reddit talkدر رديــت ،ازجمله
تالشهايي هستند كه كاربران را به استفاده
از اتاقهــاي گفتوگوي مجــازي ترغيب
ميكنند .از ســوي ديگر ،باوجــود اينكه
كالبهاوس بــراي سيســتم عامل IOS
توسعه يافته بود ،اما عطش ايرانيها به گفت
و شــنود ،باعث شــد كه يك برنامهنويس
ايراني ،نســخه اندرويد اين اپليكيشــن را
توســعه دهد تا اكثريــت قابلتوجهي از
ايرانيان كه از گوشيهاي اندرويد استفاده
ميكنند ،بتوانند از اين فضا بهره ببرند .حاال
يكي از اپليكيشنهاي مشهور كه از سوي هر
دو اپراتور مسلط كشــور حمايت ميشود،
سرويس «اتاقهاي گفتوگوي صوتي» را در
سوپر اپليكيشن خود راهاندازي كرده است.
اين در حالي اســت كــه راهانــدازي اين
ســرويس پس از آن صــورت گرفت كه از
حدود يكماه پيش ،اپليكيشن كالبهاوس
از ســوي 3اپراتور اصلي با اختالل شــديد
روبهرو شد .بهطوري كه هنوز كاربران اين
اپراتورها بدون ويپيان ،امكان دسترسي به
كالبهــاوس را ندارنــد .صرفنظــر از
ماجراهايــي كه طي اين يكمــاه در مورد
اختالل كالبهاوس شــاهد بوديم ،بهنظر
ميرسد كه يكبار ديگر با معادل ايراني يك

اپليكيشــن خارجــي روبهرو هســتيم.
تجربههاي گذشته نشــان دادهكه اگرچه
ممكن اســت ،در آغــاز راهانــدازي يك
اپليكيشن يا سرويس بومي ،تعداد كاربران
آن به داليــل مختلف افزايش يابــد ،اما با
گذشت زمان شاهد بازگشــت كاربران به
همان سرويس يا اپليكيشن اوليه خواهيم
بود .نمونه اين اتفاق را در مورد پيامرســان
تلگرام شــاهد بوديم .چندين پيامرســان
ازجمله سروش و روبيكا بهعنوان جانشين
تلگرام توســعه يافتند و معرفي شدند ،اما
باوجود تبليغات گسترده و هزينه گزاف براي
اين معادلهاي ايراني ،اكنون شــاهد اين
هســتيم كه تلگــرام در ايــران همچنان
بيشــترين كاربر را دارد و از ســوي ديگر
پلتفرمي مثل واتساپ كاربرانش دركشور
بيشتر شده است.
پلتفرم بدون رقابت

پوريا آستركي ،كارشــناس فضاي مجازي
در مورد اقبــال مردم به ســرويس جديد
در گفتوگو با همشــهري ميگويد« :اين

اپليكيشــن جديد با تبليغات سنگيني كه
انجام ميدهد و امكانات بسياري كه ايجاد
كرده ،به هر حال كاربران خود را دارد».
آستركي معتقد است كه ايجاد اختالل در
كالبهاوس از سوي اپراتورهاي مورد اشاره
و در پي آن ،راهاندازي سرويس «اتاقهاي
گفتوگوي صوتي» يك «اقدام ضدرقابتي»
به شمار ميآيد.
بنابراين اكنون پرسشــي كه ذهن مردم را
بهخود مشــغول كرده و در فضاي مجازي
درباره آن صحبت ميشــود ،اين است كه
چرا كالبهاوس از سوي اين اپراتورها دچار
اختالل ميشود و به فاصله كمتر از يك ماه،
سرويسي مشــابه كالبهاوس راهاندازي
شده است.
اين كارشــناس فضاي مجازي در پاسخ به
اين سؤال كه آيا با شــرايط جديد ،امكان
فيلترينگ كلي كالبهاوس قابل پيشبيني
اســت يا نه ،ميگويد« :بعد از انتخابات چه
اصالحطلبان رأي بياورند و چه اصولگرايان،
بهاحتمال زياد شــاهد فيلتر كالبهاوس
خواهيم بود».

بازگشت موفقيتآميز فضايي
با كپسول اسپيسايكس
براي نخستينبار در ۵۲سال گذشته ،بازگشت
فضانوردان از ايستگاه فضايي هنگام تاريكي شب
صورت گرفت و يك شركت خصوصي توانست آنها را
به سالمت به زمين برساند
شركت فضايي خصوصي اسپيسايكس متعلق
فضا
به ثروتمند معروف ،ايالن ماسك ،موفق شد
نخستين ماموريت انســاني با حضور خدمه
فضانــورد خود را با موفقيــت به پايان برســاند .به گزارش
اينسايدر ،شانون واكر ،ويكتور گلوور و مايك هاپكينز از ناسا
و ســوئيچي نوگوچــي از آژانس اكتشــاف هوافضاي ژاپن
فضانوردان ماموريــت  Crew-2بودند كه با پايان ماموريت
6ماهه خود بامداد يكشنبه در خليج مكزيك در نزديكي شهر
پاناما در ايالت فلوريدا جاذبه زمين را احساس كردند .خروج
از ايســتگاه فضايي بينالمللي و فــرود روي زمين تقريبا
6ساعت و نيم زمان برد .اين نخســتين بار پس از ماموريت
آپولو 8در سال 1968است كه ناسا فضانوردان را در ساعات
شب به زمين بازميگرداند .به اين ترتيب طوالنيترين پرواز
فضايي انسان با يك فضاپيماي آمريكايي در تاريخ نيز به ثبت
رسيد .ركورد قبلي با  ۸۴روز به سال  ۱۹۷۴برميگردد.
چند دوربين حرارتي موجود در يك كشــتي بازيابي مجاور
و يك هواپيماي ناســا لحظات فرود كپسول كرو دراگون و
بيرون پريدن فضانوردان با چترهــاي نجات روي اقيانوس
را ثبت كردند .يكي از كنترلكننــدگان ماموريت در زمان
فرود فضانوردان بــه آنها اينگونه خوشــامد گفت :از طرف
ناسا و تيم اسپيس ايكس بازگشت شــما را به سياره زمين

خوشــامد ميگوييم .براي پرواز با اســپيس ايكس از شما
ممنونيــم .صادقانه بخواهيم بگوييم ،شــما دنيــا را تغيير
داديد .به اين ترتيب و با بازگشــت اين 4فضانورد به زمين
نخستين ماموريت واقعي خدمه اسپيس ايكس به ايستگاه
فضايي بينالمللي كه نوامبر سال گذشته آغاز شده بود ،به
پايان رسيد .پيش از اين و براي نخستين بار اسپيس ايكس
سال گذشته در يك پرتاب آزمايشــي اثبات كرد ميتواند
ماموريتهايي با خدمه فضانورد را بــا موفقيت پرتاب و به
زمين بازگرداند .در آن ماموريت آزمايشــي بهنكن و داگ
هرلي براي يك ماموريت آزمايشي 2ماهه به ايستگاه فضايي
بينالمللي رفتند.
خلوت شدن ايستگاه

با بازگشت 4فضانورد به زمين ،ايستگاه فضايي كمي خلوت
ميشود چرا كه در طول هفته گذشته آزمايشگاه مدار زميني
به اندازه يك تيم فوتبال و با 11فضانورد مملو از جمعيت بود

آستركي حفظ اينترنت در شرايط فعلي و
در شكلي كه شاهد هســتيم را ابتكار وزير
ارتباطات و فناوري اطالعات ميداند.
بهگفتــه او ،ابتــكارات آذري جهرمــي
مجموعهاي از بهكارگيــري ظرفيتهاي
قانوني ،مذاكره ،تالشهاي فني و تعامل با
نهادها و دستگاههاي مختلف است.
اين كارشــناس فضاي مجازي به حافظه
مردم در مــورد اينترنت اشــاره ميكند و
ادامه ميدهد« :االن مردم گاليه دارند كه
سرعت اينترنت پايين اســت ،درحاليكه
پيش از سال 92كيفيت اينترنت بهمراتب
در ســطح پايينتري قرار داشــت و مردم
متأسفانه وضعيت و كيفيت اينترنت پيش
از سال 92را بهخاطر ندارند ».آستركي به
دورهاي اشــاره ميكند كه شاهد اختالل
در وايبر بوديم و نتيجه اين شــد كه مردم
از اين پيامرسان نااميد شــدند و به سمت
تلگرام رفتند .او ادامه ميدهد« :اكنون هم
بهطور غيررسمي و بدون هيچ دستور قانوني
شاهديم كه در كالبهاوس اختالل ايجاد
ميكنند تا كاربران ريــزش كنند؛ به اين
اميد كه مردم به سمت سرويس «اتاقهاي
گفتوگوي صوتي» جديد بروند ».او معتقد
است كه هدف از اين بازي هم ،نااميدكردن
مردم از كالبهاوس است ،اما تأكيد ميكند:
«اين بــازي بينتيجه اســت ،چراكه اگر
نتيجه ميداد ،اكنون شــاهد حضور حدود
40ميليون كاربر ايراني در تلگرام نبوديم».
اين تحليلگر شبكههاي اجتماعي درنهايت
ميگويد« :اگر تصــور ميكنيم كه فضاي
اينترنــت با محصــوالت بومــي ،پاكتر و
قابل كنترلتر ميشــود ،تصور اشــتباهي
اســت ،همانطور كه اكنون به وضوح شاهد
هستيم».

كه در اين بين 2ماموريت هم با هم تداخل داشــتند .استيو
جورچيك ،سرپرست ناسا ،پس از پرتاب  Crew-2گفته بود:
اين پرتاب بسياري از نقاط عطف مهم را نشان ميدهد و براي
رسيدن به تعداد منظم پرتاب خدمه به ايستگاه بينالمللي
و بازگشت آنها بسيار مهم اســت .آنچه ما در ايستگا فضايي
بينالمللي انجــام ميدهيم نهتنها براي تحقيق و توســعه
فناوري روي زمين بلكه جهت آمادگي براي آنچه در آينده
انجام خواهيم داد مهم است .هدف نهايي ما اعزام فضانوردان
به مريخ اســت .بهگفته ناســا ،پيش از ايــن فضاپيماهاي
آمريكايي از زمان آپولو هرگز فرود شبانه روي آب را تجربه
نكرده بودند .اما اســپيس ايكس از ژانويه براي فرود شبانه
تحقيقات خود را شروع كرده بود و استيو استيچ ،مدير برنامه
خدمه تجاري ناسا گفته بود كه هواي شبانه مداوم و آرام در
خليج مكزيك ،مهتاب زياد و عوامل ديگر باعث ميشود كه
فرود در تاريكي به نفع خدمه باشــد :وقتي همه گزينهها را
سنجيديم ،بهنظر رسيد كه بهترين زمان براي بازگشت به
خانه ،در تاريكي و بامداد اســت .يكي از مزاياي فرود شبانه
ميتواند اين باشد كه احتماال تعداد كمتري قايق شخصي در
آن وجود دارد .اين همان مشكلي بود كه در آگوست باعث
متالشي شدن كپســول قبلي اســپيس ايكس شد .در آن
حادثه بيش از 12قايق دخالت داشتند .كپسول كرودراگون
كه خدمه نام  Resilienceرا براي آن انتخاب كرده بودند
به منطقه كيــپ كانــاورال برميگردد تا براي نخســتين
ماموريت خصوصي تاريخ اســپيس ايكس كه قرار است در
سپتامبرانجام شود ،بازسازي شود .اين شركت همچنين قرار
است درماه اكتبر دوباره فضانوردان ناسا را به ايستگاه فضايي
منتقل كند .ناســا قرارداد 5ماموريت رفت و برگشت ديگر
را با اسپيس ايكس منعقد كرده اســت .آخر هفته گذشته،
اسپيسايكس يكي از كپسولهاي كرودراگون را به همراه
4فضانورد ديگر به ايستگاه فضايي بينالمللي منتقل كرد.
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پيشبيني رسيدن قيمت اتريوم
به 10هزار دالر

برآورد يك شركت تحقيقاتي بازار رمزارزها ،از صعود چشمگير
بيتكوين و اتريوم تا پايان سال خبر ميدهد
افزايش قيمــت اتريوم و
رمزارز رشد صعودي اين رمزارز
در روزهايي كه بسياري
ديگر از ارزهاي ديجيتال مطرح ،روند
نزولي را طي ميكردنــد ،باعث ايجاد
گمانهزنيهاي بسيار درخصوص آينده
بازار اتــر در جهان شــد؛ موضوعي كه
كارشناسان مختلف درخصوص آن به
اظهارنظر پرداخته و شــرايط آينده را
براي كاربــران تشــريح كردند .برخي
كارشناسان دنياي رمزارزها بر اين باور
هستند كه اتريوم ،دومين ارز ديجيتال
ارزشمند دنيا ميتواند پس از رسيدن به
حــدود 2953دالر در روز يكشــنبه
(ديروز) كه باالتريــن قيمت تاريخ اين
رمزارز محسوب ميشــود ،به 10هزار
دالر نيز برسد .اين افزايش تقريبا 3برابري
در آينده ،در اصل مربوط ميشــود به
پيشبيني يك شركت تحقيقاتي در اين
بازار به نــام  .FundStratبه گزارش
وبسايت كويندســك ،در پايان ماه
آوريل سالجاري ميالدي كه بيتكوين
5درصد ســقوط را براي خود به ثبت
رساند ،اتريوم شاهد 40درصد افزايش
ارزش بود .بــازار اتريوم طي هفتههاي
اخير به تقريبــا 30درصد از بيتكوين
رسيده اســت .در آخرين چرخه بازار،
اتريوم توانست اين سطح را شكسته و تا
80درصد ارزش بيتكوين پيش برود.
از سوي ديگر بهنظر ميرسد كه داستان

ارزهاي ديجيتــال در حــال تغيير از
بيتكوين به اتريوم و بخشهاي ديگر
مانند ( DeFiامور مالي غيرمتمركز) و
اپليكيشــنهاي «وب معنايــي»
(  )3.0 Webاست .يكي از داليل رشد
صعودي اتريوم ،برنامههاي جديد مالي
در شبكه اين رمزارز محسوب ميشود؛
برنامههايي كه در حال توسعه هستند و
در مقايسه با سال گذشته ميالدي رشد
چشــمگيري هــم داشــتهاند .طبق
پيشبينيهــاي صور تگرفتــه اين
برنامهها ،ارزشي تقريبا 3برابري براي
اتريــوم در مقابــل بيتكويــن ايجاد
ميكنند.
شركت  FundStratدر اين خصوص
مينويسد« :از نظر حسابداري ارزهاي
ديجيتال ،اين درست مثل يك شركتي
اســت كه درآمد خود را از هزينههاي
عملياتي كمتر و بهدست آوردن سودي
كســب ميكند كه براي خريد سهام
مجدد اســتفاده ميشــود .اين بدان
معناست كه شــبكه مثل يك شركت
زماني كه هزينههاي توليــد اتريوم از
پولهاي سوختشــده حاصل از يك
تورم كاهــش پيدا كند ،ســود خواهد
برد ».شــركت  FundStratهمچنين
انتظار دارد ،بيتكوين در ســالجاري
ميالدي به 100هزار دالر و كل ارزش
بــازار ارزهاي ديجيتال بــه 5تريليون
دالر برسد.
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خبرها حكایت از بحرانیشــدن پاندمی كرونا
دارد؛ نه فقط در ایران كه در كشــورهای دیگر
هم چنین وضعیتی حاكم اســت .با جهشهای
جدید ویروس ،نگرانی از بیاثری واكسنهای
تولید شده و شیوع بیشــتر ویروس و افزایش
آمار مرگها ،باالتر رفته است .اواخر فروردین
امسال ،سازمان بهداشت جهانی اعالم كرد تا
پایان همهگیری كرونا فاصله زیادی وجود دارد
چرا كه ویروس جهشهای جدیدی داشــته و
به ســرعت در حال انتقال از كشوری به كشور
دیگر است .با این همه همین سازمان پیشبینی
كرد كه همهگیری در اوایل سال 2022به پایان
میرسد ،درحالیكه تنها حدود 7ماه به آغاز سال
جدید میالدی مانده و بسیاری از كشورها هنوز
در صف خرید واكسن نشستهاند .بنابراین بهگفته
مسعود یونسیان ،متخصص اپیدمیولوژی و استاد
دانشگاه علومپزشكی تهران ،حداقل برای ایران،
فاصله زیادی تا ایمن شــدن جمعیت و پایان
همهگیری وجــود دارد .ماجرای ایمنی جمعی
با انتشار بیشــتر ویروس در جامعه ،موضوعی
است كه از ابتدای شیوع كرونا مطرح میشد اما
از آن بهعنوان یك سناریوی منسوخ شده یاد
میكردند ،با این حال ،با گسترش هر چه بیشتر
ویروس ،در نبود داروی قطعــی و محدودیت
واكسیناسیون ،شائبههایی مبنی بر حركت به
سمت ایمنی جمعی به همان شیوه قدیمی مطرح
میشود .اما یونسیان در گفتوگو با همشهری
این موضوع را رد میكند و میگوید با توجه به
جهش ویروس و ایمننشــدن تمام مبتالیان،
نمیتوان از این طریق به ایمنی رسید.
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همشــهری در گفتوگو با متخصــص اپیدمیولــوژی ابهامات ایمنی
جمعی و تأثیرگذاری واكســن بر ســوشهای ویروس را بررسی كرد

ایمنی جمعی بدون

واکسیناسیون امکانپذیر نیست

یكتا فراهانی
خبرنگار

حتی اگــر 60درصــد جامعــه هم بیمار شــده باشــند ،بــه این
معنی نیســت كه این تعــداد در برابر ویــروس ،مصــون ماندهاند

هماكنون بیش از 14ماه از شــیوع ویروس در
كشور میگذرد ،به اعتقاد شــما ابتالی افراد،
توانسته تا حدودی ایمنی جمعی ایجاد كند؟

برای رسیدن به ایمنی جمعی ،ویروس نباید تغییر
ماهیت بدهد؛ تغییر ماهیــت ویروس ،اغلب زمانی
اتفاق میافتد كه تكثیر و انتقــال آن به افراد دیگر
باال باشد و با مدیریت نادرست بیماری و رها كردن

بسیار صحبت از ایجاد ایمنی با واكسیناسیون
میشود اما با جهشهای جدید ،ابهاماتی درباره
اثرگذاری این واكسنها مطرح شده ،چقدر این
موضوع درست است؟

توجه داشته باشیم واریانتهای جدید منجر به ایجاد
پدیده «فرار واكسن» شده است؛ یعنی واكسنی كه
برای ویروس ووهان ساخته شده ،ایمنی و پوشش
كاملی برای ویروس برزیلی ،هندی و آفریقایی ندارد.
ممكن است بعدا الزم باشد دوز یادآوری تولید شود و
در برنامه پیگیری واكسیناسیون درنظر گرفته شود.
فراموش نكنیم وقتی درصد باالیی از جامعه در اسرع
وقت واكسینه شوند ،نهتنها احتمال ابتالی این گروه
بهشــدت كاهش پیدا میكند ،بلكه درصد دیگری
از افرادی كه واكسینه نشــدهاند هم از این طریق
محافظت میشوند .بنابراین با كاهش میزان انتقال،
شانس جهش هم كمتر میشود .بنابراین طبیعتا این
مشكل خودبهخود به ســمت محدود شدن قدرت
سرایت ویروس حركت میكند.

آن ،انتشار وسیعی رخ دهد .ممكن است تغییرات در
ویروس جهشیافته آن قدر زیاد باشد كه مصونیت
ناشی از ابتال به اندازه سابق وجود نداشته باشد .در
مورد ویروس كرونا باید گفت با حدود هزاران جهشی
كه تا به حال داشته ،تغییر ماهیت جدی كه منجر
به خنثیســازی كامل ایمنی حاصل از ابتال شده
باشد ،مشاهده نشده است .همچنین بعضی از این
جهشها آنقدر خفیــف بودهاند كه منجر به تغییر
در عملكرد ویروس نشدهاند .اما جهشهای مهمی
مثل انگلیسی ،آفریقایی یا برزیلی و هندی ،میتوانند
منجر به افزایش سرایت شوند .برخی از واریانتها از
نظر ساختاری نســبت به واریانت چینی ،تغییرات
نسبتا عمدهای داشتهاند بهگونهای كه سبب ابتالی
دوباره افراد شــدهاند .باید به این موضوع هم توجه
داشت كه ایجاد ایمنی یا ایمن نشدن ،متعاقب ابتال
به بیماری پدیده صفر و صد یا سفید و سیاه مطلق

نیســت كه بتوان درباره آن نظر قطعی داد .هرچه
تغییرات ویروس بیشتر باشد ،سطح ایمنی افرادی
كه قبال به بیماری مبتال شــدهاند ،كمتر میشود.
درباره تأثیرگذاری واكســن هم باید گفت كه قطعا
میتواند ایمنی ایجاد كند .شواهد و تحقیقات نشان
میدهد كه واكســنها مؤثر هســتند ،مثال همین
واكسیناســیون توانســته بیماری را در انگلستان
كنترل كند .این در حالی است كه هنوز تمام افراد
دوز دوم را نگرفتهاند .هر قــدر درصد ایمنی باالتر
برود ،به پدیده ایمنی جمعی هم نزدیكتر میشویم.

در شرایطی كه در ایران هنوز حتی
برای بخــش قابل مالحظــهای از
جمعیت ،واكسن تامین نشده و فاصله
زیادی با واكسیناسیون عمومی وجود
دارد ،خیلی زود است كه منتظر نتایج
واكسیناسیون باشیم

هماكنون و در شرایطی كه در ایران هنوز حتی برای
بخش قابل مالحظهای از جمعیت ،واكســن تامین
نشده و فاصله زیادی با واكسیناسیون عمومی وجود
دارد ،خیلی زود است منتظر نتایج واكسیناسیون

باشیم .شاید یكی از دالیلی كه قبل از ورود ویروس
انگلیسی سرایت بیماری تا حدودی كمتر شده بود،
مبتال شدن حدود 20تا 30درصد مردم به كرونا بود
كه منجر به ایجاد مصونیت شــد و سرعت بیماری
بعد از پیك سوم را متوقف كرد .اما با ورود ویروس

در مورد ایران چه بــرآوردی از ایمنی جمعی با
واكسن دارید؟

چرا بیماران ممكن است دوباره مبتال شوند؟

گزارش همشهری از تأثیرات روانی و اجتماعی ناشی از تداوم همهگیری ویروس كرونا در پیكچهارم بیماری

فروپاشی روح جمعی در تداوم شیوع
امیر حسین جاللی،روانپزشک :وقتی مردم بعد از تحمل شرایط سخت قرنطینه هیچ نتیجه و محصولی جز آمار فزاینده
مرگومیر و اعمال دوباره محدودیتها ،نمیبینند بهطور طبیعی دچار خشم و اضطراب میشوند

آرزو امیرخانی /خبرنگار14 :ماه پیش كه پای
ویروس كرونا به مرزهــای ایران رســید ،ایرانیان،
شرایط مشابهی با مردم كشــورهای درگیر ویروس
داشتند .آن زمان همه مسافران یك كشتی بودیم و
شیوع ویروس ،رنج و درد كمتری برای همه داشت.
حاال اما با گذشت بیش از یكســال ،با وخیمشدن
دوباره اوضاع ،در شــرایطی كه هنوز واكسیناسیون
عمومی شروع نشده و داروی مؤثری هم تولید نشده،
ایرانیان ،بیش از گذشــته خود را محبوس در دایره
كوچكی میبینند كه به این زودیها هم راه فراری
نخواهند داشــت .پیكچهارم مدتی است كه شروع
شده و دوباره كالنشــهرها را به وضعیت پاییز سال
گذشته برگردانده است .كركرههای مغازهها بار دیگر
پایین رفته ،كسبوكارها مختل شده و مردم نگران
از جهشهای جدید ویروساند .خبرها هم نشــان
از خســتگی و ناتوانی كادر درمــان در برابر افزایش
چندبرابری بیماران میدهد .این در حالی است كه
تابآوری جامعه بدون داشتن چشمانداز امیدبخشی
به آینده بهشــدت كاهش یافته اســت .با ادامهدار
بودن پیكچهــارم بیمــاری ،در وضعیتی كه مردم
چشــماندازی از آینده ندارند و نمیدانند در جنگ
ن هستند ،سردرگم
نابرابر با كرونا ،برنده یا بازنده میدا 
شدهاند و تابآوریشان پایین رفته است.
توان اجتماعی و اقتصادی مردم كم شده

جهشیافته ،دوباره با افزایــش ابتال و مرگ مواجه
شدیم .هر چند كه ترددهای بســیار ،تجمعها و...
كمك زیادی به سرعت گرفتن روند شیوع كرد .بر
همین اساس باید سرعت واكسیناسیون در كشور
بسیار باال باشد و اولویت اصلی كشور عالوه بر رعایت
اقدامات بهداشتی پیشــگیرانه دیگر ،تهیه و تزریق
واكسن باشد .باید به این موضوع هم توجه كرد كه در
نبود داروی مؤثر ،طوالنی شدن اقدامات پیشگیری،
منجر به خستگی مردم میشــود بنابراین تنها راه
مقابله با بیماری ،واكسیناسیون است .اما از آنجایی
كه ویروس جهش پیدا میكند ،باید اصول بهداشتی
هم رعایت شود.

توجه داشته باشــیم قرار نیست در هر پیكی60 ،تا
70درصد مردم مبتال شــوند تا ایمن شــوند .اگر
ایمنی حاصل از ابتال پایدار باشــد از ابتدای شیوع
تاكنون هم اگر 60تا 70درصد مبتال شــده باشند،
ایمنی ایجاد میشود .اما در ارتباط با كرونا 3مسئله
مطرح است ،یكی اینكه باید پس از ابتال ایمنی ایجاد
شود و دوم اینکه ،ایمنی پایدار باشد .همچنین نباید
ویروس تغییر ماهیت دهد .نكتهای كه وجود دارد
این است كه مشخص نیســت میزان پایداری آنتی
بادی در بدن چقدر است و برای پاسخ به این سؤال،
باید مدت زمان بیشــتری از ابتال بگذرد .بنابراین
حتی اگر 60درصد جامعه هم بیمار شــده باشند،
به این معنی نیست كه این تعداد در برابر ویروس،
مصون ماندهاند.

بهطور كلی ،در هیچ جای دنیا ،از اســتراتژی آزاد
گذاشــتن ابتالی مردم برای مصونیتشان در برابر
پاندمی كووید19 -استفاده نشــده است.البته در
ابتدای شــیوع ،در سوئد و انگلســتان از این شیوه
اشتباه استفاده شد كه بالفاصله از مردم عذرخواهی
كردند و دولتها مانــع از ادامه این روند شــدند.
بنابراین مفهوم ایمنی جمعی بهعنوان یك استراتژی
فقط با واكسیناسیون قابلاجرا و پذیرفتنی است .هر
چند در گذشته از این شیوه استفاده میشد.

با این توضیحات بهطور كلی چطور باید در برابر
ویروس كرونا به ایمنی رســید؟ واكسن چقدر
میتواند تأثیرگذار باشد؟
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در نبود واكســن ،در هر پیك باید درصد قابل
توجهی از مردم مبتال شوند تا ایمنی ایجاد شود؟

چه زمانی میتوان گفت یك جمعیت به ایمنی
جمعی در برابر ویروس رسیدهاند؟

به هر حال اینكه در پاندمی ،عدهای به ناچار مبتال
شوند و در برابر بیماری به مصونیت برسند ،موضوعی
اجتنابناپذیر است ،هر چند كه دولتها این اجازه را
ندارند كه در پیشگیری از شیوع مداخلهای نكنند و
بگذارند مردم از طریق ایمنی جمعی ،مصونیت پیدا
كنند .اما شــاید به دالیلی مثل ناتوانی در مدیریت
درست اپیدمی ،در بعضی كشورها این اتفاق افتاده
باشد .نمونه بارز آن ،كشور برزیل است كه اقدامات
الزم برای مهار بیماری انجام نداد و اجازه داد درصد
باالیی از جامعه درگیر كرونا شوند.

آمار بهبودیافتگانتا دیروز

اماناهلل قراییمقدم جامعهشناس است و در تحلیل
شرایط فعلی جامعه در دور سوم قرنطینهها بر ایجاد
امید در جامعه تأكید میكند و به همشهری میگوید:
«تــابآوری در یك جامعــه ابعاد مختلفــی دارد.
مهمترین بعد آن برنامهریــزی حاكمیت و دولتها
در ایجاد اعتماد و امید اســت .وقتی امید به بهبود
شرایط و شفافیت در برنامههای عملی وجود داشته

باشد امید به بهبود و به همان اندازه انگیزه همكاری
در مردم رشد خواهد كرد ».بهگفته او ،جامعه ایرانی
پس از عبور از دور اول و دوم قرنطینه با ناامیدی وارد
دور سوم شده است.
دوام چرخه خشم و خشونت در جامعه از موضوعات
مهمی است كه این جامعهشناس به آن اشاره میكند:
«این سرخوردگی و ناامیدی در بسیاری از جنبهها
تولید خشم میكند و خشم ،خشونت میزاید .به این
ترتیب چرخه خشونت از نهاد خانواده به جامعه تسری
پیدا میكند .افزایش خشــونت نهتنها سرمایههای
مهم اجتماعی مثل امید و امنیــت را از بین میبرد،
به لحاظ فیزیكی هم آمار بزه و جرم و جنایت را باال
میبرد ».بهگفته قراییمقدم ،در چنین شرایطی روح
جمعی كه مثل اكســیژن برای بقای جامعه حیاتی
و الزم اســت و پیوندهای محكمی را ایجاد میكند
دچار فروپاشیدگی میشود .این جامعهشناس تأكید
میكند كه درصورت ادامه این روند بدون اقدام جدی
و عملــی حاكمیت ،بهطور حتم شــاهد اعتراضاتی
خواهیم بود .توان اجتماعــی و اقتصادی مردم رو به
كاهش گذاشته اســت .وقتی شرایط قرنطینه بدون
همدلی و مســاعدتهای دولتی برقرار میشــود،
مردمی كه درگیر معاش خود هستند نهتنها با شرایط
قرنطینه همراه نمیشوند و تمكین نخواهند كرد بلكه
موج اعتراضات هم گسترده خواهد شد .او به خاموشی
بدنه اصلی اقتصاد كشور اشاره میكند« :به هر حال
بازار در جامعه ایرانی بدنه اصلی اقتصاد كشور است.
وقتی بازار تعطیل میشــود بدنه اصلی اقتصاد رو به
خاموشی میگذارد و این بهخودی خود نشانههای
واضحی از اعالم نارضایتی در پی خواهد داشت».
نیره توكلی ،جامعهشناس هم در اینباره به همشهری
میگوید« :ما بیشــتر از هر موضــوع دیگری نیاز به
اعتماد عمومی داریم .این نیازی است كه در شرایط

فعلی باید با فوریت به آن توجه و برای رسیدن به آن
اقدام عملی انجام شود .سوءمدیریتها موجب از بین
رفتن اعتماد عمومی در جامعه شده است .نبود اعتماد
ناامیدی و بیانگیزگی را بهدنبال میآورد ».بهگفته
او ،در بحــران كرونا بهویژه موج چهارم ،مســئوالن
میتوانستند با برنامهریزی بموقع و اقدامات مؤثر قبل
از سال نو از شروع موج و احتمال قرنطینه جلوگیری
كنند اما از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی كردند.
خستگی ،فرسودگی و انكار

سر باز زدن افراد در رعایت انواع و اقسام پروتكلهای
بهداشتی و رعایت فاصلههای اجتماعی ،نشانههای
واضحی از خستگی و فرسودگی مردم در موج چهارم
كرونا است .امیرحسین جاللی ،روانپزشك در توضیح
این شرایط میگوید« :فرسودگی ،خستگی و كاهش
سطح تابآوری و تحمل مردم در شرایط قرنطینه و
رعایت انواع پروتكلهای بهداشتی و ...نتیجه پیك
چهارم است .یك كشــاورز ســختی كار را به جان
میخرد ،ماهها انتظار میكشــد ،بیخوابی را تحمل
میكند به این امید كه سرانجام محصولی را ببیند.
مردم وقتی بعد از تحمل شرایط سخت قرنطینه هیچ
نتیجه و محصولی جز آمار فزاینده مرگومیر و اعمال
دوباره محدودیتها نمیبینند بهطور طبیعی دچار
خشم و اضطراب میشوند .خشم احساسی است كه
گاهی ما به جای منابع بیرونی آن را متوجه خودمان
میكنیم و دست به انكار میزنیم ».بهگفته او ،انسان
ش از اندازه ،دست به انكار میزند.
در شرایط فشار بی 
مثل همین شــرایطی كه تعداد فوتیهای روزانه را
نادیده بگیریم و زندگی عادی را ادامه دهیم .افراد در
برابر یكبار مرگ و یكبار شــیون پذیرش بیشتری
دارند تا مرگ وشــیونی كه قرار است بهطور دائمی
اتفاق بیفتد .او در ادامه توضیح میدهد« :شاید یكی

ابتال به بیماری كرونا در بعضی افراد احتماال باعث
ایجاد پادتن یا ایمنی ســلولی در آنها نمیشود ،از
ســوی دیگر ،تمام پادتنها هم ماهیت پیشگیرانه
ندارند .بعضی از آنها تنها ماهیت «نشان دادن تماس
بدن با ویروس» را دارند یا فقط تب ناشــی از ورود
عفونت به بدن را نشان میدهند .اما بعضی پادتنها
خنثیكننده هســتند ،یعنی میكروب و ویروس را
هم میتوانند از بین ببرنــد .بنابراین علت ابتالی
مجدد در افــرادی كه دوبار یا حتی بیشــتر به این
بیماری مبتال شدهاند این است كه یا سیستم ایمنی
آنها به اندازه كافی تحریك نشده ،یا مصونیت ایجاد
شده اما در طول زمان كمرنگ شده و ممكن است
ویروس جدید تفاوت زیادی با ویروس قبلی داشته
به همین دلیل آنتیبادی نتوانســته ویروس جدید
را خنثی كند.

