
در دي ماه 83 براي نخســتين بار 
هفتــه فرهنگي ايــران در مركز 
فرهنگــي ملك فهــد در رياض 
-پايتخت عربســتان- برگزار شد 
و 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 ويژه اي قرار داشت از شبكه 
سراسري تلويزيون دولتي پخش شد. اين فرصتي بود تا از موزه 
ملي رياض هم ديداري داشته باشــيم. به خوبي به خاطر دارم 
كه در ميانه موزه در جايي ويژه »كليد طايي شهر تهران« در 
جعبه  خاتم جاي گرفته بود. در آنجا درباره تاريخ ديرين حجاز 
هم گفت وگوهايي داشتيم. از همان سال ها دولت عربستان كم 
و بيش در پي كشف آثار تاريخي و برپايي موزه هايي از اين دست 
بود. به تازگي يكي از پژوهشگران عرب ادامه اين كار را عهده دار 
شده و در جست وجوهاي خود به مجموعه اي از سنگ نبشته ها 
برخورد كرده است ازجمله آنها، سنگ نبشته اي از نيمه نخست 

قرن اول هجري با اين عبارت است: حّب علي بن ابي طالب حّق 
علينا و من الواجب. در اين عبارت كوتاه 3كلمه »حب«، »حق« و 
»واجب« در كنار نام علي بن  ابي طالب تأمل برانگيز است آن هم 
نه در كتاب ها و روايت ها بلكه به صورتي كه از نظر اعتبار از سطح 
بااليي برخوردارست و در شــرايطي كه سياست هاي فرهنگي 
رسمي دولت سعودي چندان با انتشــار چنين اسنادي همراه 
نيست. شايد روند جديد گسترش ريز رسانه ها موجب تجديدنظر 

در آن سياست ها شده باشد.
اين سنگ نبشته تأكيد مي كند كه حب علي نشانه اي از ايمان 
تلقي مي شــده تا آنجا كه نه فقط در روايات  بلكه تا سينه كش 
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 مي شد چندان جاي تعجب نداشت 

ولي در صحراي مدينه معنايي ديگر دارد.
مي توان حدس زد اين عبارت در زماني بر دل سنگ نقش بسته 
كه كم كم خافت دمشــق ناســزاگويي و لعن و نفرين به علي 
اميرالمومنين )ع( را بر سر منابر رواج مي داد 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 
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.

پيرامون امشب كه شب قدر است 
و به نام حضرت علي)ع(، موالي 
متقيان مزين شده، بايد به 3 نكته 
مهم، توجه كافي داشت تا بتوان به 
درك مناسبي از ابعاد شخصيتي 
آن امام همام رسيد و ويژگي هاي 
اخاقي و عرفاني آن حضرت را بهتر شــناخت؛ آنگاه مي توان 
درباره ســيره حكومتي اميرالمومنين)ع( تحليل درست تري 
به دست داد. نخستين نكته اين است كه امام المتقين، علي)ع( 
در عقل، علم، عرفان، عبادت، احسان و اخاق از برترين بندگان 
خداست و بزرگ ترين ســرور عالم بعد از رسول مكرم اسام، 
حضرت محمد مصطفي)ص( به حساب مي آيد و بعد از پيامبر 
اكرم)ص(، كســي در ادب و اخاق و انصــاف به پاي علي)ع( 
نمي رسد؛ برهمين اســاس بايد از نيكي و عظمت آن حضرت 
بسيار ياد كنيم تا جامعه بيش از پيش از معارف بلند نخستين 
امام شيعيان بهره مند شود؛چراكه عملي كردن سيره حضرت 
علي)ع( در جامعه ثمرات بسياري در همه ابعاد به همراه خواهد 

داشت.
نكته دوم اين است كه در بررسي ابعاد وجودي امام المتقين، بايد 

به اين موضوع توجه كرد كه ما گاهي »ياعلي« مي گوييم و در 
زندگي از روح بلند آن حضرت مدد مي جوييم. برخي اوقات نيز 
سجاياي اخاقي حضرت علي)ع( را در قامت يك پدر تمام عيار 
درنظر مي گيريم كه »بابا علي« اســت و مي تواند الگوي اصلي 
مردان باشد تا جامعه در مسير سعادت رهنمون شود. اما دراين 
ميان نكته مهم تر در گزاره »با علي« نهفته است؛ اين موضوع به 
ما يادآوري مي كند كه بايد سيره عملي آن امام همام را همواره 
در زندگي خود مدنظر داشته باشــيم، يعني بايد در اخاق با 
علي)ع( همراه شويم و بســيار از او بياموزيم تا بتوانيم انتظار 
جامعه اي علوي را داشته باشيم. با علي)ع( بودن يعني اينكه من 
زندگي ام را به قدري ساده درنظر مي گيرم كه كسي نسبت به آن 
حسد نورزد؛ همه به ياد داشته باشيم كه علي)ع( اهل تشريفات 

و تجمات نبود.
در نكته سوم بايد به اين موضوع مهم اشاره كرد كه با وجود همه 
انواع دشمني هايي كه نسبت به حضرت علي)ع( روا داشتند تا 
جايي كه درشب نوزدهم  ماه رمضان سال 40هجري قمري، فرق 
مبارك آن  حضرت را شكافتند، اما اميرالمومنين)ع( هيچ گاه 
جز دلســوزي و خيرخواهي براي امتش چيزي نخواست و در 
كارنامه آن  حضرت به غير از پاك سرشتي سراغ نداريم. بنابراين 
نبايد چنين پنداشــت كه حضرت علي)ع( هزار و 402ســال 
قبل به شــهادت رســيده  اســت و امروز نمي توان از او درس 

گرفت؛ امام المتقيــن در ديروز و امروز 
مناسب ترين الگو براي جامعه است كه 

مي توان از سيره عملي او همه چيز يافت؛ از حكومت عادالنه و 
علوي گرفته تا صداقت ، صابت و دلسوزي براي مردم.
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مي خواستند 
 پرسپولیس را 
از پا در بیاورند

نبايد مردم را از انتخابات دلسرد كرد
رهبر معظم انقاب در سخنرانی زنده و تلويزيونی:

نيروی قدس بزرگ ترين عامل مؤثر جلوگيری از ديپلماسی انفعالی در غرب آسيا است

 هیچ  مديري 
 در شهرداري  

واكسن نزده است  

يحيي گل محمدي در گفت وگو  با 
همشهري ضمن انتقاد از برنامه ريزي 
ليگ، از اهميت حفظ تيم فعلي اش 

گفته؛  تيمي كه مي گويد باشگاه هاي 
قطري  به بازيكنانش چشم دارند

 پيروز حناچي:  به زودي پروتكل 
 تزريق واكسن در شهرداري

 تهيه و اباغ مي شود

سوءاســتفاده از ســهميه واكســن 
نيروهــاي خدماتــي در 3 منطقــه 
شهرداري تهران طي روزهاي گذشته 
يكي از داغ ترين خبرهای رســانه ها 
بود؛ موضوعــي كه البته بــه خاطر 
شفاف سازي مديريت شهري رسانه اي 
شد.  از اين رو شــهردار تهران ديروز 
به صحن شــورا رفت تا در راســتاي 
شفاف سازي، توضيحاتي درباره كل 
موضوع ارائه كند. شفاف سازي از اين 
نظر كه اطاعــات دريافت كنندگان 
واكسن روي سايت شفافيت شهرداري 
منتشر شــده، امكان هرگونه تخلفي 
بسته مي شود؛ چنانچه تخلفي هم رخ 
دهد، برخورد جدي صورت مي گيرد. 
اين اقدامي است كه مي تواند به عنوان 
يك  الگو در ساير سازمان ها و نهادها 
هــم به عنوان يــك  دســتورالعمل 
 جــدي در دســتور كار قــرار گيرد. 

 صفحه3 را بخوانيد.
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شهادت موالي مؤمنين، امير متقين، يعسوب الدين، حضرت علي مرتضي عليه السام را تسليت مي گوييم

راه فرار  از خشكسالي
   يكي از نويسندگان مقاله جنجالي نيچر: اقدام فوري براي جلوگيري از 

شوري خاك و فرونشست زمين الزامي است 
  در خشكسالي 1400، به جز آب، بايد منتظر محدوديت هايي 

در حوزه هاي برق، كشاورزي، دامپروري و حتي برخي كسب وكارها بود

گزارش پژوهش علمي منتشر شــده در مجله نيچر درباره ابعاد خشك شدن ســفره هاي آب زيرزميني ايران كه مي تواند 
امنيت غذايي، اجتماعــي و اقتصادي كشــور را با چالش جــدي مواجه كند، مشــخص كرد  كه 77درصد ســفره هاي 
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 اين باره اعام كرد كه 7هزار 
روستا با مشــكل كم آبي مواجه هســتند و اين بحران براي بخش مصرف خانگي و كشــاورزي وجود دارد.  هم اكنون نيز 
پيشــنهاد اختصاص 3هزار 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 بي رويه ســفره هاي آب زيرزميني هنوز هيچ اقدامي صــورت نگرفته

 است. صفحه هاي 4 و 9 را بخوانيد.

احيا  زير باران
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سیاست خارجی

خبر

وزير 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 .

 وزير خارجه نوشت: بیانات مشفقانه مقام معظم رهبری همچون همیشه 
برای من و همکارانم ختم کالم و نقطه پايانی برای بحث های کارشناسی 
است. به عنوان يک کارگزار و پژوهشــگر روابط خارجی، همواره باور 
داشته ام برای قوام اين مرز و بوم خدايی، سیاست خارجی بايد موضوع 
وفاق و انسجام ملی باشد و از باالترين سطح مديريت و هدايت شود و 
بر اين 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 گزينشی مورد 
بهره برداری و دستمايه خصومت ورزی بدخواهان کشور و مردم و انقالب 
گرديد و اسباب تکدر خاطر شريف مقام معظم رهبری را فراهم آورد.  او 
افزود:  »امیدوارم به ياری خدا اينجانب و همکارانم بتوانیم در کنار ديگر 
خدمتگزاران در اجرای بی کم و کاست منويات مقام معظم رهبری برای 

پیشرفت ايران عزيزمان يکدل و يکصدا کوشاباشیم.«
او پیش تر در متن ديگری از خانواده ســردار شــهید قاسم سلیماني 
عذرخواهي کرده بود. عذرخواهي وزير امور خارجه دقیقا يک هفته بعد 
از انتشار فايل تقطیع شده گفت وگويش و بازتاب گسترده آن در داخل 
و خارج کشور صورت گرفته است؛ عذرخواهي که بیشتر از آنکه تالشي 
براي تصحیح مواضعش باشد، در جهت اداي احترام به شهید سردار 

قاسم سلیماني و   زحمات اوست.
 ظريف در متن اينستاگرامي اش تأکید کرد: »يک هفته اي است که در 
پي پخش برداشت و تحلیل تلخ اين دانشجوي روابط خارجي از يک برهه 
تاريخي -آن هم صرفا براي انتقال صادقانه تجربیات به مسئوالن آينده و 
بدون هیچ گونه قصدي براي انتشار وسیع يا حتي محدود آن- احساسات 
پاك عاشقان شهید واالمقام سردار سپهبد قاسم سلیماني و خانواده آن 
شهید و به خصوص شیر دخترش زينب خانم -که برايم همچون فرزندان 
خودم عزيز است- جريحه دار شده است. برخي هم تالش کرده اند از 
اين شرايط ناگوار وسیله اي براي برهم زدن همدلي میان آحاد مردم 
دالور اين مرز و بوم يا ابزاري براي اهداف کوتاه سیاسي بسازند. از همه 
بزرگواراني که در اين روزها - با علم به عشق و همراهي ديرينم با شهید 
سلیماني- با حمايت و روشنگري هاي خود بنده را مرهون لطف شان 

قرار داده اند، سپاسگزارم.«
در ادامه اين نوشته آمده اســت: »عرايض بنده -که هیچ ادعايي جز 
صداقت بر قطعیت  آن ندارم- ذره اي از عظمت شهید سلیماني و نقش 
بي بديل او در بازآفريني امنیت ايران، منطقه و جهان نمي کاهد، ولي 
اگر مي دانستم جمله اي از آن عرايض انتشــار عمومي پیدا مي کند، 
حتما همچون گذشته آن را بر زبان نمي آوردم. نه براي اينکه مردم را 
محرم نمي دانم، بلکه از آن جهت که در جهان به هم پیوســته کنوني 
که انتخاب مخاطب را ناممکن ساخته و در آشفته بازار سیاست، اغیار 

را محرم نمي شمارم.«
پیش تر وزيــر امور خارجه نســبت به افشــاي فايل  تقطیع شــده 
گفت وگويش در صفحه اينستاگرامش نوشته بود، در قريب به 40سال 
حضورش در عرصه ديپلماسي در بیان نظر کارشناسي، عافیت طلبي، 

مماشات و خودسانسوري را خیانت دانسته است .
انتشــار فايل صوتي محمدجواد ظريــف که تنها يــک مصاحبه از 
23مصاحبه از پروژه »آن ســوي دولت« مرکز تحقیقات استراتژيک 
نهاد رياســت جمهوري با وزراي دولت دوازدهم اســت، واکنش هاي 
داخلي و خارجي زيادي داشــت. دولت آن را سرقت اسناد محرمانه 
دانست و وزارت اطالعات را مأمور به شناسايي عوامل اين سرقت کرد 
و حسام الدين آشنا، رئیس مرکز تحقیقات استرات ژيک نیز به خاطر اين 
اتفاق از سمتش کناره گیري کرد. در سوي ديگر میدان نیز قوه قضايیه 
وارد شد و دادستاني تهران از تشکیل پرونده قضايي در اين باره خبر داد. 
گفته مي شود قريب به 20نفر به خاطر اين پرونده ممنوع الخروج شده اند.

حمايت جبهه اصالحات از ظريف 
 جبهه اصالحات ايران با انتشــار بیانیه اي از ظريف حمايت کرد.   در 
اين بیانیه آمده: »در يک عرصه سیاسي ســالم و دمکراتیک، وزراي 
امور خارجه قادرند مســائل، معضالت و چالش هايشان را در رسانه ها 
و تلويزيون ملي با مردم در میان بگذارند و بــراي رفع موانع، رايزني و 
چاره انديشي کنند. متأسفانه اما شاهد بوديم صرِف بیان چالش ها در 
چارچوب يک گفت وگوي محرمانه پشت درهاي بسته براي وزير امور 

خارجه ايران هزينه مي سازد.«
  حمايت جبهه اصالحات ايران از وزير امورخارجه کشورمان درحالي 
مطرح مي شود که به نظر مي رســد اصالح طلبان درحال رسیدن به 
اجماعي حداکثري روي نام ظريف براي کانديداتوري ســیزدهمین 

انتخابات رياست جمهوري هستند.

14گزينه روي میز اصالحات 
چهره هايي که بتوانند دوسوم رأي اعضا را به دست بیاورند، به عنوان 
کانديداي قطعي مورد حمايت انتخاباتي جبهــه اصالحات قرار 
خواهند گرفــت. اصالح طلبــان 10روز مانده به شــروع ثبت نام 
انتخابات رياســت جمهوري فهرســت اصلي نامزدهــاي خود را 
منتشر کردند. 14نفر در اين فهرست قرار دارند. محمدجواد ظريف 
وزير امور خارجه، اســحاق جهانگیري معاون اول رئیس جمهور، 
مصطفي تاجزاده، مسعود پزشکیان و محمدرضا عارف به ترتیب 
بیشــترين آرا را در جمع 4۶نفره نهاد اجماع ســاز اصالح  طلبان 
به دست آورده اند و در اولويت هاي اول تا پنجم قرار گرفته اند. بیش 
از 10روز قبل اصولگرايان نیز فهرست 10نفره نامزدهاي اصلي خود 
براي انتخابات رياست  جمهوري ســیزدهم را منتشر کرده بودند. 
محمدجواد ظريف 3۷پیشنهاد، اسحاق جهانگیري 3۵پیشنهاد، 
مصطفي تاجزاده 32پیشنهاد، مسعود پزشــکیان 2۵پیشنهاد، 
محمدرضا عارف 21پیشنهاد، محسن هاشمي 20پیشنهاد، محمد 
شريعتمداري 1۹پیشنهاد، مصطفي کواکبیان 1۵پیشنهاد، محمد 
صدر 13پیشــنهاد، محمود صادقي 12پیشــنهاد، شهین دخت 
موالوردي 11پیشنهاد، زهرا شجاعي 11پیشنهاد، عباس آخوندي 
11پیشنهاد و صادق خرازي 10پیشنهاد در جبهه اصالح  طلبان 

به دست آورده اند.

محدوديت سازي  صداوسیما براي رئیس جمهور 
 چالش هاي صدا و سیما با دولت دوازدهم به سريال ادامه داري بدل شده است و 

هر بار با علني شدن گوشه هايي از سبک تعاملي اين سازمان با دولت، بر آن دمیده دولت
مي شود.

 بعد از ماجراي مستندسازي ها و سريال سازي  هاي صدا و سیما در بحث مذاکرات برجامي و 
تضعیف روند کاري ديپلمات هاي کشورمان که موجي از واکنش ها را به دنبال داشت و حتي 
سبب گاليه صريح و جدي رئیس جمهوري از صدا و سیما در يکي از نشست هاي هیأت دولت 
شد، حاال در جديد ترين اقدامات، از صدا و سیما، خبر رسیده که ستاد انتخابات صدا و سیما 

میزان پخش برنامه هاي رئیس جمهوري را به تنها 3برنامه محدود کرده است.
علیرضا معزي معاون اطالع رساني و ارتباطات رياســت جمهوري در تويیترش نوشت: ستاد 
انتخابات سازمان صدا و سیما با ايجاد محدوديت براي پخش زنده برنامه هاي رئیس جمهور به 
دفتر وي اعالم کرده که به  علت حساسیت فضاي انتخابات تنها اجازه پخش زنده سخنان او در 

3جلسه هیأت دولت، ستاد کرونا و پنجشنبه هاي افتتاح را خواهد داد.
او نوشته اســت که روحاني در روزهاي کارگر و معلم، به گفت وگو با نمايندگان اين دو قشر 
معزز مي نشست اما سخنان امسال او در ديدار با معلمان و کارگران با تصمیم ستاد انتخابات 
صدا و ســیما و ايجاد محدوديت پخش زنده برنامه هاي رئیس جمهوري به 3جلسه  در هفته، 
روي آنتن نرفت. ايجاد محدوديت در روند پخش سخنراني هاي روحاني در حالي است که او 
نه شرايط کانديداتوري در انتخابات را دارد و نه در حلقه اولیه يارانش در پاستور کسي سوداي 
رياست جمهوري را در سر مي پروراند که ستاد انتخابات رياست جمهوري گمان بهره برداري 
انتخاباتي از سخنان او را که ارشدترين مقام اجرايي کشــور است و با رأي 24میلیوني بر اين 
مسند تکیه زده، داشته باشد. نکته جالب تر اين که با وجود عدم سوداي کانديداتوري روحاني، 
روســاي دو قوه ديگر يعني قواي مقننه و قضايیه هر دو جزو کانديداهــاي بالقوه انتخابات 
رياست جمهوري هستند و نام شان روزانه و مکررا در خبرهاي انتخاباتي بازگو مي شود اما صدا و 
سیما با دستي باز اخبار هر دو قوه و روساي آنها  را پوشش مي دهد و تا کنون هم خبري از ايجاد 

محدوديت براي اين دو کانديداي بالقوه انتخاباتي از جانب صدا و سیما منتشر نشده است.

    رهبر معظم انقالب اسالمي ديروز 
در سخنان زنده تلويزيوني خطاب به رهبری

ملت بزرگ ايران با تشــريح جايگاه 
مهم معلمان و کارگران در پیشرفت کشور، انتخابات 
را به معناي واقعي کلمــه فرصتي مهم براي ايران 
عزيز و عاملي بي بديل براي استحکام پايه هاي نظام 
خواندنــد و بــا انتقــاد از برخي تالش هــا براي 
دلسردکردن مردم نسبت به انتخابات تأکید کردند: 
داوطلبان وعده هاي فريبنده و بدون پشتوانه ندهند 
و با ارائه برنامه هاي واقعي با مردم سخن بگويند. به 
گزارش »پايگاه اطالع رساني مقام معظم رهبري« 
ايشان همچنین با ابراز تأسف و تعجب از سخنان 
نادرســت برخي مســئوالن درخصوص سیاست 
خارجي تأکید کردند: نیــروي قدس بزرگ ترين 
عامل مؤثر جلوگیري از ديپلماسي انفعالي در غرب 
آسیاســت و نبايــد به گونه اي ســخن گفت که 

حرف هاي بیگانگان را به اذهان متبادر کند.
ايشان در آغاز سخنانشان، لیالي مبارك قدر را قله 
ماه پرعظمت رمضان خواندند و با توصیه به آحاد 
مردم براي اســتفاده از ظرفیت بي نظیر ايام قدر 
افزودند: دعا و تضرع و استغفار و اشک، از نمونه هاي 
ضیافت پربرکت رمضان اســت که بايد با توجه و 
توســل هرچه بیشــتر به پروردگار کريم، خود را 

مستعد بهره  مندي از اين نعمت هاي گرانقدر کرد.
رهبر انقــالب در نگاهي کوتاه به شــخصیت امام 
علي بن ابیطالب)ع(، امامت را مقامي بســیار واال و 
عالي برشمردند و افزودند: معناي امامت، رياست 
دين و دنیا نیســت، بلکه امامت مفهومي بســیار 
عالي است که درك آن به جز معصومین و نخبگان 

معدود، براي ديگران ممکن نیست.
رهبر انقالب با اشــاره به ارادت شیعیان و پیروان 
اديان و مذاهب ديگر به امیرمؤمنان افزودند: اين 
محبت و ارادت به علت خصوصیات عجیب موالي 
متقیان است که »عدالت حیرت انگیز، بي اغماض، 
گســترده و بدون هیچ مالحظــه« در رأس اين 

خصوصیات قرار دارد.
ايشــان زهد و بي اعتنايي کامل به دنیا، شجاعت، 
مهرباني و رأفت در مقابل ضعیفان، عزم راسخ در 
مقابل زورگويان و مستکبران، فداکاري در راه حق، 
حکمت عمیق در گفتار و اســتواري در رفتار را از 
ديگر ويژگي هايي دانستند که در حضرت علي)ع( 

در اوج کمال و درخشش است.
رهبر انقالب، پیروي از امیر مؤمنان در خصوصیات 
شــخصي و آداب حکومت را وظیفه اي ســنگین 
خواندند و افزودند: ما در اين زمینه ها خیلي عقب 

هستیم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به شوق بي نظیر 
موالي متقیان به شهادت گفتند: خدا را شاکريم که 
در دوران ما نیز مردان فداکاري بودند و هستند که 
در اقتدا به مواليشان، عاشق شهادت بودند که حاج 
قاسم سلیماني از چهره هاي بزرگ اين عرصه است.

رهبر انقالب سپس در تبیین جايگاه و شأن مهم 
معلم به برخي ويژگي هاي شهیدمطهري پرداختند 
و افزودند: شــهیدمطهري عالِم، فیلسوف، متفکر، 
فقیه و مسلط به مسائل فکري بود اما ويژگي  مهم 
استاد شهید آن بود که در عرصه تولید و انتشار فکر 
درســت، متقن و عمیق، در يک جهاد نرم افزاري 
مداوم بود و با دغدغه مندي نسبت به مخاطبانش و 
جامعه، با امواج منحرف فکري شرق و غرب مقابله 

مي کرد.
رهبر انقالب، مسئولیت شناسي و تکلیف گرايي را 
دو ويژگي ديگر شهیدمطهري خواندند و گفتند: 
او با اولويت دادن به نیازهاي جامعه، ظرفیت هاي 

حوزه فکر و علم را به اين نیازهــا نزديک مي کرد 
که معلمان عزيز بايد اين ويژگي هــا و روش ها را 

الگو قرار دهند.
حضــرت آيــت اهلل خامنــه اي صیانــت از فکر 
دانش آموزان و دانشجويان را از مسئولیت هاي مهم 
معلمان برشمردند و افزودند: معلمان بايد با امانت و 
توانايي و مهارت، اندوخته هاي علمي بشر را به نسل 
نوجوان و جوان منتقل کنند و شاگردان خود را اهل 

فکر و انديشه بار بیاورند.
ايشان معلمان را از افســران سپاه پیشرفت کشور 
خواندند و افزودند: معلمان بايد اين جايگاه عظیم 
را باور کنند و با احساس مسئولیت، نقش تاريخي 

خود را ايفا نمايند.
رهبر انقالب با اشاره به هجوم بیگانگان و منحرفان 
به افکار جوانان تأکیــد کردند: معلمان بايد ضمن 
استفاده از ظرفیت عظیم آموزش و پرورش، براي 
خنثي کردن اين تهاجم بزرگ نیز جهادگونه تالش 
کنند تا ريزش ها به صفر نزديک شود و رويش ها در 

باالترين سطح قرار گیرد.
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به شأن بسیار باارزش 
و تأثیرگذار معلمان افزودند: درك اين جايگاه واال و 
تعیین کننده بايد به فرهنگ عمومي تبديل شود که 
رسانه ها، دستگاه هاي تبلیغاتي و آموزش و پرورش 

در اين عرصه مسئولیت سنگیني دارند.
حضرت آيت اهلل خامنــه اي، گشــودن گره هاي 
معیشــتي معلمان را مهم خواندند و با اشــاره به 
مسئولیت دولت و مجلس در اين زمینه، از تالش 
بي دريغ معلمان براي ادامه آموزش در دوران کرونا 
و همراهي خانواده ها به خصوص مادران صمیمانه 

تشکر کردند.
رهبر انقالب اسالمي بخش ديگري از سخنانشان را به 
مناسبت روز کارگر، به موضوع شأن و جايگاه کارگر 
و لزوم حمايت همه جانبه از اين قشــر زحمتکش و 
تأثیرگذار و همچنین نقش کارگران در پیشــرفت 

اقتصادي و استقالل کشور اختصاص دادند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي به جايگاه واالي کارگر در 

اسالم و بوسه پیامبر بر دستان کارگر اشاره کردند و 
گفتند: در يک اقتصاد مستقل و تولیدمحور، کارگر 
ستون اصلي است و اين نقش تأثیرگذار کارگران 
بايد با کمک دســتگاه هاي تبلیغاتي و رسانه ها به 

فرهنگ  عمومي تبديل شود.
ايشان افزودند: از ابتداي پیروزي انقالب اسالمي 
بدخواهان و بیگانــگان تالش کردنــد تا جامعه 
کارگري را در مقابل نظام قــرار دهند اما کارگران 
جانانه در کنار نظام ايســتادند کــه نمونه بارز آن 

دوران دفاع مقدس است.
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به شعار سال و موضوع 
پشتیباني از تولید، خاطرنشان کردند: يکي از انواع 
پشتیباني از تولید، حمايت از کارگران است؛ زيرا 
کارگر فعال و بانشاط، ثروت ملي ايجاد مي کند که 
در نهايت زمینه ساز آبرو، اقتدار و استقالل کشور 

خواهد بود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأکید بر اينکه حمايت 
از کارگر فقــط افزايش پايه حقوقي متناســب با 
افزايش تــورم نیســت، افزودند: ارتقاي ســطح 
مهارت آموزي و تخصــص کارگران، توجه به بیمه 
و بهداشت و درمان آنان، امنیت شغلي، برنامه ريزي 
براي مسکن کارگران و ايجاد روابط عادالنه میان 
کارگر، کارآفرين و دولت ابعاد ديگر موضوع حمايت 

از کارگر است.
ايشــان برنامه ريزي صحیح براي ايجاد اشتغال و 
پیگیري دقیق و منضبط آن و همچنین اســتفاده 
از ظرفیت بخش خصوصي براي ايجاد اشــتغال را 
کمک بزرگ به پیشرفت اقتصادي کشور خواندند 
و گفتند: ايجاد اشتغال عالوه بر برکات اقتصادي، 
برکات اجتماعي و سیاسي هم دارد؛ زيرا در جامعه 
به ويژه در نســل جوان، زمینه ساز نشاط و تحرك 
و ســرزندگي و مانع از شــکل گیري بســیاري از 

آسیب هاي اجتماعي و حتي امنیتي است.
ايشان با اشــاره به ابعاد چندجانبه ايجاد اشتغال 
در جامعه، يکي از برنامه هاي مهم و مورد انتظار از 
دولت ها را برنامه ايجاد اشتغال دانستند و با بیاني 

هشدارآمیز خاطرنشان کردند: افرادي که به علت 
منافع شخصي خود و براي استفاده از زمین و ارزش 
افزوده آن، کارخانه ها را به تعطیلي مي کشــانند، 
بدانند که مرتکب کار باطل و حرام شــده اند و اين 
کار، خیانت به مردم و کارگران و استقالل و اقتصاد 

کشور و ضربه به تولید ملي است.
رهبر انقالب اسالمي دستگاه هاي مسئول به ويژه 
وزارت هاي صمت و وزارت جهادکشــاورزي را به 
نقش آفريني جــدي براي مقابله با ايــن پديده و 

برخورد با اين افراد توصیه مؤکد کردند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنین با اشاره به نظر 
کارشناســان اقتصادي مبني بر لزوم فعال شدن 
کارگاه هاي کوچک و متوسط در کنار کارگاه هاي 
بزرگ، افزودند: گســترش اين کارگاه ها عالوه بر 
ايجاد اشتغال، زمینه ساز تولید ثروت براي عموم 

مردم به ويژه طبقات ضعیف و متوسط است.
ايشــان خاطرنشــان کردند: بهترين روش براي 
خنثي کردن تحريم ها، تالش واقعي و غیرشعاري 
براي تقويت تولید ملي است که دشمن را از ادامه 
تحريم مأيوس خواهد کــرد و درنتیجه، تحريم ها 
برطرف مي شــوند. رهبر انقالب اسالمي در بخش 
ديگري از سخنانشان، انتخابات را به معني واقعي 
کلمه فرصت مهــم و بي نظیري براي اســتحکام 
پايه هاي اقتدار و امنیت کشــور خواندند و گفتند: 
عده اي با خدشه واردکردن در اصل انتخابات و يا 
در عملکرد دست اندرکاران اعم از شوراي نگهبان 
يا دســتگاه هاي ديگر ،  موجب دلســردي مردم 

مي شوند که اين کار غلط است.
ايشــان افزودنــد: در جمهــوري اســالمي همه 
انتخابات ها سالم برگزار شــده است. ممکن است 
تخلفات کوچکي روي داده باشــد امــا در نتیجه 
انتخابات هیچ تأثیري نداشته و همواره انتخابات 

در جمهوري اسالمي همراه با امانت بوده است.
رهبر انقالب اســالمي خاطرنشــان کردند: البته 
برخي ها هنگامي کــه نتیجه موردنظــر آنها در 
انتخابات حاصل مي شــود آن انتخابات را ســالم 

مي خوانند اما اگر نتیجه موردنظر آنها به دســت 
نیايد يا برگزارکننــدگان را متهــم مي کنند و يا 
همانند ســال88 اغتشــاش به پا مي کنند که آن 
متهم کردن ها بي انصافي اســت و اغتشاش به راه 

انداختن جرم است.
ايشان در يک توصیه مهم به افرادي که وارد عرصه 
انتخابات مي شــوند، گفتند: اين افراد از سخنان و 
وعده هاي فريبنده و بدون  پشتوانه فکري و بدون 
درنظرگرفتن امکانات و يا بدون  اطالع از آنها حتماً 

پرهیز کنند.
رهبر انقالب اسالمي تأکید کردند: کساني که وارد 
عرصه انتخابات مي شــوند بايد يک برنامه واقعي 
ارائه دهند؛ به گونه اي که کارشناسان با شنیدن اين 

برنامه، آن را تصديق کنند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودنــد: البته برخي 
اوقات هم از برخي افراد حرف هايي صادر مي شود 
که گويا قانون اساسي را قبول ندارند، درحالي که 
کسي که مي خواهد وارد عرصه انتخابات شود بايد 
معتقد به اسالم، قانون اساسي و رأي مردم باشد؛ 
لذا مطالبه جدي داريم که اين موضوع رعايت شود.

حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنیــن از اظهارات 
بعضي از مسئوالن که در روزهاي اخیر از رسانه هاي 
مخالف جمهوري اســالمي پخش شــد و تکرار 
حرف هاي خصمانه دشــمنان و آمريکا بود، ابراز 
تعجب و تأســف کردنــد و گفتنــد: آمريکايي ها 
سال هاســت که از نفوذ معنوي ايران در منطقه و 
عوامل آن يعني نیروي قدس و شهیدســلیماني 
به شــدت ناراحتند و اساساً سردار ســلیماني را 
به همین علت به شهادت رساندند، بنابراين نبايد 

چیزي گفته شود که حرف آنها را تأيید کند.
رهبر انقالب اسالمي افزودند: سیاست کشور از انواع 
برنامه هاي اقتصادي، نظامــي، اجتماعي، علمي، 
فرهنگي و همچنین سیاست خارجي تشکیل شده 
که همه اين بخش ها بايد باهم پیش برود و نفي هر 
يک از اين بخش ها خطاي بزرگي است که نبايد از 

مسئوالن کشور سر بزند.
ايشــان تأکید کردند: نیروي قــدس بزرگ ترين 
عامل مؤثر جلوگیري از ديپلماسي انفعالي در غرب 
آسیاست و زمینه ســاز تحقق سیاست عزتمندانه 

جمهوري اسالمي شده است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به تمايل غربي ها 
براي بازگردانــدن ســیطره دوران طاغوت خود 
بر ايران، گفتند: بر همین اســاس آنها از هرگونه 
تحرك ديپلماسي و گسترش روابط ايران با چین 
و روسیه و همچنین با همسايگان مخالفند و حتي 
در مواردي با فشار به مسئوالن کشورهاي همسايه، 
آنها را از ســفر به ايران منصرف کرده اند که ما در 
مقابل اين فشارها بايد به  شکل مستقل، پرتالش 
و پرتوان عمل کنیم. رهبر انقالب اسالمي با تأکید 
بر اينکه سیاســت خارجي در همه جــاي دنیا در 
مجامع باالدستي تعیین مي شــود و نه در وزارت 
امور خارجه، افزودند: وزارت امور خارجه در تعیین 
سیاست ها مشــارکت دارد اما تصمیم گیر نیست، 

بلکه مجري است.
ايشان خاطرنشان کردند: در کشور ما نیز سیاست 
خارجي در شــوراي عالي امنیت ملــي با حضور 
مسئوالن تعیین مي شود و وزارت امور خارجه بايد 

با شیوه هاي خود آن را اجرا کند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پايان با آرزوي توفیق 
الهي براي مســئوالني که قصد خدمت به میهن 
دارند، تأکید کردند: نبايد جوري حرف زد که از آن 
برداشت قبول نداشتن سیاست هاي کشور شود و 

دشمنان از آن مطالب شاد شوند.

رهبر معظم انقالب در سخنرانی زنده و تلويزيونی:

نبايد مردم را از انتخابات دلسرد كرد

رئیس قوه قضايیه پیشــنهاد کرد هنرمندان براي به 
تصوير کشــیدن معضالت، در دادگاه ها و در زندان ها قضايی

حضور يابند و با اطالع از جزئیات پرونده ها و گفت وگو 
با آسیب ديدگان اجتماعي علل وقوع آسیب هاي اجتماعي را بررسي 

کنند و براساس آن فیلم بسازند.
سید ابراهیم رئیسي رئیس قوه قضايیه در بیست و ششمین نشست 

نخبگاني ويژه ماه هاي رمضان، در پاسخ به درخواست خانه سینما و 
تعدادي از سینماگران، میزبان اهالي سینما بود تا با آنها درباره »نقش 
سینما در کاهش آسیب هاي اجتماعي و مبارزه با مفاسد اقتصادي« 
هم انديشــي کند. او در اين مراســم  اجراي عدالت را انگیزه امام و 
رهبري و همه صلحا و مجاهدان راه خــدا و از مهم ترين اقتضائات 
برقراري نظام اسالمي عنوان کرد و اظهار داشت: اکنون که گام دوم 

انقالب آغاز شــده، بايد عقب ماندگي هاي اجراي عدالت و احساس 
عدالت در جامعه را جبران کنیــم و همه بخش ها بايد در اين زمینه 

نقش آفرين باشند.
به گزارش میزان، رئیس قــوه قضايیه همچنین در بخش ديگري از 
سخنانش گفت: دشمن تالش مي کند اينگونه تبلیغ کند که فساد 
در کشور ما سیستماتیک است، اما من مي گويم که فساد در کشور 

ما سیستمي نیست بلکه يک استثناء در يک اداره و سازمان است.
رئیسي افزود: ممکن است افراد مختلفي در يک پرونده درگیر فساد 
شده باشند، اما فساد در کشور سیستمي نیست، ولي قطعاً مبارزه با 
فساد سیستماتیک است و سینماگران مي توانند در فیلم هاي خود 

نشان دهند که آنچه در کشور وجود دارد، اراده نظام براي مقابله با 
فساد است. رئیس دستگاه قضا گفت: هاضمه انقالب اسالمي و ذات 
نظام اســالمي ما فســادپذيري ندارد و اينکه يک گوشه اي در يک 
سازمان اداري فساد مي شود که اگر به آن توجه نشود مانند هر آسیب 
اجتماعي بزرگ تر مي شود، اما اين مسئله مربوط به مجموعه نظام 

نمي شود و حتماً با آن برخورد مي شود.
رئیســي افزود: از زماني که وارد قوه قضايیه شدم گفتم هر پرونده 
فسادي که از سوي مسئوالن دولت ها يا افراد و رسانه ها مطرح شده 
و براي مردم دغدغه و ذهنیت به وجود آورده، بايد رسیدگي و نتیجه 

آن به افکار عمومي اعالم شود.

  رئیس قوه قضايیه:
عقب ماندگي هاي احساس عدالت در جامعه را جبران كنيم
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زمزمه جوشن كبير زير آسمان شهر
مراسم ليالي قدر با رعايت پروتكل هاي ســتاد مقابله با كرونا و حفظ فاصله 
اجتماعي در فضاهاي باز ازجمله بوستان ها و پاتوق هاي محلي برگزار مي شود.

به گزارش همشــهري، قبل از شيوع بيماري كرونا، شــهروندان با حضور در 
مساجد، تكايا، حســينيه ها و مصالي تهران در مراسم شب هاي قدر شركت 
مي كردند، قرآن به سر مي گرفتند و دعاي جوشن كبير تالوت مي كردند اما از 
سال گذشته ويروس كوويد-19 شيوه برگزاري اين مراسم را تغيير داده و براي 
جلوگيري از شيوع اين بيماري، شب هاي احيا در فضاهاي باز ازجمله بوستان ها 
و پاتوق هاي محلي برگزار مي شود. روزه داران ماسك مي زنند و با تعداد معدود 
در اين مراسم شركت مي كنند و در فاصله هاي يك متري از يكديگر مي نشينند 
« فرياد مي زنند.  ارِ يَا َرِبّ و »ُسْبَحانََك يَا ال إِلََه إاِل أَنَْت الَْغْوَث الَْغْوَث َخلِّْصَنا ِمَن الَنّ
اين شب ها زمزمه دسته جمعي دعاي » اللهَمّ اْشــِف كَلّ َمِريٍض« هم شنيده 
مي شود. نخستين مراسم شــب قدر با رعايت كامل پروتكل هاي ستاد مقابله 
با كرونا در كنار مزار شــهدا، 20پاتوق محلي و برخي از بوستان ها برگزار شد 
و روزه داران شــب زنده دار براي صحت و ســالمتي همه بيماران دعا كردند.   
اتوبوس ها و متروها در شب هاي قدر، شبانه روزي خدمات رايگان به شهروندان 

ارائه مي دهند تا بتوانند با اطمينان خاطر در مراسم شركت كنند.