از اقدامات مؤثر همین باشد كه رسانهها انگشت اتهام دلیل آن اعتمادسازی حكومتها و همراهی با مردم
را از سوی مردم بردارند .حتی پیام «مردم دولتها را در حل مشــكالت و عبور از بحرانهاســت ».دبیر
رهاكنید و برای مراقبت از خود به فكر باشید» هم به انجمن حمایت از ســامت روان جامعه بینظمی و
ضدخودش تبدیل شده است .در واقع رسانهها در این بههمریختن روتین زندگی و زیســت مشــترك در
شرایط باید بیشتر یقه دولتها را بگیرند و در كنار آن كنار هم طی مــدت زمان طوالنی ،بدون داشــتن
زمانهایی برای تفریح ،دورهمی ،سفر و ...را از عوامل
به مردم پیشنهاد بدهند».
مهم بــروز بســیاری از
اما آیا این بــاور عمومی
اختالالت روانی میداند:
كه چشــماندازی برای
«ما در عصر كرونا بهطور
عبور از این بحران وجود
ندارد میتواند ما را از این ناصر قاسمزاده دبیر انجمن حمایت محسوسی شاهد افزایش
اختالفــات زناشــویی،
طوفان به ساحل سالمت
برساند؟ این روانپزشك از ســامت روان جامعه  :ما در عصر افســردگی ،اضطــراب
در پاســخ به این سؤال کرونا به طور محسوسی شاهد افزایش و وسواس هســتیم اما از
آنجا كه سیســتم مدونی
میگویــد« :اگــر
پیك اختالفات زناشــویی ،افســردگی،
بــرای بررســی و تهیه و
پنجمی در پاییز داشته
باشــیم ،بهخصوص كه اضطراب و وسواس هســتیم اما از تدوین آمــار نداریم تنها
شــرایط اقتصــادی هم آنجا که سیستم مدونی برای بررسی باید به مراجعات كلینیكی
بســنده كنیم ».بهگفته
چشــمانداز امیدبخشی
ندارد ،باید منتظر عواقب و تهیه و تدوین آمار نداریم تنها باید او ،بخــش قابلتوجهی از
جامعه مــا دانشآموزان
غیر قا بلپیشبینــی به مراجعات کلینیکی بسنده کنیم
هســتند .كــودكان و
باشــیم ».جاللی اضافه
میكند« :در شــرایطی كه حاكمیت باید مسئولیت نوجوانانــی كه بیش از یكســال اســت در جامعه
خود را در قبال مردم انجام دهد بــه دالیل واهی از همساالن خود حضور ندارند ،بازی نمیكنند ،آموزش
زیر بار مسئولیت آن شــانه خالی میكند .نمیتوان حضوری ندارند و شــادابی الزم را از دست دادهاند.
انتظار داشت كه جامعه واكنشهای اعتراضی نداشته خانههایی كه تبدیل به مدرسه شده و پدر و مادرهایی
باشد .شــرایط قرنطینه باعث بههمخوردن روتین كه عالوه بر نقش والدگری نقش معلم را هم بهعهده
و نظم همیشگی زندگیها شده اســت .ماندگاری دارند .او از نبود نسخه واحدی برای مدیریت مشكالت
طوالنیمــدت در خانــه ،از دســت دادن فرصت روحی و روانی مردم در شرایط بحرانی ،انتقاد میكند
دیدوبازدیدها ،دورهمیها و سفرها ،همه این عوامل و میگوید «:متولیان بسیاری در موضوع بهداشت و
زمینه بروز افســردگی و انواع بیماریها و اختالالت ســامت روان وجود دارند اما اقدام مؤثری تاكنون
در این زمینه صورت نگرفته است .باید تصدیگری
روانی را ایجاد كرده است».
دولت را در ایــن زمینه كم كرد و دســت نهادهای
نبود نسخهای برای مدیریت مشكالت روانی در مردمی را باز گذاشت تا كارشناسان و متخصصان با
نظارتهای دولت دستورالعمل واحدی را تهیه و به
دوره بحران
ناصر قاســمزاده ،دبیر انجمن حمایت از ســامت مردم ارائه كنند».
روان جامعه نیز در تشــریح وضعیت به همشــهری
ظهور روابط مجازی
میگوید« :حلقه گمشده اعتماد عمومی است .اگر
در جوامع توســعهیافته اجرای قرنطینه با حمایت و آمارهای رسمی و غیررسمی موجود نشان از افزایش
بروز مشكالت خانوادگی ،طالق و ...در دوران كرونا
همراهی مردم با این شرایط همراه است ،مهمترین
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ورود محموله
يك ميليون دوزي واكسن كرونا
از سوي هالل احمر
محموله يك ميليون دوزي واكسن كرونا از سوي هالل
احمر ديروز وارد كشور شد .محمدحسن قوسيانمقدم
در توضيح بيشتر به ايسنا گفت «:اين محموله واكسن،
به وزارت بهداشت تحويل داده خواهد شد ».او با اشاره
به ســختيهاي تهيه و خريد واكســن از كشورهاي
خارجي گفت« :با توجه به شرايط موجود امكان تهيه
واكسن بسيار دشوار است .با وجود اين جمعيت هالل
احمر پيگيريهاي ويژهاي را براي تهيه واكسن انجام
داده و انجام خواهد داد» قوســيان گفت«:پول يك
ميليون دوز واكســن كرونا از ســوي جمعيت هالل
احمر پرداخت شــده و هماكنون اينطور نيست كه
هــال احمر پولي داده باشــد اما واكســني تحويل
نگرفته باشد».

آغاز واكسيناسيون
جمعيت عمومي از مهرماه
معاون بهداشت وزارت بهداشــت از آغاز فاز چهارم
و عمومي واكسيناســيون عليه كرونا در كشــور با
جمعيتي حدود  ۴۰ميليون نفــر از مهرماه خبر داد.
به گزارش ايسنا ،عليرضا رئيسي توضيح داد« :تا آن
زمان ،حجم قابل توجهي از واكسنهاي داخلي ،در
اختيار ما قرار دارد و گروه هدف ما در فاز  ۴حدود ۴۰
ميليون نفر هســتند و در اين فاز ،تمام توان بسيج،
هالل احمر و وزارت بهداشت بايد بهكار گرفته شود.
شايد كمي دير نسبت به كشــورهاي پيشرفته دنيا
واكسيناسيون را بهخاطر بدعهديهاي شركتهاي
ســازنده آغاز كرديم ،امــا مطمئن باشــيد يكي از
نخستين كشورهايي هســتيم كه واكسيناسيون را
به پايان ميرسانيم».

8500تخت بيمارستاني تهران
در اختيار بيماران كرونايي
معاون درمان ســتاد مقابله با كروناي استان تهران با
اشــاره به اينكه هنوز در قله پيك چهارم قرار داريم
گفت« :هماكنــون  ۸هزار و  ۵۰۰تخــت از  ۱۰هزار
تختي كه در اســتان تهران وجــود دارد به بيماران
كرونايي اختصاص يافته است ».نادر توكلي به فارس
گفت« :وضعيت تختهاي مورد نياز بيماران كرونايي
مناسب اســت و هر شخصي در اســتان تهران كه با
توصيه پزشك متخصص نياز به تخت دارد ميتواند
با ســامانه 6070تماس بگيرد و براساس آن منطقه
زندگــي نزديك ترين بيمارســتان بــه آنها معرفي
ميشود .نام بيمار به بيمارستان داده ميشود و بيمار
در بيمارســتان مذكور جايابي ميشود ».بهگفته او،
ظرفيت در اســتان تهران حدود  ۱۰هزار تخت براي
بيماران كرونايي است و هماكنون  ۸هزار و  ۵۰۰تخت
مورد استفاده بيماران بستري قرار گرفته است .ضمن
اينكه هنوز در قله پيك چهــارم كرونا قرار داريم و از
تعداد بيماران كم نشده است.

دارد .محمدرضا رجبیشكیب پزشك و زوج درمانگر
در اینباره به همشــهری میگوید « :تعادل ما در
روابط اجتماعی دچار آسیب شده است .ما در دوران
كرونا با افرادی كه زمان كمتری را با آنها ســپری
میكردیم ،زمان بیشتری میگذرانیم و با افرادی
كه زمان طوالنیتــری در ارتباط بودیم مثل حلقه
همكاران زمان كمتری را گذراندیم .این فاصله حتی
از نظر فیزیكی هم باید در تعادل قرار بگیرد تا آرامش
روانی انســان برقرار شــود .ما در روابط اجتماعی
بهدنبال حفظ این تعادل و كسب آرامش هستیم.
قرنطینه باعث شده این تعادل دچار بینظمی شود
و به همان نسبت سطح تعارض و اصطكاك افراد هم
افزایش یافته است ».رجبیشكیب ادامه میدهد:
«افزایش ســطح تعارضات فقط با درنظر گرفتن
افزایش مراجعات كلینیكی نیست .در همه كشورها
از جمله چین و انگلستان آمار طالق افزایش پیدا
كرده است .در این رابطه باید فاكتورهای اقتصادی
را هم در باال رفتن آمار طالق در نظر گرفت كه در
دوران قرنطینه به شــكل محسوسی افزایش پیدا
كرده و زوجها را بهســوی جدایی سوق میدهد».
بهگفته او عامل مهم دیگر در روند افزایشــی این
آمار ،میزان حمایت شبكههای فامیلی و اجتماعی
بوده است كه در دوران كرونا از دست رفته و همین
عامل هم تابآوری افراد را كم و كمتر میكند .این
زوجدرمانگر با اشاره به افزایش بروز خشونتهای
خانگی توضیح میدهــد « :نكته دیگــر افزایش
سطح خشونت خانگی است .یكی از عوامل افزایش
خشونتها بار سنگینی است كه روی دوش مادران
در دوران كرونا گذاشته شده است .تعطیلی مدارس
و آموزش آنالیــن این اســترس را افزایش داده و
امكان بروز خشم و خشونت یا سوءرفتارها را بیشتر
كرده اســت ،از ســوی دیگر روابط فرازناشویی یا
همان خیانتهایی كه در بستر فضای مجازی اتفاق
میافتد افزایش پیدا كرده اســت .در شرایط كرونا
و قرنطینه افراد زمان بیشــتری را با وسایل ارتباط
جمعی در فضای مجازی و آنالین سپری میكنند
و به همان میزان ظهور روابط مجازی كه موازی با
رابطه زناشویی است نیز بستر آمادهای پیدا كرده
است».

جامعه ،ظرفيت اندوه جديد را ندارد

2دهه 10 ،چهره

سواي مسائل حاشيهاي مربوط به اسپانسر برنامهماه عسل ،يكي از عوامل اثرگذار در
تعطيلي اين برنامه ،ريزش مخاطبان بود .از همان زمان شروع اين برنامه ،از آنجا كه بر
پايه ياريگري از مردم همراه با شفقت و رقت قرار داشت ،قابل پيشبيني بود كه ادامهدار
نخواهد بود .بــراي درك بهتر موضوع ،تصور كنيد كه من 4بار بــا گريه و زاري براي
كمكگرفتن به شما رجوع ميكنم ،اگر براي مرتبه پنجم با همان حالت به شما مراجعه
كنم ،شما ديگر حاضر به كمك و ياري به من از سر رغبت و حالتي خوشايند نخواهيد
بود .درواقع ،پايه تقاضايي كه بر شادماني باشد ،ادامه پيدا خواهد كرد ،اما تقاضايي كه
همراه با رقت و افسردگي باشد ،حتماً با ريزش مخاطب و تعطيلي مواجه خواهد شد.

۲دهه سريالســازي د ر ماه رمضان ،چهرهها و شــخصيتهاي ماندگاري به قاب
ن ماه سنت شده و فرصتي است
تلويزيون هديه داده .حاال ديگر سريالسازي در اي 
براي رقابت بين شبكهها ،بازيگران و كارگردانان .از بين اين سريالها ،چهره عدهاي
سيدجالل سريال
بيشتر ديده شــده و در يادها مانده ،مثال آتيال پسياني در نقش
ِ
«گمگشته» در سال  ،80يا بهاره افشاري در سال  ،84بهعنوان نخستين شيطا ن ماه
رمضاني كه موجي از مجموعههاي ماوراييسازي در رمضان را راه انداخت ،يا محمد
كاسبي سريال «صاحبدالن» در سال 85كه نقش جليل را ايفا كرد.

چرا برنامهماه عسل و برنامههاي شبيه آن
جذابيتشان را بين مخاطبان از دست دادند؟
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شبهاي فوتبالي

برگزاري ليگ قهرمانان د ر ماه رمضان ،خاطرات
سالهاي نهچندان دور را زنده كرد

بازيگران و كارگردانان ماندگار سريالهاي
ن سالهاي گذشته
تلويزيوني درماه مبارک رمضا 
چه كساني بودند؟

مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا هميشه از بهمنماه استارت ميخورد اما كرونا
باعث شد تا بازيهاي اين فصل از فروردينماه استارت بخورد .همين اتفاق بهماه
رمضان امســال حا لوهواي فوتبالي داده و باعث شده برخي از خاطرات سالهاي
گذشته زنده شود .مهمتر اينكه بهواسطه برگزاري اين رقابتها در هند ،عربستان
و امارات ،بازيها به ساعات پاياني شب افتاده و جذابيت اين فصل ليگ قهرمانان را
براي هواداران فوتبال در ايران چند برابر كرده .جدا از ليگ قهرمانان آسيا ،نيمهنهايي
ليگ قهرمانان اروپا هم ب ه ماه رمضان امسال افتاد؛ جايي كه رئال و چلسي از يكسو و
پاريس و سيتي از سوي ديگر براي فيناليستشدن بايد با هم روبهرو شوند.
15
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چرا برنامههاي رمضان ديگر پرمخاطب نيستند؟

فرارسريالیمخاطب
از پایتلويزيون

نظرسنجي از كارشناسان
درباره داليل كاهش آمار بينندههاي
سريالهاي تلويزيوني درماهرمضان
سالهاي متوالي است كه خيابانها پس از افطار به شوق تماشاي
سميرا مصطفينژاد
مجموعههاي تلويزيونــي ويژه ماهرمضان خالي نميشــوند.
روزنامهنگار
امسال اگرچه به لطف آغاز موج چهارم همهگيري كرونا ،تردد در
خيابانهاي شهر در ساعتي خاص ممنوع شده است ،اما اين تأثيري بر بازگشت سريالهايماهرمضان به
دوران اوجي كه در دهه 80تجربه كردند ندارد .سال گذشته مشابه سالهاي قبلتر استقبال چنداني از
سريالهايي كه ويژهماهرمضان ساخته ميشوند نشد .ساخت سريالهاي مناسبتي حدودا از دهه 70آغاز
شد و به اعتقاد كارشناسان و منتقدان ،همان دهه و دهه بعدي دوران طاليي سريالسازيهاي مناسبتي و
بهطور كلي سريالسازي در صداوسيما بوده است .پس از آن به مرور افزايش رقبايي مانند شبكههاي نمايش
خانگي ،تلويزيونهاي ماهوارهاي و همزمان افزايش روند تجاريسازي،عالوه بر تغيير ذائقه مخاطبان ،به
كاهش كيفيت ساخت و پرداخت سريالهاي صداوسيما منجر شد و در نتيجه كيفيت سريالها افت پيدا
كرد و با ريزش مخاطب مواجه شدند .بهگفته رضا نصيريشهرضايي ،تهيهكننده ،نظرسنجيهاي سازمان
صداوسيما هم اين ريزش مخاطب و كاهش محبوبيت را تأييد ميكنند ،اما چرا چنين شد؟ چگونه دوران
طاليي ساخت سريالهايي با محبوبيت سريالهاي «خانهبهدوش»« ،ميوه ممنوعه»« ،صاحبدالن» يا «او
يك فرشته بود» در عرض 2دهه به پايان رسيد؟ حميد ضياييپرور استاد ارتباطات ،مازيار معاوني منتقد و
رضا نصيري تهيهكننده به اين پرسش پاسخ دادهاند.
فرار نخبگان از صداوسيما
حميد ضياييپرور؛ پژوهشگر و استاد ارتباطات:

از نظر من كاهش محبوبيت ســريالهايماه رمضان و
بهطور كلي سريالهاي توليد صداوسيما تا حد زيادي
ناشي از فرار نخبگاني از بدنه صداوسيما ،افت سناريوها
و بازيگران شاخص و كارگردانان شاخص در صداوسيما
است .البته فضاهاي مجازي و رقباي وياودي هم مؤثر
بودهاند اما تأثير اصلــي را همچنان معتقدم كه نيروي
گريز از مركز صداوســيما داشــته اســت در ارتباط با
نخبگان حوزه فيلم و ســريال .محدوديتهاي بيش از
اندازه و خط قرمزهايي كه صداوسيما براي خود درنظر
گرفته اســت،اصليترين دليل اين جريان فرار است.
مشكل بودجه هميشه وجود داشته است ،اما به هرحال
از محل تبليغات يا دولت اين بودجه تامين ميشود،اما
مهمترين نكته ،ضعف مديريتي حاكم بر صداوسيماست
كه منجر به اين شــده تا بدنه نخبگاني حــوزه فيلم و
سريال در صداوسيما از اين رسانه دوري كنند .اين قضيه
منجر به افت كيفيت محصوالت صداوسيما شده است و
همچنان با تكرار يا دست بردن به گنجينههاي تاريخي
صداوسيما سعي میشود مخاطب را پاي تلويزيون نگه
دارند .اما خود من حدود يك سال است كه تقريبا كمتر
جذب برنامههاي صداوسيما ميشــوم .آخرين برنامه
توليد صداوســيما برنامه «نود» بود كه آن را هم از ما
گرفتند و ديگر كال ارتباط من با تلويزيون قطع شد.
رقباي سرسخت در غياب نامهاي بزرگ

مازيار معاوني؛ منتقد تلويزيون و ســينما :داليل
متعددي براي توضيح افت محبوبيت ســريالهاي
ماهرمضان وجــود دارد؛ اول اينكه رســانه تلويزيون

در كل جهان و نه فقط در كشور ما ،موقعيت پيشين
خود را از دست داده است .همزمان رسانههاي رقيب
قدرتمندي هم ظهور كردهاند مانند شبكههاي نمايش
خانگي داخلي يــا در مقياس جهاني انواع و اقســام
تلويزيونهاي ماهوارهاي كه امــواج آنها كل جهان
را پوشش داده اســت و يا مجموعههاي چندفصلي
بينالمللي كه حاصل عصر طاليي سريالسازي است
كه از 15يا 16سال پيش آغاز شده است .اينها همگي
رقباي بسيار قدرتمندي هســتند براي سريالهاي
تلويزيوني كشــور ما .در دهههای 70و  80که آغاز و
اوج سريالسازي رمضاني در كشور به شمار ميرود،
چنين رقبايي براي صداوسيما وجود نداشتند .حضور
اين رقبا باعث ميشود كه ميزان قابلتوجهي ريزش
بيننده داشته باشــيم و خاطره مشترك نمايشي كه
ما بهعنوان نسلهاي قديميتر در دهههاي گذشته
تجربه كرديم از بيــن برود؛ مثال همــه ما مجموعه
«امام علي» را ديدهايم ،يا «در پناه تو»،يا «زير تيغ».
امروز اما از نســل دهه 80به بعد كمتــر نمونهاي را
ميتوان پيدا كرد كه به تجربه مشــترك نمايشــي
تبديل شده باشد .نهايت تجربه مشتركشان را شايد
با ارفاق بتوان سريال «پايتخت» دانست .عامل دوم
اين اســت كه تلويزيون به درســتي از سرمايههايي
كه دراختيار داشــته،از افرادي كه در اين حوزه كار
كرده و شناختهشدهاند و حتي نامشان برند محسوب
ميشود استفاده نكرده است ،بهويژه براي سريالهاي
مناسبتيماهرمضان .براي مثال رضا عطاران به داليل
مختلفي سالهاست كه از تلويزيون فاصله گرفته ،در
حاليكه بسياري از سريالهاي خاطرهانگيز تلويزيون
ساخته او است .حســن فتحي هم به همين ترتيب

امروز فيلمسازاني
براي صداوسيما
سريالهاي مناسبتي
ميسازند كه كارهاي
شاخص داشتهاند،
اين يعني فيلمساز
كارش را بلد است،
پس چيز ديگري در
اين ميان تغيير كرده
كه منجر به افت
كيفيت و محبوبيت
سريالها شده
است؛ اين همان
ي است
تجاريساز 

تقريبا ارتباط خود را قطع كرده و بيشتر با شبكههاي
نمايش خانگي همكاري ميكنــد .اينها افراد مهمي
هستند كه نامشان با تلويزيون پيوند خورده بود براي
توليد آثار مناســبتي رمضان اما اكنون ديگر حضور
ندارند .دليل ديگر اين اســت كه ژانرهايي كه براي
برنامههاي مناســبتي استفاده ميشــوند ،ژانرهاي
محدودي هستند؛ مثال زماني بحث اين بود كه همه
طنز بســازند ،يا ماورايي بســازند يا معناگرا .نمونه
اين روند محدودســازي را در سريالهاي امسال هم
ميتوان مشاهده كرد.
ســاخت ســريال مناســبتي براي ماهرمضان دچار
نوعي سوءبرداشت شده اســت .بخشي از ماهرمضان
بــا معنويت آميخته اســت و بخشهــاي ديگر اين
ماه ميتواند با ژانرهاي مختلفي آميخته باشــد .در
سريالســازي مناسبتي ژانرهاي بســيار محدودي
مورداستفاده قرارميگيرند و اين مخاطب را خسته
ميكنــد .هيچ جا قانوني نوشــته نشــده كه بگويد
كسي حق ندارد در ماهرمضان سريال پليسي بسازد.
نكته آخر اين اســت كه تلويزيون با پخش هر شب
سريالها ،روندي كه از سال  87يا 88به آن رو آورده
اســت ،خود مخاطبانش را از پخش ســريال دلزده
كرده اســت .اگر آن محدوديت قبلي كه ســريالها
هفتگي يا يك شب درميان پخش ميشدند را رعايت
ميكرد ،مخاطبانش تا اين اندازه نسبت به سريالها
دلزده نميشدند و ســريال تا اين اندازه به موضوعي
پيشپاافتاده و دمدستي تبديل نميشد.
تجاريسازي و حذف رقابت؛ بالي جان
سريالسازي
رضا نصيريشهرضايي؛تهيهكننده :افت كيفيت

ســريالهاي صداوســيما امري مشــخص است و
ي ماهرمضان هم از اين امر مستثني نيستند.
سريالها 
ســريالهاي صداوســيما ،هم در بخــش فيلمنامه
بهشدت ضعيف شــدهاند و هم در پرداختهاي فني
و تكنيكي .بهنظر من اين افت از آنرو رخ داده است
كه زمان كافي براي تهيه ،تحقيق و فيلمنامهنويسي
تخصيص داده نميشــود و پرداخت هــم به لحاظ
كارگرداني بســيار ضعيفتر شده اســت .ما دههاي
را داشــتيم كه ســريالهاي ماهرمضــان منجر به
خلوتشــدن خيابانها ميشــد و مردم به شــوق
تماشاي ســريالهاي بعد از افطار تا ساعت 11شب
پاي تلويزيون مينشســتند و با اقبال ســريالها را
دنبال ميكردند امــا اكنون متأســفانه هيچيك از
متنها يا سريالها نتوانستهاند مردم را مانند گذشته
درگير كنند .االن حتي درنظرسنجيهايي كه خود

صداوســيما انجام ميدهد هم برنامههاي تركيبي با
اقبال بيشتري مواجه ميشوند و هميشه درصد بيننده
بيشتري را به نسبت سريالها بهخود جذب ميكنند.
اين نشــان از افت كيفيت توليد دارد .نكته ديگري
كه از نظر من باعــث افت محبوبيــت و كيفيت اين
سريالهاســت ،تمركز بيش از اندازه روي سيمافيلم
است .در گذشته سيمافيلم سريالهايي فاخر توليد
ميكرد و شبكهها هم در سويي ديگر با يكديگر رقابت
داشــتند ،گروه فيلم و سريال هر شــبكه پويا بود و
محصوالتي كه توليد ميكردند به لحاظ كيفي نسبت
به توليدات امروز بسيار باالتر بودند .اما امروز تمركزي
بيش از اندازه بر سيمافيلم بهوجود آمده كه هم سطح
فيلمنامهنويسي را افت داده و هم رقابت ميان شبكهها
را كاهش داده است .اين خود براي صداوسيما به يك
معضل تبديل شده است.
تغيير ذائقه مخاطب هــم ميتواند بر افت محبوبيت
سريالهاي رمضان تأثيرگذار باشد .هرچه سالهاي
بيشتري ميگذرند ،مخاطبان با محصوالت و محتواي
متنوعتري مواجه ميشــوند و خوراكشان هم تغيير
پيدا ميكند اما واقعيت اين اســت كه كار باكيفيت
هيچوقت مخاطب خود را از دســت نميدهد .همين
امروز اگر فيلــم «مادر» آقاي حاتمــي براي همين
مخاطب پخش شود ،مشتاقانه به تماشا مينشيند؛ يا
سريال «سربداران» ،يا «ميرزاكوچكخان جنگلي»
كه در زمان خود و متناسب با امكاناتي كه در اختيار
داشت بســيار خوشســاخت و باكيفيت بوده است.
امروز اما چنين كيفيتــي در اختيار نداريم .كارهايي
كه در ژانرهاي مختلف ساخته ميشوند بايد به خوبي
پرداخته شوند؛مثال وقتي حرف از سريالي در ژانر درام
ميزنيم ،ژانر بايد تا حدي قابللمس باشد كه مردم با
آن ارتباط برقرار كنند،مثل سريال «ميوه ممنوعه»
كه مردم با آن عميقا ارتباط برقــرار كردند .اما االن
توليد سريالهاي مناســبتي به سمت تجاري شدن
رفته و همين بر كيفيت كار اثر گذاشته است .وقتي
فيلمنامه كامل باشد ،بازيگر به راحتي ميتواند خود
را به جهان نقش نزديك كند .اما االن نقشي نامشخص
نوشته ميشود كه قرار است در طول فيلمبرداري به
آن پرداخته شود .چنين رويكردي بهكار لطمه ميزند
و در نهايت به چيزي تبديل ميشود كه امروز شاهد
آن هســتيم .عالوه بر اين ،امروز فيلمســازاني براي
صداوسيما سريالهاي مناسبتي ميسازند كه كارهاي
شاخص داشــتهاند ،اين يعني فيلمساز كارش را بلد
اســت،پس چيز ديگري در اين ميان تغيير كرده كه
منجر به افت كيفيت و محبوبيت سريالها شده است؛
اين همان تجاريسازي است كه از آن حرف زدم.

این شماره
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چهرههای
رمضان

یادداشت یک
جريانسازي متوقف
و مخاطب ،دور شده است
حسين سلطانمحمدي
منتقد سینما

ماه رمضان ،چند مؤلفه را با خود به همراه دارد
از جمله مهماني خدا ،برجستهســازي فضایل
معنوي و بارزتر از همه ،مبارك بودن (همانطور
كه از نامماه قابلدريافت است ،رمضانالمبارك) .مردم در اين ماه ،بهطور
ســنتي در موعدي چون افطار و بعد آن ،با هم هستند و در كنار هم .اينها
بخشي از اصول كلي نهفته در اينماه است .اكنون براي اينها ،نظام تصويري
تلويزيون ما ،كه شامليت و جامعيت كامل را دارد ،چه رفتاري بايد داشته
باشد؟
شاخصترين مخاطبان تلويزيون ،خانوادهها هستند كه بهخصوص بعد
از اذان مغرب ،در كنار هم هستند (خواه بر ســر سفره خود و خواه بر سر
سفره اطعام روزه داران ،كه اين يكي در دوساله اخير كرونايي ،منع شده
است) .دســتمايه اصلي تلويزيون در سالهاي اخير ،مجموعه تلويزيوني
و برنامههايي مانند «جشــن رمضان» يا «ماه عســل» و مانند آن بوده
است .در گذر از 2دهه نخست پيروزي انقالب اســامي بهتدريج به اين
دستاورد رسيديم كه براي اين ماه ،مجموعههاي ويژه تدارك ديده شود
و در ترتيب پخش نيز ،طوري برنامهريزي شــد كه بــا اندك فاصلهاي از
اين شبكه به شبكه ديگر رفته و تا پاسي از شب ،چه در مهماني و چه در
منزل ،جوياي داستانها باشــيم ،تقسيمبندي داستانها هم در تركيبي
از كمدي ،ماورايــي و خانوادگي بود .كمديهايي جــذاب ،ماوراييهاي
بحثبرانگيز و همراه با نشستهاي تخصصي درباره شيطان و جلوههاي
بروز آن و خانوادگيهايي نزديك به واقعيات زندگي قشر غالب تماشاگر
تلويزيوني يعني قشر متوسط .به قدري اين ترتيب و اين داستانها مؤثر
افتاده بود كه كمكم صداي اعتراض علما را بلند كرد كه حضور مردم در
مساجد براي اقامه نماز جماعت ،تحتتأثير اين نوع مجموعهها قرار گرفته
است .اگرچه آثار ماورايي همچون «او يك فرشــته بود» يا «اغماء» پاي
كارشناسان مذهبي را به تلويزيون باز كرد و عالوه بر بحث درباره چنين
محتواهايي از نگاه قرآن و سنت ،بهتدريج شاهد آن شديم كه گفتار مراجع
ديني در شبكههاي گوناگون و قبل از مجموعهها ،جاي ثابتي در كنداكتور
پيدا كرد اما همان اعتراضها ،با اينكه پخش شــبكهها را بر آن داشت تا
زماني مشخص بعد از اذان ،مجموعهها را نشان ندهند؛ اين سويه را پررنگ
كرد كه مجموعهها به سوي جذابيت اندك سوق پيدا كرد يا به قدري در
پرداخت معنويات ،بدسليقگي و غلو بروز كرد كه تماشاگر جز تجربهاي
خاص چون «فصل پنجم» مجموعه «پايتخت» و رفتن در داستان داعش،
كم كم ديدن اين مجموعهها برايش اولويت نخست را پيدا نكرد .همين
بازخورد ،مديران جديد را به اينجا رساند كه در سالجاري ،كمدي از مسير
روايتها حذف و ماوراييها نيز با هشــداري براي دورنگهداشتن سنين
پايين اعضاي خانواده از ديدن بعضي صحنهها ،رويارو شد و مشابهسازي
مجموعه موفق «ستايش» هم پاسخي در خور نگيرد و يك مجموعه هم
از حيطه پخش خارج شد تا عمال ضعيفترين سال تلويزيون در دو دهه
اخير را درماهرمضان ،از اين نظر ،شاهد باشيم .جنگهاي رمضاني يا همان
عناوين آشناي «شبهاي رمضان» يا «ماه عسل» هم بهدليل شيوع كرونا
شكل نگرفتند و رنگ باختند و مشابهسازيهاي موجود نيز انگار فقط براي
اداي وظيفه اداري بوده تا محتواسازي .در جنگهاي رمضان گذشته ،ما
ديديم كه حتي مسئوالن سياسي و شهردار تهران يا چهرههاي گوناگون از
اهالي فرهنگ و هنر ،درگير ميشدند و موجي در جامعه ايجاد ميكردند،
اما االن؟! البته «ماه عســل» چون قائم به مجري انحصاري و تيم توليد
آن بود ،با هجرت اين انديشــه برنامهساز به برنامه «عصرجديد» ،عمال از
دسترس خارج شد.
اما درباره يكي از وجوهاتماهرمضان كه در ابتداي نوشتار به آن اشاره شد،
ي فضایل معنوي ،انتظار ميرفت كه در همه بخشهاي
يعني برجستهساز 
تلويزيون به چشمآيد؛ مثال در اينماه مؤكد شده «صومو تصحوا» (روزه
بگيريد تا ســالم شــويد) ،كه كم ديديم .از چند نكته خاص مثال بياورم؛
هنگامي كه استفاده از ماســك و پرهيز از تجمع ،جديتر توصيه شد ،ما
ديديم كه در بسياري از آگهيها ،اين موضوع بهصورت زيرنويس ميآمد
كه ضبط اين آگهي پيش از شيوع كرونا انجام شده است .يعني القاي اين
نكته كه محدوديتها براي سالمت ماندن ،واجب است .حاال بايد پرسيد
چرا در پخش برنامههاي روزانــه ختم جمعي جزءهاي قرآن ،اين موضوع
مدنظر قرار نگرفته است؟ در شبكه الكوثر كه به لطف سيستمهاي ديجيتال
مانند شبكههاي عادي در دسترس است ،اين برنامه پخش ميشود بدون
آنكه زيرنويس شود اين برنامه مربوط به سالهاي پيش است و به مخاطب
عمدتا عرب كشورهاي منطقه ،نشــان ميدهيم كه در ايران ،هنوز بدون
ماســك و بهصورت انبوده ،مينشــينند و قرآن ختم ميكنند .حتي در
شبكههاي خودمان ،در حالي كه حرمهاي مطهر و مساجد بسته شدهاند،
پخش زنده جزءخواني قرآن در حرم مطهر حضرت معصومه(س) ،حتي
با حضور اندك مستمعان و همراهان و ماسك بر دهان ،نقض غرض آشكار
دستورات پيشگيرانه كرونايي اســت .به اينها بيفزاييد آگهيهايي كه در
آن ،به راحتي در روز روشــن در حال خوردن هستند يا ميآشامند ،بدون
اينكه با زيرنويسي اعالم شود كه اين برنامه پيش ازماهرمضان ضبط شده
است .اين نوع نوشتهها ،معموال بهصورت غيرمستقيم ،القاگر اين موضوع
است كه درماهرمضان ،بايد امســاك كرد و اگر بهدليلي روزه نيستيم ،در
برابر ديگران روزهخواري نكنيم .اينها نشاندهنده ناهماهنگي در مديريت
عالي تلويزيون است.
خالصه بحث ،مديران سالهاي اخير در تلويزيون به زعم خويش ،در حال
ساختارشــكني و عدمتبعيت از روال گذشته هستند و تجربه داستانها و
برنامههاي جديد .نتيجه؟ اگر در گذشته برنامههاي تلويزيوني جريانساز
بود ،االن تابع رخدادهاي بيروني است و مثال اگر هياهوي امثال «دادستان»
و «گاندو» پذيرفتني است ،در داســتان «بچه مهندس» 3و االن  ،4بايد
داســتاني اجتماعي و معمولي را با مباحث امنيتي آغشته كنند يا مانند
«ياور» بعدا برايمان اعالم شــود كه مثال به وزير بهداشــت طعنه زدهاند.
يعني تلويزيون از خطمقدم به پشــت جبهه منتقل شده است و به جاي
فرماندهي ،فرمانبر شــده اســت و آن هم فرمانبري از موضوعات فضاي
مجازي و بدون توجه به ماهيت ماهرمضان و شامليت بيننده تلويزيوني و
اين براي ساختاري انحصاري و شامل نقطهضعف است.

14

دوشنبه  13اردیبهشت  1400شماره 8211

این شماره

چهرههای
رمضان

درنگ

23023630

جامعه ،ظرفیت اندوه جدید
را ندارد

چرا برنامهماه عسل و برنامههای شبیه آن جذابیتشان
را بین مخاطبان از دست دادند؟
اردشیر گراوند

پركارترینهای رمضان
درقابجادو

پژوهشگر مسائل اجتماعی

سوای مسائل حاشــیهای مربوط به
اسپانسر برنامهماه عسل ،یكی از عوامل
اثرگذار در تعطیلی این برنامه ،ریزش
مخاطبان بود .از همان زمان شــروع این برنامه ،از آنجا كه بر پایه
یاریگری از مردم همراه با شفقت و رقت قرار داشت ،قابل پیشبینی
بود كه ادامهدار نخواهد بود .برای درك بهتر موضوع ،تصور كنید
كه من 4بار با گریه و زاری برای كمكگرفتن به شما رجوع میكنم،
اگر برای مرتبه پنجم با همان حالت به شــما مراجعه كنم ،شما
دیگر حاضر به كمك و یاری به من از سر رغبت و حالتی خوشایند
نخواهید بود .درواقع ،پایه تقاضایی كه بر شادمانی باشد ،ادامه پیدا
خواهد كرد ،اما تقاضایی كه همراه با رقت و افسردگی باشد ،حتماً
با ریزش مخاطب و تعطیلی مواجه خواهد شد.
باید به ظرفیت مردم توجه داشت .اگر تهیهكننده و مجری برنامه،
روالماه عسل را تغییر میدادند و برنامه برپایه جلب یاریگری مثبت
و پیشبرنده ادامه پیدا میكرد ،جذابیت خود را بین مخاطبانش
حفظ میكرد .اما در شــرایطی كه همگان مجری برنامه را استاد
گریه لقب داده بودند ،ادامه حیات برنامه ممكن نبود .زمانی یك
جامعه اینقدر شادمانی دارد و مردمش شاد و آرام هستند كه اساساً
گریه برایش الزم اســت و حتی راهحلی برای مقابله با استرس و
كاستن از اندوه است .اما زمانی هم است كه جامعه خودش آنقدر
شرایط استرسزا و گریه و اندوه دارد كه ظرفیتی برای گریه جدید
ندارد .مردم جامعه ما در وضعیتی قرار دارند كه بهدلیل مشكالت
اجتماعی ،اقتصادی و سیاســی ،ظرفیت گریه جدید را ندارند! از
منظری دیگر میتوان گفت جامعه ایران ظرفیت برنامههایی نظیر
ماه عسل را در سالهای 76تا  83و حتی تا سال 90داشت .آنزمان
وضع اقتصادی كشور بهتر بود و مردم راحتتر زندگی میكردند،
اما در شرایط كنونی ،بیشتر مردم در زندگی شخصی خود بهاندازه
كافی گرفتاری و اندوه دارند و ظرفیت اندوه جدید را ندارند.
ل این برنامه پخش شد،
بهطوركلی باید گفت كه گرچه چندین سا 
اما فضای اجتماعی بیشتر از آن تاب چنین برنامهای را نمیآورد.
امروز متأسفانه شــاهد هستیم كه شــبكههای اجتماعی مانند
اینستاگرام و رسانهها ،چه رسانههای داخلی و چه خارجی ،پر از
اخبار ،برنامهها و پیامهای منفی و ناامیدكننده هستند .این موضوع
افسردگی را در جامعه تشدید خواهد كرد .همچنین باید متذكر شد
كه ادامه برنامههایی با همان مدل و سوژههای برنامهماه عسل نیز
دیگر جواب نخواهند داد و نخواهند توانست نظر مخاطبان را برای
مدتی طوالنی جلب كنند .یك نظــام اجتماعی-اقتصادی كالن
باید آنقدر فربه و سالم باشد كه حداقل 90درصد مردم در آن آرام
باشند ،از 10درصد باقیمانده 5درصد ثرونمند و دارا باشند و فقط
5درصد گرفتار باشند و در شــرایط فقر بهسر ببرند تا بتوان برای
حمایت از این 5درصد ،از مردم و نظام اجتماعی كمك خواســت
و كمك آنها را به شكل واقعی جلب كرد .اما امروز براساس آمار و
ارقام بیشتر از 70درصد مردم در شرایط اندوه وافسردگی هستند و
از مشكالت اجتماعی و اقتصادی رنج میبرند .در چنین وضعیتی،
صداوسیما و هیچ رســانه دیگری نمیتواند در قالب برنامههای
رقتبار نظر مردم را جلب كند .حتی باید هشــدار داد كه در این
شرایط ،اجرای چنین برنامههایی اثر معكوس خواهد داشت.
نكته قابلتوجه دیگر كه نگرانكننده اســت ،اینكه یكی از دالیل
استقبال از چنین برنامههایی ممكن اســت آن باشد كه مردم از
سر افســردگی و همذاتپنداری به ســمت این برنامهها بروند و
ترجیح دهند كه همراه با برنامه گریه كنند! باید هشــدار داد كه
نتیجه این حالت نیز بســیار خطرناك است و به شیوع افسردگی
در جامعــه میانجامد .اما اگر چنین برنامههایــی در قالب طنز و
با حالت شادمانانه اجرا شــوند ،بدون تردید مخاطبان بسیاری را
جذب خواهند كرد .این وضعیت در مورد تشــكلهای خیریه نیز
همینطور است .چنانچه یك تشكل خیریه در شرایط كنونی فقط
با عیانساختن بدبختی عدهای و براســاس برانگیختن احساس
اندوه مردم بهدنبال جلب حمایت و یاری آنها باشد ،نهتنها موفقیتی
بهدست نخواهد آورد ،بلكه این اقدامات آنها نگرانكننده خواهد
بود و با فشــار بر ظرفیت مردم ،نتیجه معكوس خواهد داشــت.
چنین برنامههایی باید با اصالح رویه و ســاختار ،بهدنبال جلب
نظر و حمایت مشتاقانه مردم باشــند .ادامه چنین مدلهایی در
نظام برنامهریزی كشــور ،بسیار نادرســت و حتی تولیدكننده و
تشدیدكننده فقر و اندوه است و اتفاقاً به چرخه فقر مجدد منتهی
میشوند.

آمار و ارقام از بازیگرها ،آثار ،كارگردانها و عوامل تهیه برنامههای
ماه رمضان در سالهای دور و نزدیك

امسال تلویزیون مانند سالهای گذشته با سبد رنگارنگی از سریالها و حفظ
خدیجه نوروزی
برندهایی مثل «ماه من»« ،دعوت» و «ماه خدا» به استقبال ازماه مبارك رمضان
روزنامهنگار
رفته اســت تا بتواند توجه مخاطبانی كه در زمان سحر و افطار منتظر شنیدن
صحبتهای دلنشــین معنوی و دیدن صحنههای عارفانه و تأثیرگذار هســتند را جلب و كاری كند تا آنها از دریچه
تماشای سریالهایی با ژانرهای مختلف ،شاهد و ناظر لحظاتی پرنشاط و عبرتآموز باشند .در ادامه به برنامههای متنوع
شبكههای تلویزیونی در ایامماه مبارك رمضان و پركارترین كارگردان و بازیگرانی كه امسال در قالب سریالهای رمضان
ایفای نقش میكنند ،میپردازیم.

گراوند :باید به ظرفیت
مردم توجه داشت .اگر
تهیهكننده و مجری
برنامه ،روالماه عسل
را تغییر میدادند و
برنامه برپایه جلب
یاریگری مثبت و
پیشبرنده ادامه پیدا
میكرد ،جذابیت خود
را بین مخاطبانش حفظ
میكرد .اما در شرایطی
كه همگان مجری
برنامه را استاد گریه
لقب داده بودند ،ادامه
حیات برنامه ممكن
نبود .زمانی یك جامعه
اینقدر شادمانی دارد
و مردمش شاد و آرام
هستند كه اساس ًا گریه
برایش الزم است و
حتی راهحلی برای
مقابله با استرس و
كاستن از اندوه است

90دقیقهبا«شما»

برنامه سحرگاهی شبكه «شما» از ســاعت 3:30هر روز بهمدت
90دقیقه در ایامماه مبارك رمضان روی آنتن میرود« .بهشــت
اجابت» تولید مركز اصفهان در 10روز اول« ،سفرههای همدلی»
كاری از مركز خراســان رضوی در 10روز دوم و «اوباشدانلیق»
تولید مركز زنجان در 10روز پایانیماه رمضان عناوین برنامه سحرگاهی شبكه شما
در رمضان 1400هستند .این شبكه برای لحظات پیش از افطار نیز برنامهای را درنظر
گرفته كه هر روز ساعت  19:00تا اذان مغرب به افق تهران پخش میشود و در 5استان
روی آنتن میرود.

4سریالاز4شبكه

10ویژهبرنام هافطاراز10شبكه

برنامه تلویزیونی «دعوت» با حضور حجتاالســام محمد برمایی از شبكه یك،
«آدمهای خوب شهر» با اجرای كاظم احمدزاده از شبكه دوی سیما« ،مثل ماه»
با اجرای رسالت بوذری از شبكه سهسیما« ،زندگی پس از زندگی» از شبكهچهار
سیما« ،شهر زیبا» از شبكهپنج ســیما« ،كتاب باز» از شبكه نسیم« ،ماه ماه» از
شبكه سالمت« ،رفیق» از شبكه امید« ،ضیافت» از شــبكه قرآن و «چشمه» از شبكه افق بهعنوان
ویژهبرنامه افطا ر ماه مبارك رمضان با مضامین متفاوت هر شب روی آنتن میروند.

5سریالپربینندهازآیفیلم

شبكه آیفیلم هم این روزها بهعنوان یكی
از پربینندهترین شــبكههای تلویزیون با
پخش ســریالهای تكراری امسال با دســتی پر به استقبال ماه
مهمانی خــدا رفته اســت« .صاحبدالن»« ،ترش و شــیرین»،
«مسافری از هند»« ،از سرنوشــت» و «ماه و پلنگ» سریالهای
ماه مبارك رمضان در حال پخش از آیفیلم فارســی هستند كه
دستكم سه مورد آنها در زمان خود از پدیدههای تلویزیون بودند
و هنوز هم پس از سالها بیننده و هوادار دارند.

«احضار» از شبكه یك« ،بچهمهندس»4
از شــبكه دو« ،یاور» از شــبكه سه و
«رعد و برق» از شــبكهپنج4 ،سریالی
هســتند كه هر كدام بهترتیب در ژانر
وحشت و ماورایی ،فضای اجتماعی و
ملودرام و حادثهمحور با چاشنیهایی
از طنــز روی آنتن رفتهانــد تا باكس
رمضانی شــبكههای مختلف سیما را
در رمضان سال دو صفر تأمین كنند.

23برنامهازشبكهقرآن

شبكه قرآن هم برنامههای مختلفی را در ایامماه مبارك تدارك دیده است كه یكی از آنها
مراسم ترتیلخوانی روزانه ساعت یك بامداد است كه از حرم مطهر امامخمینی (ره) ،بعد از
اذان صبح مسجد مقدس جمكران ،ساعت  10:15از حرم مطهر امام رضا(ع) و در ساعت 18
از حرم مطهر سیدالكریمالحسنی(ع) پخش میشود .ویژه برنامههای سحرگاهی مهمانی
خدا ،ضیافت ویژه افطارهایماه مبارك ،پخش سخنرانیهای معارفی ،برنامه راهی بهسوی نور ،سخنرانیهای
حجتاالسالم محسن قرائتی و شیخحسین انصاریان ،یاد خدا ،مستند عقیق ،شمیم رمضان ،مناجاتخوانی
و پخش سریال پرمخاطب امام علی(ع) ازجمله 23برنامه شبكه قرآن برایماه مبارك رمضان است.

در رمضان سال  ،1400رسانه ملي چه سريالهايي براي مخاطبانش توليد كرده است؟

تصويرهاي كمرمق

اگر بهدنبال جلب نظر مردم و اقبال عمومی به چنین برنامههایی
هستیم ،باید مسئوالن باالدستی ،شــرایط زندگی واقعی را برای
مردم فراهم كنند .درواقع ،بیش از اینكه مردم نسبت به یكدیگر
مسئول باشند ،دولت و حكومت اســت كه دربرابر مردم مسئول
هستند .چنانچه شهروندی دچار مشكل است ،نظام اقتصادی و
اجتماعی كالن و حكومت و دولت اســت كه موظف به حمایت از
او هستند و باید زندگی مردم را مدیریت كنند .اینكه بیتوجه به
این ساختار ،فقط از مردم بخواهیم كه كمك كنند ،آنهم با رویه
اشتباهی كه جز تشدید افسردگی در جامعه ،نتیجه دیگری نخواهد
داشت ،راه به جایی نمیبرد .صداوسیما اگر واقعاً بهدنبال جلب نظر
مردم است ،باید در درجه نخست ،با صداقت و شفافیت و بهدور از
سیاسیبازی ،با گزارههای مثبتگرایانه بهدنبال برنامهسازی برود.
در شرایط كنونی ،جامعه بههیچوجه ظرفیت استرس و اندوه مجدد
را ندارد .شرایط بهگونهای است كه بیشتر خانوادهها ،چه برخوردار
و چه فقیر ،دچار گرفتاری ذهنی و فكری هستند و در این شرایط
حتی یك پست توییتری یا اینستاگرامی منفی ،اثر وحشتناكی بر
جامعه خواهد گذاشــت .جامعه ایران در شرایط كنونی به تزریق
شادی و اقدامات مثبتگرایانه نیاز دارد.

روزگاري هم بود كه سريالهايي ساخته ميشدند كه هنگام پخششان،
آوين آزادي
خيابانها خلوت ميشد؛ سريالهايي كه بارها و بارها بازپخش شدند و در
روزنامهنگار
هر نسل براي خود هواداران تازهاي پيدا كردند و حتي هنوز هم ديدن آنها
خالي از لطف نيست .حاال اما از آن روزگار نه چندان دور گذشتهايم و ديگر كمتر سريالي از رسانه ملي با اين حال
و هوا پخش ميشود .در بستر كنوني هم سازندهها بيانگيزهتر شدهاند و هم بيننده آنطور كه بايد اقناع نميشود.
از سوي ديگر ،داغ سانسور بر پيشاني همه ابعاد آثار ميخورد و همه آنچه باقيمانده را تغيير ميدهد؛ از مضمون
گرفته تا محتوا و ساختار .تأثيرات اين روند غلط ،در سريالهاي مناسبتي بيشتر از هميشه خود را نشان ميدهد.
سريالهاي مناسبتي قرار بود كه همخوان با مناسبتي كه در آن پخش ميشوند ساخته شوند .براي مثال سريالهاي
مختلقي همهساله در اعياد ،جشــنها و ايام نوروز ،رمضان ،محرم و ...توليد ميشوند كه تعدادي از آنها اين مهم
را لحاظ كرده و تعدادي ديگر صرفا ساخته ميشوند كه ساخته بشوند! شايد بهتر باشد براي درك اين موضوع،
سريالهاي ماه رمضان امسال را طبقهبندي كرده و مورد بررسي قرار دهيم .از مختصات ويژه ماهي معنوي چون
ماه رمضان ،مسائلي مثل نزول قرآن است و اينماه مولفههايي مثل شبهاي قدر دارد كه ميتواند سمت و سوي
آينده انسانها را تعيين كند؛ محورها و مولفههايي كه امسال هم مثل بسياري از سالها در سريالهاي مناسبتي
رمضان چندان وجود ندارد .حتي از منظري ديگر ،اين سريالها ميتوانند در بستري هنرمندانه به پرداخت مسائل
معنوي و ارزشهاي انساني بپردازند تا به تعالي جامعه كمك كنند اما آيا اين نگرش در توليدات سيما وجود دارد؟ آيا
سازندگان و توليدكنندگان سراغ مفاهيم زيرين و بنيادي ديني ميروند؟ آيا امروز غالب توليدات تلويزيون ازجمله
مناسبتيها و خاصه رمضانيهاي آن ،محصوالتي درجه يك ،فاخر ،پژوهشگرانه ،مانا و فرهنگسازند؟ قضاوت آسان
نيست؛ چرا كه همانطور كه گفته شده مولفههاي بسياري در اين ميان درگيرند كه ميتوانند بر محصول نهايي تأثير
بگذارند .با اين همه اگر بخواهيم سريالهاي در حال پخش را بررسي كرده و مورد نقد قرار دهيم ،شايد بهتر باشد
هر كدام از آنها را به شكل موردي بررسي و نقاط قوت و ضعفشان را در خودشان جستوجو كنيم .سريالهاي
«ياور»« ،احضار»« ،بچه مهندس» و «رعدوبرق» در رمضان سال 1400ميزبان خانههاي مردمي هستند كه هنوز از
رسانه ملي نااميد نشدهاند.

احضار

عليرضا افخمي
سريال افخمي را ميتوان يكسريال ماورايي در ژانر وحشت
دانســت كه با مضموني معنوي و داســتاني سرگرمكننده
ساخته و پرداخته شده است .افخمي كه بعد از چندسال ،به
سيما بازگشته است ،سريالي توليد كرده كه با پرداختي به
نسبت مناسب و ساختار هنري قابلقبول تا حدودي به توفيق
رسيده است .با اينكه مضمون و محتواي سريال او قابل تحليل
و نقد از زوايا و سليقهها و باورهاي مختلف و متفاوت است،
بهگونهاي كه موافقان و مخالفان آن ميتوانند ،احضار را تأييد

يا تكذيب كنند ولي حساب اين نقد را بايد از ساخت و پرداخت
مخاطبپسند سريال جدا كرد .البته يكي از نقدهاي جدي كه
به احضار وارد ميشود ،تأكيد سازندگان روي ترسناكبودن
اين سريال است ،درحاليكه جذب مخاطب از اين راه ،يك
فرمول اشتباه و تكراري در ماركتينگ صدا و سيما و سينماي
ايران است .با پخش ســريال احضار تا امروز نشان داده شده
كه سريال بيشتر از يك اثر آغشته به وحشت يا به بياني بهتر
ك سريال ترسناك ،يك درام عاشــقانه است كه از قضا در
ي 
آن درباره روح و جن و امثالهم هم صحبت ميشــود .افسانه
چهرهآزاد ،آرش مجيدي ،علي دهكردي ،آدرينا صادقي و...
در اين سريال نقشآفريني ميكنند.
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شبهای فوتبالی

برگزاری لیگ قهرمانان د ر ماه رمضان ،خاطرات
سالهای نهچندان دور را زنده كرد
امیرمحمد یعقوبپور
روزنامهنگار

بازگشتپرسروصدایافخمیبا«احضارروح»

سلطانی؛پركارترینكارگردان

علیرضا افخمی از كارگردانانی است كه سریالهای ساختهشــده او در ماههای مبارك رمضان بیشتر بهخاطر ژانر
ماورایی كه دارند مورد توجه ویژه مخاطبان تلویزیون قرار گرفتهاند .او طی این سالها با ساخت سریالهایی نظیر «او
یك فرشته بود»« ،زیرزمین»« ،پنجمین خورشید» و «پنجكیلومتر تا بهشت» ،تبدیل به یكی از كارگردانانی شد كه
ساخت سریالهای ماورایی را رواج داد .چند سالی بود كه جای سریالهای ماورایی در رمضان خالی بود اما افخمی
امسال با ساخت سریال احضار و پخش از شبكه یك سیما با موضوعات ماورایی و نقد عرفانهای كاذب به خانههای
مردم آمده است .با وجود اینكه این سریال پربیننده مورد نقد بسیاری از سوی كاربران شبكههای اجتماعی قرار گرفته
و انتقادات زیادی بر آن وارد است اما تجربه ساخت سریالهای ماورایی افخمی در سالهای قبل به او كمك كرده تا
حدی خط قرمزها و حساسیتها را در این حوزه بشناسد و بتواند سریالش را به سالمت به سرمنزل مقصود برساند.

سعید سلطانی هم از پركارترین كارگردانانی است كه ســریالهای زیادی را در ماه مبارك رمضان سالهای
گذشته مانند «رسم عاشقی»« ،شكرانه» و «مأمور بدرقه» روی آنتن برده است كه با استقبال زیادی از طرف
بینندگان تلویزیون مواجه شده و امسال نیز با ســریال «یاور» از پخش شبكه سه مهمان مردم شده است كه
این ملودرام اجتماعی با ژانر معمایی و تم جوانمردی در برخی از قسمتها تاكنون هم با اقبال عمومی از سوی
بینندگان مواجه شده و جزو پربینندهترینهای برنامههای تلویزیونی قرار گرفته است .بازی داریوش ارجمند
بعد از آخرین تجربه كاریاش د ر ماه رمضان در سال 91با بازی در فیلم «راز پنهان» و شباهت داستانی سریال
به سریال «ستایش» و تم جوانمردی ،بر جذابیتهای این درام اجتماعی افزوده است.

رجبی
پایثابت
سریالهایرمضان

احضار
پربینندهترین
سریالرمضان

جام رمضان ،جام
آشنایی برای
فوتبالیها بهحساب
میآید؛ جامی كه
سالها در رشته
فوتسال و در سالن
12هزار نفری آزادی
برگزار میشد و
هواداران زیادی را بعد
از افطار به ورزشگاه
میكشاند .این جام در
اواسط سالهای1370
به اندازهای اهمیت
پیدا كرده بود كه
استقالل و پرسپولیس
با ستارههایشان
در مسابقات حاضر
میشدند و تیمهایی
مثل پاس و بهمن هم
پای ثابت رقابتها
بودند

ی ماه رمضان امسال با رعد
مهران رجب 
و برق بهروز افخمی به تلویزیون آمده
است .او ماه رمضان سال گذشته نیز
در مجموعه «پدر پسری» كه از شبكه
پنج پخش شد ،بازی كرده بود .بازی
در مجموعههای سریالی زیادی درماه
مبارك رمضان ازجمله صاحبدالن،
زیرزمین« ،یك وجب خاك»« ،سه در
چهار»« ،مثل هیچكس»« ،سیامین
روز»« ،دردســرهای عظیم» و پدر
پسری موجب شده تا مهران رجبی را
بهعنوان پای ثابت سریالهای رمضان
معرفی كرد.

با نگاهی بــه پلتفرمهای تلویزیونهای
آنالین مانند تلوبیون و سایتهای پخش
آنالین فیلم و ســریال و میزان بازدید
ســریالهای در حال پخشماه مبارك
رمضان و نظرسنجی از مخاطبان ،فیلم
احضار به كارگردانی ســعید سلطانی و
تهیهكنندگی محمودرضا تخشــید در
صدر پربازدیدترینها قرار گرفته است
كه نشان میدهد اقبال عمومی بهویژه
بین نوجوانان و جوانان بــه دیدن این
فیلم بهخاطر ژانر ماورایی و پرداخت به
عرفانهای كاذب كه این روزها در جامعه
فراگیر شده ،بیش از سریالهایی چون
بچهمهندس  ،4یاور و رعد و برق است.

قاسمی؛آشناترینبانویسریالهایرمضان

توكلی؛پركارتریندرسریالهایماورایی

ثریا قاسمی كه در رمضان امسال با سریال بچه مهندس در تلویزیون حاضر شده است ،در فصل سوم این
سریال ك ه ماه رمضان سال گذشته پخش شد نیز حضور داشت .بازیگر پیشكسوت سینما و تلویزیون ایران
پیش از این نیز در چندین سریال رمضانی ازجمله او یك فرشته بود ،صاحبدالن و «جراحت» كه از كارهای
برجسته مناسبتی هستند به ایفای نقش پرداخت كه در یادها ماندگار شده است.

رضا توكلی بازیگری است كه در چندین سریال مناسبتیماه رمضان حضور داشته و تقریبا میتوان گفت که
پای ثابت سریالهای ژانر ماورایی افخمی درماه مبارك رمضان مانند او یك فرشته بود ،پنجمین خورشید ،پنج
كیلومتر تا بهشت و حاال در احضار است .وی در سریال طنز زیرزمین افخمی هم ایفای نقش كرده و میتوان گفت
که یكی از محبوبترین چهرههای سریالی در ماه مبارك رمضان است كه به خوبی در ذهن مردم نقش بسته است.

رعدوبرق

ياور

ســريال رعد و برق در ژانر حادثهاي و به تهيهكنندگي
داوود هاشمي ،نويســندگي و كارگرداني بهروز افخمي
ساخته شده و شهرام قائدي ،محمد فيلي ،مختار سائقي
و سام كبودوند ازجمله بازيگران اين سريال بودند .اين
ســريال اگرچه موضوع ،محتوا و ســاختار قابلقبول و
متعارفي دارد اما برخي منتقدان ميگويند آشفتگيهاي
كارگردان در آن مشــهود اســت .تنها يك قسمت اين
سريال روي آنتن رفت و شبكه پنج در اينباره اطالعيهاي
داد؛ «ســريال رعد و برق بهدليل سنگيني پستوليد ،از
كنداكتور حذف شد و شبكه پنج سيما ضمن عذرخواهي
از مخاطبان و همراهان هميشــگي ،آنها را به تماشاي
سريال «شكرانه» هر شب ساعت  ۱۹و سريال «با هم»
محصول كشور چين در ساعت  ۲۳دعوت ميكند».

سريال ياور بهنظر ميرسد از منظر مضمون و محتوا در امتداد
سريال ستايش و ديدگاههاي سعيد مطلبي قراردارد و در آن
همچنان ،مقولههايي مانند رفاقت ،انسانيت و نقش و تعامل
بزرگترهاي خانواده در استحكام و قوام خانواده مشهود است.
توجه به اركان خانواده بهعنوان نهاد جامعهســاز با توجه به
فرهنگ ايراني اسالمي از امتيازهاي ياور است .تماشاگر در
اين سريال به مرور شاهد نمايش مولفههاي رمضاني خواهد
شد و اين نكته ياور را در مقايسه با ديگر سريالهاي امسال
رمضانيتر نشــان خواهد داد .از ضعفهاي اين ســريال اما
ميتوان به نگاه مردساالرانه حاكم در سريال و كليشهايبودن
داستان ،ديالوگها ،فرم و ....اشاره كرد .زهرا سعيدي ،داريوش
ارجمند ،محمد حاتمي ،شبنم فرشادجو و ...از بازيگران اين
سريال هستند كه اين روزها از شبكه سه سيما پخش ميشود.

سعيد سلطاني

بهروز افخمي

بچهمهندس4
احمد كاوري

«متوسط» احتماال مناســبترين رده براي قرارگيري
ســريال بچه مهندس اســت كه در فصل جديد فراز و
فرودهاي تازهاي از زندگي جواد را به تصويركشيده است.
برخي معتقدند كه اين سريال ميتوانست بدون درازگويي
بيهوده در قصه و ساختار ،در همان فصل نخست بهصورت
جذاب ،موجز و تأثيرگذار ،مطرح ،بازگو و تمام شود؛ چرا
كه از سادگي و صميميت بااليي برخوردار بود و سوژهاي

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا همیشــه از بهمنماه استارت
میخورد اما كرونا باعث شد تا بازیهای این فصل از فروردینماه
لوهوای
اســتارت بخورد .همین اتفاق بهماه رمضان امســال حا 
فوتبالی داده و باعث شده برخی از خاطرات سالهای گذشته زنده
شود .مهمتر اینكه بهواسطه برگزاری این رقابتها در هند ،عربستان
و امارات ،بازیها به ساعات پایانی شب افتاده و جذابیت این فصل
لیگ قهرمانان را برای هواداران فوتبــال در ایران چند برابر كرده.
جدا از لیگ قهرمانان آسیا ،نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا هم به
ماه رمضان امسال افتاد؛ جایی كه رئال و چلسی از یكسو و پاریس
و سیتی از سوی دیگر برای فینالیستشدن باید با هم روبهرو شوند.
به رقابتهای قارهای ،رقابتهای لیگهای اروپایی را هم باید اضافه
كرد كه هفتههای پایانی و جذابش درماه رمضان برگزار میشود.
جز لیگ برتر انگلیس كه سیتی تقریبا قهرمانیاش را قطعی كرده
و تنها جنگ بر سر سهمیه ادامه دارد ،در لیگهای اسپانیا ،ایتالیا و
بوندسلیگا ،رقابت بر سر قهرمانی است و بازیهای پیشرو را كه
اكثر آنها د ر ماه رمضان برگزار میشود ،حسابی حساس كرده است.
فراموش نكنیم پس از پایان دور گروهی لیگ قهرمانان ،تیمهای
ایرانی باید در لیگ برتر خودمان هم رقابتی جذاب را برای قهرمانی
لیگ و حذفی برگزار كنند .شاید اگر كرونا نبود و تماشاگران اجازه
حضور در ورزشگاهها را داشتند ،رقابتهای فوتبالی د ر ماه رمضان
با جذابیت بیشتری دنبال میشــد .در این شرایط شاید بد نباشد
نگاهی به برخی از خاطرات فوتبال در ماههای رمضان ســالهای
قبل داشته باشیم.

اجتماعي را محور خود قرار داده بود .شخصيتهاي اصلي
بچه مهندس ،1كودكاني پرورشــگاهي بودند كه حاال
بزرگ شدهاند و زندگيهاي متقاوتي دارند.
جواد شــخصيت اصلي اين ســريال در فصل چهارم
بهعنوان استاد دانشــگاه بهكار مشغول است و تالش
ميكند خود را به دانشجويان و استادان ثابت كند .در
اين فصل محمدرضا رهبري جايگزين روزبه حصاري
در فصل سوم شــده و نقش جواد را بازي ميكند .اين
جايگزيني البته حواشــي زيادي هم بــا خود بهدنبال
داشته است.

داستانهای جام رمضان

جام رمضان ،جام آشــنایی بــرای فوتبالیها بهحســاب میآید؛
جامی كه ســالها در رشته فوتســال و در ســالن 12هزار نفری
آزادی برگزار میشــد و هواداران زیادی را بعد از افطار به ورزشگاه
میكشاند .این جام در اواسط سالهای 1370به اندازهای اهمیت
پیدا كرده بود كه اســتقالل و پرســپولیس با ستارههایشان در
مسابقات حاضر میشــدند و تیمهایی مثل پاس و بهمن هم پای
ثابت رقابتها بودند .این جام ســتارههایی مثل وحید شمسایی،
محمدرضا حیدریان و بابك معصومی را به فوتســال ایران معرفی
كرد و از آن مهمتر سرنوشــت یكی از بزرگترین فوتبالیستهای
ایران را رقم زد .علی كریمی كه سالهاســت بــه چهرهای خاص
در فوتبال ایران و آسیا تبدیل شده و حتی شانس بازی در اروپا را
هم پیدا كرده ،یكی از پدیدههای جام رمضان سال 76بود؛ جامی
كه باعث شــد او قید قرارداد داخلیاش با استقالل را بزند و راهی
پرسپولیس شود! جادوگر فوتبال ایران در آن سال بازیكن فتح بود
و با تیم فوتسال این باشگاه ،در جام رمضان شركت كرد .او پیش از
بازی با استقالل در فینال جام رمضان به محل این باشگاه رفت و
قراردادی به ارزش 5میلیون تومان بــا آبیها امضا كرد .همهچیز
تا فینال برای اســتقاللیها خوب پیش رفته بود تا اینكه كریمی
به چهره درخشان دیدار نهایی تبدیل شــد و با زدن 3گل و دادن
یكپاسگل ســالن 12هزارنفری آزادی را كه پر هم شده بود ،در
سكوت فرو برد .هواداران استقالل كه در جریان قرارداد كریمی با
تیمشان قرار نداشتند و حسابی از درخشش او كالفه شده بودند،
در پایان بازی از خجالت ســتاره فتح درآمدند و با او درگیر شدند.
شاید همین اتفاق باعث شد تا كریمی پس از فینال قید قراردادش
با استقالل را بزند و راهی پرسپولیس شود .بدون شك استقاللیها
پس از این جام سالها در حسرت ستارهای ماندند كه با درخشش
در پیراهن پرسپولیس سر از بایرن درآورد و مرد سال فوتبال آسیا
هم شد .البته این تنها داستان كریمی در رقابتهای جام رمضان
نبوده است .خیلی ها اعتقاد دارند اختالفات جادوگر با علی دایی هم
ریشه در همین جام دارد و به سال 1375برمیگردد؛ جایی كه دایی
بهعنوان یكبازیكن ملیپوش با دوستان و برادرانش یكتیم تشكیل
داده بود و در دیداری پرتنش به مصاف فتح رفت .علی كریمی در
مصاف با یاران دایی یكی از ستارگان تیم بود و چندباری توپ را از
بین پاهای شهریار عبور داد؛ اتفاقی كه باعث شد دایی از كوره در
برود و به دریبلهای جادوگر واكنش نشان دهد.
بازیهای شبانه

لیگ برتر نهم یكی از خاصترین فصلهای فوتبال ایران بهحساب
میآید؛ فصلی كه بازیهایش در ماه رمضان از ساعت 10و حتی
11شروع میشد .فدراسیون فوتبال در آن سال باشگاههای لیگ
برتری را مجبور به بازی زیر نور كرد .این اتفاق اســتقبال شدید
تماشــاگران را بههمراه داشت .هواداران اســتقالل ،پرسپولیس
و تراكتورســازی در رمضان  88و بعد از افطار ورزشــگاهها را پر
میكردند تا شاید خاطرات جام رمضان سالهای قبل زنده شود.
دیدار تیمهای استقالل و سایپا هم یكی از خاصترین بازیهای
ماه رمضان سال 1388بود؛ دیداری كه دوشنبه 16شهریور شروع
شد و سهشنبه 17شهریور به پایان رسید .آرش برهانی در این بازی
دیرترین گل تاریخ لیگ برتر را به ثمر رساند و با گلزنی در دقیقه94
باعث پیروزی 2بر یك تیمش شــد .شــاید یكی از جذابترین
مصاحبههای آن ســال را فابیو جانواریو انجام داد كه از برگزاری
بازیها در ســاعات پایانی روز در ایران حسابی غافلگیر شده بود.
این ستاره برزیلی پس از دیدار استقالل با تراكتورسازی اینچنین
صحبت كرد« :ما درست در ساعتی به زمین بازی میرویم كه باید
مسواك بزنیم و آماده خوابیدن شویم .این بازی برای من بینظیر
بود ،یك فوتبال ناب و زنده مقابل 80هــزار طرفدار هیجانزده.
باالخره هرجای دنیا فرهنگ و شرایط خودش را دارد .من مسلمان
نیســتم اما احترام به دیگران بهخصوص طرفــداران را وظیفهام
میدانم .آنها من را دوســت دارند و در هر شــرایطی با صددرصد
توانم برایشان فوتبال بازی میكنم .حاال بعد از تقریبا یكماه بازی
در شبهای رمضان فكر میكنم تجربه تازهای بهدست آوردهام و
خوشحالم كه گوشه دیگری از دنیای فوتبال را دیدهام».

16

 دوشنبه  13ارديبهشت  1400شماره 8211

این شماره

چهرههای
رمضان
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رضا عطاران

او در سال  ۱۳۸۷ســريال «بزنگاه» را
بهعنوان ويژه برنامهماه مبارک رمضان
براي پخش از شبكهسه ساخت و در اين
سريال هم بازيگر و هم كارگردان بود .با
اينكه عطاران فعاليت خود را از تلويزيون
آغاز كرد و با ساختن سريالهايي چون
«خانه بهدوش»« ،متهم گريخت»« ،ترش
و شــيرين» و بزنگاه موفقيت و محبوبيت بسياري كســب كرد اما همكارياش
با تلويزيون تا همين ســريال بزنگاه ادامه داشــت .پس از آنكه صدا و ســيما
محدوديتهايي برايش ايجاد كرد ،عطاران از اين رسانه خداحافظي كرد .هرچند
حاال ديگر دليل دوري خود از تلويزيون را خســتگي عنوان ميكند .عطاران در
نقش نادر در اين مجموعه تلویزيوني سومين سريال رمضانياش را جلوي دوربين
برده بود؛ پسر معتاد و طردشــدهاي كه با تنها دخترش ،درسا (نيكي نصيريان)
براي گرفتن حقاالرث پدر تازه درگذشتهاش به خانواده برميگشت .فضاي تلخ
سريال و شوخيهاي نادر زمان استفاده از مواد در دستشويي و ...با انتقادات تندي
روبهرو شد .عطاران با سرتراشيده ،نقش معتادي دوستداشتني را بازي ميكرد
و مرجانه گلچين در نقش بهجت ،زن برادر نادر و بازيگر ديگر اين مجموعه بود كه
در آن خوش درخشيد.

حسن فتحی

او كار هنري خود را بــا كارگرداني در
مجموعه تلويزيوني همسايهها در سال
 ۱۳۷۲آغاز كرد .مجموعههاي تلويزيوني
«پهلوانان نميميرند»« ،شــب دهم»،
«مدار صفر درجــه»« ،ميوه ممنوعه»،
«زمانه» و «شــهرزاد» از آثار ماندگار
حسن فتحي در سريالسازي است .او از
كارگردانهاي مهم در اين عرصه بهحساب ميآيد .شاخصه مهم آثار تلويزيوني او
ديالوگهايي با ضرباهنگ مناسب و استفاده بهجا از آن در بستر فيلمنامه است.
همين امر نيز برگ برنده سريالهاي پر مخاطب كارنامه هنري اوست .شناخت خوب
او از جامعه معاصر و آشنايي او با موضوعات موردپسند متناسب با فرهنگ بومي
تماشاگر ايراني آثار او را در رده بهترين مجموعههاي تلويزيون در ۲دهه گذشته
قرار دادهاست .از آثارماه رمضاني او ميتوان به «در مسير زايندهرود» اشاره كرد
كه در سال 89از شبكه يك سيما پخش شد و ميوهممنوعه كه در سال 86تحولي
در سريالسازي تلویزيوني ،خصوصا مناسبتسازي ايجاد كرد .فتحي براي اجراي
موسيقي مياني و پاياني مجموعههاي تلويزيونياش با خوانندههاي سرشناسي
چون احسان خواجه اميري ،محسن چاوشي ،عليرضا قرباني و محمد اصفهاني
همكاري داشت كه اين نيز خود به اثرگذاري آثارش بسيار افزوده است.