در 10سال گذشــته، هزينه ساخت يك 
كيلومتر مسير مترو و خريد هر دستگاه واگن مترو

به دالر تغييري نكرده اما تا دلتان بخواهد 
ارزش ريالي آن باال و پايين رفته است. هزينه ساخت يك 
كيلومتر خط مترو از سال 1389 تا 1399، حدود 19برابر و 
هزينه خريد يك رام قطار مترو در همين مدت مشــابه 
21برابر شده است. به گزارش شهر، مهم ترين 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 چه بسا 

مطالعات و طراحي آن به پايان رسيده باشد.
قيمت ساخت هر كيلومتر مســير مترو با احتساب يك 

ايستگاه، دو نيم تونل، ســامانه تهويه بين تونلي، پايانه هر 
خط به همراه 3 پست برق، تجهيزات و يك رام قطار برابر 
با 50 ميليون دالر اســت. همچنين قيمت هر دســتگاه 
واگن يك ميليون يورو اســت كه هر رام قطار مترو شامل 
7دستگاه واگن مي شود. بنابراين هر رام قطار هفت واگنه 
ارزشي به مبلغ 7ميليون يورو دارد. اگر به 10سال پيش 
يعني ســال 1389 برگرديم، طبق آمــار بانك مركزي، 
قيمت متوسط يك دالر رسمي برابر با 1036تومان بوده 
است. بنابراين مي توان اينگونه اعالم كرد كه در سال 1389 
قيمت ساخت يك كيلومتر مســير مترو به همراه موارد 
ذكر شده، برابر با 51ميليارد و 800ميليون تومان بوده است. 
سال 1396، قيمت يك دالر رسمي برابر با 4045تومان و 
قيمت ساخت يك كيلومتر مسير مترو برابر با 202ميليارد 

و 250ميليون تومان بوده است. سال 1397، قيمت دالر 
جهشــي حدود دو ونيم برابر دارد؛ يعني قيمت متوسط 
يك دالر رســمي برابر با 10783تومان و قيمت ساخت 
يك كيلومتر مسير مترو به ناگهان برابر با 539 ميليارد و 
150ميليون تومان مي شود. به بياني ديگر، پس از گذشت 
6ماه از سر كارآمدن مديريت شهري پنجم، 336 ميليارد 
و 900ميليون تومان به هزينه ساخت يك كيلومتر مسير 
مترو نسبت به سال گذشته افزوده مي شود. اما سال 1399 
كه نه 6 ماه و 3 ماه بلكه روزانه قيمت دالر به ريال، تغييرات 
فاحشي را به خود مي بيند. فروردين سال گذشته دالر با 
قيمت 15900تومان آغاز شد و در پايان فصل بهار به رقم 
17750تومان و در پايان فصل تابستان به 26450 تومان 
رسيد. اما اين افزايش قيمت دالر به كانال 26 هزارتومان 
ختم نمي شود، بلكه دالر تا كانال 30هزار تومان تا مهر ماه 
پيش رفت. اگر قيمت متوســط يك دالر رسمي در 7ماه  
سال گذشــته برابر با 20هزار تومان درنظرگرفته شود، 
قيمت ساخت يك كيلومتر مسير مترو برابر با هزار ميليارد 

تومان مي شود.

هيچ  مديري در شهرداري  واكسن نزده است
سوءاستفاده از سهميه واكسن نيروهاي 

خدماتي در 3 منطقه شهرداري تهران طي شورا
روزهاي گذشته يكي از داغ ترين خبرهای 
رســانه ها بود؛ موضوعي كه البته به خاطر شفاف سازي 
مديريت شهري رسانه اي شــد.  از اين رو شهردار تهران 
ديروز به صحن شــورا رفت تا در راستاي شفاف سازي و 
برخورد با خاطيان توضيحاتي ارائه دهد. شفاف سازي از 
اين نظر كه اطالعات دريافت كنندگان واكسن روي سايت 
شفافيت شهرداري منتشر شده، امكان هرگونه تخلفي 
بسته مي شود؛ چنانچه تخلفي هم رخ دهد، برخورد جدي 

صورت مي گيرد.
اين اقدامي است كه مي تواند به عنوان يك  الگو در ساير 
سازمان ها و نهادها هم به عنوان يك  دستورالعمل جدي 
در دستور كار قرار گيرد. پيروز حناچي ديروز در همين 
رابطه گفت: »براساس وعده اي كه داده بوديم، خاطيان 
عزل شدند و ليست كساني كه واكسن زده اند را به مرور 
روي ســامانه شــفافيت بارگذاري مي كنيم. همچنين 
به زودي پروتكل واكسيناســيون در شهرداري تنظيم و 

ابالغ مي شود.«
به گــزارش همشــهري، پــس از مدافعان ســالمت، 
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 به گفته شــهردار تهران تا كنون 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 هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي شهر تهران 
در جلسه ديروز به آن اشاره كرد و گفت كه متأسفانه در 
روزهاي اخير شاهد تخلفاتي به عنوان واكسن خواري 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: »شفاف ســازي  از سوي 
شــهرداري تهران مي تواند نمونه خوبي براي دولت هم 
باشد تا با قرار گرفتن اطالعات واكسيناسيون در دسترس 

عموم از سوءاستفاده ها جلوگيري شود.« 

شناسايي متخلفان در مناطق
پيروز حناچي به دليل تخلف رخ داده در مديريت شهري، 
خود را ملزم كرد تا به نمايندگان مردم در پارلمان شهري 
توضيح دهد و وقتي پشت تريبون رفت با پذيرش پديده 
واكسن خواري در برخي از مناطق شهرداري گفت كه در 
يكي از سايت هاي منتقد شهرداري گزارشي منتشر شد 
مبني بر استفاده مديران شــهرداري از سهميه واكسن 
پاكبان ها. او گفت: »بالفاصله در توييتي منتشر كردم كه 
پيگير اين موضوع هستيم و از رسانه ها براي حساسيتشان 
تشــكر كردم و گفتم كه موضوع واكسيناسيون را فوراً 
بررســي مي كنيم و درصورت مشــاهده تخلف با افراد 
خاطي برخورد خواهد شــد و اگر الزم باشــد اين افراد 
براي بررســي هاي بيشــتر به مراجع ذي صالح معرفي 
مي شوند.« 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 منطقه6 است: 
»طي مكاتبه شــهردار منطقه با بهداشت شمال غرب، 
ليســت 325 نفر براي تزريق واكسن كوويد-19 اعالم 
شده بود كه از اين تعداد 198 نفر اقدام به دريافت واكسن 
كرده اند كه اسامي آنها از طريق حراست وزارت بهداشت 
پيگيري مي شود.« براساس گفته هاي پيروز حناچي آمار 
198نفر عبارتند از 44 نفر پرســنل بازيافت، 100 نفر 
پاكبان، 12 نفر كارمند، 13 نفر فاقد رابطه استخدامي با 
شهرداري تهران با هويت مشخص، 2 نفر راننده جرثقيل، 
9 نفر راننده خودروی سرويس، 1نفر شهربان و 17 كارگر 
فضاي سبز. شهردار تهران به اقدامات انجام شده هم اشاره 
كرد و گفت: »بررسي ها نشان داد كه يك نفر از مسئوالن 
نواحي اقدام به تزريق واكسن از سهميه فوق كرده است 

كه همان روز به همراه 3نفر از همكاران ذي ربط و معاون 
خدمات شــهري در منطقه 6 عزل شدند. همچنين در 
بررسي هاي بعدي معلوم شد كه توزيع سهميه در يكي 
از مناطق منطبق با پروتكل هاي مصوب نبوده است كه 
معاون خدمات شهري منطقه عزل شد و 2رئيس ناحيه 
در مناطق 7و9 هم به همين دليل عزل شــدند.«  او در 
مورد تخلف صورت گرفته گفت كه بنا به استعالم موثق در 
منطقه6 عوامل كارگري پسماند و فضاي سبز و سرويس 
73 نفر هســتند كه 25 نفر آنها جزو پرسنل شهرداری 
به حســاب می آيند و مابقي هيچ ارتباط استخدامي با 
شــهرداري منطقه ندارند. همچنيــن 20نفر هم مغاير 
دســتورالعمل عمل كرده اند و در دفاتر حراست احصا 
شده اند كه از اين تعداد 13نفر مربوط به منطقه 7هستند 
اما تا كنون هيچ يك از مديران شهري )تا رده 4 مديريتي( 
تزريقي انجام نداده اند. 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 وحدت رويه طي و با ابالغ پروتكل تنظيمي 

اين رويه اصالح شود.«

نبودن دستورالعمل دقيق براي واكسيناسيون
پيروز حناچي با بيان اينكه يك ايراد به  كار شهرداري وارد 
بوده است گفت: »دستورالعمل دقيق براي واكسيناسيون 
نداده بوديم. كساني كه در آسايشــگاه كارگران حضور 
دارند، راننده، پاكبان ها و برخي ديگر شــامل واكســن 
مي شوند 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 نمي دادند و بعضي از 
افراد خودشان استنكاف مي كردند و امكان اينكه واكسن 
مجدداً بازگردانده شــود هم وجود نداشت و بايد حتماً 
تزريق مي شد. بنابراين به زودي پروتكل تزريق واكسن 
در شهرداري تهيه و ابالغ مي شــود.« اين مقام مسئول 
در ادامه به شفاف سازي  هم اشاره و عنوان كرد: »تالش 
كرديم از طريق رسانه ها و تلويزيون به مردم اطالع رساني 

كنيم. حتي در كالب هاوس هم اتاقي تشكيل و در اين 
مورد صحبت شــد و همكاران توضيحات الزم را دادند. 
شهرداري بر اساس وعده اي كه داده بود، شفافيت دارد 
و از اين رو ليست كســاني كه واكســن زده اند  به مرور 
بارگذاري مي شود. البته به توصيه هاي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــكي نام افراد نوشته نشده اما كد 
ملي و مسئوليت آنها ذكر شده اســت.« شهردار تهران 
در پايان صحبت هايش بــه تعيين تكليف خاطيان عزل 
شده هم اشاره و عنوان كرد كه اين افراد به اداره تخلفات 
ارجاع مي شــوند تا در مورد آنها تصميم گيري شــود. 
همچنين مقرر شد فهرست كســاني كه خارج از نوبت 
واكســن دريافت كرده اند هم منتشر شود. گزارشي هم 
از آخرين وضعيت حراست كل به اعضاي شورا در مورد 

واكسيناسيون شهرداري تهران ارائه خواهد شد.

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: »تا كنون بيش از 240نفر از تاكســيرانان به دليل 
كرونا فوت كرده اند و متأسفانه اين قشر در دستورالعمل 
واكسيناسيون لحاظ نشــده بودند. با توجه به اينكه اين 
راننده هاي تاكسي در انتشــار بيماري هم نقش زيادي 
دارند، پيگير واكسيناسيون آنها هستيم.« سؤال بعدي اين 
بود كه برخي از مناطق هنوز واكسن دريافت نكرده اند. 
حناچي در پاسخ به اين سؤال هم گفت كه توزيع واكسن 
توسط 3دانشگاه شهيد بهشــتي، علوم پزشكي ايران و 
علوم پزشكي تهران انجام مي شود و شيوه دانشگاه ها هم 
متفاوت است. دانشگاه علوم پزشكي تهران مناطق 2، 6 
و 9 را پوشش داده است. رابطه شهرداري هاي مناطق با 

اين دانشگاه ها رابطه نزديك و كاري است.

اختصاص ملك جديد به بنياد فرهنگي اميركبير
اعضاي شوراي شــهر پس از رســيدگي به موضوع 
واكسيناسيون نيروهاي شهرداري و تخلفات رخ داده 
وارد دستور جلسه شــدند و اليحه »مجوز واگذاري 
حق بهره بــرداري از يك ملك متعلق به شــهرداري 
تهران به بنياد فرهنگي اميركبير« را بررسي كردند. 
محسن هاشمي رفســنجاني در تشريح اليحه گفت: 
»حسن حبيبي به دليل عالقه اش به ميراث فرهنگي 
و تاريخي كشــور اقدام به جمع آوري مجموعه هاي 
ارزشمندي كرده است كه شامل 30هزار جلد كتاب 
و بيش از 100 نسخه خطي و هزار فرش دست بافت 
و هزار قطعه هداياي وي اســت كــه در قالب بنياد 
اميركبير وقف شهر تهران شده است.« به گفته وي، 
شهرداري در گذشــته مكاني را براي نگهداري اين 
مجموعه اختصاص داده بود كه به دليل 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 پيش بيني 
كرده و از اين رو اليحه را براي تصويب به شــورا ارائه 
داده است.« پس از اظهارنظر مخالفان و موافقان در 

نهايت اين اليحه تصويب شد.

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 اين رو اعضا نتوانســتند 
تصميم گيري كنند و بررســي مجدد آن به جلسه بعد 

موكول شد.

فروپاشي امپراتوري پول پاشي 
محمد ساالري، رئيس كميســيون معماري و شهرسازي 
شوراي شهر تهران: كمتر از 4 مــاه به پايان دوره پنجم شوراي 
شــهر تهران باقي مانده و  اكنون زمان پاسخگويي به شهروندان، 
كنشــگران مدني و اصحاب رســانه فرا رسيده اســت. شوراي 
پنجم زمانــي زمام امور پايتخــت را برعهده گرفــت كه بيش از 
50 هزار ميليارد تومان بدهي از دوره قبل به ارث رســيده بود و 
محدوديت هاي جدي براي انتخاب مهم ترين 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 درآمد زايي طرح تفصيلي پيش خور شده بود و دارايي هاي 
ملكي شــهرداري به تاراج رفته بود. در چنين شرايطي به مردم 
وعده داده بوديم كه نسبت به تغيير پارادايم از پول پاشي و تاراج 
اموال عمومي، ضابطه فروشي و قانون فروشي و... جلوگيري كنيم. 
در اين دوره مديريت شهري تهران، صرفه جويي در هزينه ها و 
انضباط مالي را در اولويت قرار داديم، فرايند تعريف پروژه هاي 
شــهري را مبتني بر نيازســنجي  اصالح و از ســونامي انعقاد 
قراردادهاي غيرضروري در شهر جلوگيري كرديم. هزينه هاي 
شــهر را كاهش جدي داديم و با ايجاد خزانه متمركز در حوزه 
مالي و اقتصاد شهري از پول پاشي بي حساب 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 50 درصد كاهش 
داديم. بدهي پيمانكاران و ساير ديون را پايدارسازي 

كرديم، بدهي بانك ها 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 

بيش از 16 هــزار 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 
مال سازي  و بلند مرتبه ســازي  بي ضابطه، واگذاري بي حساب 
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 تصفيه خانه 
بزرگ تهران، شكل گيري نهضت ســرمايه گذاري براي احيای 
بناهاي تاريخي شــهر، مرمت و بهســازي نماهاي ساختمان و 
حذف زوائد شهري، شناسايي 33هزار و 221ساختمان ناايمن 
در شــهر، مناسب ســازي  يك ميليون و 800هزار مترمربع از 
معابر و فضاهاي عمومي شــهر، ارتقای امنيت اجتماعي زنان 
با بهســازي فضاهاي بي دفاع 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 مجموعه اي 
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 مي دهند، هيچ گاه و در 
هيچ مناسبتي از دستاوردهاي مديريت شهري پنجم در اين 
شرايط سخت و دشوار ياد نكردند، درحالي كه به مديران 
گذشته با كارنامه اي كه از خود بر جاي گذاشته اند، 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 بوده ايم 
و اميدواريم آنچه انجام شــد موجبات 
رضايت شــهروندان را فراهم كرده 

باشد.
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 عمل شهردار 
 به تكليف 

قانوني

سيدحسن رسولي: براساس مصوبه آبان سال گذشته مربوط به اساسنامه سازمان ها و شركت ها، شهرداري موظف بوده در مدت 
3ماه اساسنامه هر كدام از شركت هاي تابعه شهرداري را منطبق بر مفاد مصوبه مورد بررسي و بازنگري قرار داده و براي طي شدن 
مراحل قانوني به شوراي شهر ارائه دهد. تا كنون چنين اقدامي صورت نگرفته و الزم است شهردار در اسرع وقت نسبت به انجام 

تكليف قانوني اقدام كند.

 تشريح تغيير 
مديريت شهري

ســيدمحمود ميرلوحي: چندين بــار از همكاران خواســته ام 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 كرده اند؛ درحالي كه صرفاً 
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 باغ كشي 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 صالحيت ها

زهرا نژادبهرام: حضور مؤثر مردم پاي صندوق هاي رأي نمايش قدرت ايران است؛ قدرتي كه 40سال گذشته همواره پشتيبان 
كشور بوده و لذا با توجه به اين مهم عدم تأييد صالحيت جمع كثيري از عالقه مندان به خدمت در شوراهاي شهر به بهانه هاي مختلف و 
بعضاً شگفت آور كه حتي مستندات آن تاكنون به اطالع داوطلبان هم نرسيده است،  جاي بسي نگراني دارد. اين سيل رد صالحيت ها 
كه از هيأت هاي اجرايي شهرها به ويژه مراكز اســتان ها آغاز شده اكنون در بســتر هيأت هاي نظارت ادامه يافته است. آيا منافع 
ملي، تأكيد رهبري معظم، ضرورت مشاركت شهروندان در اين شرايط سخت بيماري كرونا اين الزام را ايجاد نمي كند كه اقدامات 
مؤثر براي حضور همه ساليق در انتخابات فراهم شود؟ شگفت آور آنكه اين مهم در اقدام غيرمنتظره اي حتي شامل اعضاي كنوني 
شوراهاي شهر در مراكز استان ها ازجمله تهران هم شده و در شرايط كنوني اين پرسش قابل طرح است كه اين نمايندگان كه اكنون 
مسئوليت مصوبه گذاري در شهرها را برعهده دارند اگر دچار مسائلي هستند، چرا به مراجع صالحه معرفي نشده اند و اگر صالحيت 
دارند كه همچنان فعاليت كنند پس چگونه براي انتخابات آتي رد صالحيت مي شوند؟! به واقع اين سكوت معنادار از سوي دولت و 

شخص وزير كشور به عنوان رئيس ستاد انتخابات بر نگراني ها مي افزايد.

 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 ظاهراً اتباع افغانستاني به دليل نداشتن كد ملي امكان استفاده از واكسن را ندارند كه الزم است دولت 
هرچه ســريع تر تدابيري را در اين خصوص اتخاذ كند؛ ضمن اينكه چگونه نداشــتن كد ملي مانع از دريافت واكسن مي شود، اما 
مانع از انجام كارهاي ســخت نمي شــود؟! اگر قانونا نمي توان به پاكبان افغانستاني واكســن تزريق كرد، آيا قانونا مي توان آنها را 

به كار مشغول كرد؟!

 اعضاي 
 شوراي شهر 

نامحرم هستند

علي اعطا: مسئله ســلب اعتماد عمومي زماني اتفاق مي افتد كه ابتدا ديگران بگويند در شهرداري تخلف صورت گرفته و سپس ما 
بپذيريم. زماني داوطلبانه به شــهروندان اطالع مي دهيم 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 مي كنند و ما ناچار مي شويم موضوع 
را بپذيريم، تأييد كنيم و گزارش دهيم. در حالت دوم سلب اعتماد عمومي رخ مي دهد. 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 مي شويم ظاهراً اعضاي شوراي شهر بيشتر در حوزه موضوعات 
شهري نامحرم تلقي مي شوند. در موارد مختلفي، اين مطلب بوده كه شورا نسبت به مجموعه اي از اطالعات و اتفاقاتي كه در شهرداري 

رخ مي دهد، نامحرم دانسته شده است.

 مطالعات دقيق 
 در محوطه هاي 

تاريخي

احمد مســجدجامعي: احداث مترو در محوطه هاي تاريخي نيازمند مطالعات عميق و دقيق اســت كه متأسفانه اين مطالعات در مورد 
چشمه علي انجام نشد و بدون مطالعه به احداث خط اقدام كردند كه منجر به آسيب رساندن به اين چشمه پراهميت شد. در محوطه 
تاريخي چشمه علي، 3چشمه وجود دارد كه در اين دوره مديريت شهري تالش هايي 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 چشمه علي را ادامه دهند.
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 هزينه ساخت يك كيلومتر خط مترو 
و خريد يك رام قطار چقدر است؟

   محسن هاشمي خطاب به رئيس مجلس: رد صالحيت هاي شوراها را پيگيري كنيد
محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي شهر تهران  ديروز  به موضوع رد صالحيت 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 مي خواهيم 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 حق الناس جلوگيري و با تأمين حق عمومي جامعه زمينه براي برگزاري 

انتخابات با تكثر نگاه ها و صالحيت و مشاركت مطلوب فراهم مي شود.«

نطق پيش از دستور

شهردار تهران:  به زودي پروتكل تزريق واكسن در شهرداري تهيه و ابالغ مي شود
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گفت و گو

نايب رئيس اتاق اصناف ايران در گفت وگو باهمشهري:
بسته پيشنهادي اصناف اجرايي نشد 

در شــرايطي كه خبرهايي مبني بر بازگشــايي خودجوش برخي 
فروشگاه ها و پاساژ ها در شهرهاي نارنجي و قرمز مانند فروشگاه هاي 
لوازم خانگي در اراك، بــازار بزرگ لوازم خانگــي تبريز و كوچه 

يخچال اصفهان منتشــر شده، معاون 
اقتصادي رئيس جمهوري از منع بانك ها 
و مؤسســات اعتباري بــراي صدور 
گواهي عدم پرداخت چــك از ابتدا تا 
20ارديبهشت ماه جاري براي حمايت از 
اصناف خبر داده است. محمد نهاونديان 

همچنين تمديدمهلت پرداخت ماليات بر عملكرد و ارزش افزوده 
سال ۹۹ تا پايان خرداد ماه امسال و بخشــودگي جرائم واحدهاي 
آسيب ديده از كرونا را كه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده پاييز و 
زمستان را تسليم نكرده اند، از ديگر مصوبات ابالغ شده براي حمايت 
از مشاغل و كسب وكارها دانســت. با جالل الدين محمد شكريه، 

نايب رئيس اول اتاق اصناف ايران گفت وگو كرده ايم.

علت بازگشايي مشــاغل گروه 2تا 4شغلي در برخي 
شهرها چيست؟

تا كنون گزارشي مبني بر بازگشايي برخي مشاغل يا پاساژها كه فعاليت 
آنها در مناطق داراي وضعيت نارنجي يا قرمز ممنوع اعالم شده، دريافت 
نكرده ايم. اتاق اصناف ايران تابع و مجري مصوبات ستاد ملي مقابله با 
كروناست و تا كنون اين ستاد يا اتاق اصناف مصوبه، مجوز و يا ابالغيه اي 
براي بازگشايي مشاغل و كسب وكارها در شهرهاي قرمز و نارنجي كشور 
نداشته است. تأكيد مي كنيم اجراي دقيق مصوبات ستاد ملي مقابله 
با كرونا براي همه واحدهاي صنفي الزامي اســت و هرگونه بازگشايي 
مشاغل و كسب وكارهاي 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 كسب وكارها را به 

تشكل هاي صنفي ابالغ و بر اجراي آن نظارت مي كند.
مصوبه اخير براي صادر نشــدن گواهي عدم پرداخت 

چك تا چه حد مشكالت صنوف را برطرف مي كند؟
مصوبه جديد دولت براي استمهال 10روزه صدور گواهي عدم پرداخت 
چك)تا 20ارديبهشــت ماه جاري( درست است كه تا حدودي موجب 
بهبود وضعيت مشــاغل و كســب وكارهايي مي شــود، اما اين مهلت 
چند روزه چندان راهگشاي اصناف نخواهد بود. اصناف براساس مصوبات 
ستاد ملي مقابله با كرونا، ناچار به تعطيلي كسب وكارهاي خود شده  اند، 
حتي اگر از فردا نيز مشــاغل و كسب وكارها باز شــود، مصوبه مذكور 
براي صادر نشــدن چند روزه گواهي عدم پرداخت چك، مشكالت آنها 
را حل نمي كند زيرا فعاالن صنفي به دليل تعطيلي يك ماهه متحمل 
آسيب هايي شده اند كه آثار و تبعات آن تا چند ماه آينده نيز تداوم خواهد 
يافت. با اين تعطيلي ها، ديوني براي كسب وكارها ايجاد شده يا چك هاي 
آنها برگشــت خورده يا چك هايي دارند كه با اتمام اين مهلت 10روزه 
سررسيد پرداخت آن فرا مي رسد اما اصناف درآمدي براي پاس كردن 
اين چك ها ندارند. با توجه به قرار گرفتن اشــخاص حقيقي و حقوقي 
در زنجيره كسب وكار اصناف، پيشنهادمان به دولت برگشت نخوردن 
چك ها براي دوره زماني 2ماهه بود تا اين زنجيره دچار مشكل نشود، 
اما عمال مهلتي 10روزه براي اين موضوع مصوب شــده است. مشاغل 
به دليل تعطيلي هاي مكرر بعد از عيد نتوانســته اند 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 خرداد ماه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
تمديد مهلت پراخت ماليات بر عملكرد و ارزش افزوده واحدهاي صنفي 
تا پايان خرداد ماه امسال نيز مشكلي را از صنوف حل نخواهد كرد، زيرا 
اين ماليات مربوط به پارسال است و ابالغ آن در نيمه ارديبهشت ماه و 
تعيين مهلت پرداخت آن تا پايان خرداد ماه امســال نيز مشكلي را از 
مشاغل حل نمي كند چراكه زمان چنداني براي آن باقي نمانده است. 
مي توان گفت اينگونه مصوبات در حد مسكني چندروزه براي كاهش 
مشكالت ريشه اي مشاغل و كسب و كارهاي آسيب ديده از شيوع كرونا 
خواهد بود. براساس بخش ديگري از اين مصوبه نيز بخشودگي جرائم 
واحدهاي آســيب ديده از كرونا كه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده 
پاييز و زمســتان را تســليم نكرده اند تا پايان خرداد ماه امسال اعمال 
خواهد شــد و اين واحدهاي صنفي به تسويه حساب بدهي خود از اين 
تاريخ به بعد ملزم هستند. بايد توجه كرد اصناف شرايط دولت را درك 
مي كنند اما واقعيت آن است كه مشكالت اصناف به دليل محدوديت ها 
و تعطيلي هاي 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 ممنوعيت هاي 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 به صورت مقطعي، كوتاه مدت و ناقص اجرايي شــود، 
درمان درد مشاغل و كسب وكارهايي نخواهد بود كه عالوه بر تنگناهاي 
ناشــي از ركود بازار ناچار به تحمل هزينه  تعطيلــي حداقل يك ماهه 
مشاغل خود شــده اند. صرف اينگونه معافيت ها رافع مشكالت اصناف 
نيست و واحد صنفي كه كسب وكارش تعطيل و درآمدي نداشته حتي 
به فرض بازگشــت به كار نيز به دليل كاهش قدرت خريد و ركود بازار، 
درآمد چنداني براي گذر از اين شرايط نخواهد داشت. عالوه بر آن برخي 
صنوف مانند تاالرهاي پذيرايي، رســتوران ها و... به دليل تعطيلي هاي 
طوالني مدت دچار آسيب و زيان فراوان شده يا كال تعطيل كرده اند و با 
اينگونه مصوبات امكان بازگشت به محيط كسب وكار را نخواهند داشت.
با توجه به اجرايي نشدن بســته پيشنهادي اصناف و 
درصورت تداوم تعطيلي ها، چه سرنوشــتي در انتظار مشاغل و 

كسب وكارها خواهد بود؟
 اكنون تنها مشــاغل مشــمول گــروه يك، بــاز و بقيه مشــاغل و 
كسب وكارهاي مشمول گروه 2تا 4شــغلي تعطيل است درحالي كه 
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 بانك ها 
نيز به مدت يك ماه تعطيل مي شد تا اثربخشي الزم را داشته باشد. با اين 
روند بايد مبادالت بانكي با عابــر بانك ها محدود و حتي برخي صنوف 
تأمين كننده مواد غذايي نيز به صورت شيفت بندي فعاليت مي كردند. 
اما اينكه مثال مقرر شــده تا ادارات با يك سوم كاركنان به فعاليت خود 
ادامه دهند، آيا تعداد مراجعات مردم به ادارات نيز به يك سوم كاهش 
يافته است؟ اينكه همه فشار شــيوع كرونا را به دوش اصناف تحميل 

كنيم، راهگشا نخواهد بود.
 

آب

گزارش

همشهري براساس داده هاي رسمي، تغيير در اقتصاد خانوارها را تحليل مي كند

 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، زنگ خطر را به صدا درآورده است 

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 به ويژه كرونا، در 
15 ماه گذشته به شدت تخريب شــده، زنگ خطري بزرگ را به صدا درآورده است؛ 
تا جايي كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در تازه ترين گزارش خود افزايش پديده خانوارهاي 
داراي سرپرست زن را يك معضل اجتماعي معرفي كرده و تأكيد مي كند: اين گروه از زنان اغلب با 
عوامل آسيب زايي همچون تبعيض هاي فرهنگي، ضعف دسترسي به فرصت هاي شغلي، بيسوادي 
يا كم سوادي، نداشتن درآمد مستمر و مشكالت روحي و رواني مواجه هستند كه درصورت حمايت 

نشدن، هزينه هاي بيشتري را به جامعه تحميل مي كنند.
اين وزارتخانه از ناهماهنگي بين دســتگاه هاي مرتبط با زنان سرپرســت خانــوار و محدوديت 
منابع مالي دولت به عنوان 2مشكل جدي زنان سرپرســت خانوار ياد مي كند و مي گويد: در تمام 
برنامه ريزي ها 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 نكرده اند، هم در حال افزايش اســت كه بايد براي كم 
كردن از مشكالت آنها تدبيري جدي انديشيده شود تا جلوي آنچه زنجيره آسيب هاي 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 ايران، 50.6درصد آن را مردان و 49.4درصد را زنان تشكيل مي دهد. 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 سال90 به 
22ميليون و 168هزار نفر در سال98 رسيده، درحالي كه در اين مدت تعداد زناني كه خرج خود و 
خانواده تحت سرپرستي شان را تامين مي كردند از 2ميليون و 773هزار نفر در سال90 به 3ميليون 
و 517هزار نفر افزايش يافته است.  اين آمارها نشــان مي دهد در يك بازه زماني 8ساله كه ايران 
در بيشتر سال هاي آن با رشد منفي اقتصادي، به ويژه بر اثر تحريم ها مواجه بوده، رشد خانوارهاي 
داراي مردان سرپرست خانوار 20.6درصد بوده، درحالي كه 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 تحريم ها در 2سال گذشته، تهديدي 
جدي است كه معيشــت و ســالمت خانوارهايي را كه زنان وظيفه امرار معاش آن را عهده  دارند، 

تحت تأثير منفي قرار داده است.
همشهري پيش از اين با بررسي وضعيت بازار كار ايران در 5 سال منتهي به سال99 گزارش داده 
بود؛ روند بهبود اين بازار كه از اواسط دهه90 آغاز شده بود، يكباره در دوره كرونا معكوس شده و 
فقط در عرض يك سال، نرخ مشاركت اقتصادي 2.1درصد 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 مردانه تر كرده است.

رشد 1.4برابري زنان خودسرپرست
مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت كار مي گويد: نسبت زنان سرپرست خانوار به كل سرپرست 
خانوار، از 13.1درصد در سال97 به 13.7درصد در سال98 رسيده كه رشدي 7درصدي را تأييد 
مي كند. نسبت زنان خودسرپرســت به زنان سرپرســت خانوار از 37.3درصد در سال90 به رقم 
41.5درصد در پايان سال98 رسيده، به اين معنا كه رشد تعداد زنان خودسرپرست در بازه زماني 
8ساله، يعني از سال90تا 98، معادل 41.4درصد برآورد مي شود، 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 مي كنند، اما درآمد مستقل دارند، نمي شود. تازه ترين آمارهاي 
رسمي، نشان مي دهد؛ در سال90 به ازاي هر 100سرپرست مرد خانوار، 15زن سرپرست خانوار 

وجود داشته، در پايان سال98 اين نسبت به 16نفر رسيده است.

آمارها نشانه چيست؟
آمارهاي رسمي مي گويد نسبت زنان به مردان سرپرست خانوار در سال98، يعني تا قبل از اوج گيري 
پاندمي كرونا، 13.7درصد بوده، اين نسبت در استان هاي سيستان و بلوچستان در جنوب شرقي 
ايران و گيالن در شمال ايران ركورد شكسته و به 20.1درصد رسيده و پس از آن استان هاي همدان، 
خراسان جنوبي، چهارمحال و بختياري، خراسان شمالي، زنجان، اردبيل، خراسان رضوي، گلستان، 

كرمان، فارس، كرمانشاه، قزوين، البرز و آذربايجان شرقي قرار دارند.
طبق داده هاي آماري، كمترين نسبت زنان سرپرست خانوار به استان آذربايجان غربي با 9.9درصد، 
كردستان 10.1درصد و هرمزگان 10.8درصد مربوط مي شود. 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 تك نفره 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 استان هاي ايران، اردبيل، قم و قزوين به ترتيب بيشترين و هرمزگان، لرستان 
و تهران كمترين درصد زنان خودسرپرست را در بين كل خانوارهاي خودسرپرست به خود اختصاص 

داده اند.

بازار كار زنان سرپرست خانوار
وزارت كار گزارش مي دهد جمعيت فعال زنان سرپرســت خانوار در طول ســال هاي90تا 98 از 
356هزار و 117نفر به 439هزار و 985نفر افزايش يافته كه رشدي 23.6درصدي را نشان مي دهد؛ 
با اين حال جمعيت شاغل زنان سرپرست خانوار از 339هزار و 284نفر به 417هزار و 566نفر رسيده 
كه رشدي 23.1درصدي را روايت مي كند. 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 اســتان هاي بوشهر 
17.5درصد، البرز 14.8درصد و سيستان و بلوچستان 13.8درصد بوده است، در مقابل نرخ بيكاري 
زنان سرپرست خانوار در استان هاي 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، به ترتيب مربوط به 
استان هاي بوشهر 18درصد، خوزستان 12.3درصد، هرمزگان 11.2درصد و كمترين هم مربوط 

به استان هاي مازندران و قم )صفر درصد( و گلستان 6دهم درصد بوده است.
شاخص نسبت زنان سرپرست خانوار به كل سرپرســت خانوار برحسب گروه هاي سني هم نشان 
مي دهد: در سال98 بيشترين درصد زنان سرپرست خانوار به ترتيب مربوط به رده هاي سني كمتر از 
15سال و پس از آن مربوط به زنان 70تا 74ساله بوده و كمترين هم به گروه هاي سني 30تا 34ساله 
و 25تا 29ساله اختصاص دارد؛ آماري كه نمايانگر اين واقعيت است كه در سال98 تعداد 498دختر 

زير 15سال مسئوليت سرپرستي خانواده خود را داشته اند.

دومينوي خشكسالي 1400؛ از برق تا غذا
در خشكسالي 1400، به جز آب، بايد منتظر محدوديت هايي در حوزه هاي برق، كشاورزي، دامپروري و 

حتي برخي كسب وكارها بود
قطعيت خشكسالي با افت 55درصدي 
بارندگي هاي امسال نسبت به سال قبل 
و دورنماي نامساعد بارندگي در نيمه 
نخست 1400 اثبات شــده و تبعات اين خشكسالي 
نيز يك به يك در حال ظهور هســتند؛ به گونه اي كه 
اين خشكســالي نه تنها آب، بلكه بــرق، غذا و حتي 
برخي از كسب وكارها را نيز با مشكل مواجه خواهد 
كرد و گذر از آن جز با مديريــت مصرف برق و آب، 

شدني نيست.
به گزارش همشــهري، ايران به عنوان كشــوري با 
اقليم خشــك و كم باران، همواره شــاهد دوره هاي 
متوالي خشكسالي و ترســالي بوده اما به  مرور زمان 
به واســطه تغيير اقليم، توزيع بي حساب منابع آبي 
و تغيير الگوي مصرف، كم آبي و خشكســالي به يك 
پديده مســتمر در ايران تبديل شده، زيرا از يك سو 
طول دوره هاي ترسالي كمتر و دوره هاي خشكسالي 
بلندتر شده و از سوي ديگر حتي بارش هاي مساعد 
در دوره هاي موسوم به ترســالي نيز قادر به جبران 

كسري منابع آبي نيست.

چرخش 55درصدي بارندگي
از ســال آبي 96-95 تغيير رونــد بارش هاي جوي 
آغاز شــد و ســرزمين ايران بارندگي هاي بيش از 
متوســط دوره هاي بلندمدت را تجربه كرد. اگرچه 
از نظر تقويمي، اين ســال مي توانســت شروع دوره 
ترســالي محســوب شــود اما تبعات خشكسالي 
بلندمدت به قدري بود كه حتي شــروع ترسالي نيز 
در مخازن ســدها و آمارهاي مربوط بــه منابع آب 
 تجديدپذير منعكس نمي شد. 3سال بعد، سال آبي
 1400-1399 در حالــي آغاز شــد كــه از همان 
روز اول چرخــش آمارهاي بارندگي مشــهود بود و 
به تدريج وضع به جايي رســيد كه همه شواهد مورد 
نياز براي خشكســالي ســخت در ســال1400 در 
كنار هم قرار گرفتند و زنگ هشــدار بروز تنش آبي 
به صدا درآمد. حاال، در شــرايطي كه 7 ماه و 12روز 
از ســال آبي 1400-1399 مي گذرد و چشم انداز 
اميدواركننده اي از بارندگي قابل توجه 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 مي دهد. بر 
اساس اين آمارها، از ابتداي سال آبي جاري تاكنون 
)اول مهر1399 تا شــامگاه 12ارديبهشت1400( 
ميانگيــن ارتفاع ريزش هــاي جوي در كشــور به 
130ميلي متر رســيده كه نســبت به بارندگي هاي 
دوره مشابه در ســال آبي قبل )292ميلي تر( بيش 
از 55درصد و نسبت به ميانگين بارندگي دوره هاي 
مشابه 53سال اخير بيش از 38درصد كاهش نشان 
مي دهد. از مختصات اصلي خشكســالي1400 اين 
اســت كه كاهش بارندگي همه حوضه هاي آبريز را 
محاصره كرده و حتي بارش هاي حوضه هاي كم باران 

را با 65 تا 85درصد كاهش داده است.