علی نصيريان

نصيريان كار در تلويزيون را ازسال 39
با بــازي و كارگرداني تلهتئاتر شــروع
كرد .او تا سال 54در بيش از ۵۰تلهتئاتر
حضور داشت .ايفاي نقش كريم بوستان
در مجموعه تلويزيونــي «برادر جان» و
«بزرگآقا ديوان ســاالر» در مجموعه
شــبكه نمايش خانگي شهرزاد ،آخرين
هنرنماييهاي نصيريان در قاب تلويزيون بودهاست .اما آنچه او را بيش از هر زمان
در اينماه بهيادها نزديك ميكند ،بازي در مجموعه ميوه ممنوعه حسن فتحي در
سال 86است؛ حاج يونس كه سر پيري ،معركهگيري ميكند .قصه يك خطي سريال
حسن فتحي ،شايد با همين عبارت تعريفشدني باشد .اينكه حاج يونس فتوحي
(علي نصيريان) كه پيرمرد بازاري و خانواده داري است ناگهان عاشق هستي ،دختر
بهرام ،بزرگترين بدهكارش ميشــود .اما نصيريان ،فضاهاي ديگري مثل تقابل با
تمرد غزاله ،دختر كوچكش (طنازطباطبايي) ،زيادهخواهي پســر بزرگش ،جالل
(اميرجعفري) و افزايش نقش بيرون از خانه همســرش قدسي (گوهرخيرانديش)
بهعنوان مدير آموزش و پرورش را به تصوير ميكشد .شايد در همين مجموعه هانيه
توسلي نيز بهعنوان چهرهاي در مجموعههايماه رمضان در يادهاماند .او كه پيشتر
با بازي در مجموعههاي «غريبه» جواد اردكاني در سال 79و «وفا»ي محمدحسين
لطيفي در سال 85در قاب تلویزيون ديده شده بود ،با اين مجموعه در يادها ماند.

پژمان جمشيدی

او كه چند سالي است استعداد بازيگري
خود را به بيننــدگان ثابت كرده ،پس از
موفقيت در مجموعههــاي تلویزيوني
«پژمان» و «ساختمان پزشكان» توانست
در رمضان 96با بــازي در «نفس» جليل
سامان حضور خود را در ذهن مخاطبانش
پايدار كند .او در اين مجموعه كه از شبكه
سوم سيما پخش ميشــد ،نقش عباس را ايفا كرد .اما در رمضان سال گذشته
بود كه جمشيدي با بازي در نقش فريبرز باغپيشه در مجموعه «زيرخاكي»
دوباره به صدر چهرههاي تلویزيوني بازگشت .او در اين مجموعه كه تجربه
موفق گذشتهاش با ســامان را ادامه ميداد ،در نقش مردي بود كه بهدنبال
زيرخاكي ميگردد .او در اين داستان درگير مسائلي چون دستگيري به جرم
پخش اعالميه ضدشاه ،كمك به برادرش در تعمير موشك ارتش و ...ميشود.
جالب است كه در همه اين موارد او از ماجراهايي كه حول تحول ايران ميافتد،
بيخبر و بياعتناست و مشغول بهكار خود اســت .اين موفقيت باعث شد
جمشيدي آن را در «زيرخاكي  »۲براي پخش در رمضان امسال نيز تكرار كند.

سيروس مقدم

عمده فعاليتهاي مقدم ساخت مجموعههاي
تلويزيونياست كه «پايتخت» از معروفترين
آنها بهشمار ميرود .او كه در سال« 81عروج»
را براي شبكه سه و ويژهماه رمضان ساخته
بود ،در سال 86با مجموعه اغما ظاهر شد
و در ســال 87با «روز حسرت» .مقدم براي
رمضان «93مدينــه» را مقابل دوربين برد و
در سال « ،94پايتخت  »4را براي تماشا در اين
روزها آماده كرد .او ازجمله مطمئنترين كارگردانان
صدا و سيماست كه همه آثارش همواره مخاطبان خود را
داشته و بسيار تماشا شده است .مقدم درباره اينكه ساخت اثر
ي ماه رمضان با نوروز چه تفاوتي دارد ،با توجه به اينكه هر
برا 
دو مناسبتي هستند؟ در مصاحبهاي گفته بود« :تلويزيون بايد
به سمتي برود كه مناسبت در آن حذف شود و هر ماه و هر فصل
سريالهاي خوبي داشته باشــيم .نبايد اينطور باشد كه چون
مثال عيد است پس سرمايهگذاريهاي خوبمان را براي ساخت
ســريالهاي نوروزي بگذاريم .ما ميتوانيم در همه ايام سال
ماراتوني از سريالهاي خوب داشته باشيم .تفاوت ساخت سريال
براي ماه رمضان نسبت به ايام ديگر اين است كه درماه رمضان
بايد ابعاد معنوي سريالها را پررنگتر كنيم؛ چرا ك ه ماه رمضان،
ماهي است كه ويژگيهايي دارد و هميشه آدم احساس ميكند
به خدا نزديكتر است .حتي خداوند خود فرموده كه در اين ماه
حواسم به بندگانم بيشتر است .به همينخاطرماهرمضان ،ماهي
است كه قصههايمان هم ميتواند اجتماعيتر و هم خانوادگيتر
باشد؛ ضمن اينكه اين اجازه را داريم كه نقادانهتر به اطرافمان
نگاه كنيم».

سيروس گرجستانی

2دهه
10چهره
بازيگران و كارگردانان ماندگار سريالهاي
ن سالهاي
تلويزيوني درماه مبارک رمضا 
گذشته چه كساني بودند؟
۲دهه سريالســازي در مــاه رمضان،
زهرا رستگارمقدم
روزنامهنگار
چهرهها و شــخصيتهاي ماندگاري به
قاب تلويزيون هديــه داده .حاال ديگر
سريالسازي در اين ماه سنت شده و فرصتي اســت براي رقابت بين
شــبكهها ،بازيگران و كارگردانان .از بين اين سريالها ،چهره عدهاي
سيدجالل
بيشتر ديده شد و در يادها مانده ،مثال آتيال پسياني در نقش
ِ
سريال «گمگشته» در سال  ،80يا بهاره افشاري در سال  ،84بهعنوان
نخستين شيطان ماه رمضاني كه موجي از مجموعههاي ماوراييسازي
در رمضان را راه انداخت ،يا محمد كاســبي ســريال «صاحبدالن» در
سال 85كه نقش جليل را ايفا كرد؛ مردي كه اعتقادات خليل ،برادرش
را به مسخره ميگرفت .حتي الياس ســريال «اغما» در سال 86با بازي
حامد كميلي ،جواني ظاهرالصالح كه شيطان بود و براي از راه به دركردن
پژوهان جراح ،وجوه جسماني پيدا كرد .اما تعداد اين چهرهها به همين
آدمها محدود نماند .عدهاي هنوز بهعنوان درخشــانترين چهرههاي
سريالهاي مناسبتي در تلویزيون بهحساب ميآيند؛ هرچند ديگر در
اين قابهاي خانگي نباشند و از آن خداحافظي كرده باشند .در اينجا به
فعاليت تعدادي از اين چهرههاي رمضاني اشاره ميكنيم.

بيــن ســالهاي  ۱۳۵۷تــا ۱۳۹۹
دســتكم گرجســتاني در  ۶۸اثر
تلويزيوني بازي كرده است كه شايد
به يادماندنيتريــن آنها نقشآفريني
او در سريال «شهريار» باشــد .او در
بسياري از ســريا لهاي پرمخاطب
تلويزيون مانند ســريال «امامعلي»،
«كيف انگليســي»« ،كاله پهلوي»،
صاحبدالن« ،متهم گريخت»« ،پشت كنكوريها» و «كاكتوس» ايفاي نقش
كرد .اما به عقيده خودش با بازي در «پروژه اصغر فرهادي»  -ســريالي به نام
يادداشتهاي كودكي كه فرهادي نويسندهاش بود  -دوران شكوفايي حرفهاي
او آغاز شد .اين سريال در رمضان سال  80با كارگرداني پريسا بختآور از شبكه
تهران پخش شد .پس از آن در سال 81نيز دوباره در همين ماه ،بختآور با پشت
كنكوريها از گرجســتاني در مجموعهاش ياري گرفت .همين باعث شد که
مجموعههاي تلویزيوني هر سال به حضور او سر سفرههاي افطار عادت كنند.
او در سال 82با «رانتخوار كوچك» حسين سهيليزاده ،در نقش اُشترخاني
ظاهر شد .در سال ،84نقش هاشــم بابازاده را در متهم گريخت رضا عطاران
ايفا كرد .در سال 85با صاحبدالن محمدحسين لطيفي و در سال 87با «مأمور
بدرقه» سعيد سلطاني سر ســفرههايمان نشست .گرجستاني در سال 90در
«سه دونگ ،سه دونگ» شــاهد احمدلو نقشآفريني كرد و امسال تلویزيون
1400با از دستدادن اين چهره در سال گذشته ،شايد بيشترين فقدان را در
همين ماهها تجربه كند.

حميد لواليی

تالش حميد لواليي براي فرار از ســايه
خشايار مستوفي در «زيرآسمان شهر»
نقش ماشاءاهلل
مهران غفوريان ،او را در ِ
مرزوقي ســريال رضا عطاران نشاند؛
ماشاءاهلل در مجموعه «خانه به دوش»
كه در رمضان 83از تلویزيون پخش شد.
او مردي از طبقه پاييــن جامعه بود كه
ميخواست براي كار و پول درآوردن به مالزي برود ،اما پول سفرش را ميدزدند.
تقالي ماشاءاهلل براي حفظ آبرويش طوري كه كسي فكر نكند كه پولش را خوردهاند
و او هنوز در ايران است در مقابل تالش ارسالن ،باجناق پولدارش (غالمحسين
لطفي) براي ريختن پته او روي آب ،شاكله ســريال را ساخت .قابل انكار نيست
بخشي از موفقيت لواليي مرهون حضور مريم اميرجاللي در نقش مقابل او بوده
است .او پس از آن با بازي در سريال بزنگاه عطاران در سال 87و «خروس» سعيد
آقاخاني در رمضان ،92از چهرههاي دوستداشــتني سريالهاي تلویزيوني و
ماندگار در اينماه شد.

امين تارخ

بينندگان تلويزيــون در دهه  ،60امين
تــارخ را با نقشهاي بوعليســينا در
سريال «ابن ســينا»ي كيهان رهگذار
و شيخ حســن جوري در «سربداران»
محمد علي نجفي ميشناسند .اما او در
آخرين سال دهه  ،80اين فضا را شكاند
و «بزرگ» را خلق كرد .تارخ در سريال
«جراحت» محمدمهدي عسکرپور كه
سعيد نعمتاهلل آن را نوشــته بود ،رمضان 89برادر بزرگ خانواده بود؛ زندگي
خوشي كه با ازدواج دخترش اكرم و اميرحافظ ،پسر برادرش دچار تنش ميشود.
صحنه بگو مگوي بزرگ با برادرش ،اسماعيل(علي عمراني) و زنبرادرش ،انسي
(آتنه فقيهنصيري) از صحنههاي خيرهكننده آن سالها بود .هرچند پيش از اين
او در ســال 86با مجموعه اغما با طاها پژوهان ،جراح كاربلد مغز ثبت شده بود؛
مردي كه با فريب جواني ظاهرالصالح گول ميخــورد تا آدمهاي خوب را مداوا
نكند .او كمكم ميفهمد الياس ،شيطان است كه براي از راه به دركردن او ،وجوه
جسماني پيدا كرده.

محسن تنابنده

بازي او در سريال پايتخت در نقش نقي
معمولي در ذهنها ماندگار شد .او كه در
دورههاي آخر اين مجموعه تلویزيوني
عالوه بر بازي ،نويســندگي و بخشي
از كارگرداني آن را بهعهده داشــت،
پايتخت  ۴را برايماه رمضان 94آماده
پخش كرد .اين مجموعه به انداز هاي
درخشيد كه تنابنده را براي ايفاي اين نقش در جشن نشريه دنياي تصوير جزو
 ۱۰۰نقش ماندگار تاريخ سينما و تلويزيون ايران انتخاب كرد و برنده تنديس
بهترين بازيگر مرد براي مجموعه تلويزيوني پايتخت  ۴از نظرسنجي سه ستاره
شد .با اين حال ساخت اين مجموعه كه بيشتر دورههاي آن براي نوروز تهيه
ميشد با مشكالتي روبهرو شد و تنابنده در اعتراضي از تلویزيون خداحافظي
كرد .هرچند اين خداحافظي مشترك او با احمد مهرانفر از تلویزيون بود ،اما
هر دو را ميتوان از چهرههاي ماندگار رمضان با همان پايتخت  4بهحســاب
آورد .مهرانفر پيش از اين نيز در سال 83با «رسم عاشقي» سعيد سلطاني در
رمضان روي آنتن سيما ظاهر شده بود.

هومن برقنورد

او كه حــدود 20ســال روي صحنههاي تئاتر
كشور ظاهر شــده بود ،با مجموعه «بيداري»
بهرام عظيمپور راهي تلويزيون شــد و با بازي
در سريال «ساختمان پزشــكان» به شهرت
رسيد .بر قنورد ازجمله بازيگران سريا لهاي
تلویزيوني اســت كه درماه رمضان چهره به
يادماندني شــده اســت .او با بازي در مسير
زايندهرود حســن فتحي كهمــاه رمضان 89
توليد و پخش شد ،نقش گركاني ،دالل بازيكنان
فوتبال را ايفا ميكرد .پس از آن برقنورد با بازي
در «دودكش» محمدحســين لطيفي روي آنتن
پرمخاطب رمضان 92ظاهر شد .او در نقش فيروز،
مرد خانوادهدوست و زحمتكشي است كه به همراه
خانواده و آشنايانش ،يك قاليشويي را اداره ميكند
اما با پلمبشــدن در محل كار و زندگي او توسط
مأموران شهرداري ،دردســرهايش دوچندان
ميشــود .برقنورد با بازی در این نقش بیش از
گذشته مورد توجه مخاطب قرار گرفت و تبدیل
به یکی از آن شخصیتهایی شد که مردم در کوچه
و خیابان از نحوه حــرف زدن ،جملهها و اتفاقهای
زندگیاش حرف می زدند .اگر ســریالهای ماه رمضان را
فرصتی برای بهتر دیده شدن یک بازیگر فرض کنیم ،هومن برقنورد
یکی از چهرههایی بود که به خوبی از این فرصت استفاده کرد .پس از
بازی در «دودکش» بود که مخاطب دوست داشت در هر ماه رمضان
بار دیگر این بازیگر را در تلویزیون ببیند.
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ميخواستند
پرسپوليسرا
ازپادربياورند
يحيي گل محمدي در گفت و گو با همشهري ضمن انتقاد از
برنامهريزي ليگ ،از اهميت حفظ تيم فعلياش گفته
تيمي كه ميگويد باشگاههاي قطري به بازيكنانش چشم دارند
پرسپوليس مرحله گروهي مسابقات ليگ قهرمانان آسيا را با كسب نتايجي
اميرحسين اعظمي
خبرنگار
بسيار خوب به پايان رساند تا يحيي گلمحمدي و شاگردانش نشان دهند كه
در اين فصل هم يكي از مدعيان جدي قهرماني در اين جام هستند .هر چند
سرمربي سرخپوشان در تمامي مصاحبههايش به اين موضوع اشاره كرده كه بازيكنان پرسپوليس مهمترين نقش
را در موفقيتهاي اين تيم ايفا ميكنند ،ولي نقش مهم يحيي و همكارانش بر هيچكس پوشيده نيست .پرسپوليس
با اين مربي همچنان بهترين تيم ايران است و يحيي اميدوار است كه آنها در فصل جاري يك موفقيت بزرگ را
جشن گرفته و در آسيا به قهرماني برسند .سرمربي پرسپوليس در گفتوگوي اختصاصي با همشهري ورزشي
درخصوص درخشش در ليگ قهرمانان آسيا ،وضعيت پرسپوليس در ليگ برتر و مسائل مختلف ديگر به سؤاالت
پاسخ داده است.
عملكرد پرسپوليس در مرحله گروهي ليگ قهرمانان آســيا باعث شد تا حتي بسياري از مربيان و
بازيكنان خارجي كه در اين جام حضور داشتند ،از تيم شما تمجيد كنند .حتما خودتان هم احساس خوبي داريد؟
خدا را از اين بابت شكر ميكنيم و اين باعث افتخار است .من بايد از بازيكنان پرسپوليس تشكر كنم كه در آن
شرايط سخت از جان مايه گذاشتند .به هر حال شرايط كشور هند و استرسي كه درخصوص بيماري كرونا وجود
داشت كار را خيلي سخت كرده بود .از طرفي گرما و شرجي هوا هم واقعا آزاردهنده بود و رطوبت هوا به 82درصد
هم رسيده بود .بچهها واقعا مشكالت را خوب مديريت كردند و تا آخرين بازي دست از مبارزه برنداشتند كه اين
بسيار باارزش است.
شما در تمام مصاحبههايتان موفقيتهاي پرسپوليس را بهحساب بازيكنان ميگذاريد ولي خيليها
ميدانند كه نقش كادر فني چقدر مهم بوده .قبول داريد؟
ما وظيفه داريم كه کار خودمان را به بهترين شكل انجام دهيم و اتفاقا از تمامي همكارانم هم تشكر ميكنم كه
زحمت ميكشند ولي نقش بازيكنان بيشتر و مهمتر از من و همكارانم است تحمل فشار بازيها با شرايطي كه در
هند وجود داشت واقعا سخت بود ولي بازيكنان با عشق و تعصب براي پيراهن پرسپوليس جنگيدند كه اين عشق
نشات گرفته از احساس هواداران پرسپوليس است .بازيكنان تا آخرين حد تالش كردند تا آنها را خوشحال كنند،
هر چند كه بايد از اعضاي كادر فني هم بهدليل تعهد بااليشان تشكر كنم.
برخي از مربيان و كارشناسان ايراني در مصاحبههاي چند روز اخيرشان به اين موضوع اشاره كردند كه
سطح فني مسابقات ليگ قهرمانان آسيا افت كرده است .شما با اين موضوع موافق هستيد؟
من چنين نظري ندارم چون همه ميدانند كه تمام تيمها در آسيا چقدر هزينه ميكنند و چگونه دنبال پيشرفت
هستند .آنها بازيكنان گرانقيمت خارجي را با قيمتهاي نجومي ميگيرند و دنبال پيشرفت هستند و اين موضوع
قطعا رقابت را براي تيمهاي ايراني سخت ميكند .در هر تيم بازيكنان باكيفيت خارجي ميتوانند تأثيرگذار باشند
ولي ما فقط رادو را داشتيم كه فرصت كمي براي بازي پيدا كرد .اين مسئله كه ميگويند سطح
ادامه در
صفحه18
بازيها افت كرده اصال درست نيست ،حتي همه ديدند كه همين گوا هم چه كيفيتي دارد و چگونه
رشد كرده است .استقالل تاجيكستان هم تيم ناشناختهاي بود كه در گروهش اول شد و اين نشان ميدهد كه همه
كشورها دنبال پيشرفت هستند.

همه يا هيچ براي پاريس
تيم فرانسوي اگر نتواند شكست بازي رفت را جبران
كند،نه تنها به فينال ليگ قهرمانان نميرسد ،ممكن
است دو فوق ستاره اش را هم از دست بدهد
19

معتبر شد و رفت

منچسترسيتي

23:30

پاريسنژرمن

فراز كمالوند كه حضورش در استقالل باعث
انتقاد از مجيدي شده بود با اولين پيشنهاد قيد
اين تيم را زد و سرمربي سايپا شد

19

دوندهاي كه
با خودش
مسابقه داد!

20

18
دوشنبه  13ارديبهشت  1400شـماره 8211

23023602

عكس| پيام پارسايي|

نكته بازي

برنامه بازيها

نيازي به غش كردن نيست

بعد از پايان بازي استقالل و الشرطه
عراق كه صعود نماينده ايران را به
همراه داشت ،تصويري منتشر شده
از رشــيد مظاهري كه دروازهبان
آبيها را در حالتي شبيه غش كردن
نشان ميدهد .اين تصوير حسابي دست
بهدست شده و خيليها در مورد تعصب رشيد و داستانهايي
شبيه آن نوشتهاند .آقا دم مظاهري و بقيه استقالليها گرم كه
براي صعود تا آخرين ثانيه با چنگ و دندان جنگيدند؛ فقط فكر
نميكنيد غش كردن گلر از خستگي كمي اغراقآميز است؟
طبيعتا دروازهبان در تمام طول بازي ســر جايش ايســتاده و
تحرك چنداني ندارد كه از نفس بيفتد .در مجموع قول ميدهيم
اگر عملكرد فني مظاهري خوب باشد و كمتر مثل بازي رفت
با الدوحيل نشــان بدهد ،به اندازه كافي بين هواداران محبوب
خواهد شد و نيازي هم به غش كردن نيست.

برنامه هفته بيست و دوم
جمعه 17ارديبهشت1400
استقالل-ذوب آهن
سپاهان-پرسپولیس

21:15

شنبه 18ارديبهشت1400
مس رفسنجان-نساجی مازندران

20:45

صنعت نفت آبادان-آلومینیوم اراک
ماشینسازیتبریز -سایپا

21:15

پیکان-تراکتور

21:20

دوشنبه 27ارديبهشت1400

االن برعكس نگفتي؟

پديده -گل گهرسیرجان

پرسپوليس امسال كال از نظر قرعه تيم
خوششانســي بوده و شاهبيت اين
داســتان هم برخورد سرخپوشان
به استقالل تاجيكســتان است .با
احترام به تيم تاجيك ،طبيعتا روي
كاغذ شرايط طوري است كه پرسپوليس
نبايد از چنين انتخابي ناراحت باشد .بعد در اين اوضاع و احوال،
اسماعيلخان حاللي ،پيشكسوت محترم سرخپوشان مصاحبه
كرده و گفته« :نبايد استقالل تاجيكستان را زيادي بزرگ كنيم».
بهنظرمان اسماعيل جان برعكس گفته؛ البد منظورش اين است
كه«نبايداستقاللتاجيكستانرادستكمبگيريم».اينبندههاي
خدا كه كال ادعايي ندارند و كسي هم روي آنها حساب نكرده بود.
در اين چند روز هم هيچكس مشغول بزرگ كردن آنها نبود ،اما
در نقطه مقابل خطر دستكم گرفتن اين تيم و غافلگير شدن
پرسپوليس وجود دارد.
تا شما شكايت كنيد...

ليگ قطر تمام شد ،مسابقات مرحله
گروهي ليــگ قهرمانــان هم به
انجام رسيد ،پرسپوليس و شجاع
خليلزاده با هم رودررو شدند و كلي
اتفاقات ژورناليستي و جذاب رخ داد.
بعد در اين شرايط تازه معاون حقوقي
باشگاه پرسپوليس گفته داريم در مورد فسخ قرارداد خليلزاده
به فيفا شكايت ميكنيم .توجه داشته باشيد كه دارند شكايت
ميكنند ،يعني هنوز حتي به اين مرحله باشكوه هم نرسيدهايم.
خود شكايت كه طبيعتا كلي زمان ميبرد ،بعد اگر شجاع محكوم
شود فرصت اعتراض خواهد داشت كه آن هم خودش يك پروژه
ديگر است و خالصه همينطور سر كار خواهيم بود .ما مشكلي با
شكايت باشگاه نداريم و اتفاقا آن را تالش براي اعاده حق ميدانيم،
يدهيم تا اين شكايت بخواهد به ثمر
اما از همين تريبون قول م 
بنشيند ،شجاع برگشته و با پرسپوليس جام هم گرفته!

آماربازي

متريكا

صعود استقالل و پرســپوليس به مرحله
حذفي ليگ قهرمانان آسيا هفتمين صعود
اين تيمها بــود و ركورد آنهــا را بهعنوان
موفقترين تيمهاي ايراني در آســيا بهتر
كرد .بيشترين صعود به مرحله حذفي آسيا در ميان تيمهاي ايراني به اين
دو تيم تعلق دارد كه مجموعا 14بار به اين مرحله رسيدهاند .بعد از آنها به
تيم ذوبآهن ميرسيم كه 5بار توانسته با موفقيت از مرحله گروهي به
مراحل حذفي صعود كند .نكته جالب درباره ذوبآهن اين اســت كه از
5صعودش 4بار بهعنوان تيم اول گروه صعود كرده و از اين لحاظ به همراه
پرسپوليس ركورددار است .اما استقالل هم صاحب يك ركورد اختصاصي
است كه هيچيك از تيمهاي ايراني تا به حال به آن نرسيدهاند .آبيپوشان
با 122گل زده ،گلزنترين تيم ايراني در آسيا هستند.

07

تيم آناليز متريكا11،بازيكن منتخب ايراني
در ليگ قهرمانان آســيا را برگزيده كه در
تركيــب اين تيــم منتخــب 5بازيكن از
پرســپوليس حضور دارنــد .در كنار اين
5سرخپوش3 ،بازيكن از تراكتور2 ،استقاللي و يك مدافع از فوالد تركيب
اين تيم را كامل ميكنند .محمدرضا اخباري با نمره7/10و با اختالفي
ناچيز نسبت به رشيد مظاهري دروازهبان اين تيم منتخب است .جالل
حسيني و وحيد اميري (پرسپوليس) ،هادي محمدي (تراكتور) و صالح
حرداني (فوالد) مدافعان برگزيده هستند .در خط هافبك تيم منتخب
كاميابينيا و ترابي از پرسپوليس در كنار قائدي و اسماعيلي از استقالل
حضور دارنــد .زوج خط حمله اين تيــم نيز از اميد عاليشــاه و محمد
عباسزاده تشكيل ميشود .بهترين بازيكن استقالل فرشيد اسماعيلي
بوده كه امتيازش 0/2بيشتر از مهدي قائدي است.

05

مهــدي ترابي به گــواه آناليزهاي متريكا
بهترين بازيكن تيمهــاي ايراني در ليگ
قهرمانان آسيا شد .ترابي طي 6بازي براي
پرســپوليس به ميانگين نمــره 7/74از
10رسيد و باالتر از محمد عباسزاده به اين عنوان دست يافت .ترابي با
خلق 20موقعيت و ارســال 5پاس گل در اين دو زمينه بهترين بازيكن
رقابتها در ميان تمامي 20تيم بود .او فقــط در يكي از 6بازي تيمش
پاسگل نداد و 2گل هم زد .دومين ايراني موفق اين مســابقات محمد
عباسزاده بود كه ميانگين نمراتش به 7/41از 10رسيد .عباسزاده فقط
386دقيقه زمان الزم داشت تا عنوان بهترين گلزن تراكتور در تاريخ ليگ
قهرمانان آسيا را به نام خود كند .او مجموعا 10بار با شوت دروازه حريفان
را تهديد كرد كه فقط 3تا از شوتهايش در چارچوب نبود.

7.74

18:55
برنامه هفته بيست و سوم
چهارشنبه 22ارديبهشت1400
گل گهرسیرجان-ذوب آهن

21:00

پرسپولیس -استقالل

21:30

ميخواستند پرسپوليس را از پا در بياورند

پنجشنبه 23ارديبهشت1400
سپاهان-مس رفسنجان

21:15

نساجی مازندران-فوالد

يحيي گل محمدي در گفت و گو با همشهري ضمن انتقاد از برنامهريزي ليگ ،از اهميت حفظ تيم فعلياش گفته
تيمي كه ميگويد باشگاههاي قطري به بازيكنانش چشم دارند

ادامه از
صفحه 17

فكر ميكرديــد تيمهايي مثل
السد و الدوحيل حذف شوند؟

آيا مذاكرات جدي باشگاه با نفراتي كه قراردادشان
به اتمام رسيده ،آغاز شده است؟

برنامهريزي و شرايط بازيها طوري بود كه واقعا چيزي تا آخرين
لحظه مشــخص نبود و برخي اتفاقات جزئي سرنوشت بازيها را
مشخص كرد .الدوحيل و السد تيمهاي خوبي بودند كه حذف شدند
و همين موضوع سختي بازيها را نشان ميداد ،حتي پاختاكور هم
صعود نكرد.

ظاهرا باشگاه كارهايي انجام داده ولي فشردگي مسابقات هم باعث
ميشد تا در اين زمينه تأخير بهوجود بيايد .ما اين فرصت را داريم تا
با آنها مذاكره كنيم و اميدوارم اتفاقات خوبي رخ دهد .خواسته كادر
فني و هواداران هم اين است كه بازيكنان بمانند و قطعا مسئوالن
باشگاه هم در اين راه تالش ميكنند و زحمت ميكشند.

در مورد تقابل با استقالل تاجيكستان چه نظري

آيا بازيكنان جديدي را هم براي فصل بعد درنظر

داريد؟

گرفتهايد؟

فعال اطالعات دقيقي از اين تيم ندارم چون موفق نشدم بازيهاي
استقالل تاجيكستان را نگاه كنم ولي حتما تيم باكيفيتي است كه
بهعنوان تيم اول از آن گروه سخت صعود كرده و 4گل به الهالل زده
است .ما بايد سر فرصت اين تيم را آناليز كنيم و فكر ميكنم بازي
در تاجيكستان هم چالشهايي براي تيم ما داشته باشد چون ظاهرا
زمين چمن ورزشــگاه آنها مصنوعي است .فعال كه زمان زيادي تا
اين بازي باقي مانده و بايد تمركزمان روي بازيهاي ليگ برتر ،جام
حذفي و سوپرجام باشد.

طبيعتا روي اين موضوع فكر ميكنيم و شــايد نفراتي در ذهن ما
باشــند .هنوز با بازيكني صحبت نكردهايم ولــي قطعا بايد به فكر
جمع و جور كردن تيم باشيم .ما تا اواسط مرداد درگير بازيهاي
ليگ برتر هستيم و بعد از آن هم بايد در شهريورماه مسابقات ليگ
قهرمانان آسيا را ادامه دهيم .ما از خرداد سال 99بدون وقفه بازي
و تمرين ميكنيم و استراحتهايي هم كه داشتيم ۳ ،يا  ۴روزه بوده
اســت .در واقع اين نوع برنامهريزي فقط براي پرسپوليس بوده و
خوب استراحت نكرديم ولي براي تيمهاي ديگر اين شرايط ايجاد
شده كه حتي  ۲تا  ۳هفته هم استراحت كنند .اين برنامهريزي براي
پرسپوليس كشنده بوده و بهنوعي ميخواستند پرسپوليس را از پا
دربياورند كه نتوانستند .من معتقدم كه بازيها بايد عادالنه برگزار
شود تا قهرمان ليگ هم عادالنه مشخص شود .اين درست نيست
كه يك تيم با فشردگي باال تمرين كند و مسابقه بدهد ولي تيمي
ديگر به اندازه كافي استراحت كند .همه هم ديدند كه پرسپوليس
چگونه و با چه نوع فشــردگي در بازيهاي اين فصل شركت كرده
است .خواسته همه ما و هواداران پرسپوليس برقراري عدالت است.

خير ،بازارگرمي نيست و اتفاقا پيشــنهادهاي خوبي هم دارند .ما
بازيكنان بسيار خوبي داريم كه بايد براي حفظ آنها تالش كنيم.

در فوتبال همهچيز علمي و اصولي است .طبق برنامه ما بايد جمعه
با سپاهان بازي كنيم و در خوشبينانهترين حالت شايد سهشنبه

پرسپوليس در دو فينال اخيرش در ليگ قهرمانان،
قهرماني را از دست داد .فكر ميكنيد اين بار به فينال برويد و
قهرمان شويد؟

ما نشان داديم كه تيم باكيفيتي هستيم و يكي از قدرتهاي آسيا
محسوب ميشويم ولي ميدانيم كه براي رسيدن به قهرماني كار
سختي داريم .بايد در وهله اول تالش كنيم تا اين بازيكنان حفظ
شوند و اين مســئله بسيار مهمي اســت چون تيمهاي قطري در
كمين هستند تا چند بازيكن ما را جذب كنند.
اين خبرها جنبه بازارگرمي ندارد؟

شما در مصاحبهاي گفتيد كه سازمان ليگ بايد بازي
با ســپاهان را به زمان ديگري موكول كند و ظاهرا از قرنطينه
بودن پرسپوليس ناراضي هستيد؟

منصوريان ،منصوريان و باز هم منصوريان
بوسيدن روي داور ،با وجود 7بازيكن كرونايي؛ اين شاهكار از كيست؟

آلومينيوم اراك يك بازي دوستانه با مس رفسنجان برگزار كرده و با3گل برابر اين تيم شكست
خورده است .عليرضا منصوريان هم بعد از بازي ،كلي در مورد همهچيز صحبت كرده؛ ازجمله
اينكه تست كروناي 7بازيكن تيمش مثبت بوده و اسامي اين نفرات را فقط در اختيار مراجع
پزشكيقرارميدهد.درهمينمصاحبهاماجملهديگريازعليمنصورنقلشدهكهجالبتوجه
است؛«در پايان بازي روي داور را بوسيدم تا با هم دوست باشيم ».گذشته از اينكه اصوال دوستي
و دشمني با داور يك بازي «دوستانه» محلي از اعراب ندارد ،اظهارنظر سرمربي آلومينيوم از
اين جهت عجيب است كه خود او ميگويد در تيمش 7كرونايي داشته است! اين يعني چه
بسا خود عليمنصور هم در معرض ابتال بوده و بعد با علم و آگاهي نسبت به اين موضوع ،صورت
داور را هم بوسيده است .خب اين چه كاري است برادر؟ اين «نمايش صميميت» را الاقل در
شرايط خاص كرونايي متوقف كن و به شيوع بيشتر بيماري دامن نزن .ناسالمتي ميگويند
دست و مشت و آرنج هم ممنوع است ،شما سراغ ماچ ميروي؟ آقا ما اگر قبول كنيم شما خيلي
آدم خاكي و خونگرمي هستي و با همه دنيا هم رابطه صميمانه داري ،قول ميدهي تا اطالع
ثانوي كسي را نبوسي؟

21:20

نفت مسجدسلیمان-ماشینسازیتبریز
آلومینیوم اراک  -پديد0
سایپا-پیکان

تمرين كنيم .مگر ميشود براي يك تيم قبل از انجام چنين بازي
حساســي ،اين وضعيت را درســت كنند؟ ما به ايران برگشتيم و
بالفاصله قرنطينه شــديم ،حتي ريكاوري هم نكرديم و بازيكنان
نتوانســتند به خانه بروند .با اين وضعيت اصال نميتوان بازي كرد
و برنامه هفته بيستودوم و بازي با ســپاهان بايد تغيير كند .اين
خواسته زيادي نيست كه بين تيمها تبعيض قائل نشوند.

21:30

تراکتور-صنعت نفت آبادان

21:50

استقالليها هم گفتهاند كه داربي رفت با بازيهاي
برابر برگزار نشد ولي ظاهرا شــما گفتهايد كه قبل از داربي
برگشت بايد بازيهاي  ۲تيم برابر شود؟

نقل قول

در دور رفت سازمان ليگ با درخواست استقالل مبني بر برابر بودن
بازيهاي  ۲تيم قبل از انجام داربي موافقت كرد .اگر يادتان باشد
ما با سپاهان و نساجي بازي كرديم و استقالل متوجه شد كه با اين
وضعيت بيشتر از 20روز از بازي رسمي دور ميشود ،به همين دليل
درخواست انجام بازي داد و اين موضوع ديگر ارتباطي به ما نداشت.