همزيستي ناگزير با تنش آبي
متوليان حوزه آب پيش بيني كرده اند تعداد شهرهاي 

داراي تنش آبي در ســال كم باران 1400 به 220 تا 
250شهر برسد؛ اما اين به معناي 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 مراقبت هاي 
كاهش تنش آب در ســطح شــهرها و روستاهاي 
تمامي اســتان هاي كشور تشكيل شــود. به عنوان 
مثال، در شرايط فعلي ذخيره آب در سد زاينده رود 
به عنوان 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 زاينده رود 
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 به واسطه كاهش 
توليد برق در نيروگاه برقابي اين ســد با محدوديت 
مواجه خواهند شد. از ســوي ديگر حوزه هاي ديگر 
به خصوص گردشگري و كشاورزي در پايين دست سد 
زاينده رود نيز سالي كساد و سخت را تجربه مي كنند 
و به خصوص محدوديت هاي بخش كشــاورزي در 
ابعاد ملي هــم تبعاتي به همراه خواهد داشــت. در 
حقيقت، آنچه به عنوان خشكسالي مطرح مي شود، 
مشكلي است كه عالوه بر آب بسياري از ابعاد ديگر 
زندگي ايرانيان را تحت تأثير قرار خواهد داد. به عنوان 
مثال، در آستانه خشكسالي1400، كشاورزان براي 
پرهيز از هزينه هاي ســنگين خشكسالي، از كشت 
بهاره چشم پوشــي كرده اند و حتي برخي به واسطه 
چشــم انداز نامساعد درآمد در ســال1400، مزارع 
گندم و جو را به چراي دام سبك اختصاص داده اند. از 
سوي ديگر دامداراني كه به خاطر خشكسالي از مراتع 
رايگان و طبيعي محروم شده اند و به اجبار محصول 
مزارع را براي چراي دام خريداري مي كنند، به فكر 
كاهش تعداد دام و مديريت هزينه ها هستند و طبق 
اعالم فعاالن صنف دامداران، بخشي از دام مولد خود 
را به كشتارگاه مي برند و اين يعني زمينه چيني براي 
بحران هاي ديگــر در كنار خشكســالي. به گزارش 
همشــهري، كاهش توليد برق در نيروگاه هاي آبي 
كشــور، همزمان با افزايش دما در ســال كم باران، 

موضوعي اســت كه تنش آبي و خاموشي در فصل 
گرم را كنار يكديگر قرار مي دهد و در اين شــرايط، 
با همراه شــدن كمبود آب در فصل گــرم و افزايش 
مصرف برق، صنايع و كسب وكارها نيز با سختي هايي 
مواجه خواهند شد كه حتي در برخي موارد مي تواند 
هزينه هاي سنگيني به خطوط توليد آنها وارد كنند.

نقشه خشكسالي 1400
نقشه هاي هواشناسي تقريباً قطعيت خشكسالي در 
بهار و تابســتان1400 را تأييد مي كننــد. البته كل 
بارش هاي جــوي در بهار و تابســتان، تقريباً معادل 
15درصد كل بارش هاي معمول يك سال آبي است 
و حتي نرمال بودن بارش هاي اين دوره نيز قدرتي در 
رفع خشكســالي ندارد؛ اما مي تواند 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 چشم انداز 
3ماه آينده نشــان مي دهد بارندگي ها در بسياري از 
نقاط كشور كمتر از نرمال خواهد بود. به عنوان مثال در 
شرايط فعلي ميزان بارندگي در نيمه شرقي كشورمان 
شامل استان هاي سمنان، خراسان شمالي، رضوي و 
جنوبي، كرمان، هرمزگان، سيســتان و بلوچستان و 
بخش هاي جنوبي و شرقي استان فارس كمتر از نرمال 
است و اين مناطق با مشكل كم بارشي قابل مالحظه 
حدود 90درصــدي مواجهنــد. همچنيــن ميزان 
بارندگي در بخش هاي غربي نيز شــامل كرمانشاه، 
ايالم، لرســتان، چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و 
بويراحمد حدود 20 تا 35درصد، بخش هاي شمالي 
كشــورمان حدود 25درصد و قسمت مركزي شامل 
قم، مركزي و اصفهان نيز حدود 30درصد زير نرمال 
است. اين در حالي است كه همزمان به دليل 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 
مي كند اما عماًل ذخيره آبي كشــور در ميان مدت را 
سخت تر كرده است. به همين مناسبت، كارشناسان، 
متوليان حوزه آب و مسئوالن، حداكثر صرفه جويي در 
مصرف آب و برق بخش هاي دولتي و مصارف خصوصي 
را تنها راهكار عبور از تنش آبي و خشكسالي مي دانند.

خبر: بار ديگر چانه زني 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 مي دهد.
نقد: مذاكرات بانك مركزي و وزارتخانه هاي نفت و نيــروي ايران با مقامات عراقي براي 
وصول مطالبات ناشي از صادرات گاز و برق به روشني به مذاكراتي فرسايشي تبديل شده، 
به نظر مي رسد طرف مقابل به شــيوه مقاومت حداكثري، در پرداخت يا اجازه دسترسي 
ايران به دالرهايش روي آورده اســت. خبرهاي رسمي هم همين گزاره را تقويت مي كند 
ازجمله اينكه ايرنا خبرگزاري رسمي دولت خبر داده بيژن زنگنه، وزير نفت در ديدار با وزير 
برق عراق، گفته پرداخت  پول گاز با مشكالتي روبه روست كه اميدواريم به زودي بتوانيم 
به راه حلي در اين زمينه برسيم. طرف عراقي هم گفته تالشمان اين است كه راه حلي براي 

مشكل پرداخت ها پيدا كنيم و پول گاز را به ايران برسانيم.
 همين گفت وگــو در چند كيلومتر آن طرف تــر در وزارت نيرو صــورت گرفته، به گفته 
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 

در هر دو بخش برق و گاز پرداخت هــا انجام گيرد. نكته جالب اينكــه وزير نيروي ايران 
مي گويد: وقتي ما برق از كشــور ديگر مي خريم بايد وجه آن را نقدي بپردازيم و بنابراين 
كشوري كه از ما برق مي خرد هم بايد وجه آن را به موقع پرداخت كند و برادران عراقي ما 
هم در جريان ماجرا هستند. ماجرا وقتي جالب مي شود كه بدانيم، به تازگي حسن روحاني، 
رئيس جمهوري گفته است؛ دولت 1.5ميليارد دالر از طرف بانك مركزي براي خريد واكسن 
كرونا درنظر گرفته و در اين ميان نقش وزير نيرو تعيين كننده است زيرا او هم مسئوليت 
كميسيون مشترك ايران و عراق و هم كميسيون مشترك ايران و روسيه را دارد و به معناي 
ديگر اردكانيان از يك طرف بايد تالش كند عراقي ها را مجاب كند تا پول هاي ايران را آزاد 
كنند و از سوي ديگر با هماهنگي بانك مركزي اين پول ها 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 
خويشتن داري را به خرج داده است و به همين دليل انتظار از مقامات عراقي اين است كه 
مانع دسترسي به دالرهاي ايران  نشوند. نكته دوم اين كه؛ 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، كره جنوبي و ديگر كشورها را چه كساني مي پردازند؟ 
جز جان و جيب مردم راه ديگري نيست كه الاقل هزينه تأمين واكسن كرونا پرداخت شود؟

نقد خبر

مذاكرات فرسايشي با عراق
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فاطمي اردســتاني: اين احتمــال وجود 
دارد كه با نهايي شدن دوره زماني بررسي 
درخواســت خودروســازان براي افزايش 
قيمت، پيشــنهاد مركز ملــي رقابت براي 
تعييــن ضوابط جديد قيمت گــذاري اين 

خودروها مطرح و نهايي شود 

تعييــن ضوابــط جديــد قيمت گذاري  و خودر
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 سرمايه اي مانند 
سكه و طال، ارز و خودرو تشديد شده است؛ بر اين اساس 
قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي، اين روزها ســير نزولي 
به خود گرفته است. عالوه بر آن كاهش قيمت ارز زمينه افت 
قيمت خودروهاي خارجي را هم در بازار بي مشــتري اين 
نوع خودروها فراهم كرده؛ به نحوي كه برخي خودروهاي 
وارداتي كاهش 80ميليون توماني قيمت طي 2هفته اخير را 
شاهد بوده. به گفته فعاالن صنفي ، بازار خودروهاي خارجي 

كامال قفل شده است.

نشست شوراي رقابت
 همزمان بــا روند كاهش قيمت خودرو، بررســي ضوابط 
قيمت گذاري 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 قيمت گذاري 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 مشخص شدن اين دوره زماني و 
ارائه درخواست مركز ملي رقابت براي تعيين ضوابط جديد 

قيمت گذاري، قيمت خودروهاي مذكور نيز استخراج و به 
شركت هاي خودروسازي ابالغ شود. تعيين ضوابط جديد 
قيمت گذاري خودرو در شــرايطي در دستور كار نشست 
امروز شــوراي رقابت قرار دارد كه به گفته فعاالن صنفي 
موضع گيري قبلي رئيس اين شــورا، مبنــي بر احتمال 
افزايش رسمي قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي، در بهار 
امسال، يكي از عوامل شكل گيري تنش و آغاز سير صعودي 
قيمت ها در فروردين امسال بود. هرچند رضا شيوا، تحت 
فشار برخي دستگاه هاي نظارتي با عقب نشيني از موضع 
قبلي خود، از احتمال افزايــش قيمت خودروها طي دوره 
زماني 6ماهه يا يكساله در سال 1400 خبر داده، اما شواهد 
نشــان مي دهد شــوراي رقابت قصد دارد تا نرخ جديد را 
به زودي به  خودروســازان ابالغ كند كه اين امر مي تواند 
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 

از احتمال تعويق قيمت گــذاري 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 
مي خواهيم در آســتانه انتخابات اين اتفاق، يعني افزايش 

قيمت خودرو رخ ندهد.
در اين شــرايط، ســهيل  معمارباشــي، مديركل صنايع 
حمل ونقل وزارت صنعت هم از موضعي ديگر با اقدام شوراي 
رقابت مخالفت كرد. او با بيان اينكه فرمول قيمت گذاري 
خودرو شوراي رقابت، دچار اشــكال است، گفت: شوراي 
رقابت حتي اگــر بر مبناي تورم هر فصــل، قيمت  جديد 
خودروها را اعــالم كند، باز هم چون ايــن نرخ مربوط به 
يك فصل قبل است، احتماال كفاف هزينه هاي به روز شده 
خودروسازان را نمي دهد. او درعين حال افزود: اعالم نشدن 
قيمت هاي جديد خودرو براي خودروسازان مشكل آفرين 
شده، خودروسازان در ماه هاي گذشته هم با فشار افزايش 
هزينه توليد و هم با مسئله تعيين قيمت نهايي محصول، 
در ارقامي پايين تر از قيمت تمام شــده، مواجه بوده  اند كه 
موجب افزايش زيان آنها و باال رفتن ميزان بدهي شــان به 

قطعه سازان شده است.

دستوركار نشست امروز
با وجود اين ابهام ها، فرشاد فاطمي اردستاني، عضو شوراي 
رقابت در گفت وگو با همشــهري ضمن تأييد اين خبر كه 
تعيين ضوابط جديد قيمت گــذاري خودروهاي پرتيراژ 
داخلي در دستور كار جلسه امروز   شوراي رقابت قرار گرفته 
اســت، گفت: اين احتمال وجود دارد كه با نهايي شــدن 
دوره زماني بررسي درخواست خودروسازان براي افزايش 
قيمت در جلسه مذكور، پيشــنهاد مركز ملي رقابت براي 
تعيين ضوابط جديد قيمت گــذاري اين خودروها مطرح 
و با نهايي شدن اين پيشنهاد ضوابط جديد تعيين قيمت 
خودروهاي پرتيرا ژ 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 جمع بندي نرسيدند، افزود: بر اين اساس 
در نشست امروز شوراي رقابت اين موضوع مطرح و در مورد 
آن تصميم گرفته خواهد شد. به گفته او، اين احتمال وجود 
دارد كه با نهايي شــدن دوره زماني تعيين قيمت خودرو 
براساس نرخ تورم بخشي، ضوابط و قيمت هاي جديد آن 
نيز اعالم شود. به گفته او، ممكن است با نهايي شدن موضوع 
دوره زماني بررســي ضوابط قيمت گذاري خودرو، مركز 
ملي رقابت نيز پيشنهاد خود براي تعيين ضوابط و ميزان 
افزايش قيمت خودرو مطابق با نرخ تورم بخشي اعالم شده 
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 قيمت  گذاري جديد 
خودروهاي داخلي اين موضوع براي اجرا به شــركت هاي 
خودروسازي اعالم خواهد شد. او تأكيد كرد: شوراي رقابت 
قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلــي را اعالم نمي كند بلكه 
براساس فرمول تعيين شــده ضوابط قيمت گذاري جديد 
خودروهاي داخلي را تعيين مي كند كه با قراردادن قيمت 
كنوني هر خودرو در فرمول جديد، قيمت نهايي آن تعيين 

و اعالم خواهد شد.

از همين نقطه مبادالت تجاري با 
هند گفت وگو را آغاز كنيم. با توجه به قيمت 
باال و بروز مشكل در مبادالت تجاري طي 
سال گذشته، آيا هنوز خريد برنج از هند 

انجام مي شود؟
خريد برنج از هند قطعا داريم، اما حجم خريد 
بسيار كاهش يافته و قابل مقايسه با سال هاي 
قبل نيست. البته واردات برنج هندي توجيه 
اقتصادي ندارد؛ چون قيمت تمام شده برنج 
هندي در بازار به برنج ايراني بســيار نزديك 
شده و بسياري از مصرف كنندگان برنج هندي، 
با قيمت هاي 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 مي كنند.
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 كرده اند؛ درحالي كه در ســال 98، رقم 
واردات برنج يك ميليون و 650هزار تن بود. 
اين مقايسه نشان مي دهد پارسال 50درصد 
ميزان نياز هرساله كشور برنج وارد شده است.

علت كاهش ارقام واردات برنج 
چيست؟

 تقاضا براي واردات به دليل مشكالت پرداخت 
ارز و گراني دالر به شدت 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 مي گذارند و كاهش 
واردات و افت تقاضا را در بازار با هم مقايســه 
مي كنند و بــه ايــن نتيجه مي رســند كه 
مصرف كننــده برنج وارداتي با گران شــدن 
آن حتما به مصرف برنــج ايراني روي آورده؛ 
درحالي كه اين نتيجه گيري بــه اعتقاد من 
درست نيست؛ كسي كه تا پارسال توان خريد 
برنج ايراني را داشــته، هنوز هــم دارد، ولي 
كســي كه مصرف كننده برنج وارداتي 8هزار 
توماني بوده، طبيعتا از قدرت پرداخت هزينه 
بيشتر براي خريد برنج ايراني برخوردار نبوده؛ 
چون اگر مي توانست براي هركيلو برنج 26تا 
30هزار تومان هزينه كند از همان ابتدا برنج 
ايراني مي خريد. 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.
راه حل چيست؟

ما راهكار واردات برنج هاي پرمحصول را ارائه 
داده ايم، 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 مي آورند، اگر نان هم گران شــود، 
خطر سوءتغذيه براي بخش زيادي از جامعه 
وجود دارد. از سوي ديگر گراني برنج خارجي 
مي تواند 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 نمي گيرد؟
انواع برنج وارداتي، چه لوكس و چه پرمحصول، 
با توجه به ذائقه مصرف كننده ايراني، از هند و 
پاكستان وارد مي شود. البته به تازگي از تايلند 
هم برنج وارد شــده، ولي چون در مبادالت 
تجاري با تايلند مشكل جدي در زمينه انتقال 
پول وجــود دارد و هزينه هــاي بااليي براي 
جابه جايي ارز به تجار تحميل مي شود، اغلب 

واردكنندگان برنج سراغ تايلند نمي روند.
در مبادالت با هند و پاكستان 

اين مشكالت وجود ندارد؟
چرا، در مبادالت تجاري با اين دو كشــور هم 
مشــكالت مشــابهي وجود دارد، اما به دليل 
ســابقه طوالني در اين زمينه، اين مشكالت 

جاافتاده و مبادالت بــا هزينه كمتري انجام 
مي شود.

انجمــن  اســت  چنــدي 
واردكنندگان، پيشنهاد تغيير كشورهاي 
مبدأ واردات برنج را مطرح كرده است. اين 

پيشنهاد به كجا رسيد؟ 
انجمن واردكننــدگان برنج بــراي كاهش 
قيمت ها 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 مي شــد كه اين اتفاق نيفتاد. از سوي 
ديگر در اعضــاي انجمن هــم، به دليل 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 مي تواند هزينه 
توليد برنج داخلي را پايين بياورد تا قيمت در 

بازار كاهش يابد و برنج به سفره ها بازگردد.
دليل برطرف نشــدن موانع 

واردات را چه مي دانيد؟
كشور به طور جدي با مشكالت ارزي مواجه 
اســت. بهترين راهكار بــراي كاهش هزينه 
واردات، پاييــن آمدن نرخ ارز اســت. وقتي 
شرايط به گونه اي است كه امكان كاهش نرخ 
ارز فراهم نيســت، اين موضوع خودبه خود از 
اولويت خارج مي شود و اصال فكري براي آن 

نمي شود.
نمي شود 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 به نظر 
مي رســد وزارت جهاد قدمي در اين جهت 

برنداشته است.
ممكن است اين شائبه به وجود 
بيايد كه دغدغه هاي 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 
مي شود اقشار متوســط هم ديگر نتوانند به 
اندازه قبل برنج تهيه كننــد. طبق آمارها و 
برآوردها تا 70ميليــون نفر از جمعيت ايران 
در دهك هاي متوســط و ضعيــف درآمدي 
دسته بندي مي شــوند. افزايش قيمت برنج 
باعث شــده حداكثر تا 15ميليــون نفر كه 
دستشــان به دهانشان مي رســد، از امكان 
مصرف اين محصول مغذي برخوردار باشند. 
در شــرايطي كه وضع قيمت اقالم پروتئيني 
مثل گوشت، مرغ و تخم مرغ هم خراب است، 
كاهش مصرف برنج اصال خبر خوبي نيست. 
تغيير احتمالي شرايط آب و هوايي و افت توليد 
در ســال جاري، مي تواند وضــع را از اين هم 
بدتر كند و با افزايش بيشــتر قيمت ها حذف 
برنج از ســفره ها 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 
سفره ها حذف شود، بلكه بايد مديريت شود 
تا به امنيت غذايي ايرانيان آسيب وارد نشود. 
اينها حرف هايي اســت كه ما و مردم عادي 
مي زنيم، اما متأسفانه تصميماتي كه در سطح 
كالن اتخاذ مي شود، چه در تنظيم بازار و چه 
در سطح وزرا، كارشناسي شده نيست. وزير 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي واردات 
بايد كميته اي تشكيل دهد و راهكاري اتخاذ 
كند كه قيمت تمام شده برنج وارداتي كم شود. 
جهادكشاورزي هم بايد تالش كند قيمت برنج 

ايراني بيش از اين باال نرود.

 يك عضو شوراي رقابت در گفت وگو با همشهري: تعيين ضوابط جديد قيمت گذاري 
خودروهاي پرتيراژ داخلي در دستور كار جلسه امروز )دوشنبه( شوراي رقابت است

مسيح كشاورز، دبير انجمن واردكنندگان برنج در گفت وگو با همشهري:

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

قيمت هر كيلو برنج ايراني در بازار خرده فروشي تا  گفت وگو
مرز 40هزار تومــان باالرفته، برنج خارجي هم تا 
30هزار تومان رشد قيمت داشته است. يك سوم از 

نياز ساالنه بازار برنج ايران از مسير واردات تامين مي شود؛ وارداتي كه به دليل 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. به گفته 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 
به شدت تحت تأثير قرار داده است. همشهري در گفت وگو با مسيح كشاورز، دبير انجمن 

واردكنندگان برنج، شرايط بازار برنج را بررسي كرده است.