سهيل مهدي ،مســئول كميته مسابقات
ســازمان ليگ در واكنش بــه اعتراض
پرسپوليسيها به برنامه ديدار با سپاهان و
استقالل :سازمان ليگ متعلق به 16باشگاه
اســت و برنامه ما هم براي آنهاست .براي
برنامهريزي ليگ شــرايط همه تيمها را
درنظــر ميگيريم و ســعي داريم نهايت
كمك را هم داشته باشيم ،اما برنامه براي
16تيم اســت .در طول تورنمنت نبايد با
هر درخواســتي برنامه را تغيير داد مگر
اينكه شــرايط اضطراري مثل حالتي كه
اكنون براي تيم ملــي بهوجود آمده پيش
بيايد .ما براي همــه كار ميكنيم نه براي
پرسپوليس و يك تيم خاص كه درخواستي
داشته باشد ،اما ســعي و تالش ميكنيم
كه طــوري برنامهريزي كنيــم كه تيمها
حداقل آسيب را ببينند .اگر ما ليگ را در
سال گذشته با تمام سختيهايش برگزار
نميكرديم ،تيمهاي ما در ليگ قهرمانان
امسال نميتوانستند موفق باشند و نتيجه
برگزاري منظم و فشرده در سال گذشته اين
بود كه تيمهايمان با كادر و بازيكنان ايراني
بهترين نتيجه را گرفتند.

در جدول رقابت فشردهاي با سپاهان براي قهرماني
داريد و استقالل هم شانس قهرمان شدن دارد .چقدر احتمال
ميدهيد پنجمين قهرماني پياپي را جشن بگيريد؟

ما بازي به بــازي جلو ميرويم و تالش ميكنيم با قهرمان شــدن
هواداران را خوشحال كنيم .فقط انتظار داريم كه در اين راه عدالت
برقرار شود.
با اين فشــردگي بازيها و مشــغلههاي فني،
بازيهاي ليگ قهرمانان اروپا را هم دنبال ميكرديد؟

بله ،بازيها را ميديدم.

دوست داريد كدام تيم قهرمان شود؟

از هر 4تيمي كه در نيمهنهايي هستند متنفرم! فكر نميكردم اين
4تيم همه با هم در نيمهنهايي حاضر شوند ولي ترجیح ميدهم از
بين آنها منچسترسيتي قهرمان شود.

لیگ برتر ایران(جام خليج فارس) -فصل بيستم
تفاضل گل امتياز

رتبه

تيم

بازيها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

1

سپاهان

21

13

5

3

36

19

17

44

2

پرسپولیس

20

11

8

1

27

10

17

41

3

استقالل

19

9

7

3

22

12

10

34

4

گل گهرسیرجان

19

8

5

6

23

20

3

29

5

آلومینیوم اراک

21

6

11

4

20

23

-3

29

6

مس رفسنجان

21

7

7

7

15

15

-

28

7

فوالد

18

6

9

3

17

11

6

27

8

تراکتور

19

7

6

6

17

17

-

27

9

پیکان

21

6

8

7

19

22

-3

26

10

صنعت نفت آبادان

19

6

7

6

15

15

-

25

11

پديده

20

6

7

7

20

22

-2

25

12

تمسجدسلیمان
نف 

21

5

9

7

14

17

-3

24

13

ذوب آهن

20

3

9

8

19

26

-7

18

14

سایپا

20

3

9

8

10

17

-7

18

15

نساجی مازندران

21

4

4

13

16

26

-10

16

16

ماشینسازیتبریز

20

1

7

12

13

31

-18

10

19
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جهان
مادريد دستبردار نيست

همه يا هيچ براي پاريس

تيم فرانسوي اگر نتواند شكست بازي رفت را جبران كند،نه تنها به فينال ليگ قهرمانان نميرسد
ممكن است دو فوق ستاره اش را هم از دست بدهد
بازي برگشــت  Oil-clasicoيا همان داربي نفتي بين
منچسترسيتي و پاريسنژرمن فرداشب برگزار ميشود تا
پاي اول فينال ليگ قهرمانان از بين اين دو باشگاه ثروتمند
با ستارههاي گرانقيمت مشخص شود .مهمترين اتفاق اين
بازي مصدوميت امباپه است كه معلوم نيست به اين ديدار
برسد يا نه .او در بازي ليگ يك مقابل النس غايب بود و در
مسابقه رفت مقابل منسيتي هم با مصدوميت بازي كرد و
براي نخستينبار در يك ديدار ليگ قهرمانان موفق به زدن
هيچ ضربهاي به ســمت دروازه حريف نشد .اگر او و نيمار
مثل  2ديدار با بايرنمونيخ باشــند ،پاريس شانس زيادي
براي دومين فينال پيدرپي در ليگ قهرمانان دارد اما اگر
مثل بازي رفت با منچسترسيتي باشند ،پرونده اين تيم از

همين حاال بسته شده است .شايد اين دو اگر به فينال اين
فصل نرسند راهشــان را از پاريس جدا كنند .الپورتا براي
جلب رضايت مسي هر كاري ميكند تا نيمار را به بارسلونا
برگرداند .امباپه هم كه همه پيشنهادهاي تمديد را رد كرده،
تنها يك ســال ديگر قرارداد دارد و ممكن است در همين
تابستان او را در مادريد ببينيم .اين آخرين فرصت پاريس
براي حفظ و نگهداري اين دو ابرستاره است .نيمار با گلزني
به النس حاال به 23تيمي كه در ليگ يك فرانسه روبهروي
آنها قرار گرفته ،گل زده است .او با امتياز 9.1بهترين بازيكن
زمين شد .نيمار اخيرا جايزه ســامبا گولد را كه به بهترين
بازيكن برزيلي شاغل در اروپا تعلق ميگيرد براي چهارمين
بار برده اســت .پياسجي با پيروزي 2بريك مقابل النس

 4ساعت در صدر جدول ليگ يك ايستاد اما سپس ليل با
برد  2بر صفر بر نيس جايش را پس گرفت.
گوارديوال هم كه ديگر اصــراري به تيكيتاكا ندارد و حتي
بازي چرك و دفاعي را هم يــاد گرفته ،در برخي بازيهاي
بزرگ بدون مهاجم نوك تركيب تيمــش را ميچيند .در
پاريس ديبروين را در پست مهاجم كاذب بازي داده بود.
گابريل ژسوس و آگوئرو در ديدارهاي حساس به بازي گرفته
نميشوند .سيتي درصورت نتيجه نگرفتن منچستريونايتد
در بازي ديشــب مقابل ليورپول قهرمانياش در ليگ برتر
را قطعي كرده و با يك جام ديگر پا به مســابقه فرداشب
ميگــذارد .در ديدار رفت هم بازيكنان ســيتي در حالي
روبهروي پاريســيها قرار گرفتند كه تنهــا چند روز از

معتبر شد و رفت

فراز كمالوند كه حضورش در استقالل باعث انتقاد از مجيدي شده بود
با اولين پيشنهاد قيد اين تيم را زد و سرمربي سايپا شد
فراز كمالوند بعد از حضوري كوتاهمدت در اســتقالل،
سرانجام از اين تيم جدا شــد تا هدايت سايپا را برعهده
بگيرد .او كه در چند سال اخير موفقيت خاصي بهعنوان
سرمربي كســب نكرده بود ،با يك انتخاب هوشمندانه
به استقالل آمد تا در نقش مديرفني به فرهاد مجيدي
كمك كند .خيليهــا معتقدند حضــور كمالوند روي
نيمكت اســتقالل به مجيدي كمك كرد تا تصميمات
بهتري در جريان بازيها بگيرد .نتايج خوب اســتقالل
باعث شــد تا دوباره كمالوند در تيررس تيمهاي ليگ
برتري قرار بگيرد و از چند هفته پيش بود كه باشــگاه
سايپا بعد از كنار گذاشــتن ابراهيم صادقي با كمالوند
مذاكره كرد و در نهايت هم با اين مربي به توافق رسيد.
كمالوند با تأييد جدايي از استقالل ميگويد« :خوشحالم
كه در اين مدت كنار رفيق خوبم فرهاد مجيدي بودم.
از او تشــكر ميكنم كه به من اعتماد كرد و توانستم در
خدمت باشگاه استقالل باشم .تجربه بسيار خوبي برايم
بودم و جا دارد از انرژي مثبتي كه هواداران استقالل به
من دادند ،تشكر كنم .قبل از هر نوع همكاري با مجيدي،
ما دوست هستيم و اين دوســتي قطعا ادامهدار خواهد
بود .من درباره جدايي از استقالل با فرهاد صحبت كردم
و با توافق و تعاملي كه داشــتيم اين اتفــاق رخ داد .در
ضمن از آقاي مددي هم تشكر ميكنم».
كمالوند در پاسخ به اين پرسش كه آيا سرمربيگرياش
در سايپا قطعي شــده ،تأكيد ميكند« :با جلساتي كه
خواهيم داشت اين مسئله قطعي ميشــود .اميدوارم
بتوانيم كاري كنيم تا ســايپا در ليگ برتر حفظ شود و
نتايج خوبي بهدست بياوريم».
گفته ميشود جانشــين فراز در اســتقالل يك مربي

خارجي خواهد بود .فرهاد مجيدي در زمان حضورش در
تيم اميد هم عالقه زيادي داشت تا يك مربي اسپانيايي
را به كادر فني اضافه كند و حاال هم تصميم به استفاده از
يك مربي خارجي در بين دستيارانش گرفته است .البته
مربي جديد استقالل ديگر مدير فني نيست و بهعنوان
دستيار اول فرهاد كارش را شروع خواهد كرد .بايد ديد
ممنوعيت جذب بازيكن و مربي خارجي در بين تيمهاي
ليگ برتري ،در نهايت شــرايط را براي مجيدي چگونه
رقم خواهد زد.
پنجره نقلوانتقاالت استقالل بسته شد

روز گذشــته ســايتهاي خبري به اين موضوع اشاره
كردند كه پنجره نقلوانتقاالت باشگاه استقالل بهدليل
بدهي به دستيار پيشــين فرهاد مجيدي در استقالل
بسته شد .لكيچ ،مربي صربســتاني پيشين تيم فوتبال
استقالل كه فصل گذشــته در مقطعي دستيار فرهاد
مجيدي بود و بهدليل پرداخت نشدن حقوق ماهانهاش
از اين تيم جدا شــد ،براي گرفتــن مطالباتش به فيفا
شكايت كرده بود.
وكيل لكيچ كه وكيل وينفرد شــفر و هروويه ميليچ نيز
هست ،در چند نوبت پيگير مطالبات مربي صربستاني
شــد ،اما وقتي نتيجهاي نگرفت تصميم به شــكايت
گرفت .فيفا نيز طي ايميلي به باشــگاه استقالل خبر از
بسته شدن پنجره نقلوانتقاالت اين باشگاه داد .باشگاه
استقالل با توجه به كم بودن مبلغ مطالبات لكيچ اعالم
كرده كه مشكلي در اين زمينه وجود ندارد و بهزودي با
پرداخت مطالبات مربي صربستاني پنجره نقلوانتقاالت
باز خواهد شد.

قهرمانيشان در جام اتحاديه ميگذشت .در برد 2بر صفر
شنبه مقابل كريســتالپاالس در ليگ ،آگوئرو در تركيب
ثابت بازي كرد و اين مهاجم آرژانتيني كه احتماال در پايان
فصل به بارسلونا ميرود گل زد تا تنها  2ركورد ديگر تا آمار
گلزني وين روني در ليگ برتر فاصله داشته باشد .بنژامين
مندي هم بازي كرد اما احتماال هر دوي آنها فرداشب روي
نيمكت خواهند بود .با توجه بــه برد 2بريك در بازي رفت
بعيد است گوارديوال براي اين بازي دست به چينش پرخطر
بزند .آخرين بار 5ســال پيش بود كه  2تيم در يكچهارم
پاياني همين رقابتها با هم رودررو شده بودند كه سيتي با
پيروزي يك بر صفر و تساوي 2-2صعود كرده بود .بيورن
كوئيپرس از هلند قضاوت اين ديدار را برعهده دارد.

 3صعود 3 ،فايده

به جا مانده از درخشش نمايندگان ايران در آسيا
راهيابــي  3تيــم از
بهروز رسايلي
روزنامهنگار
فوتبال ايران به مرحله
يكهشتم نهايي ليگ
قهرمانان آسيا اتفاق بسيار خوبي بود؛ شيرين و دلچسب.
كاش شرايط طوري ميشد كه تيم شايسته فوالد هم باال
بيايد ،اما آنها از پس آن گروه خيلي سخت برنيامدند .در
هر صورت همين صعود 75درصدي هم براي ما بســيار
خوب و شيرين است و از جهات مختلف ميتواند ارزشمند
باشد .به چند جنبه از زيباييهاي اين اتفاق توجه كنيد.
اول؛ حال خوش

بدون تعارف حال مردم اين روزها زياد خوب نيســت .كرونا
بيش از حد كشدار شده و مشكالت معيشتي و اقتصادي بيداد
ميكند .كاركرد اجتماعي پديدهاي همچون فوتبال ،اتفاقا در
اين شرايط ارزشمندتر هم ميشود .شبهاي مرحله گروهي
خيلي از مردم كشورمان سرگرم شدند و چه خوب كه سرانجام
اين ماجرا ،صعود 3تيم محبوب فوتبــال ايران به مرحله بعد
بود .پرسپوليس ،استقالل و تراكتور سرجمع ميليونها هوادار
دارند و همين حال خوش آنها در شــرايط دشوار كنوني يك
دنيا ميارزد.
دوم؛ قرعه خوب

بله؛ متوجهيم كه مثال قرعه اســتقالل ايران ســاده نيست و
نميتوان از رويارويي با الهالل عربســتان بهعنوان يك اتفاق
خوشــايند ياد كرد ،اما لطف ماجرا به اين است كه تيمهاي
ايراني در يكهشــتم نهايي به هم نخوردند .حاال در 3بازي
از 4بازي منطقه غرب ،ما نماينده داريم و فوقالعاده باشكوه
خواهد شــد اگر هر  3تيم ايراني به يكچهارم نهايي برسند.
در اين صورت بخت ما براي داشــتن يك فيناليســت بسيار
زياد خواهد بود .اگــر در اين مرحله تيمهــاي ايراني به هم
ميخوردند ،طبيعتا حذف يكي از آنها قطعي بود و اين جاي

افسوس داشت .همين اتفاق هماكنون براي  2نماينده امارات
رخ داده است .الوحده و الشارجه به هم خوردهاند و تنها يكي
از آنها به يكچهارم نهايي ميرسد.
سوم؛ حفظ سهميه

طبيعتا نتايج خوبي كه  3تيم ايراني در مســابقات اين فصل
گرفتند باعث حفظ سهميه حداكثري فوتبال ايران در ليگ
قهرمانان آســيا خواهد شــد .در اين سالها ســهميه ايران
2+2بوده و همين حاال ميتــوان انتظار داشــت هر اتفاقي
كه در مراحل بعد رخ بدهد ،دســتكم همين سهميه براي
باشــگاههاي ايراني محفوظ بماند .طي ســالهاي گذشته
درخشش پرسپوليس در ليگ قهرمانان ،كنفدراسيون فوتبال
آسيا را براي حفظ سهميه ايران متقاعد ميكرد ،اما حاال بقيه
تيمها هم دست بهكار شــدهاند و البته كه اين بهترين اتفاق
ممكن است.
چهارم؛ الهامبخشي براي تيم ملي

از همه اينها كه بگذريم ،درخشش نمايندگان ايران در ليگ
قهرمانان آســيا ميتواند براي تيم ملي فوتبال كشورمان هم
الهامبخش باشد .تيم ملي خردادماه مسابقات مرگ و زندگي
را برابر بحرين و عراق پيشرو خواهد داشت.
عالوه بر اينكه تعدادي از بازيكنان همين 3باشگاه صعودكرده
در آن مسابقات هم حاضر خواهند بود ،بقيه هم ميتوانند از
عملكرد درخشان تيمهاي باشــگاهي الهام بگيرند .وقتي ما
ميتوانيم بــه قطر و امارات و عربســتان 3گل 4 ،گل و 5گل
بزنيم ،چرا بايد دســت و دل تيم ملي كشورمان جلوي امثال
عراق و بحرين بلــرزد؟ در همين مرحله گروهي اســتقالل
نماينده عراق را رفت و برگشــت برد و تراكتور هم بر نيروي
هوايي اين كشــور غلبه كرد .پس دليلي براي ترس و نگراني
نيست .با اعتماد به نفس باال ميشود زد به دل ميدان و كاري
كرد كارستان.

سخت براي استقالل ،آسان براي پرسپوليس
سرخابيها و ادامه داستان عجيب قرعههاي اين فصل

بهطور كلي در فصل فوتبالي جاري هر چه
قرعه براي پرسپوليس درآمده خوب بوده
و هر چه قرعه به نام استقالل بيرون آمده،
دشوار بهنظر ميرســيده است .در همين
مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا انصافا
گروه آبيها ســختتر بود .پرسپوليس با
الوحده ام��ارات ،الريان قط��ر و گواي هند
رودررو شد اما استقالل به پست الدوحيل
قطر ،االهلي عربســتان و الشــرطه عراق
خورد .حاال فــرض ميكنيم چنين تفاوتي
در قرعهكشي بهخاطر تفاوت سيدبنديها
بوده و پرسپوليس به واسطه قهرماني ليگ
حقش بوده در گروه ســادهتر قرار بگيرد.

نكته اينجاســت كه همين مسئله در قرعه
يكهشــتم نهايي هم تكرار شــد؛ جايي
كه پرسپوليس به اســتقالل تاجيكستان
خورد اما اســتقالل بايد به مصاف الهالل
عربســتان برود .طبيعتا بيــن اين دو تيم
تفاوتهاي بسيار زيادي وجود دارد .چه بسا
اگر الدوحيل يا االهلي در ديگر بازي گروه
استقالل به هم گل ميزدند ،كل معادالت
عوض ميشد و الهالل از ليگ قهرمانان كنار
ميرفت ،اما فلك و فردوس دست بهدست
هم دادند تا حتي صدرنشــيني هم بهكار
آبيها نيايد.
جالب اينجاســت كه در داخل كشــور و

راجعبه قرعهكشي جام حذفي هم تا به حال
همين قاعده رعايت شده است .در دور اول
حذفي پرسپوليس به تيم دسته دومي مس
نوين كرمان خورد و اســتقالل برابر پيكان
ليگ برتري قرار گرفت .در دور دوم حذفي
هم باز پرسپوليس به يك تيم دسته دومي
به نام شاهين بندر عامري برخورد كرده ،اما
استقالل بايد با ديگر تيم ليگ برتري يعني
ذوبآهن مصاف بدهــد .خالصه اينكه در
بحث انتخاب رقيب به كمك گوي و گلدان،
فعال بخت و اقبال بيشتر با قرمزها يار بوده؛
تا ببينيم اتفاقات ادامــه فصل چطور رقم
خواهد خورد.

رئال مادريد در شــبي كه بوي گل
نميداد ،با درخشــش ميليتائو و
گل اتفاقي كاســميرو دو بر صفر
اوساسونا را برد تا با 2امتياز كمتر از
اتلتيكو كه ساعاتي پيشتر به لطف
مهار ضربه پنالتي بازيكن الچه توسط
اوبالك بازياش را يك بر صفر برده بود ،به تعقيب صدرنشين
ادامه دهد و فشار را بر بارسلونا كه ديشب با والنسيا بازي داشت،
حفظ كند .سويا هم امشب از بيلبائو پذيرايي ميكند .ممكن
اســت بيلبائو كه بهتازگي اتلتيكو را شكســت داده و الليگا را
داغ كرده ،از سويا هم به ســود 3تيم باالي جدول امتياز بگيرد
و احتماال اين تيم را از كورس قهرماني خــارج كند .ميليتائو
در بازي با اوساســونا 4بار در موقعيت گل قرار گرفت ،بيشتر
از همه مهاجمان تيم .البته رئــال 22موقعيت گل و 11ضربه
داخل چارچوب داشــت ،اما تا پيــش از گل ادر ميليتائو انگار
طلسمي وجود داشت3 .بازيكن جديد هم از كاستيا در تركيب
بازي كردند كه دستكمي از بازيكنان اصلي نداشتند؛ ميگل
گوتيرس ،مدافع چپ كاســتيا در دقايقي كه بهجاي مارسلو
بازي كرد از او سر بود .آريباس هم مثل هميشه عالي بازي كرد
و بالنكو هم خودش را در پست هافبك دفاعي جاانداخته است؛
بازيكني كه مقابل اوساســونا 10بار بازپسگيري توپ داشت.
اين عملكرد بازيكناني است كه در دسته سوم بازي ميكنند.
شايد رئال دســتكم از لحاظ ذخيرهها ديگر نيازي به خريد
بازيكن گرانقيمت در برخي پستها نداشته باشد و از همين
جوانان استفاده كند .ايسكو ،مارسلو ،اودريوسوال ،واران ،راموس
و حتي وينيسيوس ميتوانند بروند تا از راه پسانداز حاصل از
دستمزد باالي آنها گشايشي در اوضاع اقتصادي باشگاه ايجاد
شود .هماكنون با وجود خســتگي مفرط و افت بازيكنان رئال
و كمخطر بودن مهاجمان64 ،درصد هــواداران معتقدند كه
اين تيم ميتواند قهرمان الليگا شود و 52درصد هم معتقد به
فتح ليگ قهرمانان هســتند؛ 2جامي كه ممكن است در 5يا6
بازي باقيمانده بهدســت نيايد .رئال در اين فصل الليگا 16بار
از روي ضربات سر به گل رسيده كه 5بار بيشتر از نزديكترين
تعقيبكننده يعني سوياســت .كورتوا هم به نودوهشــتمين
كلينشيت خود در الليگا رسيد كه 42تاي آن با رئال و بقيه با
پيراهن اتلتيكو مادريد بوده است .او در 10بازي آخر تنها 3گل
دريافت كرده است .كاسميرو هم به 200بازي در الليگا رسيد.
در بازي اتلتيكو يان اوبالك با  ۲۲۵بازي به ســومين بازيكن
غيراسپانيايي تبديل شد كه بعد از گودين و لوييز بيشترين بازي
را براي روخي بالنكو در الليگا انجام داده است .سيمئونه با اين
برد تيمش را براي بازي فينالگونه هفته آينده مقابل بارسا آماده
كرد .در بازي آخر شب ديشب اگر مسي ،گريزمان ،دييونگ يا
مينگسا كارت زرد گرفته باشند ،از اين ديدار حساس محروم
شدهاند .ســيمئونه يكي از گزينههاي سرمربيگري در تاتنهام
اســت و البته بهعنوان گرانترين سرمربي جهان ممكن است
چنين اتفاقي رخ ندهد .او در مادريد شرايط خوبي دارد و منتظر
فرصتي است تا جانشين كونته در اينتر شود؛ كونتهاي كه با اينتر
نوار قهرماني 9ساله يوونتوس را كه خودش آغازگر آن بود ،پاره
كرده است .روبرتو مارتينس ،سرمربي تيم ملي بلژيك گزينه
محتملتري براي تاتنهام است.

فوتبال ايران
واي اگر جلوي استقالل خراب كرده بود...
وقتيفرصتسوزيبزرگعليكريمي
منجربهحذفالدوحيلميشود

در مرحله گروهي ليــگ قهرمانان
آســيا اصال بازي خوب و قشنگ
كــم نداشــتيم ،اما شــايد يكي
از زيباتريــن ،پرهيجانتريــن و
دراماتيكتريــن مســابقات اين
مرحله ،تقابــل روز آخر الدوحيل قطر
و االهلي عربستان در گروه ســوم بود .شرايط طوري شده بود
كه هر تيمي اين بازي را ميبرد صعود ميكرد و تساوي منجر
به حذف هر دو تيم ميشد .بازي فوقالعاده و جذاب دنبال شد.
الدوحيل پيش افتاد ،پنالتي خراب كرد و االهلي كار را به تساوي
كشاند .در 10دقيقه آخر حداقل 3موقعيت عالي گلزني براي تيم
قطري داشتيم و االهلي هم يك فرصت دو به تك استثنايي را در
دقيقه 93از دست داد .باوركردني نيست كه اين همه موقعيت
از دست رفت تا با سوت پايان داور ،تمام بازيكنان 2تيم مغموم
و ناراحت روي زمين ولو شوند .چنين اتفاقي بسيار نادر است،
چرا كه فوتبال را عرصه تقابل غم و شادي مينامند ،اما در پايان
اين كلكسيون فرصتسوزي ،تنها غم و اندوه بود كه بهجا ماند.
هر فرصتي كه دو تيم خراب ميكردند ،يك درصد بهاحتمال
بقاي الهالل در مسابقات افزوده ميشد .االهلي و الهالل دشمنان
قديمي هستند و ببينيد الهاللیها چه كيفي كردند وقتي هدر
رفتن موقعيت دو به تك االهلي ،منجر به صعود آنها شد!
از همه اينها كه بگذريم بازي 2تيم يك صحنه خاص داشت كه
ميتواند براي ما ايرانيها جالب باشــد .در دقيقه 55زماني كه
مسابقه با نتيجه مساوي بدون گل دنبال ميشد ،توپ ارسالي
از جناح چپ توســط بازيكنان الدوحيل روي تير دوم به علي
كريمي رســيد و اين بازيكن در يك قدمي دروازه خالي ،اين
توپ را بيرون زد .صحنه واقعا عجيبي بود؛ يكي از بزرگترين
فرصتسوزيهاي فصل كه در نهايت منجر به حذف الدوحيل
شد .پرسش اينجاست كه اگر علي كريمي همين توپ را جلوي
استقالل از دســت داده بود ،شــايعهپردازان و گدايان اليك و
كامنت در فضاي مجازي چه حرفهايي ميزدند و چه قصههايي
ميساختند؟ فقط خدا ميداند چه المشنگهاي بهپا ميشد .فورا
به كريمي انگ كمكاري برابر تيم سابقش را ميزدند و پوست او
را در شبكههاي اجتماعي میکندند .اشتباه كريمي و ارتكاب به
پنالتي از سوي او در بازي با استقالل سرآغاز يك دنيا حرف مفت
شد ،اما ببينيد كه او مقابل االهلي هم در شرايط بسيار حساستر
گل خالي خراب ميكند .بازيكن است؛ روز خوب و بد دارد ،واقعا
چرا اين همه آسان با آبروي خلق خدا بازي ميكنيم؟
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دوندهايكه با خودش مسابقه داد!

افشين رضاپور

زير حلقه

كارشناس بسكتبال

3دهم و4دهم ثانيه

بسكتبال بازي لحظهها و دهمثانيههاست .شوت پري پتي در
بازي چهارم فينال شــهرداري گرگان – مهرام در 3دهم ثانيه
روي اين موضوع تأكيد ميكند .چنــد روز بعد از اين پرتاب كه
سرنوشت قهرمان را مشخص كرد ،دانشجويان دانشگاه شريف
و يكي دو تن ديگر با انتشار تصاويري از محاسبات رياضي نشان
دادند آن شــوت در زمان باالي 3دهم ثانيــه (زمان باقيمانده
بازي) انجام شده و بايد مردود اعالم ميشد .كار از 3دهم و 4دهم
ثانيه گذشته و بازي تمامشده اما فدراســيون بسكتبال ابزار و
امكانات خود را براي محاسبه زمان و كيفيت برگزاري بازيها
ارتقا دهد .حتي ( IRSسيستم بازبيني) در سالن بد جايي تعبيه
شده بود كه بايد به آن توجه كرد.

فائزه آشورپور در ماده 100متر تورنمنت دووميداني تركيه بهتنهايي دويد ،فدراسيون دووميداني ايران ميگويد نميدانسته كه دوندههاي ديگر روي پيست نميآيند
فائزه آشــورپور بهتنهايي
ليلي خرسند
دويــد .اين خبــري بود
روزنامهنگار
كــه شنبهشــب در بين
اخبار ورزشــي گم شــد اما جامعه دووميداني را در شــوك برد.
آشــورپور يكي از اعضاي تيم دووميداني اســت كه در تورنمنت
بينالمللي مرسين تركيه شــركت كرده است .او در ماده 100متر
با مانع ،بهتنهايي دويــد و زمان 14و 40صدم ثانيــه را ثبت كرد.
طبق قوانين در همه مادههاي دووميداني مسابقه به شرطي برگزار
ميشــود كه حداقل 2شركتكننده داشته باشــد .براي ايرانيها
مهم نيست كه چرا آشــورپور دويده ،مهم اين اســت كه چرا او به
مرسين اعزام شده است .در اســتارت ليستي كه روزهاي گذشته
روي كانال تلگرامي فدراســيون بود و ديروز حذف شد ،اسم هيچ
دوندهاي در ماده دوي 100متر بامانع ثبت نشــده بود .اين ليست
ديروز روي سايت هيات تهران هم بود و نشاني از نام هيچ دوندهاي
در اين ماده نداشت .به نظر ميرسد كه كميته فني بدون توجه به

داستان دورگهها

اولين تصويري كه از حضــور دو رگههــا در ورزش ايران به ذهن
ميرســد ،كيروش و دعوتش از چند بازيكن به تيم ملي فوتبال
است اما بهنظر ميرسد تيم ملي بسكتبال هم بهزودي به منطقه
امن دو رگهها تبديل شود .شاهينطبع در يك برنامه تلويزيوني
اللپور،بازيكنايراني–آلمانيدرراهتيمملياست.
گفتفيليپج 
از زماني كه او سرمربي شــده مايك رستمپور و آرون گراميپور از
آمريكاوانگليسجايثابتيدرتيممليپيداكردهاند.دورگههاقب ً
ال
هم به ايران ميآمدند اما بسكتبال بازيكن خوب زياد داشت و آنها
شانسيبرايمليپوششدننداشتند.شايدعالقهشاهينطبعبه
دورگههامسيرآنانبهتيممليراكوتاهتركردهاست.

اين ليست ،آشورپور را در تيم قرار داده اســت .اما فدراسيون اين
ادعا را قبول ندارد .طاهر كاظمي ،مدير روابط عمومي فدراســيون
ميگويد« :در استارت ليســت چند نفر بودند و فدراسيون هم به
همين خاطر آشورپور را اعزام كرد ولي متاسفانه بقيه دوندهها سر
خط مسابقه حاضر نشدند و او بهتنهايي دويد .فيلم مسابقه هست.
داور مثل همه مسابقات ديگر براي او پرچم زد و زمان برايش ثبت
شد ،اما چون رقيب نداشــت ،نتيجهاش ثبت نشد ».كارشناسان
دووميداني ميگويند ميزبان از روي مهماننوازي براي آشــورپور
كرده وگرنه اين مسابقه رسمي
زمان گذاشــته و مســابقه برگزار 
نيســت .آنها مثال ميزنند« :مگر ميشــود بــازي فوتبال با يك
تيم برگزار شود؟» نظر آنها اين اســت كه اين ماده جزو مادههاي
مســابقه نبوده كه اگر بود ،حداقل خود ميزبان شــركت ميكرد.
ايراد فقط همين يك مورد نيســت .موضوع اين است كه چرا بايد
تيم به مرسين ميرفت و در مسابقهاي سطح پايين شركت ميكرد.
هاشم صيامي ،رئيس فدراسيون در جواب كساني كه به برگزاري

جام امام رضا(ع) ايراد گرفتــه و گفته بودند چــه لزومي دارد در
شهر قرمز مشهد مسابقه برگزار شــود ،گفته بود به خاطر شرايط
اقتصادي ايران و كمكردن هزينهها بهصرفــه اين بود كه به جاي
اعزام چند نفر به تورنمنتهــاي بينالمللي ،ايران خودش ميزبان
مسابقات باشد .حاال ســؤال همان منتقدان اين است كه چرا بايد
يك تيم پرتعداد به مســابقاتي اعزام شود كه ارزش چنداني ندارد.
عليرضا كريمي ديــروز مهمان تلفنــي راديو ورزش بــود .او كه
خودش را مديرفني و سرپرســت تيم در اين مســابقات معرفي
كرد ،به صراحت گفت ســطح مســابقات مشــهد خيلي باالتر از
مسابقات مرسين بود .ارزش مسابقات قبل المپيك با امتيازاتي كه
فدراسيون جهاني براي انتخابي المپيك به آن ميدهد ،مشخص
ميشود .مسابقات مشهد  100امتياز المپيكي داشت و مسابقات
مرسين  40امتياز .طاهر كاظمي ،مدير روابط عمومي فدراسيون
ميگويد 400« :نفر از 9كشور در اين مســابقات شركت كردهاند
و سطح مسابقه پايين نبود ».اما استارت ليست نشان ميدهد كه

بيشتر اين  400نفر در مســابقات زير  20سال شركت كرده بودند
نه مسابقات بزرگســاالن .در رده بزرگســاالن و در بيشتر مادهها
مسابقات با كمترين تعداد شــركتكننده برگزار شد .براي نمونه
در پرتاب چكش رضا مقدم فقط با يك نفر رقابت كرد .مســابقات
400متر بامانع با 4نفر برگزار شــد .در پرتــابنيزه دختران فقط
 3نفر سر مسابقه بودند .مهســا ميرزا طيبي يكي از اين  3نفر بود
كه اوت كرد .پــرواز داخلي تركيه اجازه نداد ميــرزا طيبي نيزه را
به همراه داشته باشــد .او با نيزه قرضي هم نتوانست نتيجه بگيرد.
اعضاي تيم براي رسيدن به محل مسابقه هم سفر سختي داشتند.
آنها از تهران به آدنا و از آنجا با اتوبوس به مرســين رفتند و حدود
 13ســاعت در راه بودند .با توجه به اينكه  4صبــح از تهران پرواز
داشتند و از چند ساعت قبل بايد به فرودگاه ميرفتند ،با خستگي
به مرسين رسيدند و روز بعد مسابقه دادند .فاصله هتل تا ورزشگاه
هم  49دقيقه بود .اينكه چرا در روزهاي كرونايي و خلوتي هتلها،
فدراسيون هتلي نزديك ورزشگاه انتخاب نكرده ،مشخص نيست.

فدراسيون تغييرات

فدراسيون بسكتبال با عزل و نصبهايي كه در3سال و نيم داشته
به «فدراسيون تغييرات» معروف شده اســت .از روابطعمومي
و مشــاور رســانهاي گرفته تا كميتههاي آمــوزش ،داوران و
مسابقات ،مربيان تيمهاي ردههاي سني و ...افراد مدام در حال
رفتوآمدند .يكي از جاهاي پر رفتوآمد كه از پستهاي كليدي
در فدراسيونهاست ،اتاق آقا و خانم دبير فدراسيون است .بعد از
علي توفيق و مسعود عماري ،حاال خبر رسيده كه شبنم كالهي
همازدبيرياستعفادادهاست.اينكهاستعفاراقبولكننديانهمهم
نيست،اينكهيكفدراسيونظرفمدتكوتاهياينهمهتغييرات
داشته باشد معقوالنه نيســت چون بايد در عملكرد مديريتي به
ثبات بيشتر توجه كرد.