 فقط 15ميليون ايراني افزايش قيمت خودرو در دستوركار شوراي رقابت
راحت برنج مي خرند

قيمت دوغ روي مدار صعودي
محبوب ترين نوشيدني فصل گرما نزد ما ايراني ها قطعا  سوپرماركت
دوغ است. دوغ هاي قديم دست ســاز بودند و مادرها 
خودشان با ماســت آن را تهيه مي كردند اما حاال تنوع 
دوغ هاي آماده سوپرماركتي آنقدر زيادشده كه احتياجي به تهيه اين 
نوشيدني در منزل نيست. تنوع زيادي كه از طعم ها و برندها در بازار 
محصوالت لبني وجود دارد تمام ذائقه ها را پوشش داده و هرچقدر هم 
سختگير باشيد باالخره مي توانيد طعم مورد عالقه خودتان را در ميان 

اين همه تنوع محصول پيدا كنيد. 
تنوع دوغ به تفاوت برندها محدود نمي شود و برندهاي مختلف انواع 
متفاوتي مثل گازدار، بدون گاز، كيسه اي، معطر و مخلوط با سبزي هاي 
معطر را عرضه كرده اســت. اما از طعم و مزه كــه بگذريم به قيمت 
مي رسيم كه مثل بقيه كاالها قيمت دوغ هم ثابت نمانده و روي مدار 

صعودي است.
  

قيمت بعضي  از انواع دوغ در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند
14.000كفير-1.5ليتريپگاه

13.000سنتي- 1.5ليتريدامداران
12.500دوغ ترش گرماديده- بدون گاز- 1.5ليتريميهن

12.500دوغ 8گياه- 1.5ليتريعاليس
12.500گرماديده نعنايي- 1.5ليتريخوشگوار

12.000دوغ پونه- 1.5ليتريهراز
1.512.000ليتريپاژن
12.000دوغ خيار و موسير- 1.5ليتريميهن

11.500نعنايي- يك ليتريماهشام
1.511.000ليتريمانيزان

11.000نعنايي بدون گاز- 1.5ليتريكاله
4.700پاكتي- بدون گاز- 900گرميمي ماس

قندوشكر در ميادين گران نشد
با وجود افزايش قيمت شكر در مغازه هاي سطح شهر،  تره  بار
قيمت اين كاال در ميادين ميوه و تره بار افزايش نيافته 
است.  به گزارش همشــهري، نرخنامه جديد سازمان 
ميادين ميوه و تره بار شــهرداري تهران نشــان مي دهد قيمت انواع 
بسته بندي شده و فله قندوشكر در غرفه هاي خواربار ميادين نسبت به 
ماه قبل تغييري نداشته است و اين اقالم با همان نرخ هاي قبلي عرضه 

مي شود. 
هم اكنون هر كيلو شكر فله در ميادين با قيمت 7هزار و 700تومان به 
فروش مي رسد و قيمت انواع بسته بندي شده نيز براي بسته هاي يك 
كيلوگرمي 8هزار و 700تومان اســت، درحالي كه در سوپرماركت ها 
شكر با قيمت بسيار بيشــتري به فروش مي رسد و با وجود اعالم نرخ 
مصوب از سوي ستاد تنظيم بازار براي اين كاال، شكر با نرخ مصوب در 
فروشگاه ها پيدا نمي شود. افزايش قيمت شكر در ماه هاي گذشته بارها 
خبرساز شده و مشكالت بازار اين كاال همزمان با افزايش تقاضاي شب 
عيد بيشتر هم شد. با اين حال ميادين ميوه و تره بار شكر و همچنين 
قند را بدون تغيير قيمت در غرفه هاي خود عرضه مي كنند و شهروندان 

مي توانند اين اقالم را با نرخ مصوب در اين مراكز خريد تهيه كنند.

قيمت قندوشكر و نبات در ميادين ميوه و تره بار تهران
قيمت- تومانمشخصاتنام محصول

8.700بسته بندي يك كيلوگرميشكر
26.000بسته بندي 3كيلوگرميشكر
43.250بسته بندي 5كيلوگرميشكر
7.700فله- هركيلوگرمشكر
28.500شكسته- بسته بندي 3كيلوگرميقند
47.500شكسته- بسته بندي 5كيلوگرميقند
95.000شكسته- بسته بندي 10كيلوگرمي قند
9.500شكسته فله- هركيلوگرمقند
9.500حبه پرسي- هر كيلوگرمقند
9.500كله- فله- هركيلوگرمقند 
19.000شاخه اي درشت- هر كيلوگرمنبات
21.000شاخه اي باريك- هر كيلوگرمنبات
23.000چوبدار- زرد و سفيد- هر كيلوگرمنبات
18.000تخته و خردشده- هر كيلوگرمنبات

فرخنده رفائي
خبرنگار

مخابره پيام هاي 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 
بخش هــاي مختلــف، از جملــه بانكــداري، 
خودروســازي، بيمه، بنادر و تحريم هاي بخش 
انرژي تقويت شده؛ اين خبر بسيار مهمي براي 

اقتصاد ايران است.
به گزارش همشهري، تحريم هاي كمرشكن در 
چند سال گذشته فعاليت شركت هاي ايراني را 
به ويژه در بخش صادرات و نقــل و انتقال پول 
به شــدت محدود كرده، حاال آنطور كه عباس 
عراقچي، معــاون سياســي وزيرخارجه گفته 
است، طرفين درباره رفع تحريم صنايع به توافق 
رسيده اند. به  گفته عراقچي بر اساس توافق هايي 
كه تا االن انجام شده تحريم هايي كه موضوعي 
يا بخشي به شــمار مي رود، مانند تحريم نفت، 
گاز، خودروسازي، صنعت مالي، بانكداري، بيمه 
و بنادر و ســاير صنايع بايد برداشــته شود و در 
اين باره توافق هم وجــود دارد. مخابره اين خبر 
در شنبه شــب، كافي بود تا بازارها از صبح روز 

يكشنبه تحت تأثير قرار بگيرند.

نزول 4درصدي نرخ دالر و طال در روز يكشنبه
با انتشار خبر افزايش احتمال رفع تحريم ها، در 
صنايع مختلف در شنبه شــب، 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 هســته اي در 
وين آغاز شــده، تا ظهر د يروز، به 13.5درصد 
رســيد. همزمان، در معامالت فردايي نرخ دالر، 
هم در سبزه ميدان تهران و هم در بازار هرات، به 
كانال 21هزار تومان وارد شد. ديروز قيمت دالر 
فردايي هرات تا ساعت 16بعداز ظهر به 21هزارو 
900تومان رســيد. اين موضوع نشان مي دهد 
پتانسيل بيشتري براي نزول قيمت دالر وجود 
دارد، زيرا قيمت هاي فردايي سيگنال قيمت را 
در روز بعد مشخص مي كنند. خبرهاي دريافتي 
نشــان مي دهد حجم عرضه ارز در بازار به دليل 
انتشــار اخبار اميدبخش از مذاكرات هسته اي 
افزايش يافته اســت. اين احتمــال وجود دارد 
كه ظرف چند روز آينده ســرعت نزول قيمت 
دالر تحت تأثير 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 به طوري كه ديروز قيمت هرگرم 
طالي 18عيار و هر مثقال طال دست كم 4درصد 
افت كردنــد. قيمت هر گرم طــالی 18عيار به 
ســقوط به زير يك ميليون 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 9ميليون و350هزار 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 

9ميليون و 50هزار تومان دادوستد شد.

نزول بازار سهام
به موازات نزول قيمت دالر كه همــه بازار ها را 
تحت تأثير 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 يك ميليون و 
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 تحت تأثير 
نزول قيمت دالر و متاثر از انتشار اخبار هسته اي، 

از وين، بوده است. 
در دادو ســتد هاي ديروز، حجم سرمايه گذاري 
در سهام شركت هاي صادرات محور، كه از محل 
نزول قيمت دالر متضرر مي شوند، كاهش يافت 
و در مقابل ارزش خريد ســهامداران در سهام 
شركت هايي كه وابستگي كمتري به قيمت دالر 
دارند بيشتر شد. با اين حال به نظر مي رسد بازار 
ســهام بخش زيادي از اخبار مربوط به احياي 
برجام را از قبل پيش خور كرده باشــد و انتظار 
مي رود 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 رياست جمهوري ادامه 
دارد و بعد از آن با شــفاف شدن فضاي سياسي 
و اقتصادي نقدينگي بار ديگر وارد بازار ســهام 

خواهد شد.

شرايط متفاوت در نيمه دوم سال 
عظيم ثابت كارشــناس بازار هــاي مالي درباره 
وضعيت تازه بازارهاي ارز و سهام به همشهري 
گفت: قيمت دالر تحت تأثير برجام در كوتاه مدت 
با نزول مواجه مي شود اما احتمال نزول قيمت 

دالر به كمتــر از 20هــزار تومان بــا توجه به 
برآوردهاي اقتصادي، زياد نيست.

او درباره اثر مذاكرات هسته اي بر بازار سهام هم 
گفت: اثري كه برجام بر بازار ســهام مي گذارد 
عمدتا از ناحيه قيمت دالر است. با اين حال ظرف 
چند ماه گذشته اين اثر تا حدود زيادي در بورس 
پيش خور شده است؛ يعنی كاهش قيمت دالر 
اثراتش را بر بازار ســهام گذاشته است. بنابراين 
انتظار مي رود با رفع ابهام هــاي موجود، درباره 
برجام و همينطور انتخابات رياســت جمهوري، 
نقدينگي پارك شده بار ديگر به بورس بازگردد. 
به گفته او اگرچه برجام اثرات بسيار مطلوبي براي 
اقتصاد دارد اما با ايجاد ثبات در قيمت دالر، بازار 

سهام را در كوتاه مدت متاثر مي كند.
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 شركت هاي 
ايراني را براي توسعه صادرات و افزايش درآمد ها 

باز مي گذارد.
او افزود: موضوع ديگري كه بر بازار سهام اثر دارد 
موضــوع برگزاري انتخابات رياســت جمهوري 
اســت. هم اكنون بازار سهام شــناختي نسبت 
به سياســت ها و برنامه هــاي رئيس جمهوري 
جديد نــدارد. همچنين يكي از نــكات مهم در 
مورد رئيس جمهوري آينــده مقامات يا وزيران 
اقتصادي دولت بعدي هســتند كــه از اهميت 

بااليي برخوردار است.
او با بيان اينكــه در حال حاضر بازار ســهام از 
جنبه سياســت داخلي و خارجي با ابهام هاي 
بزرگي مواجه اســت، تأكيد كــرد: تحت تأثير 
اين ابهام ها بسياري از ســرمايه گذاران ترجيح 
مي دهند تا تعيين تكليف آنها وارد بازار نشوند. 

   بازار خودروهاي خارجي كامال قفل شد
به گفته فعاالن صنفي، كاهش قيمت خودروهاي خارجي آغاز شده، به طوري كه در چند هفته اخير، قيمت برخي خودروهاي وارداتي 
مانند سانتافه، كيا اسپورتيج، توسان و اپتيما افت 70 تا 80ميليون توماني را تجربه كرده است. با وجود اين، ميزان تقاضا در بازار 
خودروهاي خارجي به شدت كاهش يافته است. رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو در اين باره به همشهري گفت: 
بازار خودروهاي خارجي قفل شده، همزمان با كاهش شديد عرضه خريداري در بازار اين خودروها وجود ندارد. سعيد موتمني  افزود: 
بازار خودروهاي خارجي، به خصوص محصوالت داراي قيمت بيش از يك ميليارد تومان، با كاهش تعداد خريداران مواجهند، ضمن 
اينكه مالكان اينگونه خودروها نيز به دليل سير نزولي قيمت ها تمايل چنداني براي فروش خودروهايشان ندارند. به گفته موتمني، 
متقاضيان خريد در بازار خودروهاي خارجي با توجه به شرايط بازار از امكان دريافت تخفيف خريد بيشتر برخوردارند. به طور مثال، 
قيمت سانتافه صفر كيلومتر مدل 2017 با درنظر گرفتن كاهش 70 تا 80ميليون توماني قيمت اين خودرو در فضاي مجازي، يك ميليارد 
و 750 تا يك ميليارد و 800ميليون تومان اعالم مي شود اما مشتري دست به نقد مي تواند اين خودرو را تا يك ميليارد و 700ميليون 
تومان نيز خريداري كند. صفر شدن معامالت در بازار خودروهاي خارجي در شرايطي است كه در بخش عرضه به دليل تداوم ممنوعيت 
ثبت سفارش و واردات اين خودروها، كفه ترازو به نفع باال ماندن قيمت ها سنگيني مي كند. اگرچه پارسال و براساس مصوبه مجلس، 
امكان واردات خودرو با  ارزهاي ايرانيان خارج از كشور فراهم شد اما دبير انجمن واردكنندگان خودرو از منتفي شدن واردات خودرو 
به اين شيوه خبر داد و گفت: بخش خصوصي آمادگي دارد تا خودروهاي خارجي را با سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور وارد كند اما 

اين طرح با بهانه هاي مختلف دولتي ها روبه رو و عمال باعث منتفي شدن واردات خودرو خارجي به كشور شده است.

با اين حــال احتماال از نيمه دوم ســال و بعد از 
انتخابات رياســت جمهوري شــاهد شفافيت 
بيشتري خواهيم بود؛ چون هم تكليف انتخابات 
رياست جمهوري و هم تكليف مذاكرات هسته اي 
و برجام مشخص شــده اســت. او اضافه كرد: 
طبيعتا ســرمايه گذاران زماني پول هايشان را 
دوباره وارد بــورس مي كنند كه ايــن ابهام ها 
برطرف شده باشــد؛ بنابراين با رفع ابهام ها در 
نيمه دوم سال پول هاي پارك شده دوباره وارد 

بورس مي شود.
اميرعلي اميرباقري كارشــناس بازارســرمايه 
هم در اين بــاره گفت: بازار طال و ارز به شــدت 
با چشم اندازهاي سياســي همبستگي دارند و 
ترميم چشم اندازهاي 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 ميان مدت و بلندمدت نرخ 
ارز را با واقعيات اقتصادي تنظيم كند تا از انتقال 
تورم به آينده جلوگيري كند. به گفته او ماحصل 
اين بحث اين است كه نه فقط بازار سرمايه بلكه 
همه بازارها در كوتاه مدت از روند صعودي محروم 
خواهند بــود و اقتصاد ايران به مرور به ســمت 

واقعي سازي  پيش مي رود.
مهدي رضايتي كارشناس بازار سرمايه در اين باره 
نوشت: به نظر مي رسد حداقل تا يك سال آينده 
بانك مركزي بازيگر اصلي بازار ارز باشد و پس از 
آن به مرور از قدرتش كاسته شود زيرا روند عرضه 
ارز بيشتر از تقاضاست. از جنبه محدوديت هاي 
بودجه هم فعال در كوتاه مدت فشاري بر قيمت ارز 
وارد نخواهد شد. او اضافه كرد: مطابق آمار هاي 
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 مي تواند طرف عرضه ارز را تقويت كند و مانع 

رشد قيمت ارز در كوتاه مدت شود.

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

مصاحبه عباس عراقچي، معاون سياسي وزيرخارجه درباره چشم انداز لغو تحريم ها، روند افت قيمت طال، دالر و بورس را تشديد كرد
سيطره سايه وين بر سر بازارهاي طال، ارز و سهام
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خاموشي در »كلسكان«
روستاي »كلسكان« يكي از روستاهاي بخش مركزي 
چابهار است كه با جمعيتي بيش از 200خانوار با 2مشكل 

در زمينه آب و برق دست و پنجه نرم  مي كند. 
بيش از 20سال از برق رســاني به اين روستاي محروم 
مي گذرد، امــا از آن زمان تاكنون و در شــرايطي كه 
جمعيت كلسكان دوبرابر شده شبكه برق روستا تقويت 

نشده است.

روستا فقط 2 ترانس دارد
عضو شوراي اسالمي روستاي کلسکان به همشهري مي گويد: 
»با توجه به گذشت 20ســال از زمان برق رساني به روستا و با 
وجود افزايش جمعیت متأسفانه هیچ توسعه شبکه اي و افزايش 
ترانس نداشته ايم و روستا فقط 2ترانس دارد. به همین دلیل در 
زمان افت ولتاژ يا نوسان شديد برخي از اهالي با خاموشي مطلق 

مواجه مي شوند.«
»مرادمحمد عظیم زاده« بیشترين مشــکل روستا را در فصل 
گرم مي داند و مي افزايد: »امسال با توجه به افزايش گرماي هوا و 
خشکسالي نگراني بیشتري وجود دارد. در سال هاي قبل فصل 
تابستان وسايل برقي خانه بیش از ۶0خانواده روستايي خاموش 
بود و گاهي مي ســوخت، اما امسال احتماال جمعیت بیشتري 

درگیر اين مشکل خواهند بود.«
به گفته وي، خانوارهــاي بدون برق روســتا در روزهاي گرم 
اواخر بهار يا تابستان به ناچار شــب  را در خانه دوست و آشنا 

سر مي کنند.
اهالي روســتاي کلســکان بارهــا از مراجع مختلــف پیگیر 
مشکالت شان بوده اند، اما کمبود اعتبار مانعي است که مسئوالن 

اداره برق شهرستان و استان در پاسخ به آنها ذکر مي کنند.

 روستای روشن، روستای خاموش
به گفته اهالي،  روستا به 2بخش خاموش و روشن تبديل شده 
است و درحالي که مردم يک بخش به صورت کامل برق دارند 
بخش ديگر در خاموشــي کامل به ســرمي برند. سال گذشته 
مسئوالن اداره برق کروکي روستا را براي برق رساني به بخش 
خاموش و تقويت شبکه روستا کشیده اند، اما به دلیل اختصاص 

نیافتن اعتبار از استانداري اين طرح روي کاغذ باقي مانده.

آب آشاميدنی نداريم
عضو شوراي اسالمي روســتاي کلســکان و معتمد اهالي به 
مشکل ديگر روســتا هم اشــاره مي کند و آن آب  آشامیدني 
 اســت. ايــن در حالــي اســت کــه کلســکان در نزديکي

خط انتقال آب ســد زيردان قرار دارد که به ســمت تلنگ و 
دشتیاري مي رود.

عظیم زاده تأکید مي کند که با وجود فاصله اندك، فشار آب در 
اين روستا بسیار کم است. او توضیح مي دهد: »فشار آب بسیار 
کم است. مسئوالن قول داده اند، اما مدام امروز و فردا مي کنند.«

او با بیان اينکه آب ســد زيردان از مجاورت روســتا به صورت 
شبانه روزي به دورترين روستاها مي رود،  ادامه مي دهد:  »فشار 
آب به قدري پايین است که گاهي يک روز در میان آب داريم و 
آن هم فقط ۶ساعت در روز. بسیاري از خانه ها اصال آب ندارند 
به طوري که اهالي مجبور هستند آب را با دبه هاي20لیتري به 

خانه ببرند.«
به گفته عظیم زاده، روستا روي بلندي قرار دارد و با يک منبع 

ذخیره يا پمپاژ آب مشکل فشار پايین آب آن حل خواهد شد.

 عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد ملي 
مقابله با كرونا در روزهاي گذشته از گزارش

روند نزولي ابتال در ۱۵اســتان و اوج 
بيماري در ۱0استان خبر داده و گفته بود كه 6استان 
هم بايد مراقب باشــند، زيرا هنوز به اوج بيماري 
نرسيده اند و احتماال روزهاي سختي در پيش دارند. 
هم اكنون ۱۹۸شــهر در وضع قرمــز كرونايي و 
۱۵۷شهر نارنجي، ۸۴شــهر زرد و ۹شهر نيز در 

وضعيت آبي هستند.
بررســي آمار دانشــگاه هاي علوم پزشــكي 
نشــان مي دهــد در روزهــاي اخيــر اردبيل، 
بوشهر، يزد، لرســتان، خوزســتان، مازندران، 
چهارمحال وبختياري، كرمانشاه، زنجان، گلستان 
و مركزي روند كاهشي را در آمار ابتال و فوت گزارش 
كرده اند، اما وضعيت شــان هنوز به ثبات نرسيده 
اســت. با وجود اين، وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشكي به 6استان تهران، البرز، قزوين، 
خراسان جنوبي، هرمزگان و سيستان وبلوچستان 
هم هشدار داده است كه مراقب باشند، زيرا به نظر 
مي رســد هنوز در اين اســتان ها به اوج بيماري 

نرسيده ايم.