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

 -1قالي كوچك -گوردخم ه
تاريخي واقع در شهرســتان
كرمانشاه
 -2سرشت و نهاد -از هزارماه
برتر است -نوعي شنا
 -3سياره مشـــتري -نفس
ســرزنشكننده -حيــوان
نجيب
 -4دندانه ســــــــوهان-
دورانديش -قاره كريســتف
كلمب
 -5مربوط به فصل اول سال-
رشتهاي از پوست گياه
 -6سطل چاه -فركانس -پاي
لنگ
 -7گلي زيبــا -خبرگزاري
دانشجويان -دوستي
 -8بازدارنده -بيگانه -پيامبر
الهي كه در ســن كودكي به
مقام نبوت رسيد
 -9نيمــه چيــزي -كتاب
مشهور شيخ بهايي -تصويري
كه روي پــرده نمايش داده
شود
 -10لبه تيز شمشــير -در
امانت روا نيست -جرعه
 -11از آثار مشــهور هومر -
داراي پدر و مادري از دو نژاد
مختلف
 -12باتجربه -سرسلســله

هخامنشيان -باب روز
 -13از گناهــان كبيــره-
حيلهگر -مريض
 -14تخم كتــان -ريزترين
رگ خوني -ثروتمند
 -15مكتــب واقعگرايــي-
شوفر
عمودي:

 -1حكيــم نامــدار ايراني و
شاگرد برجسته خواجه نصير
توسي
 -2بــرادر ســلم و تــور-
دستكم -كمربند مسيحيان
 -3قايــق بــزرگ موتوري-
مــاچ آبــدار -خوشــگل و
دوستداشتني
 -4بيهمتا -نوعي شيريني
كاكائويي -نشانه جمع
 -5زادگاه و محــل تولــد
ستارهها -كي بود مانند ديدن
 -6ترمــز چارپــا -موجب
وحشت -شركتي كه سرمايه
آن متعلق به چند نفر است
 -7مصيبتها -كوچكترين
واحد نظامي -كمان
 -8بهپايينافتــادن -قطعه
شــعري معــروف از نيمــا
يوشيج -همسخن
 -9شكلك  -سخنور -دورهها
 -10طبيعــي و معمولــي-

سمي كشنده -مخفف اگر
 -11كيسه پول قديمي -عقيم و نازا
 -12ســيخونك -نقاش ايتاليايي
عهد رنسانس -بازكردن
 -13دســر خامه و ميوه -ســوره
شصتونهم قرآن -رئيس قبيله
 -14صورتــــك -از پيامبــران
بنياســرائيل -درختچــــــهاي
هميشهسبز
 -15داستاني از هانس كريستيان
آندرسن ،نويسنده دانماركي
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حريقگس
تردهشهركصنعتي
شكوهيهقماگرچهبا
تالشآتشن
شانانمهارشدامادر 
سهايمهميداشت

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

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

جواد مهري از ورامين

مسافربرهايشخصيجلويمترويشريعتيساماندهيشوند

توقف مسافربرهاي شــخصي روبهروي متروي شريعتي ضمن ايجاد
ترافيك دائمي نظم خيابان را بر هم زده و آمد و شــد را مختل كرده
اســت .از راهنمايي و رانندگي درخواست داريم اقدامي اساسي براي
ساماندهي اين ترافيك انجام دهند.
روحاني از تهران

قادر به بيمه خودروي خود نيستيم

با افزايش 37درصدي قيمت بيمه خودرو در ســالجاري و افزايش
ناچيز حقوقها و گرانيها در ساير بخشها بهخصوص اقالم خوراكي
بديهي است كه بايد اولويت را به خانواده و تغذيه بدهيم و قادر به تامين
هزينه بيمه خودرو نيستيم .اگر مسئوالن از اين رقم نكاهند بسياري از
خودروها بيمه نخواهند داشت.
خداوردي از زنجان

كمبود نهادههاي دامي نگرانكننده است

درحاليكه كمبود نهادههاي دامي تاكنون موجب مشكالت بسياري
براي مرغداران و جامعه شده است ،عدمكشت كافي نهادههاي دامي،
دامداران و مرغداران را با مشكالت بيشتري مواجه خواهد كرد.
خامسي از تهران

جرثقيل عامل ترافيك در اتوبان مدرس است

در اتوبان مدرس جنوب بعد از پل طبيعت ،جرثقيلي مشــغول بهكار
اســت كه با توجه به بزرگ بودن ابعادش موجــب ترافيك در اتوبان
ميشود.اين قبيل كارها بايد در شب انجام شود تا كمترين مزاحمت
براي ساير رانندگان ايجاد شود.
رحيمي از تهران

سهميه بنزين آژانسها همچنان واريز نشده است

سهميه بنزين آژانسها از تاريخ 25اسفند تاكنون واريز نشده است.
با اين وضعيت گراني سوخت و نبود مسافر در دوران كرونا ،به مشكل
برخوردهايم ،از مسئولين تقاضاي پيگيري داريم.
مروتي از خوزستان

پله برقي متروي شهيدبهشتي خراب است

مدتي است پله برقي متروي شهيدبهشتي خراب شده و از كار افتاده
است .تعداد پلههاي اين ايستگاه مترو هم خيلي زياد است در نتيجه ما
سالمندان براي تردد در عذابيم.
انور فدايي از تهران

لزوم رسيدگي بيشتر به وضعيت شهري جنتآباد

حدود 10روز است كه كوچه قربانيزاده در بلوار بعثت واقع در ناحيه
5منطقه 7شهرداري ،نظافت نشده و جويهاي آب آن نياز به اليروبي
دارد .از طرفي پيادهرو نبش كوچه نسترن ،واقع در جنتآباد مركزي
جنب شيرينيفروشي احتياج به تعمير و بازسازي دارد.
فالح از تهران

خدمات پس از فروش كاالهاي ايراني سؤالبرانگيز است

7ماه قبل يك تلويزيون 50اينچي از برند معروف ايراني خريدهام كه
از ابتدا مشكل داشت.پيگيري از نمايندگي و تعميرگاه اين شركت و
همينطور اتحاديه لوازم خانگي ،به جايي نرســيده و كسي حاضر به
تعمير يا بازپسگيري اين تلويزيون نيست.
كشتكار از نظرآباد البرز

شركت سايپا خودروي پيش خريد را تحويل نداد

يك سال پيش براي پيش خريد ماشين شاهين از شركت سايپا اقدام
كردم .قرار بود بهمنماه تحويل داده شــود و حتي قسط دوم را هم
واريزكردم اما متأسفانه تاكنون نه ماشيني تحويل دادهاند و نه سودي
به پول ما تعلق گرفته است.
سرخهاي از تهران

تعويق كنكور كارشناسي ارشد

هماكنون در پيك چهارم شــيوع كرونا به سر ميبريم و ويروسهاي
كروناي انگليسي و آفريقايي و حتي شايد هندي ،به سرعت در حال
شيوع بين مردم هســتند.و كليه آزمونها ازجمله آزمونهاي ارشد
پزشكي و نظام مهندسي كه 30و 31ارديبهشتماه بودند و همچنين
آزمون وكالت به تعويق افتادهاند.ولي آزمون كارشناسي ارشد وزارت
علوم كه داوطلباني چند برابر آزمونهاي باال را دارد و با فاصلهاي كمتر
از يك هفته با برگزاري آزمونهاي باال فاصله داشت ،هنوز به تعويق
نيفتاده و ما از اين تبعيض ناراحت هســتيم و نگران سالمتي خود و
خانوادههايمان هستيم .لطفا صداي ما باشيد.
همچنين برگزاري كنكور كارشناسي ارشد حتي با رعايت پروتكلهاي
بهداشتي و برگزاري در چند روز ،با وجود چندين هزار شركتكننده
در آزمون و رفتوآمد بين شهري عليالخصوص اينكه اكثر داوطلبان
در يك رشته اصلي و يك رشته شناور شــركت كردهاند ،بهخصوص
براي داوطلباني كه بيماري زمينهاي دارند خطرناك است .لذا خواهان
تعويق كنكور كارشناسي ارشد هستيم و از شما درخواست بازتاب اين
موضوع را داريم.
حسين از تهران

علي(ع)؛ الگوي تمامعيار امروز
در اين ميان بايد از ســيره حكومتي و رفتاري
ادامه از
صفحه اول اميرالمومنين(ع) براي اداره امور كشور درسهاي
ويژهاي بگيريم و به ياد داشته باشيم كه چونان او ،به مردم احترام و به
خواست آنان توجه كنيم .در روايات مكرر نقل شدهاست كه آن حضرت
همواره غمخوار و ياريگر مردم بود و هرچه در توان داشــت براي رفع
مشــكالت آنان انجام ميداد .ســيره عملي آن حضرت درسهاي
گرانقدري براي زندگي امروز ما در همه ابعاد دارد؛ در جامعه و حكومت
از آنها الگو بگيريم و بهكار ببنديم.

4ساعت تالش نفسگير و بيوقفه
داخلي بيش از 100آتشنشان قمي باعث
شد حريق گستردهاي كه يكي از
كارخانههاي توليد مواد شــيميايي در شهرك
صنعتي شــكوهيه قم را دربرگرفته بود ،پيش از
تبديل شــدن به يك فاجعه مهار شــود .در اين
آتشســوزي كه با انفجار بشكههاي حاوي مواد
شــيميايي همراه بود2 ،خودروي آتشنشاني و
6خودروي سواری بهطور كامل در آتش سوختند.
بــه گــزارش همشــهري ،حــدود ســاعت
ششودودقيقه صبح ديروز به مركز آتشنشاني
شهر قم خبر رســيد كه كارخان ه مولدان صنايع
شــيمي در شــهرك صنعتي شــكوهيه قم در
20كيلومتري اين شهر دچار حريق شده است.
بهدنبال ايــن تماس ،چند تيم آتشنشــاني به
سرعت راهي محل حادثه شــدند اما با توجه به
وسعت و گســتردگي حريق ،درخواست نيروي
كمكي شد و به اين ترتيب 20خودروي عملياتي
آتشنشــاني به همراه تانكرهاي آبرسان راهي
محل آتشســوزي شــدند و همزمان نيروهاي
آتشنشان و سپاه نيز براي اطفايحريق به كمك
آتشنشانان رفتند.
سوختن خودروهاي آتشنشاني

وقتي آتشنشانان به محل حادثه رسيدند معلوم
شد كه آتشســوزي از ســولههايي آغاز شده
كه مواداوليه فتاليك كه پيشســاز توليد مواد
پالستيكي است ،در آنجا وجود داشته است .اين
مواد به سرعت قابلاشتعال هستند و همين باعث
شده بود كه در مدتي كوتاه آتشسوزي گسترده
شده و به ديگر نقاط كارخانه نيز سرايت كند.
حميد كريمي ،ســخنگوي آتشنشــاني قم به
همشــهري ميگويــد :وجود مواد شــيميايي
در ايــن كارخانه باعث بهوجــود آمدن حريقي
وحشتناك شده بود كه دود غليظ آن از كيلومترها
آنطرفتر و از شهر قم نيز قابلمشاهده بود .زماني
كه آتشنشــانان در حال اطفاي حريق بودند،
انفجارهاي پيدرپي بشــكههاي حــاوي مواد
شيميايي باعث شد كه شعلههاي آتش به داخل
كوچهاي در مجاورت كارخانه ســرازير شود .در
اين كوچه چند خودروي آتشنشــاني به همراه
خودروهاي متعلق به كاركنــان كارخانه پارك
بودند كه آتش به آنها سرايت كرد .اما از آنجا كه
انتهاي كوچه بهدليل عمليات حفاري مسدود بود

و مسير پشتسر نيز بهخاطر آتشسوزي سد شده
بود2 ،خودروي آتشنشاني(يك اسكانياي متعلق
به آتشنشاني قم و يك ولوو متعلق به آتشنشاني
شهرك صنعتي) و همچنين6خودروي سواري در
آنجا محبوس شدند و بر اثر سرازير شدن آتش به
داخل كوچه بهطور كامل سوختند.
شيرهاي بدون آب

شهركهاي صنعتي در همه جاي كشور هميشه
در خطر وقوع آتشسوزي هستند و به همين دليل
بايد ايستگاههاي آتشنشاني مخصوص بهخود
را داشته باشند و مســايل ايمني در آنجا بهطور
كامل رعايت شود؛ اين همان مسئلهاي بود كه در
شهرك صنعتي شكوهيه ،هرگز رعايت نشده بود.
ســخنگوي آتشنشــاني قم ميگويد :شهرك
صنعتي قم بايد مجهز به چند ايستگاه آتشنشاني
و نيروها و خودروهاي مجهز باشد كه متأسفانه
اينگونه نبــود .بهطوريكه با توجه به وســعت
آتشسوزي مجبور شــديم از همه خودروهاي
عملياتي آتشنشــان قــم و همچنين نيروهاي
آماده اســتفاده كنيم و اگر زماني كه مشــغول
اطفاي حريق در شهرك صنعتي بوديم ،حادثهاي
در شهر قم رخ ميداد ،خودروي عملياتيای كه
بتواند راهي آنجا شود در شهر حضور نداشت.
او ادامه ميدهد :درست روبهروی كارخانهاي كه
دچار آتشسوزي شده بود ،شيرهاي آتشنشاني
وجود داشــت .اما زماني كه آتشنشــانان قصد
استفاده از اين شيرها را داشتند ،هيچكدام از آن
شيرها و شيرهاي ديگري كه توسط آتشنشانان
آزمايش شدند آب نداشــتند .اين مسئله باعث
ميشود كه عمليات اطفاي حريق طوالني شود
و ماشــينهاي آتشنشــاني مجبور شوند براي
آبگيري و بازگشــت دوباره به عمليات مسافت
بيشتري را طي كنند.
خطر فاجعه

با همه كمبودها و كاســتيهايي كه در شهرك
صنعتي قم وجود داشــت ،اما آتشنشــانان از
جان مايه گذاشــتند تا از بروز فاجعهاي عظيم
جلوگيري كنند .تصاوير منتشرشــده از محل
حادثه مخ زنهاي بزرگ الكل را نشان ميدهد كه
درصورت رسيدن آتش به آنها ،فاجعهاي هولناك
رخ ميداد .كريمي ميگويد :اين مخزنها تا محل
آتشسوزي شايد حدود 50متر فاصله داشتند.

ريزشدرمعدنزغالسنگ«طرزه»باعثگرفتارشدن2معدنچيشد

جدال با مرگ در اعماق زمين

«ريزش سقف ،مسدود شدن تونل و آغاز
جدال با مرگ» اين چكيــده حادثهاي
اســت كه ظهــر روز شــنبه در معدن
زغالسنگ طرزه اتفاق افتاد و 2معدنچي
را در عمق 35متري زمين گرفتار كرد.
به گزارش همشهري ،نخســتين روز از
معدنچيان معدن زغال سنگ
هفته براي
ِ
طرزه ،واقع در استان سمنان ،مثل يك روز
عادي آغاز شده بود .آنها يك به يك وارد
معدن تاريك و سياه شدند تا روزيشان را
ِ
در دل كوه و از ال به الي زغال سنگ بيابند.
چند ساعت از شروع بهكار آنها گذشته و
معدنچيان در تونل شماره 42مشغول كار بودند كه ناگهان بخشي از سقف كارگاه ريزش كرد .در
يك چشم به همزدن تونل مسدود و  2نفر از آنها به نامهاي ميالد روشنايي و سيد اصغر افضلي گرفتار
شدند .اين حادثه در عمق 35متري اتفاق افتاد و بهدليل شرايط حساس و خطرناك ساير معدنچيان
از همان دقايق اوليه تالش كردند  2همكارشان را نجات دهند؛ اما نجات آنها به اين سادگي نبود.
انبوهي از زغالسنگ تونل را مسدود و دسترسي به معدنچيان محبوس را مشكل كرده بود .از ساعت
12ظهر كه اين حادثه اتفاق افتاد تالشهاي تيمهاي تخصصي براي نجات  2معدنچي گرفتار شده
آغاز شد ،اما وسعت ريزش سبب شد تا 24ساعت بعد هم نتوانند به محل حادثه برسند.
محل حادثه تا دهانه معدن حدود 70متر فاصله داشت .در اين شرايط حياتيترين كار براي در امان
ماندن  2معدنچي حادثه ديده ،رساندن اكســيژن و راه تنفس به آنها بود .به همين دليل از همان
ساعتهاي اوليه ،گروهي از كارگران از  3نقطه مشغول حفر حفرهاي فرعي در تونل شدند.
در بيرون از معدن اما غوغايي برپا بود .دوســتان و نزديكان حادثه ديدگان با نگراني آنچه را كه در
معدن ميگذشت دنبال ميكردند .از سوي ديگر معدنچياني كه در شيفت استراحت بودند و حتي
افراد محلي وقتي از اين حادثه با خبر شدند خودشان را به معدن رســاندند تا در عمليات امداد و
نجات كمك كنند.
ايجاد راه تنفسي

با اينكه روز شنبه گروه امداد به محل وقوع حادثه نرســيد ،اما عمليات تخليه تونل و تالش براي
رسيدن به معدنچيان بهطور مستمر ادامه داشت تا اينكه ظهر ديروز (يكشنبه) و در شرايطي كه
هنوز از سرنوشت معدنچيان اطالعات دقيقي وجود نداشت ،آنها موفق شدند با فرستادن شيلنگهاي
مخصوص مجرايي تنفسي براي معدنچيان ايجاد كنند .ايرج رئيسيان ،مديركل مديريت بحران
استانداري سمنان در اينباره به فارس گفت :اميدواريم اگر آوار روي سر  2معدنكاري كه در تونل
 ۴۲معدن زغالسنگ البرز شرقي گرفتار شدهاند ،ريزش نكرده باشد ،اين دو كارگر زنده بمانند؛ ولي
هنوز هيچچيز مشخص نيست.
تالش براي تخلیه تونل

وقتي اعضاي تيم نجات خيالشان از هوارساني به محل حادثه راحت شد با قوت بيشتري مشغول
تخليه تونل شدند .آخرين خبرها تا لحظه تنظيم اين گزارش (عصر يكشنبه) از ادامه تالشها براي
تخليه آوار و نجات 2معدنچي گرفتار شده حكايت دارد .شعباني ،مسئول روابطعمومي معدن طرزه
به همشهري گفت :همكارانم بهطور شبانه روزي در حال كار هستند تا 2همكارمان را نجات دهند.
همگي اميدوار هستيم تا اين دو معدنچي ســالم از معدن خارج شوند و به آغوش خانوادههايشان
برگردند .وي ادامه داد :آنطور كه كارشناسان تخمين زدهاند احتماال شامگاه امشب (يكشنبه) بتوانيم
به محل حادثه دسترسي پيدا كنيم.
خوشبختانه اين معدن برخالف ساير معدنهاي زغال سنگ گازهاي سمي ندارد و همين اميدها براي
زنده ماندن همكارانم را بيشتر كرده است .هر دو نفر آنها جوان و متاهل هستند و از هموطنانمان
ميخواهم در اين شب هاي عزيز براي سالمتيشان دعا كنند.

قتل در خانه دوست
عكسها :ايسنا

گراني 50درصدي نان قابلقبول نيست

در كمال تعجب هنگام خريد نان متوجه شــدم به جاي 6هزار تومان
هميشگي بايد 9هزار و 200تومان بپردازم .يعني حتي در خريد نان
هم صرفهجويي كنيم .براي امثال ما كه خريد برنج سخت است نان
تنها چيزي است كه مدام ميخريم و توقع داريم مسئوالن روي قيمت
آن كنترل داشته باشند.

خطر شيرهاي بدون آب

كوتاه از حادثه

براي همين همه تالش آتشنشانان جلوگيري از
سرايت آتش به آنها بود كه درصورت سرايت آتش
حتما فاجعهاي هولناك رخ ميداد .خوشبختانه
تالشها نتيجه داد و آتشنشانان توانستند پيش
از ســرايت آتش به مخزنهاي الــكل ،حريق را
مهار كنند.
كارگران؛ نيروهاي كمكي

در جريان عمليات اطفاي حريق كارخانه مولدان
صنايع شيمي ،كارگران كارخانه نيز دوشادوش
آتشنشــانان براي اطفاي حريق تالش كردند.
سخنگوي آتشنشانی قم ادامه ميدهد :در اين
كارخانه بيش از 400نفر مشــغول كار هستند
كه هيچكــدام از آنها نميخواســتند به محل
كارشان آسيب برســد .آنها همراه آتشنشانان
براي اطفــاي حريق تالش كردنــد و با توجه به
اينكه با قسمتهاي مختلف كارخانه آشنا بودند
به خوبي توانستند آتشنشانان را راهنمايي كنند
و خوشبختانه با كمك همه افرادي كه در محل
حضور داشــتند ،حدود ســاعت 10اين حريق
گسترده مهار شد.

 2خودروي آتشنشاني در اين حادثه سوختند

بشكههاي مواد شيميايي پس از انفجار
به هوا پرت مي شدند

خسارت 80ميلياردي

آتشسوزي گســترده در شــهرك صنعتي قم
هر چند با تالش آتشنشــانان مهار شــد اما در
اين حادثه عــاوه بر 3نفــر از كاركنان كارخانه
2آتشنشــان نيز مصدوم شــدند كــه همگي
مصدومان به غير از يك آتشنشان مداوا و درمان
شدند اما يكي از آتشنشانان به بيمارستان منتقل
و در بخش مراقبتهاي ويژه بستري شد .بهگفته
معاون دادستان قم ،ميزان خسارت در برآوردهاي
اوليه بيش از 80ميليارد تومان اعالم شده و علت
آتشســوزي بر اســاس نظر اوليه كارشناسان
غيرعمدي بوده است اما با تشكيل پرونده قضايي
و اعزام بازپرس به محل حادثه ،دستورات قضايي
الزم بهمنظور بررسي علت وقوع اين حادثه صادر
شده و تاكنون شخصي درخصوص اين موضوع
احضار و بازداشت نشده است.

همه تالش آتش نشانان جلوگيري از
رسيدن آتش به مخازن الكل بود

«مردي ناشــناس دوســتم را با ضربات چاقو
به قتل رســاند و فرار كرد ».ايــن گفتههاي
زني جوان اســت كه مدعي است شاهد قتل
دوستش بوده اســت .به گزارش همشهري،
ساعت 21شنبه از كالنتري149امامزاده حسن
به قاضي حبيباهلل صادقــي بازپرس جنايي
تهران خبر رسيد زني جوان در اين منطقه به
قتل رسيده اســت .بعد از اين تماس بازپرس
جنايي تهران به همراه مأموران تجسس پليس
آگاهي تهران راهي محل حادثه كه ساختماني
دو طبقه بود شــدند .آنها پس از ورود به خانه
قديمي در راهروي طبقه همكف با پيكر خونين
زني روبهرو شدند كه با ضربات متعدد چاقو و
به طرز هولناكي به قتل رسيده بود .بررسيها
حكايت از اين داشــت كه مقتول 46ســاله و
مهمان خانه دوستش بوده است.
سارا دوســت وي كه ميزبان بود درخصوص
جزئيات حادثه گفت :روز حادثه دوستم مهمان
خانهام بود .من بعد از جدايي از همســرم به
تنهايي در اين خانه دو طبقه زندگي ميكنم.
طبقه اول خالي است و خودم ساكن طبقه دوم
هستم .آن روز دوستم را دعوت كرده بودم تا
با هم شام بخوريم .ساعت حدود 8شب بود كه
من در آشپزخانه سرگرم پخت غذا بودم .ناگهان
زنگ خانه به صدا در آمد و چون من ســرگرم
آشپزي بودم ،دوســتم آيفون را برداشت .اما
آيفون خانهام خراب اســت و گاهي صدا از آن
طرف نميآيد و در را هم باز نميكند .دوستم
گفت چون من سرگرم آشپزي هستم،خودش
در را باز ميكند .به همين دليل از خانه بيرون
رفت تا در ورودي ساختمان را باز كند .وي ادامه
داد :لحظاتي از رفتن دوســتم گذشته بود كه
ناگهان صداي جيغ و فرياد شنيدم .سراسيمه
از خانه بيرون رفتم و با صحنه هولناكي روبهرو
شدم .دوستم غرق در خون روي زمين مقابل
در ورودي طبقه همكف افتــاده بود و مردي
سراســيمه از در خانه خارج شد .من چهره او
را نديدم چون وقتي رسيدم مرد جوان در حال
فرار بود .با ديدن اين صحنه وحشتزده پليس
و اورژانس را خبر كردم و از همسايهها كمك
خواستم .با اظهارات اين زن ،بازپرس جنايي
دستور انتقال جســد زن جوان را به پزشكي
قانوني صادر كرد و گروهــي از مأموران اداره
دهم پليس آگاهي تهران جستوجوي خود
براي بررسي تصاوير دوربينهاي مداربسته و
شناسايي عامل جنايت را آغاز كردهاند تا اسرار
اين قتل هولناك برمال شود.

نقشهعجيبشوهربرايفرارازپرداختمهريه
زني 25ساله كه در آســتانه جدايي از
دادسرا همســر دومش بود ،فكرش را نميكرد
قرباني دامي شود كه شوهرش براي فرار
از پرداخت مهريه پهن كرده بود .به گزارش همشهري،
چند روز قبــل زني جوان بــه اداره پليــس رفت تا از
شوهرش به اتهام آدمربايي شــكايت كند .وي گفت:
مدتي قبل و با اصرار خانوادهام بــراي ازدواج با يكي از
بستگانم ،به عقد اين مرد درآمدم .گمان ميكردم او مرد
خوبي باشد چون فاميل نزديك بوديم اما تصوراتم اشتباه
بود .او مرا كتك ميزد و بهشــدت با يكديگر اختالف و
درگيري داشتيم و با وجود اين دلم نميخواست مهر
طالق در شناسنامهام ثبت شود و ميدانستم اگر به خانه
پدرم برگردم آنها با نيش و كنايههايشان عذابم ميدهند
و سعي كردم اين شرايط را تحمل كنم.
وي ادامه داد :اختالف و درگيريهاي من و شوهرم ادامه
داشت تا اينكه تصميم به جدايي گرفتيم .براي انجام
كارهاي قانوني راهي دادگاه خانواده شديم اما همسرم
اصرار داشت مهريهام را ببخشــم تا طالقم بدهد .من

برخالف اصرار او تصميم گرفته بودم مهريهام را بگيرم.
چون به تازگي در يك آرايشگاه مشــغول بهكار شده
بودم و ميخواستم بعد از جدايي مستقل زندگي كنم
و ديگر به خانه پدرم برنگردم .به همين دليل 200سكه
مهريهام را به اجرا گذاشتم غافل از اينكه شوهرم براي
فرار از پرداخت سكهها نقشه مجرمانهاي خواهد كشيد.
آدمربايي

زن جوان در ادامه گفت :به تازگي در آرايشــگاه محل
كارم با دختري به نام پرســتو آشنا شــده بودم و او از
مشــكالت زندگي من باخبر بود .پرستو اصرار داشت
كه بعد از جدايي از همسرم بايد با برادرش ازدواج كنم
اما من نميخواستم عجله كنم .يك روز پرستو با من در
پارك قرار گذاشت و وقتي رفتم برادرش را هم با خودش
آورد .در حال صحبت باهم بوديم كه ناگهان سر و كله
شوهرم در پارك پيدا شــد و گفت از من عكس و فيلم
تهيه كرده است .او گفت اگر فيلم خيانتم را به دادگاه
نشان بدهد و از من شكايت كند،مرا اعدام ميكنند .او

با تهديد من و برادر پرستو را سوار ماشينش كرد و ما را
به خانه قديمي حوالي شهرري برد .در آنجا 3روز مرا در
اتاقي با دست و پاي بسته حبس كرد و ميگفت برادر
پرستو را نيز در اتاق ديگري زنداني كرده است .شوهرم
برايم شــرط گذاشــت و گفت اگر به دفترخانه بروم و
مهريهام را ببخشم بيخيال شــكايت از من ميشود.
در اين صورت مجازات هم نخواهم شــد و من از ترس
آبروريزي همراه شــوهرم به دفترخانه رفتم و مهريهام
را بخشيدم .بعد از آن شــوهرم مرا رها كرد اما متوجه
شدم كه پرســتو و برادرش با شوهرم همدست بودند.
حتي پرستو بعد از آن زنگ زد و از من حالليت طلبيد
و گفت بهخاطر پول حاضر شدند وارد اين بازي شوند.
شــوهرم آنها را اجير كرده بود تا با اين ترفند بتواند از
پرداخت مهريه فرار كند .با شكايت زن جوان ،پروندهاي
درخصوص آدمربايي تشكيل شــد .قاضي حبيباهلل
صادقي ،بازپرس شعبه چهارم دادسراي جنايي تهران،
پس از تحقيقات اوليه دســتور بازداشت شوهر وي و
همدستانش را صادر كرد.

كالهبرداري با فروش انسولينهاي تقلبي
مرد شياد خود را واردكننده دارو جا زده و دست به فروش
انسولينهاي تقلبي ميزد تا جيب هايش را پر از پول كند
اما خيلي زود لو رفت و دستگير شد.
به گزارش همشهري ،چند روز قبل فردي به پليس فتاي
تهران رفت و گفت به دام يك فرد كالهبردار گرفتار شده
اســت .وي گفت :مادرم بيماري قند داشت و بايد برايش
انســولين ميخريدم .با توجه به كمياب شــدن اين دارو
شروع كردم به جســتوجو در فضاي مجازي تا اينكه با
فردي كه خود را از واردكنندگان ايــن دارو معرفي كرد
آشنا شــدم.به او گفتم كه دنبال داروي انسولين هستم و
گفت بهتازگي انسولين وارد كرده است .بعد از صحبت با او
قرار شد مبلغ 5ميليون تومان بهحساب او واريز كنم .وي
ادامه داد :پس از واريز اين مبلغ ،فروشنده ،دارو را تحويلم

داد اما وقتي داروها را به پزشك مادرم نشان دادم متوجه
شدم كه انسولينها فاسد و تاريخ گذشته هستند .پزشك
ميگفت كه انسولينها به هيچ عنوان قابل استفاده نيست
و مرد شياد سرم را كاله گذاشته است .با اين شكايت ،تيمي
از كارشناسان پليس فتا پايتخت با انجام رديابيها و رصد
در فضاي مجازي موفق شدند فرد شياد را شناسايي كنند.
تحقيقات حكايت از اين داشــت كه متهم با جعل هويت
افراد مختلف در عرصه پزشكي دست به فروش داروهاي
فاسد و غيرقابل استفاده در فضاي مجازي ميزده است.
سرهنگ داوود معظمي گودرزي رئيس پليس فضاي توليد
و تبادل اطالعات تهران در اين خصوص گفت :متهم افرادي
كه نيازمند داروي انسولين بودند را فريب داده و داروهاي
تقلبي را با قيمت باال به آنها ميفروخت كه با انجام اقدامات

اطالعاتي مخفيگاه وي در غرب تهران شناسايي شده وبه
دام پليس افتاد .مأموران در بازرسي از مخفيگاه وي بيش
از 200قلم انسولين تقلبي و غيرقابل استفاده كشف كردند.
سرهنگ گودرزي اظهار داشــت :متهم پس از انتقال به
پليس فتا هرگونه جرمي را انكار ميكرد اما وقتي شواهد را
عليه خود ديد به فروش داروهاي فاسد اعتراف كرد .رئيس
پليس فتای تهران در اين خصوص به شهروندان هشدارداد:
بايد توجه داشت كه خريد و فروش هرگونه دارو در فضاي
مجازي ممنوع است و عالوه بر جرم بودن اين اقدام ،غالب
اين افراد نيز كالهبردار هستند.بسياري از اين افراد اصال
توجوي ساده در
دارويي در اختيار ندارند و با يك جســ 
فضاي مجازي به اطالعاتي دست پيدا ميكنند و مدعي
داشتن داروهاي نادروكمياب هستند.
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نگاهي به مستند «كيارستمي و عصاي گمشده» كه بهتازگي بهصورت آنالين به نمايش درآمده است
مهرداد طبرسي

در دو دهــه پاياني زندگي عباس كيارســتمي
كوشــشهاي بســياري براي روايت زندگي و
سينماي او انجام شده است .كوشش براي ورود
به دنياي نابغه سينما ،شكلهاي گوناگوني داشته
اســت؛ از كتابهاي تحليلي درباره فيلمهاي او
توگو و تكنــگاري و مجموعه
تا كتابهاي گف 
مقالهها در يك سو و فيلمهايي درباره سينماي
كيارستمي از پشــت صحنههاي فيلمهاي او و
توگوهاي تصويري و مستندهايي كه زندگي
گف 
روزمره و كارگاههاي فيلمســازي او را به تصوير
كشيدهاند ،در سوي ديگر قرار دارند.
همه كوشــشهاي كتبي و بصري خواستهاند تا به
سهم خود به دنياي نابغه سينما نزديك شوند و به راز
زندگي و سينماي عباس كيارستمي پي ببرند و آنقدر
كه ميتوانند آن را براي مخاطبان حكايت كنند .يكي
از آخرين كوششها كه پيشتر در سينماي هنر و

بهجایحمایت
هزینههارا صرفجشنوارهکردیم

توگو با آرش عباسي
وضعيت تئاتر ایتالیا و ایران در روزگار كرونايي در گف 

فهيمه پناهآذر
آرش عباسي ،نمايشنامهنويس و كارگردان تئاتر در گفتوگو با همشهري از
روزنامهنگار
وضعيت تعطيلي تئاتر ميگويد و اينكه تمام هزينههايي كه در يك سال اخير و
در دوران كرونا براي اجراها و برگزاري جشنوارهها هزينه شده ،اشتباه بوده و بايد هزينهها صرف حمايت از گروههاي
نمايشي و همچنين برگزاري كارگاههاي آموزشي و آكادميك تئاتر ميشــد .عباسي عالوه بر تئاتر در سينما و
تلويزيون نيز فعاليت دارد .وي  نگارش «پايتخت  »۶را نيز عهدهدار بوده است .عباسي اين روزها ساكن ايتالياست و
از تفاوتها در حمايت و برنامهريزي تئاتريها ميگويد و اينكه وضعيت تئاتر در ايتاليا نيز خوب نيست ،اما با وجود
كمپانيهاي تئاتر و سيستم منسجمي كه دارند بخشي از مشكالت هنرمندان مرتفع شده است.

روزنامهنگار

فيلمسازان جوان به همراه آقاي
گزارش كارگــردان بــه بازديد از شــهر
ميرونــد .بعد دوباره بــه كارگاه
برميگردند و فيلمســازان يكييكي قصههاي
خود را براي فيلم ساختن تعريف ميكنند و آقاي
كارگردان نظر خــود را درباره قصهها ميگويد.
«چيزي كه تعريف كردي قصه فيلم نيســت»،
«اگر [از شبحها] ترســيده چطور با آنها حرف
ميزند؟»
در سكانسي ديگر يك نفر رو به جمعيت نشسته
و موظف اســت ،با قيافهاي خوابآلوده ،خميازه
بكشــد .آقاي كارگردان پشــت به او نشسته و
ميخواهد ببيند كه چند نفر به خميازه ميافتند و
كي همه اعضاي كارگاه به خميازه دچار ميشوند.
خميازهها يكييكي به بچههاي كالس ســرايت
ميكند و آقاي كارگردان و همه شاگردان كمكم
به خنده ميافتند.
در ســكانس بعد آقاي كارگردان پشت
دوربين ايستاده و ميخواهد توپ بولينگ
را از باالي پلهها به پايين بيندازند .پرتاب
توپ آنقدر تكــرار ميشــود كه آقاي
كارگردان به نماي دلخواه خود برسد.

ادبوهنر

23023632

تمام فعاليتهاي تئاتري تعطيل شده ،اما
شايد وقت خوبي براي نگارش نمايشنامه يا فيلمنامه
باشد.