۴شهرستان قرمز در مازندران 
مازندران يکي از استان هايي اســت که در يکي دو هفته 
گذشته روند کاهشي را آغاز کرده به طوري که طي هفته 
گذشته 14شهرستان اين استان از وضع رنگ بندي پرخطر 
قرمز کرونايي خارج شدند و هم اکنون 4شهرستان بهشهر، 
ســاري، آمل و رامســر همچنان در وضعیت قرمز باقي 
مانده اند. بابل، گلوگاه، جويبار، سوادکوه، سوادکوه شمالي، 
نکا، قائم شهر، فريدونکنار، بابلسر، محمودآباد، نور، نوشهر 
و تنکابن که پیش تر در وضعیت قرمز قرار داشتند در يکي 

دو هفته اخیر از اين شرايط خارج شده اند.
مازنــدران از هفتــه دوم فروردين با تغییــر رنگ بندي 
۶شهرســتان به طور رســمي وارد موج چهارم ويروس 
کرونا شــده بود و طي کمتر از 3هفته بــه پیک بیماري 
رسید. در 28 فروردين شــمار بیماران کوويد1۹ بستري 
در بیمارستان هاي استان به 1۶44 نفر افزايش يافت که 
رشــد 2۷0 درصدي را رقم زد، اما هم اکنون 1152بیمار 
مشکوك به کرونا بستري هســتند. روز گذشته 3۶ بیمار 
جديد بستري و 22 بیمار هم ترخیص شدند و 4۹ بیمار در 

بخش هاي مراقبت هاي ويژه بستري هستند.

وضع شكننده چهارمحال و بختياري
در چهارمحال وبختیاري هم روند کاهشي شروع شده و روز 
گذشته بنابر اعالم رئیس دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، 
شهرستان اردل اين اســتان از وضعیت قرمز شیوع کرونا 
خارج شد. هم اکنون شهرستان هاي اردل، کیار، سامان و 
خانمیرزا در وضعیت نارنجي و ساير شهرستان هاي استان 
در وضعیت قرمز قرار دارند. با توجه به اين روند اما تأکید 
مسئوالن علوم پزشکي چهارمحال و بختیاري رعايت کامل 
پروتکل هاي بهداشتي است، زيرا اين شرايط شکننده است 
و هرگونه غفلت مي توانــد دوباره روند صعودي بیماري را 
بازگرداند. هم اکنون 4۷3بیمار مثبت قطعي و مشکوك 
به بیماري کرونا در مراکز درماني اســتان تحت مراقبت 

و درمان هستند.

روند آرام كاهشی در لرستان 
از لرســتان هم خبر مي رسد شــتاب پیک کنوني کرونا 
رو به کاهش اســت، هرچند هنوز طبق اعالم مسئوالن 
آمار فوتي هاي اين اســتان باالست. همه شهرستان هاي 
لرستان هنوز در وضعیت قرمز قرار دارند و هم اکنون بیش 
از 1100نفر در مراکز درماني اين استان بستري هستند. 
آمارهاي ابتال و بســتري در اين اســتان روند کاهشي را 
نشان مي دهد، اما با توجه به باالبودن مرگ ومیر ناشي از 

کوويد-1۹ محدوديت ها و نظارت بر رعايت پروتکل هاي 
بهداشتي با جديت ادامه دارد. هفته گذشته آمار بستري ها 
بیش از 1200نفر بــود و با توجه به اعــداد و ارقام به نظر 
مي رسد روند کاهشي در لرستان بسیار آرام پیش مي رود.

كاهش ۱۸درصدي ابتال در مركزي
در استان مرکزي در شرايطي که تا همین چند هفته پیش 
مســئوالن علوم پزشکي از روند افزايشــي ورود بیماران 
کرونايي به بیمارستان ها خبر مي دادند در روزهاي اخیر 
شــاهد کاهش 18درصدي ابتال به بیمــاري بوديم که 
به نظر مي رسد شیب ماليم کاهشــي را براي اين استان 
رقم بزند. معاون بهداشتي دانشــگاه علوم پزشکي اراك 
از کاهش 18درصــدي میزان ابتال به ويــروس کرونا در 
هفته اول ارديبهشت نسبت به هفته پاياني فروردين خبر 
داده و گفته اســت که میزان ابتال به ويروس در هفته اول 
ارديبهشت 5۹3۶ نفر گزارش شــد درحالي که اين رقم 
در هفته پايانــي فروردين ۷252 مورد بود. اين اســتان 
همچنین کاهش ۷درصدي فوت و 20درصدي بســتري 
را هم تجربه مي کند. هفته اول ارديبهشــت 4شهرستان 
محالت، دلیجان، زرنديه و کمیجان اين استان با خروج از 
وضعیت قرمز در رنگ بندي نارنجي کرونايي قرار گرفتند.

كاهش محسوس ابتال در زنجان 
در زنجان هم آمارها نشان دهنده روند کاهشي است، اما 
پرويز قزلباش، رئیس دانشــگاه علوم پزشکي اين استان 
تأکید مي کند که هنوز گردش ويروس باالست و به همین 

دلیل زنجان در وضعیت شکننده اي قرار دارد.
هم اکنون به طور میانگیــن روزانه بین 110 تا 105 بیمار 
در بیمارستان هاي استان بستري مي شوند و روز گذشته با 
88مورد بستري جديد به نظر مي رسد شیب ماليم کاهشي 
در زنجان ادامه داشته باشد. مسئوالن اين استان امیدوارند 
بتوانند اين شیب کاهشي را در هفته هاي آينده حفظ کنند 
تا زنجان بــه زودي از پیک چهارم خارج شــود. در هفته 
چهارم فروردين امسال بیش از 18 هزار بیمار مشکوك به 
مراکز سرپايي استان مراجعه کردند که اين میزان در هفته 

اول ارديبهشت به 1۶ هزار و 558 نفر رسید.

خرداد آرام در انتظار يزد 
يزد با تجربه دردناك از پیک ســوم، حاال در پیک چهارم 
بیماري کرونا شرايط بهتري را تجربه مي کند. اين استان از 
10روز پیش به بعد شاهد روند با ثباتي در میزان بستري و 

ابتال بود و از 5-4روز اخیر روند کاهشي دارد.
بنابر اعالم دانشگاه علوم پزشکي يزد از 5روز پیش تا امروز 
آمار بســتري ها 20درصد کاهش يافته و اين امیدواري 
وجود دارد که تا 2هفته ديگر روند کاهشــي ادامه داشته 
باشد. مسئوالن اين استان پیش بیني مي کنند يزد خرداد 
آرامي را پیش رو داشته باشــد. هم اکنون 525بیمار در 
مراکز درماني يزد بستري هستند که از اين میان 104نفر 

در بخش مراقبت هاي ويژه به سر مي برند.
براســاس آخرين رنگ بندي کرونايي اردکان، يزد، تفت، 
مهريز و خاتم هنــوز در وضعیت قرمز هســتند، اما بقیه 

شهرستان ها رنگ نارنجي يا زرد دارند.

هفته سخت براي سيستان وبلوچستان 
در ساير استان ها هم شرايط مشابه است يا حداقل شیب 
صعودي کند شده. با وجود اين هنوز نگراني ها براي ۶استان 
وجود دارد. سیستان وبلوچستان يکي از استان هايي است 
که برخالف بقیه مناطق به جاي پیــک چهارم در پیک 
سوم قرار دارد و روند افزايشــي بیماري در آن ادامه دارد. 
اين در حالي است که اين اســتان بنابر اعالم سخنگوي 
 دانشــگاه علوم پزشــکي زاهدان با توجه به مجاورت با

شــبه قاره هند و هم مرز بودن با افغانستان و پاکستان در 
معرض تهديد ويــروس هندي قــرار دارد. محمدهادي 
عباســي با تأکید بــر کنتــرل گذرگاه هاي مــرزي به 
همشــهري مي گويد: »امیدوارم با رعايــت پروتکل هاي 
بهداشــتي و همراهي مردم طي يک هفتــه آينده از قله 
پیک عبور کنیم.«با اين شرايط هفته سختي پیش روي 
سیستان وبلوچستان است. براساس آخرين آمار، 181نفر 
در مراکز درماني اين استان بستري هستند و در 24ساعت 
منتهي به يکشــنبه، 1۷4مورد جديد ابتال هم شناسايي 
شده است. سیستان وبلوچستان در روزهاي گذشته به طور 

میانگین يک تا 4مورد فوت بر اثر ابتال را ثبت کرده است.

يک هفته تا پيک بيماري در هرمزگان 
طبــق اعالم ســتاد ملــي مقابلــه بــا کرونا عــالوه بر 
سیستان وبلوچســتان، هرمزگان، تهران، البرز، قزوين، 
خراسان جنوبي هم در معرض قله پیک چهارم هستند و 
به آنها در اين باره هشــدار داده شده است. از سوي ديگر، 
بوشــهر، هرمزگان و کرمان 3 استاني هستند که در کنار 
سیستان و بلوچستان در معرض تهديد ويروس هندي يا 
آفريقايي قرار دارند. فاطمه نوروزيان، سخنگوي دانشگاه 
علوم پزشکي هرمزگان در اين باره به همشهري مي گويد: 
»شیب آرام بیماري در هرمزگان ادامه دارد و هنوز موارد 
مثبت رو به افزايش است. آمارها اين را تأيید مي کند که ما 
هنوز به قله پیک نرسیده ايم و به نظر مي رسد طي روزهاي 
آينده و حداکثر تا هفته آينده به اين قله برسیم.« با بستري 
114نفر در روز گذشته آمار بســتري ها در هرمزگان به 

433نفر رسیده است.

  
سعید نمکي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي روز 
گذشــته گفته بود که در قله پیک چهارم و در سرازيري 
آن هستیم. آخرين آمار نشــان مي دهد با فوت 3۹4 نفر 
ديگر از هموطنــان مبتال به کوويد-1۹ در روز گذشــته 
تعداد جان باختگان اين بیماري در ايــران به ۷2 هزار و 
484 نفر رســیده اســت. همچنین روز گذشته براساس 
اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 18 هزار و 
۶۹8 بیمار جديد مبتال به کوويد-1۹ در کشور شناسايي 
و 2۷11نفر از آنها بستري شدند. شیب کاهشي بیماري در 
استان هاي مختلف اما شکننده است و هر غفلتي مي تواند 
دوباره روند افزايشــي را برگرداند؛ اتفاقي که بعد از نوروز 
در خوزستان رقم خورد و درحالي که شهرستان هاي اين 
استان به ترتیب در حال خروج از وضع قرمز بودند با کاهش 
رعايت پروتکل ها و شیوع گسترده ويروس انگلیسي دوباره 

به شرايط بحراني بازگشت.

 بارش هاي فصلي هر سال 
موجب خوشــحالي مردم اقليم

مي شــود، اما گاهي بر اثر 
شدت بارش در  زماني كوتاه، گاه به دليل 
اليروبي نشدن رودخانه ها و بعضي اوقات 
هم به دليل ساختن منازل و باغ  در مسير 
آب هاي جاري، سيالب جاري مي شود و 
خسارت به بار مي آورد؛ اتفاقي كه در 2روز 
گذشته مردم ۴استان آذربايجان غربي، 
هرمزگان، سيستان و بلوچستان و كرمان 
را به دردسر انداخت. خوشبختانه اين 
سيالب ها خطر جاني به همراه نداشت، 
اما باعث از بين رفتن زيرســاخت ها و 

تلف شدن دام ها شد.

آبگرفتگــي ۵0واحد مســكوني در 
آذربايجان غربي

مديرکل مديريت بحران آذربايجان غربي درباره 
خسارت سیالب در اين استان به همشهري 
مي گويد: »بارندگي 4۷میلي متري در پیرانشهر 
و بارندگي 45میلي متري در چايپاره موجب 
بروز سیالب در و آبگرفتگي در 13روستا شد. 
بر اثر ايــن حادثه 50واحد مســکوني دچار 
آبگرفتگي شدند، اما خسارت سازه  اي به اين 

بناها وارد نشده است.«
»امیرعباس جعفري« با اشاره به خسارت هاي 
گســترده در باغ ها، زمین هاي کشاورزي و 
دامداري ها مي افزايد: »حدود 50دام سبک در 
اين آبگرفتگي ها تلف شده اند، اما میزان دقیق 
خسارت به مزارع و باغ ها از سوي جهادکشاورزي 
در حال ارزيابي است. به محض مشخص شدن 
میزان خســارت، آن را به وزارت کشور اعالم 
مي کنیم تا هیأت دولت درباره نحوه جبران 
آن تصمیم بگیرد.« وي با بیان اينکه اقدامات 
اســتاني براي کاهش خسارت در طول سال 
انجام مي شــود،  مي گويد: »از ســال ۹۹ تا 

2 ماه نخست امسال 
بیش از 150کیلومتر 
رودخانه هــاي  از 
استان اليروبي شده 
است. همچنین نقاط 
خطــر را رفع کرده   و 
بــه خانه هايي که در 
حريم رودخانه قرار 

دارند هم هشدار داده ايم.«
مديرکل مديريت بحران آذربايجان غربي از 
مردم مي خواهد در مسیر رودها و حاشیه آنها 
ساخت وساز نکنند، زيرا هم اکنون هم بعضي 
روستاها در مسیر آب هاي جاري ساخته شده اند 
و هر سال دچار مشکالت آبگرفتگي مي شوند.

مسدودشــدن ۵مســير در جنوب 
سيستان وبلوچستان 

به گفته »علیرضا شــهرکي« مديرکل دفتر 
مديريت بحران استانداري سیستان وبلوچستان 
بارندگي هاي شديد و طغیان رودخانه ها موجب 
بسته شدن مسیرهاي فنوج-کتیج، قصرقند-

نیکشهر، ايرانشهر-خیرآباد، ايرانشهر-مهرستان 
و دلگان-زهکلوت شــد. »اکبر کیخاساالر« 
سرپرست معاونت امداد و نجات هالل احمر 
سیستان وبلوچستان نیز درباره شرايط فعلي اين 
استان به همشهري مي گويد: »از شهرستان هاي 
خاش، ايرانشهر، فنوج و سرباز گزارش بارندگي 
و آبگرفتگي رسیده است. همچنین در قصرقند 
که مدتي قبل هم دچار ســیالب شده بود، 
تعدادي واحد مسکوني دچار آبگرفتگي شده 
است. شرايط  اســتان درحال بررسي است و 
هنوز برآوردي از میزان خسارت به ما نرسیده.«

آبگرفتگي شهري و روستايي در هرمزگان
بارش باران بهاري در برخي مناطق هرمزگان 
عالوه بر خوشحالي مردم موجب جاري شدن 
سیالب شده اســت. به گفته »علي مرادي« 
کارشــناس اداره کل هواشناسي هرمزگان 
بارندگي در شهرستان هاي بشاگرد، حاجي آباد، 
بندر خمیر و بندرعبــاس موجب آبگرفتگي 

خیابان ها شده است. 
مديرکل بحران استان هرمزگان درگفت وگو با 
همشهري درباره خسارت وارد شده به استان 
مي  گويد: »بیشترين خســارت به دهستان 
کوهشاه بخش احمدي در شهرستان حاجي آباد 
وارد شده است. بعضي از راه هاي روستايي اين 
دهستان به دلیل خاکي بودن دچار آب بردگي 

و همچنین 3چشمه در روستاهاي مرزاندر، 
شريک آباد و چالغان شهرستان شريک آباد هم 
دچار آسیب شده است.« »مهرداد حسن زاده« 
درباره خسارات ديگري که در اين روستاها اتفاق  
افتاده، هم  مي  افزايد: »5500متر از لوله آب 
آشامیدني که آب چشمه ها را به روستايیان 
 مي رساند، تخريب شده است. 3هزارمتر نیز لوله 
انتقال آب به آبشخور دام آسیب ديده است که 
بايد بازسازي شود. همچنین 500رأس دام 
سبک که به شکل سنتي اداره مي شد، تلف 
شده است.« وي درباره جبران اين خسارت ها 
توضیح مي دهد: »خسارت هايي که در حوزه 
زيرساختي مانند لوله هاي انتقال آب اتفاق 
افتاده است، حتما تا 10روز آينده  رسیدگي 
خواهد شد. ترمیم راه هاي روستايي نیز آغاز 
شده  و به زودي روستايیان مي توانند از اين راه ها 
استفاده کنند. آن دسته از دامداراني که بیمه 
دارند، مي توانند خسارت دام هاي تلف شده 
را از بیمه دريافت کنند. فهرســت خسارت 
دامداراني که بیمه نیستند هم به ستاد بحران 
کشور اعالم خواهد شد تا دولت درباره جبران 
آن تصمیم گیري کند. مديرکل بحران هرمزگان 
با بیان اينکه نیروهاي امدادي استان آماده باش 
هستند، مي گويد: »ما به همه شهرستان هايي 
که با خطر ســیالب مواجه هستند، هشدار 
داده ايم و در 5شهرستان شــرق استان نیز 
ســتاد بحران فوق العاده برگزار شده است تا 
براي شــرايط اضطراري برنامه ريزي شود. از 
شهروندان مي خواهیم از صعود به ارتفاعات 
در شرايط نامساعد آب وهوا خودداري کرده 
و از چراي دام نیز بپرهیزند تا خطري متوجه 

آنان نباشد.«

خسارت زيرساختي به 3شهرستان كرمان 
سیالب استان کرمان را هم بي نصیب نگذاشته 
است، به گفته معاون راهداري اداره کل راهداري 
و حمل و نقل جاده اي جنوب اين استان سیالب 
به بخش هاي زيرساختي راه در 3شهرستان 
فاريــاب، جیرفت و عنبرآباد خســارت زده 
اســت. »مجتبــي 
رئیســي« بیشترين 
میزان خسارت را در 
شهرســتان فارياب 
اعالم کرد و گفت که 
بســتر راه روستايي 
موردان بــه زه مکان 
در شهرستان فارياب 

تخريب شده است.
مديرکل بحران کرمان درباره وقوع سیالب در 
اين استان به همشهري مي گويد: »شهرستان 
ارزوئیه مزارع جو و گندم آسیب ديده که میزان 
خسارت آن در حال بررسي است. در شهرستان 
قلعه گنج هم راه رمشــک به کهنوج به دلیل 
باالآمدن آب در آبنما بسته شد که راهداري 

در حال رسیدگي به آن است.«
 »مجید ســعیدي« ادامه مي دهد: »از مهر 
ســال ۹۹ با هم افزايي نیروهاي اســتاني در 
بخش هــاي مختلــف، 134کیلومتــر از 
رودخانه هاي استان اليروبي کرده و 4۶سیل بند 
و دايــک حفاظتي بــه طــول 24کیلومتر 
ساخته ايم. همچنین 100روستا سیالب خیز 

استان ايمن سازي شده است.«

هشدار براي گلستان و مازندران
در شرايطي که بارش باران همچنان در کشور 
ادامه دارد،  هواشناســي مازنــدران با اعالم 
هشدار سطح نارنجي از احتمال باالآمدن آب 
رودخانه ها و جاري شدن سیالب هاي محلي 
در مناطق مختلف استان طي روزهاي آينده 

خبر داده است. 
هواشناسي مازندران با اعالم اينکه استان تا 
سه شنبه شاهد عبور متناوب امواج در تراز میاني 
جو خواهد بود، پیش بیني کرد که شهروندان 
مازندراني در اين مدت شاهد وقوع رگبار و رعد و 
برق، کاهش دما، وزش باد )گاهي نسبتا شديد( 

و احتمال تگرگ خواهند بود. 
هواشناسي گلستان هم از ورود سامانه بارشي 
و احتمال آبگرفتگي و ســیالب در اســتان 
خبرداده است. براساس اعالم هواشناسي اين 
استان ضمن کاهش دما تا 15درجه به تدريج 
بر شدت ناپايداري ها افزوده شده و بارش ها 
 مؤثرتر خواهد بود. به همین دلیل و با توجه 
به شدت بارش ها احتمال آبگرفتگي و سیالب 
ناگهاني در اســتان وجود دارد و دستگاه ها 
 و نهادهــاي متولي بايــد اقدامــات الزم را 

انجام دهند. 