تجربه بهصورت محدود اكران شــده و چند روزي
است بهصورت آنالين در معرض نمايش قرار گرفته،
«كيارستمي و عصاي گمشده» ساخته محمودرضا
ثاني است.
ســال  2012است و قرار اســت جايزه ابنعربي
به عباس كيارستمي اهدا شــود .كيارستمي به
مورسيا زادگاه ابنعربي در اسپانيا سفر ميكند.
برگزاركننــدگان جايزه پيشتــر برنامهريزي
كردهاند كه كيارســتمي كارگاه ده روزهاي براي
شماري از كارگردانان جوان برگزار كند .مستند
«كيارستمي و عصاي گمشده» در حقيقت روايت
كارگاه فيلمسازي كيارســتمي در مورسيا است
و صحنههايي از كارگاه ديگــر او نيز بدان اضافه
شده است .همه كوشــش كارگردان در مستند
كيارستمي و عصاي گمشــده اين بوده كه نوع
نگاه عباس كيارســتمي به جهان سينما را به
تصوير بكشد و وجه تمايز چشمانداز او را نشان
دهد ،پس دوربين سمج او هيچچيزي را فروگذار
نكرده است؛ از رفتارهاي ساده و پرسهزدنهاي
كيارســتمي در شــهر تا گزينگويههاي او در
كارگاه فيلمســازي و شــكلهاي گوناگــون
تمرينهايي كه در كارگاهها برگزار ميكند و...
آنچه «كيارستمي و عصاي گمشده» را از مستندهاي
مشابه متمايز ميكند ،غناي گزينگويههاي طاليي
كيارستمي در فيلمسازي و نكتههاي كليدي در روش

وداع با مادر بداخالق سينما

المپيا دوكاكيس ،برنده جايزه اسكار بهترين بازيگر نقش
مكمل زن درگذشت

المپيا دوكاكيــس ،بازيگر مشــهور آمريكايي
فرحناز دبلشکی
كه بهدليــل ايفاي نقش در فيلم «مــاه زده» به
روزنامهنگار
كارگرداني نورمن جويسون در سال1988جايزه اسكار بهترين بازيگر نقش مكمل
زن را دريافت كرده بود ،در 89سالگي درگذشت .به نوشته ورايتي فيلم ،دوكاكيس
در فيلم «ماگنولياهاي فوالدي»( )1989نيز يكي از بهترين بازيهاي زمان فعاليت
هنري خود را ارائه داد .آپولو دوكاكيس ،برادر وي ضمن تأييد خبر درگذشتش
در گفتوگو با ورايتي در «فيسبوك پست» نوشت :المپيا ،خواهر دوستداشتني
من پس از ماههــا بيماري در نيويورك درگذشــت .دوكاكيس بهدليل اينكه در
فيلمهاي زيادي در نقش مادران عصبي و بدخلق بازي كرده بود ،بهعنوان مادر
بداخالق سينماي آمريكا مشهور بود .المپيا دوكاكيس ازجمله بازيگراني بود كه
در ميانسالي و در 56ســالگي بهدليل ايفاي نقش در فيلم «ماه زده» نامش براي
نخستينبار مطرح شد و بر ســر زبانها افتاد .او در فيلم«ماه زده» در نقش مادر
شخصيتي كه «شر» نقشــش را ايفا ميكرد ،بازي كرد .مدتي پس از اكران فيلم
«ماه زده» ،منتقد واشنگتنپست نوشت«:شر» و «نيكالس كيج» را در اين فيلم
تيمي از بازيگران بسيار خوب نقش مكمل همراهي ميكنند .نويسنده اين روزنامه
همچنين پيشبيني كرده بود كه بازي المپيا دوكاكيس در نقش «رز» مادر «لرتا»
(شر) در فيلم «ماه زده» بهطور ويژه توجه اعضاي آكادمي اسكار را بهخود جلب
خواهد كرد .دوكاكيس در اين فيلم در نقش مادري بدخلق و جان به لب رسيده و
خسته از زندگي را بازي ميكرد و بازي وي همراه با خلق صحنههاي كمدي بسيار
جذاب بود« .ماگنولياهاي فوالدي» به كارگردانــي هربرت راس و با بازي جوليا
رابرتز ،سالي فيلد ،دالي پارتون ،شرلي مك لين و المپيا دوكاكيس توجه بسياري

تعريف قصه و تبديل قصه به فيلم است .كارگردان و
تدوينگر براي بسامان رساندن مستند كار دشواري
پيشرو داشتهاند ،چراكه دهها ساعت فيلم را بارها
ديدهاند و از ميــان آنها بهترين تكههــا را انتخاب
كردهاند.
«كيارستمي و عصاي گمشــده» راهنماي كاملي
است براي فيلمسازي به سبك عباس كيارستمي،
از مشاهده و انتخاب ايده تا تبديل ايده به فيلم ،در
عين حال تماشاي مستند براي عموم دوستداران
كيارستمي جذاب است.
جملههــاي طاليــي عبــاس كيارســتمي مثل
تركيببندهايي در ميانه فيلم ميآيد و فصلهاي
گوناگون فيلم را ميســازد .همان جملههايي كه
توگوهاي كارگاه
به دقت و ســر صبر از ميــان گف 
فيلمسازي انتخاب شده است؛ مثل «چشم سومتان
را باز كنيد»« ،من در سينما دنبال بازيهاي كودكي
هستم» و...
ســكانس آغازين فيلم ،آقاي كارگردان را دوربين
بهدســت درازكشيده بر شنهاي ســاحل مورسيا
نشان ميدهد .در ســكانس پاياني نيز كيارستمي
مشــغول فيلمبرداري از آرامش موجهاي ساحل
مورسياست .دو سكانســي كه يادآور فيلم «پنج»
عباس كيارستمي است و بهنوعي خالصهاي است از
همه آنچه كارگردان ميخواسته در عصاي گمشده
از كيارستمي نشان دهد.

از منتقدان را بهخــود جلب كرد .اين
فيلم به روايت داستان زناني در سنين
مختلف ميپرداخت .رولينگ استونز
درباره اين فيلم نوشت :براي سرگرمي
واقعي به بازي شرلي مك لين در نقش
آدم پستفطرت شهر و دوكاكيس در
نقش بيوه ثروتمندي كه بــا كارها و
اقداماتش باعث گيجي و حواسپرتي
شخصيتي كه نقشش را شرلي مك لين بازي ميكند ،توجه كنيد .المپيا دوكاكيس
همچنين در فيلم كمدي رمانتيك «آفروديت توانا» ( )1995به كارگرداني وودي
آلن نقشآفريني كرد .دوكاكيس در فيلم «ببين چهكسي حرف ميزند» ()1989
به كارگرداني ايمي هكرلينگ همراه با بازيگراني نظير جان تراولتا ،كريستي الي
و جورج سيگال بازي كرد .او در فيلم كمدي پدر( )1989ساخته ديويد گلدبرگ
همراه با جك لمون و كوين اسپيسي نيز ايفاي نقش كرد.
واكنشها به درگذشت دوكاكيس

بازيگران سينما و شخصيتهاي برجسته دنياي هنر نظير شر و ويوال ديويس در
پيامهايي ياد و خاطره المپيا دوكاكيس را گرامي داشتند .شر ،خواننده و بازيگر
مشهور آمريكايي كه در فيلم «ماه زده» در نقش دختر دوكاكيس بازي كرده بود ،در
حساب توييتر خود نوشت :المپيا دوكاكيس ،بازيگر شگفتانگيز برنده جايزه اسكار
بود .او در نقش مادر من در فيلم «ماه زده» بازي كرد؛ درحاليكه در زندگي واقعي او
نقش يك همسر رنجديده را بازي ميكرد .او با من درباره عشق و عالقه به همسرش
لوئي خيلي صحبت كرده بود .ويوال ديويس ،كانديداي دريافت جايزه اسكار بهترين
بازيگر زن در 2021نيز در توييتر نوشت :المپيا دوكاكيس در بازيگري به حد كمال
رسيده بود و برايم باعث خشنودي است كه تجربه همكاري با وي را داشتهام.

كرونا وقت خوبي براي نويسندهها ميتواند باشد ،اما داشتن
فرصت كافي يكي از مواردي است كه نويسنده ميخواهد.
نيازهاي ديگر ازجمله نداشتن دلمشغوليهاي مزاحم هم
مهم است .بهنظرم وضعيت معيشت و نگرانيها براي تامين
زندگي وحتي سالمت به نويسندگانبيشتر ازهرچيز لطمه
زده است .در ايتاليا يك نكته جالب در اين مدت ديدم؛ با
وجود اينكه تئاترها تعطيل شدند بهنظر سينما و فيلمسازي
رونق بيشتري گرفت.
فكر ميكنيد چرا؟

رم شهري توريستي است و هميشه مملو از جمعيت بوده و
هست .در دوران تعطيلي رم خالي از توريست بود و اين به
فيلمسازان كمك كرد كه بهراحتي فيلمهاي خود را بسازند.
در اين مدت تمام گروههاي فيلمسازي مشغول ساختن
فيلم بودند .ميتوان گفت جزو معدود مزيتهايي بود كه
براي سينما در ايتاليا داشت.
دوران كرونا براي گروههاي نمايشي سخت
بوده .اين تأثير منفي در كشوري مثل ايتاليا نيز ديده
ميشود؟

كرونا نهتنها در ايران ،بلكه در همه جاي دنيا تأثير منفي
خود را گذاشته اســت ،اما نكته مهم اين است كه وقتي
كرونا تمام شد ،تئاتر مانند ديگر شغلها نميتواند خيلي
ســريع به روال كار طبيعي خود بازگردد و بهخصوص در
ايران چند سالي طول ميكشد كه تئاتر به شرايط عادي
بازگردد .كرونا و پيامد تعطيلي تئاتر در همه كشــورهاي
دنيا صدق ميكند ،اما بايد بپذيريم در ايران سالهاست كه
شرايط نرمالي در تئاتر به لحاظ معيشتي نداشته و نداريم.
در ايران و در  ۱۰سال گذشــته وضعيت هنرمندان تئاتر
هميشه به سمت ضعيفشدن پيشرفته .در زمان كرونا
هم اين وضعيت بدتر شده است .تئاتر مانند مشاغل ديگر
نيست كه وقتي كه فعاليتش آغاز شد همان لحظه بتواند
اثری خلق كند .متريال تئاتر همان لحظه آماده نميشود،
بلكه يك پروسه چند ماهه براي توليد و تمرين و اجرا وجود
دارد و همين موضوع در باز و بسته شدنهاي سالنهاي
نمايشي در يك سال گذشته به جز خسارت نتيجه ديگري
براي تئاتر نداشته است.
وضعيت سالنهاي تئاتري در ايتاليا به چه
شكل است و چه راهكاري براي برونرفت از مشكالت
تئاتريها وجود دارد؟

حدود يك هفته است كه ســالنهاي نمايشي با مقررات
ويژه اجرا دارند .در اينجا وقتي همه كسبوكارها تعطيل
ميشود ،قوانين به يك شكل هستند .مانند ايران نيست
كه سالنهاي ســينما و تئاتر بسته باشــند ،اما كافهها و
رستورانها فعاليت كنند .قانون بر اين است كه هر فعاليتي
در فضاي مسقف تعطيل است .االن كه سالنها با ظرفيت
محدود فعاليت دارند ،گروههاي نمايشي با توجه به اينكه
زيرمجموعه كمپاني تئاتري هستند ،اجراهاي قبلي خود
را اجرا ميكنند و همين اجراها تماشاگر دارد .با اين حال
وضعيت تئاتر خصوصي زياد خوب نيست.
فعاليت تئاتر خصوصي در اين وضعيت به
چه شكل بوده؟

ايتاليا هم مانند ايران تئاترهاي خصوصي دارد كه بيشتر
فعاليت را انجــام ميدهند .هماكنــون فعاليت و قوانين
گذاشته شده براي تئاتر دولتي خوشايند است ،اما به درد
تئاترهاي خصوصي نميخورد .در ايتاليا هم مثل ايران تئاتر
دولتي كمي وجــود دارد و  ۹۰درصد در بخش خصوصي
هســتند ،اما بايد بگويم كه هميــن تئاترهاي خصوصي
كمكهاي ساالنه از دولت ميگيرند .بهترين فصل اجرا در
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كنجكاوي درباره فيلمهايي كه براساس ادبيات داستاني
ساخته شدهاند
در سال 2021فيلمهاي جديدي با اقتباس از ادبيات داستاني،
روي پرده خواهند رفت .يو اساي تو دي ،فيلمهاي مطرح 2021
كه داستان آنها از رمانها و داستانهاي بلند اقتباس شده را
بررسي كرده است .فيلمهاي «دون»« ،دوئل آخر» و «خيابان
كابوس» نيز ازجمله مهمترين فيلمهاي اين فهرست بودند كه
در گزارشهاي جداگانهاي قبال در روزنامه همشهري به آنها
پرداخته شده بود.
چيزهاي شنيده و ديدهشده

ايتاليا بهار و پاييز است و تابستان به سبب گرما و استفاده از
سيستم سرمايشي كه بهشدت هزينهبر است ،فصل خوبي
براي اجرا نيست .تابستان 2ماه تعطيلي دارند و بنابراين
برنامهريزيها به شكلي اســت كه گروههاي خود را براي
اجراهاي پاييز آماده ميكنند؛ مگر آنكه تابستان اجراهاي
خود را در فضاي باز داشته باشند.
البته براي بيرون آمدن از بحرانها ،شيوه
مديريت حرف اول را ميزند؟

متأسفانه مديريت تئاتر در ايران سالهاي سال در مقابل
ايجاد كمپانيهاي تئاتري بوده .اگر در ايران كمپانيهاي
تئاتري را داشتيم بهطور حتم در دوران بحراني چون كرونا
ميتوانستيم شــرايط را براي زيرمجموعههاي تئاتري تا
حدودي آسانتر كنيم .اگر ســالها پيش تئاتر ايران به
سمت كمپاني شدن ،پيش ميرفت ،حتما شرايط معيشتي
گروهها و اقتصاد جامعه تئاتري بهتر از اين بود.
كمپاني در ايران وجود ندارد و بايد سالها پيش در ايران
شكل ميگرفت .اگر تمام كساني كه تئاتر كار ميكردند،
زيرمجموعه كمپاني بودند ،االن شرايط خيلي بهتر ميشد.
كمپاني موظف است براي روزهاي بحراني تدابيري براي
مديريت داشته باشد ،اما در ايران صرفا به يك مركز هنرهاي
نمايشي بسنده كردهايم كه اين مركز تمام تئاتر كشور را
نگهداري و پشتيباني ميكند و اين اصال عاقالنه نيست.
بهنظرم يكي از مواردي كه دوران كرونا به ما گوشزد كرد،
اين بود كه تا چه اندازه كمپاني تئاتري داشتن ميتواند در
بحرانها به تئاتر كمك كند .درست است كه همه مشكالت
را حل نميكند ،اما بايد قبول كنيم كه شــرايط را خيلي
بهتر ميكند.
در اروپا تئاتر بــدون كمپاني معنايي نــدارد .اگر بازيگر،
نويسنده يا كارگردان و ..هستيد بايد متعلق به يك كمپاني
باشيد .همين امر باعث ميشود كه هنرمندان در حوزههاي
مختلف يك حامي داشته باشند.
فكر ميكنيد مديريت تئاتر ايران توانست
يك راهكار براي برونرفت از مشكالت در اين مدت
داشته باشد؟

آدم اميدواري نسبت به همهچيز نيستم و سعي ميكنم
واقعبين باشــم .فكر ميكنم بهطور كلي هيچ راهكاري
وجود نداشته اســت .دولت يك راهكار دارد و آن حمايت
همهجانبه است ،اما به جاي حمايت بسياري از هزينهها
را صرف برگزاري رويدادهايي كرد كه در زمان كرونا اصال
الزم نبود .معتقدم برگزاري جشنواره عمل مردودي است.
خرج كردن هرگونه بودجه به جز بحث نجات تئاتريها كار
اشتباهي اســت ،اما اين كار انجام شد .حاال هم تئاتريها
جز صبوري هيچ كاري نميتوانند بكنند .تالش و دستوپا
زدن تئاتريها براي باز كردن سالنها بهنظرم اشتباه است
و با توجه به زمانبر بودن اجراي يك نمايش و صرف هزينه،
همين باز و بسته شدن سالنها خودش بيشترين خسارت را
به گروهها وارد كرد .اگر سرمايه و تالش جاي درستي هزينه
شده بود ،االن دچار سرافكندگي و بيرمقي نشده بوديم.
اين زمان وقت خوبي بود كه به جاي اجراهاي ناقص و تالش
ش ميرفت و
براي اجراهاي آنالين بحث آكادميك تئاتر پي 
فضاي آموزشي تقويت ميشد.

آماندا ســيفريد ،بازيگر فيلم «مانك»
كــه در اســكار 2021نيــز كانديداي
دريافت جايزه بهترين بازيگر زن شده
بود به همــراه جيمز نورتــون (بازيگر
فيلم زنان كوچك) در فيلم ترســناك
و فراطبيعي«چيزهــاي شــنيده و
ديدهشده» بازي ميكند .اين فيلم درباره
زوجي است كه زماني كه وارد يك خانه تسخيرشده در منطقهاي
در شمال ايالت نيويورك ميشوند ،با حوادثي روبهرو ميشوند كه
زندگي مشتركشان را تحتتأثير قرار ميدهد .در اين فيلم همچنين
ناتاليا داير (بازيگر فيلم چيزهاي عجيب) بازي كرده است ،اين فيلم با
اقتباس از كتاب «هيچچيز ديگر پديدار نميشود» اثر اليزابت برونديج
ساخته شده است .فيلم «چيزهاي شنيده و ديدهشده» هماكنون در
شبكه نتفليكس در دسترس است.
بي رحم

مايكل بيجردن ،بازيگر فيلمهاي (پلنگ
سياه ،كريد) ،در فيلم قهرمانانه و مهيج
«بيرحم» ،در نقش «جان كالرك» ،افسر
سابق نيروي دريايي بازي ميكند كه در
پيانتقاماست.بيرحماقتباسيسينمايي
از كتابي به همين نام اثر تام كلنســي در
سال 1993است.اينفيلمدنبالهفيلمهاي
«جك رايان» است كه بر شخصيت كالرك متمركز است .پيشتر نيز
ويلم دافو در سال  1994در فيلم «خطر آشكار» و ليو شريبر در فيلم
تجانكالرك
«مجموعهمهترسها»درسال 2002درنقششخصي 
بازي كردهاند .اين فيلم در آمازون پرايم در دسترس است.
هيوال

سه ســال پس از نمايش فيلم«هيوال»
در جشنواره فيلم ساندنس ،اين فيلم از
شبكه نتفليكس پخش خواهد شد .اين
فيلم با اقتباس از كتابي به همين نام اثر
والتر دين ميرز در ســال 1999ساخته
شده است .داســتان فيلم هيوال درباره
يك دانشآموز افتخاري دبيرستان (با
بازي كلوين هريسون جيآر) اســت كه پس از متهمشدن به قتل،
زندگياش كامال زيرورو ميشــود.جنيفر هادسون ،جفري رايت و
جان ديويد واشنگتن در اين فيلم بازي ميكنند .اين فيلم از هفتم
ماه مه در شبكه نتفليكس در دسترس خواهد بود.
يافتن تو

فيلم«يافتن تو» درباره يك نوازنده ويولن
پلندپرواز اســت كه در زمان تحصيل
در ايرلند ،عاشــق يك ســتاره سينما
ميشــود .فيلم يافتن تو اقتباسي است
از رمان عاشقانه «آنجا مرا خواهي يافت»
اثرجني بيجونز در ســال  .2011اين
فيلم در 14مه در سالنهاي سينما نمايش داده خواهد شد.
آنهايي كه مرگ مرا ميخواهند

آنجلينا جولي در فيلم ترسناك «آنهايي
كه مرگ مرا ميخواهنــد» محافظت
از پســر جواني را در برابر تعدادی قاتل
خطرناك عهدهدار اســت .اين فيلم با
اقتباس از كتابي به همين نام اثر مايكل
كوريتا ساخته شده است .تيلور شريدان
كارگردان فيلم اســت .اين فيلم بهطور
همزمان در روز 14مه در ســالنهاي ســينما و از طريق «اچبياو
مكس» نمايش داده خواهد شد.
زني در پنجره

فيلم «زنــي در پنجره» ابتــدا قرار بود
پاييز 2019به نمايش درآيد كه اكران
آن به تعويق افتاد .اين فيلم قرار است در
هايت از طريق شبكه نتفليكس پخش
شود .جو رايت (كارگردان فيلم غرامت)
ساخت فيلم زني در پنجره را عهدهدار
بوده است .اين فيلم با اقتباس از كتابي
به همين نام اثر اي جي فين كه از كتابهاي پرفروش سال2018
بود ،ساخته شده است .اي ميآدامز در اين فيلم در نقش زني منزوي
بازي ميكند كه تصور ميكند شاهد يك قتل بوده است .جوليان مور،
گري اولدمن و جنيفر رجيسون لي ،نيز از ديگر بازيگران فيلم جنايي
و ترسناك زني در پنجره هستند .اين فيلم 14مه از شبكه نتفليكس
نمايش داده خواهد شد.
خشك

فيلم «خشك» به داستان مأمور فدرالي
ميپردازد كه بــراي تحقيــق درباره
مرگي كه بهطور دقيق مشخص نيست
خودكشــي يا قتل بوده ،به زادگاهش
بازگشته است.
او در جريان تحقيقات بر سر اين مرگ ،با
وقايعي در گذشته خود روبهرو ميشود.
اين فيلم استراليايي با اقتباس از كتابي به همين نام اثر جين هارپر
ساخته شده است .خشك21 ،مه در سالنهاي سينما نمايش داده
خواهد شد.
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كيوسك

نگاه
سايه ترامپيسم بر سر دولت بايدن
ريچارد هاس

رئيس شوراي روابط خارجي آمريكا

بيشتر از 100روز از حضور جو بايدن در
كاخ سفيد ميگذرد و در واقع ،كمتر از
7درصد دوره رياســتجمهوري او طي
شــده اســت .با اين حال ،اين مدت براي قضاوت دربــاره عملكرد
رئيسجمهور آمريكا چندان هم كوتاه نيســت .بيشك مهمترين
دستاورد بايدن در اين مدت ،توزيع گسترده واكسن كرونا و سرعت
بخشيدن به واكسيناســيون در داخل مرزهاي اين كشور است .از
وقتي كه او رئيسجمهور شــده ،حدود 220ميليون دوز واكســن
در آمريكا توزيع شــده و حتي ذخيره مازاد براي اطمينان از اينكه
هر بزرگسالي كه بخواهد ميتواند واكسينه شــود ،وجود دارد .در
نتيجه اين رويكرد ،آمار مرگومير روزانه ناشــي از ابتال به كرونا در
اين كشور از 4هزار نفر به زير هزار نفر رســيده است .اقتصاد رو به
شكوفايي است و حتي اين نگراني وجود دارد كه اين رشد اقتصادي
منجر به مشكالتي مانند تورم شود .در اين 100روز ،محورهاي اصلي
برنامههاي بايدن كه هفته پيش در نخستين سخنرانياش در كنگره
هم به آن اشاره كرد ،مشخص شده است :تأكيد بر مبارزه با مشكالت
داخلي ،افزايش قدرت دولت فدرال براي توســعه اقتصادي و ارائه
خدمات اوليه و حمايت مالي از شــهروندان ،مقابله با نژادپرستي،
مدرنسازي زيرســاختها ،رقابت جهاني و مبارزه با تغييرات آب
وهوايي .رئيسجمهور آمريكا همچنين قصد دارد ماليات شركتها
و افراد ثروتمند را افزايش دهد تا به اين ترتيب بخشي از هزينههاي
طرحهايي كه در سر دارد ،تأمين شود .اينكه چه تعداد از اين برنامهها
عملياتي ميشود ،مشــخص نيست و گذشــت زمان ،آن را روشن
خواهد كرد .اما براســاس آنچه در اين 100روز اتفاق افتاده ،شايد
بتوان بايدن را با روساي جمهوري مثل فرانكلين روزولت يا ليندون
جانسون مقايسه كرد.
خيلي از كارهايــي كه بايدن انجام داده يــا ميخواهد انجام بدهد،
درست در نقطه مقابل رئيسجمهور سابق آمريكاست و از حمايت
گستردهاي در بين مردم اين كشــور برخوردار است .اما اگر خوب
دقت كنيم ،اين موضوع در همه حوزهها از جمله مهاجرت ،سياست
خارجي و تجارت صدق نميكند .از نظر برخي ناظران ،موضعگيري
رئيسجمهور آمريكا در مورد مهاجران ،علت اصلي هجوم پناهجويان
به مرزهاي جنوبي اين كشــور طي ماههاي گذشته است؛ رويدادي
كه دولت جديد انتظار آن را نداشت و شايد به همين دليل در عمل
به وعدههايش در اين حوزه ناكام ماند .در همين حال ،ســقفي كه
بايدن براي ميزان ســاالنه پذيرش مهاجران تعييــن كرده ،از نظر
جمهوريخواهان ،زياد و از نظر دمكراتها ،كم است.
جالبترين بخش مقايســه بايدن و دونالد ترامپ ،حوزه سياســت
خارجي اســت .در نگاه اول ،تفــاوت 2رئيسجمهور بســیار زياد
است .بايدن با تأكيد بر چندجانبهگرايي ،آمريكا را دوباره به پيمان
آبوهوايي پاريس و سازمان بهداشت جهاني برگردانده .دولت او اين
روزها در حال مذاكره با ايران براي برگشت به توافق برجام است كه
ترامپ 3سال پيش بهصورت يكجانبه از آن خارج شده بود.
بايدن همچنين تمركز سياســت خارجي آمريــكا را بر همكاري با
متحدان قديمي اين كشور قرار داده است .قرار نيست سربازان آمريكا
از آلمان برگردند؛ كاري كه ترامپ وعده آن را داده بود .رئيسجمهور
آمريكا اخيرا ميزبان يوشييده سوگا ،نخستوزير ژاپن بود .اوماهآينده
ميالدي در نخستين سفر خارجياش براي شركت در نشست سران
كشورهاي گروه 7به اروپا خواهد رفت .بايدن با محكوم كردن مداوم
چين و روسيه ،تحريم ميانمار و انتشار گزارشي مبني بر اينكه محمد
بن سلمان ،وليعهد عربستان سعودي مسئول قتل جمال خاشقجی،
روزنامهنگار اهل اين كشور اســت ،حقوق بشر را به يكي از پايههاي
اصلي سياست خود در حوزه روابط بينالملل تبديل كرده است.
امــا سياســت خارجــي بايــدن و ترامــپ آن قدرها كــه بهنظر
ميآيد ،متفاوت نيســت .براي مثال در مورد افغانســتان ،تصميم
2رئيسجمهور ،يكي اســت و تنها تفاوت ،زمان اجراي آن اســت.
ترامپ در توافقي كه سال گذشته با طالبان منعقد كرد ،متعهد شد
كه همه نيروهاي نظامي آمريكا تا اول مي(11ارديبهشت )1400
از افغانستان خارج ميشــوند .بايدن اما وعده داده كه اين اقدام تا
11سپتامبر (20شهريور  )1400انجام ميشود.
در مورد سياست آمريكا در قبال چين نيز شباهت قابل توجهي بين
بايدن و ترامپ وجود دارد؛ صحبتي از تغيير حكومت نيست ،اما روابط
ديپلماتيك بين واشنگتن و پكن به پايينترين سطح خود رسيده
است .در همين حال ،دولت بايدن به سياست تعيين تعرفه ،كنترل
صادرات و حضور ناوگان جنگي كشــورش در درياي جنوبي چين
براي مقابله با تحركات پكن در منطقه ادامه داده است .او همچنين
از اقدامات چين در منطقه شين چيانگ بهعنوان نسلكشي ياد كرد،
مقامات اين كشور را تحريم كرد و ارتباط كشورش با تايوان ،منطقهاي
كه چين ادعاي حاكميت بر آن را دارد ،در باالترين سطح نگه داشت.
در مورد تجارت ،نقطه مشترك هر دو رئيسجمهور ،نداشتن راهكار
است .موضعي كه واشــنگتن در برابر پكن گرفته ،نشانه اين است
كه آمريكا همچنــان خيال آن را ندارد كه روابــط تجاري خود را با
كشورهاي حوزه آسيا پاسيفيك توسعه بدهد .تأكيد دولت همچنان
بر شعار «خريد محصول آمريكايي» است كه نشان ميدهد تجارت
جزو اولويتهاي نخست كاخ سفيد نيست.
حتي درباره كرونا ،رويكرد بايدن چيزي شــبيه بــه ديدگاه «اول
آمريكا» ترامپ بوده اســت .او در ابتدا آمريكاييها را براي دريافت
واكســن در اولويت قرار داد .بعد از مدتي كه بيشتر مردم اين كشور
ايمن شــدند ،اعالم كرد كه بخشــي از ذخاير واكسن آسترازنکا در
آمريكا را براي ديگر كشورها ميفرستد؛ اقدامي كه دير و البته ناكافي
بود .اين تأخير باعث شد چين و روسيه واكسنهاي خود را در حجم
گسترده ای عرضه كنند ،احياي اقتصاد كشورهاي سراسر جهان به
كندي پيش برود و گونههاي جديد ويــروس كرونا فرصت ظهور و
شيوع پيدا كنند .در كل ،با اينكه ترامپ ديگر در كاخ سفيد حضور
ندارد ،اما ديدگاه ترامپيســم همچنان در دولت آمريكا حاكم است.
مقاومت در حوزههايي مانند تجارت آزاد و مهاجرت و ديدگاه «اول
آمريكا» ،دســتكم فعال تبديل به بخش مهمي از ساختار سياسي
اين كشور شده است .آمريكا همچنان چند قطبي است؛ نمايندگان
كنگره تقريبا 2دسته شدهاند .همه اینها دست رئيسجمهور آمريكا
را براي ارتقاي دمكراسي ،پيشبرد ديپلماســي و تقويت نهادهاي
بينالمللي ميبندد.
با اين حال بايدن هم مثل بقيه روســاي جمهور آمريكا ،همچنان
قدرت و نفوذ قابل توجهي دارد .اما همانطور كه تجربه اين 100روز
نشان داده ،تنها چيزي كه روساي جمهور اين كشور كنترلي روي آن
ندارند ،ساختاري است كه در آن كار ميكنند.
منبعproject syndicate :

فون درالين؛ عامل شكست اروپا در
واكسيناسيون كرونا

پيروزي بزرگ براي پايان جنگ يمن

ادامه پيشرويهاي جنبش انصاراهلل براي فتح كامل استان استراتژيك مارب ميتواند
به جنگ 6ساله يمن خاتمه دهد

استان مارب در شمال يمن
گزارش شـــاهـــد شــــديدترين
درگيريهــاي نظامي ميان
جنبش انصاراهلل و ائتــاف مورد حمايت
عربستان سعودي است؛ درگيريهايي كه
ميتواند سرنوشت جنگ 6ســاله يمن را
روشن كند .طي روزهاي گذشته نيروهاي
انصاراهلل موفق شدند با پيشروي بيسابقه
در محورهــاي غربي اين اســتان ،بخش
مهمــي از خطــوط دفاعــي ائتــاف را
درهمشكســته و گامي ديگر بهسوي فتح
شهر مارب نزديك شــوند .همزمان با اين
تحوالت ،حمالت نيروي هوايي عربستان به
مواضع انصاراهلل در نزديكي مارب نيز شدت
گرفته اســت .به گزارش شــبكه الجزيره،
دولت منصور هادي نســبت به ســقوط
احتمالي مارب طي روزهاي محدود آينده
هشدار داده و از متحدان خود خواسته است
تمام توانشــان را براي حمايت از نيروهاي
زميني مســتقر در مارب بــهكار گيرند.
بهگفته خبرنــگار الجزيره ،ميزان حمالت
جنگندههاي سعودي طي روزهاي گذشته
به 24سورتي پرواز در روز رسيده؛ آماري
كه دســتكم ظرف درگيريهاي نظامي
3ســال گذشــته يمن بيســابقه است.
معادالت ميداني نشــان ميدهد تشديد
حمالت هوايي ،فرصتي هر چند محدود در
اختيار نيروهاي زميني ائتالف براي بازيابي
خطوط دفاعي و مقابله با انصاراهلل قرار داده
است؛ با اين حال نميتوان سرنوشت نبرد
مارب را در ســايه پيشــرويهاي مستمر
انصاراهلل به حمالت هوايي گره زد!
دولت منصور هادي ،عزيــز صغير ،رئيس
ستاد ارتش مورد حمايت سعودي را براي
فرماندهي مستقيم به شــهر مارب اعزام
كرده اســت .صغير در نخســتين اقدام ،با
برگزاري نشستي رسانهاي ميان فرماندهان
ميداني منطقه خطــاب به حاميان ائتالف
گفت« :تمــام آزادگان و هــر آنكس كه
سادهترين تواني براي پيوستن به نيروهاي
نظامــي دارد اكنون بايد بــه صفوف نبرد
بپيوندد .ما در كانون نبردي ملي هســتيم
كه سرنوشت و شرافت مليمان به آن گره
خورده است ».اين اظهارات در حالي بيان
ميشود كه اكثريت مقامات دولت هادي در
عربستان سعودي مستقر بوده و به ندرت از
مراكز زيرنظر خود در يمن بازديد ميكنند.
به نوشــته واشنگتنپست ،شخص منصور
هادي ،رئيسجمهور مســتعفي يمن طي
6سال گذشــته در يكي از هتلهاي شهر
رياض زندگــي كرده و مجموعــا كمتر از
10بار براي بازديد از شهرهاي عدن و مارب
عازم يمن شده است.

همزمان بــا افزايش نگرانيهــاي ائتالف
دربــاره ســقوط مــارب ،رايزنيهــاي
ديپلماتيك سعوديها در مجامع بينالمللي
و منطقهاي براي دســتيابي به آتشبس و
توقف درگيريها دوچندان شــده است.
به نوشــته روزنامه العربيالجديد ،وزارت
خارجه عربستان در هفته اخير دومين طرح
موردنظر خود براي آتشبس و مصالحه در
يمن را تقديم شوراي امنيت سازمان ملل
كرده اســت .اگرچه تاكنــون جزئياتي از
اين طرح در سطح رســانهها منتشر نشده
است ،اما با توجه به واكنش منفي انصاراهلل
ميتــوان آن را ناكارآمد دانســت .محمد
عبدالسالم ،ســخنگوي جنبش انصاراهلل
در واكنش غيرمســتقيم بــه اين طرح در
صفحه توييتر خود نوشت« :اگر دشمنان
ما بهدنبال صلح هســتند ميتوانند مارب
را بهطــور مســالمتآميز در اختيار مردم
يمن قراردهند .ما ايــن اقدام را تصميمي
شــجاعانه و قابلاحترام ميدانيم .خروج
مسالمتآميز تجاوزگران از مارب ميتواند
آغاز مرحلهاي مثبت بــراي جلوگيري از
درگيريهاي بيشتر و حركت بهسوي آتش
بس دائمي باشد» .از ســوي ديگر پايگاه
انگليســي زبان ميدلايســتآي نيز با رد
فرضيه مذاكره ايران و عربستان بر سر يمن
نوشت :روابط تهران و رياض در مرحلهاي

چرا مارب مهم است؟

اولين اهميــت اســتراتژيك مارب در
موقعيت جغرافيايي اين اســتان نهفته
است .سيطره انصاراهلل بر مارب از منظر
جغرافيايي دو نتيجه خواهد داشــت :از
يك سو حركت ائتالف بهسوي صنعا عمال
غيرممكن شــده و از سوي ديگر ،تقريبا
بخش شــمالي يمن به تصرف انصاراهلل
درميآيد؛ چرا كه مــارب آخرين پايگاه
مستحكم ائتالف در شمال است .اهميت
ديگر مارب به بعد اقتصادي اين شــهر
برميگردد .مارب پــس از صنعا و عدن،
پيشــرفتهترين شــهر يمن است كه
زيرســاختهاي مهمي در آن تاسيس
شده است؛ براي مثال كافي است بدانيم
40درصد از نياز برق يمن در اين شهر توليد
ميشــود( .امري كه با توجه به وضعيت
بحراني برق در صنعا اهميت بسيار بااليي
براي انصــاراهلل دارد) وجود ذخاير نفت
و گاز با ظرفيت توليــد روزانه نزديك به
100هزار بشــكه از ديگر ويژگيهاي اين
شهر اســت .اما بخش ديگري از اهميت
مارب به جايــگاه نمادين و تأثير رواني-
رســانهاي پيروزي يا شكســت در آن
برميگردد؛ تا جايي كــه ميتوان گفت
غلبه در اين نبرد بهمعنــاي پيروزي در
جنگ 6ساله يمن خواهد بود.

حمله هوايي تركيه به شمال عراق

روز گذشته ارتش تركيه از اجراي عملیاتی هوايي در مرزهاي شمالي عراق خبر
خاورميانه داد .بهگفته سخنگوي ستاد ارتش تركيه ،در جريان اين حمله 44تن از نيروهاي
حزب كارگران كردستان كشته شدند .ابن خبر همزمان با بازديد خلوصي آكار،
وزير دفاع تركيه از يك پايگاه نظامي اين كشور در شمال عراق منتشر شد .به نوشته خبرگزاري
آناتولي ،اين پايگاه روز جمعه توســط شــبهنظاميان وابســته به حزب كارگران مورد حمله
خمپارهاي قرار گرفت؛ حملهاي كه در جريان آن 2ســرباز ارتش تركيه كشته شدند .به نظر
ميرسد عمليات هوايي اخير و همچنين بازديد وزير دفاع از پايگاه مرزي ،پاسخي به حمله روز
جمعه شبهنظاميان كرد بوده است .دولت عراق تاكنون بارها از نقض حريم هوايي و زميني خود
در مرزهاي شمالي توسط ارتش تركيه شكايت كرده است؛ در مقابل آنكارا وجود شبهنظاميان
كرد در اين مناطق را تهديدي براي امنيت خود دانسته و بر اين اساس به فعاليتهاي نظامي
در مناطق مذكور ادامه ميدهد .ارتفاعات كوهســتاني در شــمال عراق يكــي از مهمترين
پايگاههاي حزب كارگران(پكك) به شمار ميرود .نام اين گروه از سوي دولتهاي تركيه،
آمريكا و همچنين اتحاديه اروپا در ليست گروههاي تروريستي درج شده است.

نيست كه در مورد موضوع بزرگي همچون
جنگ يمن بر ســر ميز مذاكره بنشــينند
و شايعات مطرح شــده در اين زمينه نيز
عمدتا توسط رســانههاي سعودي منتشر
شده است.
تالشهــاي بينتيجه عربســتان با هدف
دستيابي به راهحل سياسي براي نبرد مارب
در حالي صورت ميگيرد كه سعوديها در
آغاز جنگ يمن ،نهتنهــا حاضر به مذاكره
مســتقيم با جنبش انصاراهلل نبودند بلكه
از سقوط صنعا ظرف مدتي محدود سخن
ميگفتنــد .عبدالباري عطوان ،ســردبير
روزنامه رأياليوم در اينباره مينويســد:
انصاراهلل طي 6ســال گذشــته و به لطف
حماقتهاي مكرر عربســتان ،از گروهي
شبهنظامي كمتر شناخته شده به بازيگري
بينالمللي تبديل شده كه براي شركت در
مذاكرات ژنو يا مسكو هيأتهاي نمايندگي
اعزام ميكند.

قدر تنمايي موشــكي بر فراز پايگاه
ملك خالد

به موازات تمركز نيروهاي زميني انصاراهلل
بر جبهههــاي نبرد در مــارب ،حمالت
موشــكي و پهپادي اين گروه بــه پايگاه
هوايي ملــك خالد در خميس مشــيط
(از شــهرهاي جنوبي عربستان) افزايش
يافته است .ملك خالد از جمله مهمترين
پايگاههاي سعودي است كه مبداء حمالت
هوايي به نقــاط مختلف يمن به شــمار
ميرود .به گزارش شــبكه الجزيره ،اين
پايگاه در ماه گذشته بيش از 20بار مورد
حمالت موشكي قرار گرفته است .بهنظر
ميرسد هدف از اين حمالت ،ايجاد اخالل
در برنامه دفاع هوايي سعودي از خطوط
نظامي ائتالف مقابل انصاراهلل اســت .به
ادعاي شبكه العربيه ،بخش عمده حمالت
مذكور توسط موشكهاي اسكاد با قدرت
تخريبي بســيار باال صورت گرفته است.
پايگاه ملك خالد در ســال 1960توسط
ارتش آمريكا ساخته شده و براي نخستين
بار در جريان جنگ يمــن مورد حمالت
موشكي قرار گرفته است .هماكنون پايگاه
ملك خالــد عالوه بر تعــداد محدودي از
نيروهاي نظامي ،ميزبان جنگندههاي اف-
15آمريكايي و ســوخوي روسي است كه
براي حمله به مواضع انصاراهلل بهكار گرفته
ميشــوند .پيش از اين ملك خالد يكي از
نقاط تمركز مستشاران نظامي آمريكا بود
كه در جنگ يمن به فرماندهان سعودي
كمك ميكردند اما پس از روي كار آمدن
دولت بايدن ،تمامي اين حمايتها متوقف
شده است.

وقتي صحبت از ناكامي اروپا در واكسيناســيون كرونا ميشود ،خيليها
انگشت اتهام را به سمت اورسال فون درالين ،رئيس كميسيون اروپا ،نشانه
ميگيرند .بيكفايتي سياستمدار آلماني در تأمين واكسن ،موجب شده اين
قاره با وجود خيلي از كشورهاي ثروتمند ،به يكي از ناموفقترين مناطق
جهان در كنترل اين بيماري تبديل شــود و حتي برخي از جمله ژان كلود
يونكر ،رئيس سابق كميسيون اروپا خواهان بركناري او باشند.
نشريه فارن پاليسي در تحليلي نوشــت؛ در اينكه فون درالين ،شكست
خورده شكي نيست ،اما شايد مسئول اصلي اين وضعيت بحراني كساني
باشند كه فردي كمتجربه را براي چنين جايگاه قدرتمندي انتخاب كردند.
او اين موقعيت را نه بهدليل كفايت و سابقه درخشانش بلكه بهدليل روابط
سياسي و پيشينه خانوادگياش بهدست آورد؛ بنابراين ،شكست ،نتيجه
غيرقابل اجتناب آن بود.

ريشه خانوادگي
مادران در طول تاريخ نقشي كليدي در فرهنگ سياسي آلمان ،بازي كردهاند.
در اين ساختار ،زنان قدرتمند اصوال مادرانی قوي نيز هستند .البته آنگال
مركل ،صدر اعظم آلمان كه فرزندي ندارد در اين بين يك استثناســت.
فون درالين اما نماد بارزي از مادرانگي بود .او با داشتن 7فرزند توانسته بود
مدارج سياسي را به سرعت طي كند .فون درالين فارغالتحصيل اقتصاد
و پزشكي است .او از ســال  2005تا 2009بهعنوان وزير امور خانواده و
سالهاي 2009تا 2013بهعنوان وزير كار آلمان فعاليت كرد .فون درالين
در اين مدت طرحهايي با هدف تسهيل اشــتغال مادران معرفي كرد كه
بهدليل مغايرت با ساختار سنتي خانواده در آلمان ،با انتقادهايي از سوي
محافظهكاران مواجه شد .اما عامل مهم ديگري كه درباره رئيس كميسيون
اروپا ناديده گرفته ميشود ،ريشه خانوادگي اوست .فون درالين كه خودش
از خانوادهاي با 7فرزند ميآيد ،سال 1958در بروكسل به دنيا آمد .آلمان در
آن زمان در شرايط حساسي به سر ميبرد و كمكم به موتور محركه اقتصاد
اروپا تبديل ميشد .پدرش ارنست آلبرشت ،وقتي كه فقط 37سال داشت
بهعنوان يكي از مديران ارشد اتحاديه اروپا منصوب شد .وقتي فون درالين
13ســاله بود خانوادهاش به هانوفر آلمان برگشتند و بعد از مدت كوتاهي
پدرش بهعنوان فرماندار منطقه ساكسوني سفلي انتخاب شد .او كه شهرت
گستردهاي داشت از سال 1976تا 1990در اين پست فعاليت كرد .خانواده
او هميشه در مركز توجه رسانهها بودند .به همين دليل خيلي از آلمانيها
هنوز به فون درالين به چشم دختر كوچك آلبرشت نگاه ميكنند .مردم
آلمان برعكس انگليسيها ،خيلي به القاب اشرافي و نسب خانوادگي افراد،
اهميتي نميدهند .با وجود اين ،طبقه اشراف اين كشور توانستهاند خيلي
از امتيازهاي سياسي و اقتصادي خود را همچنان حفظ كنند .القاب و خون،
هنوز در پيشرفت سياســي افراد تأثير دارد و معياري براي ارزشگذاري
آنهاست .مسلما نبايد نقش تواناييهاي فون درالين را در پيشرفتهايش
ناديده بگيريم ،اما شكي نيست كه پيشينه خانودگياش راه را براي او هموار
كرده است .نجيب زادگان كه معموال سابقه فعاليتهاي غيرانساني داشتهاند،
همچنان مورد احترام خيلي از نخبگان حاكم در قاره سبز هستند .گفته
ميشود نخستين بار ،امانوئل مكرون ،رئيسجمهور فرانسه ،فون درالين را
بهدليل تسلطش به زبان فرانسوي براي مديريت كميسيون اروپا پيشنهاد
داد .او در يك كنفرانس مطبوعاتي « فرهنگ عميق اروپايي» فون درالين
را تحسين كرد و گفت« :او ژن اروپايي دارد ».البته اشارهاش به نقش مهمي
بود كه پدرش بيش از 40ســال پيش در اتحاديه اروپا داشت .پست بعدي
سياستمدار پرحاشــيه آلمان ،هدايت وزارت دفاع اين كشور بود كه بر
عكس 2پست قبلي نتوانست در آن موفق شود .ناكاميای كه ميتوانست از
شكستش در كميسيون اروپا خبر بدهد .اگر روابط قوي و سابقه اشرافياش
براي پيش بردن كارش در وزارتخانههاي كار و خانواده كافي بود ،اما در مقام
رياست نيروهاي نظامي آلمان به او كمكي نكرد .جاي تعجب ندارد فردي
كه نه سابقه فعاليت در حوزه دفاعي يا اســتراتژيك و نه تجربه مديريت
سازمانهاي بزرگ را داشت در چنين جايگاه پيچيده و گستردهاي شكست
بخورد .با اين حال او از سال2013تا 2019بهمدت 7سال وزير دفاع آلمان بود.
ناكامي كرونا
مكرون و بقيه ســران اروپا ،چنان تحتتأثير «فرهنگ اروپايي» فون
درالين قرار گرفته بودند كه حتي به هشــدار آلمانيها درباره شكست
او در آخرين تجربه سياســياش توجهي نكردند .در حقيقت با اينكه
فون درالين ،نخستين آلماني بود كه بعد از 63سال به رياست كميسون
اروپا ميرسيد ،انتخاب او براي اين پســت با موجي از انتقادها در داخل
اين كشور روبهرو شد .نكته جالبتر ،شيوه مديريت تقريبا يكسان فون
درالين در هر دو پست است .او در وزارت دفاع ،مسئوليت تداركات ارتش
را به بازار نئوليبرال سپرد .چند سال بعد بهعنوان مسئول ايمنسازي اروپا
در برابر كرونا نيز با اتكا به بازار آزاد و اعتماد بيش از اندازه به شركتهاي
توليد واكسن ،يك نمره ردي ديگر در كارنامه خود ثبت كرد .شايد اگر هر
سياستمدار ديگري بود چنين دستاوردي به بركنارياش منجر ميشد ،اما
جهان در برابر فون درالين چنين موضعي نگرفت و رسانهها هم چندان به
مديريت فاجعهبار او واكنش نشان ندادند؛ انگار باز هم امتياز نژاد و خون،
كار خود را كرده است.

العربيالجديد [قطر]

نفس راحت «اونروا»

2ســال پس از قطع حمايتهاي مالي آمريكا از
سازماناونروا(آژانسحمايتازحقوقپناهجويان
فلســطيني) ،حاال بار ديگر اخباري مبنيبر از
ســرگيري حمايتهاي مالي آمريكا براي اين
سازمان حقوق بشري شنيده ميشود .به نوشته
العربيالجديد ،يكي از برنامههاي دولت بايدن
براي بازگشت توازن به پرونده فلسطين ،احياي
حمايتهاي مالي از اونروا است.

روزنامه واشنگتنپست [آمريكا]

ركورد كرونا در دست هند

با شيوع موج جديد ويروس كرونا در هند ،اين
كشور طي ۲۴ساعت بيشترين آمار مرگومير
كرونا را ثبت كرده و بيش از ۳هــزار و ۷۰۰نفر
جان خود را از دست دادهاند .اين آمار ركوردي
بيسابقه در جهان بهشــمار ميرود .همزمان
۳۲۹هزار مورد جديد ابتال نيز در هند شناسايي
شده است .تجمعهاي گسترده در مراسمي كه
ميليونها نفر در آنها شركت كردند ،عامل اين
شيوع بوده است.

روزنامه 8صبح [افغانستان]

بالتكليفي جنگ و صلح افغانستان

با آغاز روند خروج نيروهاي خارجي از افغانستان،
ابهامها و نگرانيها در ميدانهاي جنگ و صلح
بيشتر شــده اســت .با وجود تأكيد بر كاهش
خشونتها و حل معضل كنوني افغانستان از راه
گفتوگو ،درگيريها همچنان در نقاط مختلف
ادامه دارد .بيش از25هزار نفر شامل غيرنظاميان،
نيروهايامنيتيونيروهايطالباندر2دههجنگ
در افغانستان كشته شدهاند.

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
سرگرمي بيهوده ،تصميمهاي جدّ ي را
تباه كند.
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يكي از بهترين آرز وهــا و دعاهايي
كه مومن براي مومــن دارد ،آرزوي
عاقبت به خير شــدن است؛ عاقبتي
كه به استناد آيات قرآن در شبهاي
قدر رقم ميخورد .براساس آيههاي
اول تا پنجم سوره مباركه قدر و آيه
سوم سوره مباركه دخان و روايتهاي
ائمه معصوم(ع) شب قدر زماني است
كه سرنوشت افراد رقم زده ميشود.
مطابق بســياري از منابع اسالمي و
روايات ،اين شــب را بهعنوان يكي از
شبهاي با شماره فرد از ثلث پاياني
رمضان شــناختهاند .مســلمانان با
توجه به اين باور ديني در هر كشوري
به نوعي اعمال شــب قــدر را بهجا
ميآورند .در ادامه به برخي از آداب
اين مراسم در كشــورهاي گوناگون
اشاره ميكنيم.
در فلســطين هــر ســاله بيــش از
۳۰۰هزار فلســطيني ساكن قدس
و اراضي اشــغالي در مراسم احياي
شب قدر در مســجداالقصي شركت
ميكنند.
در ســوئد مســاجد مســلمانان در
شبهاي قدر بســيار پررونق است.
مسجد شيعيان استكهلم و مركز امام
علي(ع) در اين شبها ،ميزبان حدود
4هزار نفر از مسلماناني است كه براي
دعا و عبادت گردهــم ميآيند .اهل
تسنن سوئد هم شب ۲۷ماه مبارك
رمضان را شب قدر ميدانند.
مسلمانان اهل سنت در آلمان ،شب
بيستوهفتم ماه رمضان را شب قدر
ميدانند و آن را به شــبزندهداري،
خوانــدن نمــاز و تالوت قــرآن در
مســاجد ميگذرانند .شــيعيان هم
در هامبورگ ،كلــن ،برلين و ديگر
كشــورها ،هر 3شــب قدر را برگزار
ميكنند.
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حافظ

مســجد كوفــه شــايد
سامان رضايي
نخستين بنايي باشد كه
هنگام احداث اين شهر برپا شد ،مسلمانان هنگامي كه اين
منطقه را براي استقرار دائم سپاهيانشان درنظر گرفتند،
نخستين اقدام آنها بناي مسجدي براي عبادت مردم بود.
آنها ابتدا نقشه مفصل و جامعي براي بناي مسجد كشيدند
و بر آن اساس مسجد را كه محور و مركز اصلي شهر بود،
ساختند .محدوده مســجد را با تيراندازي يك تيرانداز
تعيين كردند كه در 4ســمت تير انداخت .دليل اين كار
آن بود كه ميخواستند مساحت بسيار زيادي را به مسجد
اختصاص دهند بهگونهاي كه همه جنگجويان و ساكنان
اين منطقه كه به 40هزار نفر ميرسيدند ،براي اداي نماز
در آنجا حضور يابند .در شــبهاي قدر هم مسجد كوفه
ميزبان مسلماناني اســت كه آيينهاي 2رويداد ضربت
خوردن امام شيعيان و شبهاي قدر را برگزار ميكنند.
مطابق اخبار رسانههاي عرب ،شــيعيان عراق از ديروز

اول آخر

مراس م مناسب اين شبها را آغاز كردهاند .آنها شب ضربت
خوردن حضرت علي(ع) را ليله الجرح مينامند و مراسم
عزاداري و احيا را به شكل باشــكوهي برپا ميكنند .اين
مراسم بعد از نماز مغرب و عشاء آغاز و با خطبههاي علما
شور و حال بيشــتري گرفته و تا نماز صبح ادامه مييابد.
مســجد كوفه حتي در شرايط شــيوع كرونا هم مملو از
جمعيت شده و به پيشبيني خبرنگارها اين جمعيت هر
لحظه بيشتر خواهد شد .از آنجا كه شماري از مردم عراق
بهدليل محدوديتهاي تردد يا ساير عوامل نتوانستهاند
خودشان را به مسجد كوفه برسانند؛ شماري از شبكههاي
تلويزيوني هم اين مراسم را بهصورت مستقيم پخش زنده
ميكنند .مراسم نخستين شب قدر اگر چه در ساير اماكن
مقدس عراق همچون نجف ،كربال ،سامرا و حتي مساجد،
تكايا و زيارتگاهها برگزار ميشــود اما مسجد كوفه محل
آخرين نماز جماعت امام علي(ع) نقش محوريتري دارد.
در دورههاي مختلف همواره ،تعميرات و بازسازيهايي در

اين مسجد انجام گرفته و اندكي نيز بر مساحت آن افزوده
شده است .بناي فعلي مسجد مســاحتي بالغ بر40هزار
مترمربع اســت كه ضلعهاي آن بهترتيب  ۱۱۰ـ  ۱۱۶ـ
 ۱۰۹و ۱۱۶متر طول دارد و در 3طرف مسجد حجرههايي
براي زائران ساخته شده است .محراب مسجد كوفه ،محلي
است كه با شمشير جهل و ستم و به شكلي ناجوانمردانه
بر فرق مبارك امام علي(ع) ضربهاي زده شد كه منجر به
شهادت آن امام همام گرديد .محراب يادشده موقعيتي
خاص در داخل مسجد دارد .كساني كه وارد اين مسجد
ميشوند پيش از هرچيز ،در جستوجوي مكان عبادت و
شهادت امام علي عليهالسالم هستند .اين محراب در كنار
6محراب ديگر در داخل مسجد مورد توجه زائران است.
محراب اميرالمؤمنين(ع) كه آن را اخيرا ً بازسازي كردهاند،
در ديواره جنوبي شبستان قرار دارد .امروزه محفظهای كه
نوشتهاي با مضمون «هذا محراب اميرالمؤمنين» بر باالي
آن به چشم ميخورد ،مسدود شده است.
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بسته

 ۱۳هزار بسته معیشتی و۷هزار
پرس غذای گرم ب ه همت خیران
بین آسیبدیدگان از كرونا
در شیراز توزیع شد .همچنین
درماه مبارك رمضان  ۱۰هزار
قرص نان بهصورت رایگان و با
شناسایی محلههای محروم بین
نیازمندان توزیع شده است.

سهم شركت مخابرات ایران
از كل شكایات ثبتشده در
سامانه ثبت و پاسخگویی به
شكایات از  ۳۴درصد در سال
 ۱۳۹۸به بیش از  ۴۲درصد در
سال گذشته افزایش پیدا كرده
است .نبود تضمین كیفیت
سرویس ارائهشده ،ارائه
خدمات پشتیبانی نامطلوب،
عدمجمعآوری سرویس و تأخیر
در نصب و راهاندازی از شكایات
پرتكرار این حوزه هستند.

رئیس كمیسیون سالمت
شورای شهر تهران درباره تزریق
واكسن پاكبانها به برخی
پرسنل شهرداری تهران گفته:
براساس آمار ارائه شده تعداد
نیروهای خدمات شهری و
كسانی كه احتمال ابتالی آنها به
كرونا باالست ،در حدود ۵۵هزار
نیرو هستند كه از این تعداد
2هزار و  ۲۴۸نفر تاكنون واكسن
دریافت كردهاند.

اسالم در اسپانيا؛ برشلونه ،قرطبه ،غرناطه و اشبيليه

آندلس2021

شهنام صفاجو
اسپانياي امروز را با فوتبال ميشناسند ،به
رئال مادريد كهكشاني و بارساي مسي؛ در
قاب هنر «پابلو پيكاسو»ي نابغه ،شماره يك
اسپانياييهاســت و در سينما نقش آنتونيو
بانــدراس و خاوير باردم هميشــه محفوظ
است؛ شعر نو اســپانيايي با لوركا ،ادبيات با
سروانتس ،موســيقي با خوليو ايگلسياس
خوانده ميشود و پرفورمنس اُپرايي هم به
نام پالســيدو دومينگو گره خورده اســت؛
درحاليكه اين كشور موسوم به آندلس طي
8قرن ،تالءلو فرهنگ ،هنر و فلسفه اسالمي و
جزئي از خالفت اسالمي بوده و در علم نجوم،
طب ،رياضيات ،شيمي و كشاورزي بر اروپاي
تاريك قرون وسطي پرتو ميافكند.
هماكنون ،بيش از 2ميليون مســلمان در
كشور اســپانيا زندگي ميكنند كه 4درصد
جمعيت اين كشور را شــامل شده و بيشتر
آنها در ايالت كاتالونيا به مركزيت برشــلونه
يا همــان بنــدر بارســلون ،همزيســتي
مسالمتآميزي با مسيحيان كاتوليك دارند.
قرطبه يــا كوردوباي امــروزي كه پايتخت
حكومت اســامي امويــان آندلــس بود،

طليطله يا تولــدو در حومه مادريد ،غرناطه
يا گرانادا ،اشبيليه (ســبيا يا سويل) ،مالقه
(ماالگا) ،آلمريا ،مورســيا ،كاديس ،اوئلوا و
خائن در ايالت جنوبي خودمختار آندلوسيا
( ،)Andalucíaبادالوناي كاتالونيا و  2شهر
كوچك مراكشــياالصل ســئونا و مليا ،از
شهرهاي تاريخي اسپانيايي با هويت اسالمي
هستند كه قرنها پس از سقوط آندلس در
ســال 1492ميالدي ،هنوز هــم طاليهدار
مذهب اسالم در اين ســرزمين كهن بوده
و در آنها ،رگههايي از آيين ،آداب و رســوم،
سنتها ،باورها ،ســبك زندگي و معماري
اسالمي كه ريشه در معماري سبك گوتيك
دارد ،قابل مشاهده اســت و تاريخ غيرقابل
چشمپوشي اين كشــور قديمي را يادآوري
ميكنند؛ خاصه در مسجد بزرگ قرطبه در
كوردوبا ،مركز فرهنگي اســامي برشلونه،
قلعه الحمراء غرناطه ،قصر آلكازار در قرطبه،
برج طاليي اشبيليه و در مجموع شهر گرانادا
كه نگين انگشتري حضور 800ساله اسالم
در اسپانياست.
اسالم چگونه به اسپانيا راه يافت؟

شــبه جزيره ايبريا در جنوب غربي اروپا،
متشــكل از  2كشــور امروزي اســپانيا و

پرتغــال ،در ســال 92هجري قمــري با
لشــكر7هزار نفره طارق بن زياد فتح شد
و حاكميت مســلمانان بر آندلس تا ســال
897ه.ق ادامه داشــت .آندلس اسالمي در
طول اين 8قــرن ،با رونــق كمنظير علم و
فرهنگ در جبهه مقابل با دوره ركود اروپاي
قرون وسطي همراه بود كه تا حوالي جنبش
رنسانس ادامه داشت.
در دوره حاكميــت طوالني مســلمانان بر
آندلــس3 ،بار حكومت يكپارچــه و مقتدر
اسالمي بر اثر مشكالت و اختالفات داخلي
به سستي گراييد و وقتي حكومت مركزي از
بين رفت ،حاكميتهاي متعددي سربرآورده
و هر يك بــر گوشــهاي از اين ســرزمين
حكمراني كردند .در مجموع ،اين اختالفها
و تفرقه بين حاكمان اسالمي در كنار غفلت
از قدرتگيري كليســاي كاتوليك در اروپا
باعث پايان اســتيالي اسالم بر آندلس شد؛
اما مظاهر تمدن اسالمي در اين منطقه باقي
ماند؛ بهگونهاي كــه 5قرن پس از آن دوران
باشكوه ،كماكان شاهد تبلور هنر ،فرهنگ
و فلسفه اسالمي در شــهرهاي اسپانيايي
هســتيم؛ با 300مركز مذهبي مسلمانان
كه شهرهاي يادشده را زير پوشش دارند و
به ترجمه و انتشار آثار اسالمي ميپردازند.

ببينيد
پيشــنهاد ميكنيــم اين روزهــا يكبار
ديگر ســريال امام علي(ع) را ببينيد و از
روايتي دلنشــين و بازيهايي درخشان
و بهيادماندنــي لذت ببريد .داســتان اين
ســريال از اواخر دوره خالفت عثمان بن
عفان شروع ميشــود و به 5سال انتهايي
زندگي امام علي(ع) ميپردازد .در سريال
تاريخي امام علي(ع) به كارگرداني داوود
ميرباقري ،جمع زيادي از بازيگران مطرح
سينما و تلويزيون ازجمله داريوش ارجمند،
مرحوم مهــدي فتحي ،بهــزاد فراهاني و
ويشكا آسايش به ايفاي نقش پرداختهاند.
اين سريال در مؤسسه ســروش و شبكه
خانگي موجود است و ميتوانيد بهراحتي
آن را تهيه كنيد.
بشنويد
موســيقي ســريال امام علي(ع) يكي از
بهيادماندنيترين آثار تلويزيون ايران است
كه شنيدنش بعد از گذشت اين همه سال
هنوز هم لذتبخش اســت .موسيقي متن
سريال امامعلي(ع) ســاخته استاد فرهاد
فخرالديني ،هنرمند برجسته ايران است و
تصنيف اين اثر را صديق تعريف ،خواننده
مشهور و تواناي ايران اجرا كرده كه بسيار
مورد استقبال قرار گرفت .اين اثر قابليت
اين را دارد كه بارها شنيده شود و پيشنهاد
ميكنيم اين موســيقي را كه راوي حال و
هواي اين روزهاست بار ديگر گوش كنيد.
اگرچه زمــان زيادي از انتشــار اين آلبوم
ميگذرد ،اما هنوز در بــازار وجود دارد و
بهراحتي قابلتهيه است.

ديالوگ

نمای بیرونی مسجد قرطبه کوردوبا

نمای داخلی مسجد قرطبه کوردوبا

قصر الحمرا گراندا

عمار :سري به چادر علي بزن
مالك :ميترسم حرفي بگويم و او را مكدر
كنم.
عمار :علي بيش از همه ما ،تو را دوســت
دارد.
مالــك :ايكاش قــادر بودم علــي را به
روزگاري ببرم كــه مردمش قدر همچون
او را ميدانستند.
عمار :مــيرود مالــك ،ميرود .تــا دنيا
دنياســت ،چشــم مظلوم بنيآدم دنبال
علي ميگردد.

ن ماه درهاي بهشتات را به رويم باز كن ،و درهاي آتش دوزخ را به
خدايا در اي 
رويم بربند ،و به تالوت قرآن موفقم بدار،اي فرو فرستنده آرامش در دل مؤمنان.

درصد

نفر

بر و برگ

اب
ابالْجِ نَا ِنَ ،وأ َ ْغ ِل ْق َعنِّي ِفي ِهأ َ ْب َو َ
اللَّهُ َّما ْفت َْحلِي ِفي ِهأ َ ْب َو َ
وب
النِّ َريا ِنَ ،و َو ِّف ْق ِني ِفي ِهلِ ِتال َوهالْ ُق ْرآ ِنَ ،يا ُم ْن ِز َل َّ
الس ِكينَه ِفي ُق ُل ِ
ين.
ْ ُال ْؤ ِم ِن َ
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انجامشبده

ا ْدعُوینأ َ ْس َتجِ ْبلَ ُكم

دعاي روز بيستمماه مبارك رمضان

يگزند
امير  ب 
اين روزها و هنوزها از حاكمان مردمان ميگوييم و
مسعود مير
مينويسيم .چه بسيار حرفها و ترديدها كه به سبب
نحوه سياستورزي حكام به ذهن و دلمان ورود پيدا ميكند و القصه اينكه چطور
ميشود تاريخ همه برگهاي ديروزها و فرداهايش را به عدالت اميري بدهكار باشد
كه پدر خاك بود.
ابوتراب به همه روزگار ثابت كرد كه ميتوان حكومت امت را بهدســت داشت و
عدالت را با زالل رفتار ،تصفيه كرد .مگر ميشود چنان بود كه حرمت و انصافت را
در اينهمه دين و آيين محفوظ بدارد و ستايش كند آدمي كه هزار رنگ است در
اين هزار و چهارصد و دو سالي كه از پايان تبرك زمين با گامهاي امير ميگذرد؟
علي يگانه است به دين و دنيا و اينگونه بايد به ياد آورد او را كه روزگار و آدميانش
چه در كوفه هزار و بسيار ســال قبل و چه در كنون و وقت حاضر تاب عدالتش را
ندارند كه هيچ ،سنگ ريزهاي هم از آن معدن معرفت با خود به مشت نگرفتهاند.
امير بيگزند در ميانــه ميدان حكومت و عدالت و جنگ ،نه پا پس ميكشــيد و
عقبنشيني ميكرد و نه آنكه اهل فرار بر قرار ترجيح دادن بود و اين يعني همه
آنچه يك حكمران بايد از عدالت و سياست بداند.

روشنفکریدرخیابان

يا رفيق من ال رفيق له

اي كاش از اين آدمها زياد كنارمان
سيدمحمدحسين هاشمي
باشند.اي كاش هر روز ،الاقل يكي
از اينها كنــار خودمان ميداشــتيم؛ حداقل ميديديمشــان؛
همكالمشان ميشديم؛ حتي براي چند دقيقه .علي آقا را ميگويم.
مرد مو جوگندمي ،مشكي پوشــي كه تهريش سياهي داشت با
شقيقههاي سفيد شده و ابرواني بلند كه توي هم گره خورده بودند.
 2تا ماسك روي هم زده بود و به هم منگنهشان كرده بود .كتاش از
آن خطهاي ريز داشت كه اگر دقت نميكردي متوجه وجودشان
نميشدي و دكمه سز آســتين و كفشهاي واكسزدهاش نشان
ميداد كه حواسش بهخودش ،لباسش و هر چيزي كه توي چشم
ميآيد هست .انگار كن كه يك مرد پنجاه و يكي دو ساله كه توي
تمام سالهاي عمرش ،به فكر روزهاي پيرياش بوده است .كمي
بعد از اينكه توي تاكســي نشست و شيشــه را با دستگيره نيمه
شكست ه كمي پايين داد ،تلفناش زنگ خورد و قبل از اينكه جواب
بدهد ،اول از راننــده اجازه گرفت و بعد رو بــه من كرد و معذرت
خواست تا پاسخ تلفناش را بدهد .جوري ذوق داشتم از اين اتفاق
غيرقابل باور كه يك لحظه فكر كردم من هر چيزي كه از فرهنگ
شهروندي ميخواهم ،دقيقاً و دقيقاً توي رفتار او تجلي دارد .پاي
تلفن داشت از مراسم شب قدر ميگفت؛ شب شهادت .نگران كرونا
بود و مردم .ميگفت يا كسي نبايد بيايد و ك ً
ال مجازي برگزار كنيم،
يا همه روي صندلي توي حياط با فاصله از هم بنشينند و آن موقع
بايد حواســمان به صداي بلندگوها باشــد كــه مزاحمتي براي

همسايهها نداشته باشيم .من كماكان در تعجب بودم از اين طرز
فكرش كه حرف آخــر را زد« :مجازي برگزار كنيــم؛ توي خانه؛
ت نفر از بچهها براي كمك باشند و
پنجرهها باز؛ نهايتاً شــش هف 
تمام» فهميدم كه ميخواهد مراســم آبرومندي داشته باشد اما
برايش سالمتي اهميت ويژهاي دارد .همين چند دقيقه پيش ،اخبار
راديو به نقل از رئيسجمهور هم همچين چيزي گفته بود .اينكه
حضور در مراسم احيا مستحب و رعايت نكات بهداشتي واجب است.
تلفناش كه قطع شــد ،دوباره معذرت خواست و جوري كه انگار
دوست دارد اگر ناراحت شدم از دلم در بياورد ،نگاهم كرد و گفت:
«مراسم شب احيا حال خودش رو داره .آدم رو سبك ميكنه .انگار
كه بعد از افتادن توي گل بري حموم .من عاشق شب احيام؛ عاشق
جوشن كبيرم .خصوصاً اونجاش كه ميگه يا رفيق من ال رفيق له.
يعنياي رفيق كسي كه هيچ رفيقي نداره ».داشتم حظ ميكردم از
مدل حرف زدنش .همينطور كه قطرههاي اشــك توي چشماش
جمع شده بود ،گفت« :من توي تصادف همه كس و كارم رو از دست
دادم .زنم ،بچهام ،پدرم ،مادرم .خودم مدتها توي كما بودم و عمرم
به دنيا بود .خدا براي هيچكسي اين زندگي رو نخواد .اما بعد از رفتن
اونها من هيچ رفيقي ندارم .خانوادم همه زندگي من بودن و من با
رسيدن به اين فراز ،قشنگ ميفهمم كه معنياش چيه» صداقت از
كالمش ســرازير بود .دعوتم كرد كه شــب ،توي اينســتاگرام،
همراهشان باشم .همراه مردي كه جز خدا هيچ رفيقي نداشت و من
فكر ميكنم همين يك رفيق ،براي دنيا و آخرت كفاف ميكند.

ما ِه ما

اسطوره محدب تاريخ

يك .آينه كوژ يا همان محدب آينهاي كروي اســت كه بخش بلوري و صيقلياش به
سيداحمد بطحايي
بيرون اســت و نور را به بيرون منعكس ميكند بيتمركز و نقطهزني .بيمركز كانوني.
بيكه شود تصويرش را روي پردهاي نمايش داد.
دو .بعضي آدمها عين آينه محدبند .تصاوير را نزديكتر از چيزي كه هستند به تو نشان ميدهند .يعني فكر ميكني
با كسي خيلي چفت و قرص و محكمي ولي وقتي نزديكش ميشوي ميبيني قدر چند سال نوري باهم فاصله داريد و
خاصيت كوژوارشان باعث شده تا تو را نزديك خود بياورند و جوري كنارت بايستند که انگار هم قد و قواره هم هستيد.
دست بيندازد گردنت و شانههايت را فشار دهد كه چطوري پسر؟
سه .علي اسطوره محدب تاريخ است .بيآنكه خود را به رخ بكشد يا حتي چيزي از چنتهاش بيرون بريزد مينشيند كنار
كودكي در انتهاي تاريخ در بيبر و باروترين سفره كوفه .علي بيش از آنكه براي من جنگجو و دلير و پرچمدار ميدان
باشد ،مردي تنها در كوچهاي تنگ و تاريك است .خستهترين انساني كه بشود تصور كرد .بيتك و تا .عين يك نخل
بيسر در بياباني تشنه .شكست خوردهترين پيروزمند تاريخ .از سويي تجميع تمام فضايل اخالقي است .صفاتي كه
جمع شدنشان در يك شخصيت اگر مقدور باشد دستكم كمنظير و بعيد است و از سويي زندگياش پر است از ناكامي
و ناتمامي .از دلبري كه قد ده بهار و زمستان هم چفتش نبود .خانهاي كه اول با طناب دستپيچ شده بيرونش ميكشند
و بعد به آتشاش ميزنند .از حكومت استعالجي زوركي كه به انجام نميرسد .علي اسطوره مردي تمامعیار بود در
میان وضعيتي ناتمام .مردي كه نماز آخرش هم در ميانه به پايان نرسيد.