عکس خبر

سيالب بهاره در 4  استان

عبور 15  استان از قله پیک چهارم

 بارش شديد باران و جاري شدن سیالب در آذربايجان غربي
هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان خسارت  هايي به بار آورد

 گزارش هاي رسیده از استان هاي مختلف اين امیدواري را ايجاد کرده که
 با کاهش نسبی موارد ابتال، بستري و فوت در حال خروج آرام از پیک چهارم هستیم 

با ادامه بارش ها، گلســتان و 
مازندران هم هشدار جاری 
شدن سیالب دريافت کردند

آغاز برداشت گل گاوزبان
 طبق آمار جهادکشاورزي مازندران در ســال جاري ۷10هکتار زمین 

زيرکشت گل گاوزبان قرار دارد.
برداشــت گل اين گیاه دارويي که کاربرد زيادي در تولید شرکت هاي 
دارويــي داخلــي و خارجــي دارد، اين هفتــه در مناطــق يیالقي 
 شهرســتان نکا  که بیش از 50درصد سطح زيرکشت را در اختیار دارد،

شروع شده است.

عكس: باشگاه خبرنگاران جوان

سيده زهرا عباسي  
خبرنگار

 رئيــس اداره برق سيســتان 
پاسخ 
وبلوچستان در پاســخ به طرح مسئول

مشكل اهالي روستا به همشهري 
پاسخ مي دهد: »ســامانه هاي بسياري براي 
پيگيري شكايت هاي مردم وجود دارد كه از آن 
جمله مي توان به سامانه ۱۵2۱و طرح چاوش 
اشــاره كرد. مردم مي تواننــد از اين طريق 
مشكالت شان را خبر بدهند تا در اسرع وقت 

به آن رسيدگي شود.« 
»خليل عوض زاده« مي افزايــد: »اهالي كه 
مشكل مواجه هستند، همين امروز )دوشنبه( 
به اداره برق منطقه مراجعــه كنند تا بعد از 
بررسي شرايط به مشكل شان رسيدگي شود. 
وظيفه ما برق رساني به مردم است و هر چه در 

توان مان باشد انجام مي دهيم.«
به گزارش ايرانشــهر، بنابر اعالم اداره برق 
سيستان و بلوچســتان بيش  از ۹۴ درصد 
روستاهای استان از نعمت برق پايدار برخوردار 
هستند. همه روستاهای باالی ۱0 خانوار كه كد 
آبادی دارند، برق رسانی شده اند و روستاهای 
فاقد برق در صورت صدور مجوز خدمات دهی 
از سوی منابع طبيعی و شــورای حفاظت از 
اراضی ملی به قيد فوريت در برنامه برق رسانی 

قرار خواهند گرفت.
با وجود اين آمار سال گذشته معاون عمرانی 
استاندار سيســتان و بلوچســتان از ۴۴۵ 
روستای فاقد برق در استان خبر داده بود كه تا 
امرورز بسياری از آن ها برق دار شده اند. سال 
گذشته بر اساس آمار،۱۹ روستای دارای مجوز 
اين استان از نعمت برق پايدار بهره مند شدند. 

حميده پازوكي  
خبرنگار
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اين هفته چندبار آسمان ابري شد 
و باد وزيد، اما بيشــتر از اينكه گزارش

قطره هاي  باران به شهر طراوت و 
تازگي ببخشد، گردوغبار آمد و از پنجره هاي 
باز وارد خانه ها شــد. اگر بارانــي ببارد هم تا 

رسيدن به زمين تبديل به گل مي شود.
در ســال هاي قبل بار ها گردوغبار آسمان شهر 
تهران را پوشاند و امسال كه به گفته كارشناسان 
خشكسالي در پيش است، گردوغبار هم بيشتر و 
خسارت هاي آن گسترده تر خواهد شد. از طرف 
ديگر ذرات ريز شن در هنگام وزش باد شديد و 
در نتيجه برخورد با يكديگر، باال مي روند و تبديل 
به توفان شن مي شوند. زمين هاي اطراف تهران 
در مناطق جنوب و غرب كه به دليل خشكسالي 
اندك پوشــش گياهي خود را از دست داده اند 
امســال فضاي مســتعدي براي ايجاد بحران 
گردوغبار هستند. اين اراضي وسيع هم داراي 
معادن شن و ماسه بســيار بزرگ هستند و هم 
جريان رودخانه هاي آن از باالدست قطع شده 
است تا آب آشــاميدني مورد مصرف در شهر را 
تامين كند. بستر خشك رودخانه هاي قديمي 
منشــا گرد و خاك شــده اند. برداشت بي رويه 
محصوالت كشاورزي از زمين هاي 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 
زمين ها ذرات خاك را بلند مي كند و به ســوي 
شــهر مي آورد. اگر پيك هاي جديد كرونا تا آن 
زمان كاهش پيدا نكرده باشــد، گردوغبار خود 
تبديل به عاملي براي تشديد بيماري خواهد شد.

ذرات كمتر از 2/5ميكرون
رئيس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران 

با اشاره به افزايش آلودگي هوا مي گويد: »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 2.۵ 
ميكرون است كه نشــات گرفته از گردوغبار 

محلي است.«
سيد آرش ميالني مي افزايد: »فصل گردوغبار 
معموال از خرداد شروع مي شود و خشكسالي، 

دشت هاي اطراف تهران را هم تحت تأثير قرار 
مي دهد.«

او مي گويد: »امســال ادامه آبگيري سدهاي 
تركيه ميزان آب در تاالب هــاي عراق را كم 
مي كند و ممكن است عوارض گردوغبار آن به 
تهران نيز برسد؛ همانطور كه در سال هاي 9۵و 
96اين اتفاق افتاده بود. درياچه حوض سلطان 
قم هم يكي از كانون هاي ريزگرد است كه بايد 
مانند درياچه اروميه به آن توجه كرد. تهران، 
قم و ديگر شــهر هاي حوضه اين درياچه بايد 
ميزان آب ورودي بــه آن را پايش كنند و اگر 
اقدام مشتركي ميان اســتان هاي مجاور الزم 

است، ستادي براي آن تشكيل شود.
اين عضو شــوراي شــهر مي افزايد: »يكي از 
مشكالت اين اســت كه بالفاصله مي گويند 
اين كار وظيفه مديريت شهري نيست و بايد 
اختصاصا منابع طبيعــي آن را پيگيري كند؛ 
درحالي كه اين موضوع مشكل فرابخشي است 
و صرفا اداره محيط زيست يا منابع طبيعي در 
آن مسئول دانسته نمي شود. كارگروه استاني 

آلودگي هواي تهران كه نيمه دوم سال تشكيل 
مي شود مي تواند كار خود را زودتر شروع كند تا 
موضوع گردوغبار هم مورد بررسي قرار گيرد.«

او با اشاره به پيشــرفت فناوري مي گويد: »در 
گذشته براي پايش محيط زيست بايد تجهيزات 
خاصي نصب مي شــد، ولي االن سازمان هاي 
متعددي بــا كمك ســنجش از دور پايش را 
انجام مي دهند و داده هاي آنها قابل استخراج 
و مقايسه اســت. نتيجه اينكه مي توانيم براي 
هجوم ريزگرد نوعي هشــدار داشــته باشيم 
همانطور كه درباره ديگر مخاطرات هشــدار 
مي دهيم. اگر كارگاه هاي شــن و ماســه بايد 
تعطيل شــوند يا بخشــي از بيابان ها با مالچ 
گياهي مالچ پاشي شود يا حقابه اي به درياچه 
و تاالب اختصاص داده شود بايد زودتر درباره 
آن تصميم بگيريم. در سال قبل سطح زيادي 
جنگل كاري در خارج از شــهرها انجام شده 
است. خشكســالي باعث نابودي اين نهال ها 

مي شود.«
ميالني با تأكيد بر اينكه آلودگي هوا به صورت 

كلي براي سالمتي زيانبار اســت، مي افزايد: 
»افزايش ذرات كمتر از 2/۵ميكرون مي تواند 
باعث ضعف سامانه ايمني بدن شود و به انتقال 
بيماري ها كمك كند. ســال گذشته مسئله 
ازن هم در فصل تابســتان و در مدتي نزديك 
به يك ماه شدت گرفته بود. لغو طرح ترافيك 
به دليــل كرونا هم به آلودگي در مركز شــهر 
مي افزايد و همه اينها باعث تشــديد آلودگي 
هوا و متعاقبا افزايش احتمال ابتال به بيماري ها 

خواهد شد.«

برهم خوردن تعادل محيط زيست
تا وقتي بحران آلودگي هوا در فصل سرد وجود 
داشته باشد، موضوع گردوغبار تابستاني كمتر 
مطرح مي شود. سال پيش و امسال هم كرونا 
و خطر مرگ ناشــي از آن  همه خبر ها را كنار 

زده است.
عضو هيأت علمي دانشگاه تهران با اشاره به 
سابقه افزايش گردوغبار در كشور مي گويد: 
»نزديك به 2دهه است كه موضوع ريز گرد ها 

در تمام منطقه و نه فقط ايران مطرح شــده 
است، اما اين مشــكل محصول كوتاه مدت 
نيست كه بتوان در كوتاه مدت آن را حل كرد. 
اين پديده مربوط بــه دخالت هاي طوالني 
انسان در منابع و به هم زدن تعادل آن است. 
به عنوان مثال قبل از ايجاد ســد كرج بخش 
زيادي از اراضي غربي تهران سرسبز و حتي 
تاالب بود كه به صورت شــكارگاه از آنها ياد 
مي شــد. حاال اين مناطق به شــكل معادن 
شن و ماسه درآمده است. محيط زيستي كه 
در طول هزاران ســال به تعادل رسيده بود 
با دخالت انســان به صورت ناپايدار درآمده 
اســت. يكي از عواقب آن فرونشست زمين و 

گردوغبار است.«
عليرضا نورپور مي افزايد: »من اعتقاد ندارم كه 
گردوغبار از معادن شن و ماسه مي آيد؛ زيرا ذرات 
موجود در معادن شن و ماسه فقط گاهي اوقات و 
مثال در هنگام جابه جايي كاميون ها مي توانند به 

اين شكل درآيند و با باد جابه جا شوند.  
ريزگرد هايي كه سال هاي قبل در تهران ديده 

مي شدند از مسافت هاي طوالني جنوب و غرب 
كشور مي آيند. معادن تأثير كمي در اين گرد 

و خاك دارند.«

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 آب هاي سطحي 

را كاهش دهد.
نورپور،استاد محيط زيســت دانشگاه تهران 
در اين باره مي گويد: »امســال هم زمســتان 
كم بارش و هم بهــار كم بارش داشــتيم؛ در 
نتيجه با مشــكل كمبود آب روبه رو خواهيم 
شد. خيلي از شهرك هاي صنعتي پساب قابل 
اســتفاده دارند. فاضالب شهري هم به عنوان 
آب خاكستري قابل اســتفاده است و فرايند 
پيچيده اي هم ندارد. در اين شرايط نبايد از آب 

آشاميدني براي فضاي سبز استفاده كنيم.«
او دربــاره تأثير ذرات معلق در هوا بر انتشــار 
بيماري ها مي گويد: »ذرات معلق هوا مانند يك 
حامل عمل مي كنند و ويروس به آنها متصل و 
منتقل مي شود؛ به همين دليل اين گردوغبار 
مي تواند به عنوان حامل عوامل بيماري زا عمل 

كند و بر شدت انتشار آنها بيفزايد.«

محمد سرابي
خبرنگار

از ماه هاي نخست شيوع كوويدـ 19، 
حمل ونقــل به عنــوان ابــزاري براي يادداشت

دستيابي شــهروندان به فرصت ها، در 
مجموعه تدابير شهرها جايگاه ويژه اي داشته است. 
طراحي و به كارگيري راهكارهاي حوزه حمل ونقل، 
تابع تصميم ها و اقدام هاي كالن كشورها بوده است. 
به عنوان مثال، در ابتدا در برخي شهرهاي مشمول 
قرنطينه كامل، خدمات حمل ونقل همگاني با فرض 
حذف نيــاز كاهش يافت. گرچه با گذشــت زمان و 
توصيه هاي جدي به حفظ فاصله اجتماعي، حفظ يا 
افزايش سطح خدمات حمل ونقل همگاني به عنوان 
يكي از راهكارهــاي مؤثر انتخاب شــد. همچنين 
بسياري از شهرهاي دنيا تغييراتي در محدوديت هاي 
ترافيكي خود ايجاد كردند. لندن در ابتداي شــيوع 
كرونا محدوديت هاي ترافيكي خــود را براي مدت 
كوتاهي لغو كرد، ولي پس از تنها 4 ماه 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، محدوديت هاي ترافيكي 
خود را براي خودروهاي شخصي، به دليل 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 چالش هاي حوزه حمل ونقل در شهر تهران 
در شرايط كرونايي نيز، محدوديت هاي ترافيكي در 
زمان شيوع كرونا بوده اســت. آيا اين محدوديت ها 
به دليل محدود كردن شــهروندان در اســتفاده از 
خودروي شخصي شان و سوق دادن آنها به استفاده از 
حمل ونقل همگاني، به شيوع بيشتر كرونا مي انجامد 
يا از ســفرهاي ضروري آنها مي كاهــد و آنها را در 
خانه هايشان نگاه مي دارد و به اين ترتيب، به سالمت 

جامعه كمك مي كند؟
پرسش مهم براي بررســي ضرورت لغو محدوديت 
طرح ترافيك اين است: با توجه به قانون ممنوعيت 
فعاليــت كاري گروه هاي شــغلي 2و 3و 4، حذف 
سفرهاي تحصيلي و الزام فعاليت ادارات با حداكثر 
يك سوم 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 محدوديت هاي ترافيكي به عنوان يك 
راهكار براي كاهش سرعت شيوع اين ويروس اشاره 
مي شود. در اين صورت، بديهي است كه با توجه به 
محدود بودن خدمات حمل ونقــل همگاني با تعداد 
سفرهاي ثابت و مشابه شــرايط عادي، به هيچ وجه 
امكان حفظ فاصله اجتماعي نيست و بايد راهكار لغو 
محدوديت ها را به عنوان كاهش مسافران حمل ونقل 

همــگانــي و تــرغـيب 
شهروندان به اســتفاده از 
خــودروي شخصي شــان 
پذيرفت؛ حتي اگر منجر به 
اختالل شديد در رفت وآمد 
و پيامدهايي چون آلودگي 
هوا شــود، ولي آمار و داده هاي ترافيكي اين پاسخ 

مثبت را تأييد نمي كند.
الگوي سفرهاي شهري تهران به اين شكل است كه 
سفرهاي شــغلي و تحصيلي عمدتا در ساعات اوج 
ترافيك انجام مي شود و درواقع آنها مولد اوج ترافيك 
هستند. اين در حالي است كه ســفرهاي ديگر كه 
انعطاف  پذيرترند، مانند سفرهاي تفريح، خريد و ديد 
و بازديد آشنايان و گردشگري در ساعات غيراوج و 

روزهاي تعطيل صورت مي گيرد.
 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 مي دهد. ســاير سفرها، 
27درصد، از نــوع انعطاف پذير بــا قابليت مديريت 

زماني هستند.
بر مبناي آمار مبــدا- مقصد ســفرهاي تهران، در 
ســاعات اوج صبح، ســفرهاي شــغلي و تحصيلي 
ورودي به محدوده هاي ترافيكي و آلودگي هوا حدود 
93درصد از ســفرهاي ورودي به اين محدوده ها و 
17درصد از سفرهاي كل تهران را تشكيل مي دهند 
كه با حذف نســبي ســفرهاي تحصيلي و يك سوم 
شــدن كارمندان ادارات و تعطيلي حتي نسبي و نه 
كامل مشــاغل گروه هاي 2تا 4، پيش بيني مي شود 
تعداد اين ســفرها به ميزان 66درصد كاهش يابد. 
اين در حالي است كه تردد در محدوده ها در ساعات 
اوج ترافيك، با ضوابط اصالحي پيشين كرونا يعني 
لغو محدوديت ورود تا ساعت8.30 و 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 بازه هاي زماني بي مورد است؛ چون 
ســفرهاي ضروري »قانوني« با محدوديت ترافيكي 

مواجه نخواهند شد.
همچنين، در ساعات غيراوج صبح، سفرهاي شغلي و 
تحصيلي ورودي به محدوده هاي ترافيكي و آلودگي 
هوا حــدود 63درصــد از ســفرهاي ورودي به اين 
محدوده هــا و 10درصد از ســفرهاي كل تهران را 
تشكيل مي دهند. درصورت حذف نسبي سفرهاي 
تحصيلي و تعطيلي نسبي مشــاغل گروه 2و 3و 4، 
بدون احتساب فرض يك سوم شدن حضور كارمندان 
ادارات، پيش بيني مي شود حجم سفرهاي ضروري 
انجام گرفته بــه محدوده هاي 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 محدوده هاي ترافيكي و آلودگي هوا، حدود 
۵6درصد قابل كاهش است. به اين ترتيب، با فرض 
ثابت ماندن سهم حمل ونقل همگاني در انجام سفرها، 
انتظار مي رود 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 مي يابد. 
عالوه بر اين، از آنجا كه در شــرايط عادي نيز بخش 
عمده اي از ناوگان حمل ونقل همگاني در ســاعات 
غيراوج، در ظرفيت يــا زيرظرفيت خــود فعاليت 
مي كنند و ضريب اشغال آنها مطلوب است، نگراني 
از ازدحام در وسايل نقليه همگاني و عدم امكان حفظ 
فاصله اجتماعي، مشــروط به اجراي قوانين ســتاد 
كرونا، بي مورد خواهد بود. همه داده هاي ارائه شده با 
فرض اجراي نسبي 60درصدي قوانين مصوب ستاد 

كرونا صادق خواهد بود.
بنابرايــن مي تــوان گفت درصورت اجــراي جدي 
قوانيــن، ضرورتي به لغو طرح ترافيــك تغييريافته 
نيست و برعكس، به دليل نقش مشوق لغو محدوديت 
در افزايش ســفرهاي غيرضروري، اين اقدام به نفع 
ســالمت جامعه نخواهد بــود. به عبارتــي، با توجه 
به اين واقعيت كــه مترو و اتوبوس نه مقصد ســفر 
شهروندان، كه وســيله جابه جايي آنها از يك مبدا 
تا مقصــد اســت، نگران كننده تر از تراكم انســاني 
در ســامانه هاي حمل ونقل همگانــي، عدم توقف يا 
تعطيلي كامل مقاصد ســفرهاي انجام شده توسط 
اين سامانه هاســت، ولي متأســفانه به نظر مي رسد 
قانون گريزي در همه حوزه هاي 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 به طور كامل 
قابل اجرا نيستند، ولي تشــديد نظارت بر اجرا براي 
اعمال حداكثري آنها مي توانست مطالبه اي درست و 
جايگزين براي مطالبه نادرست و بداثر لغو محدوديت 

طرح ترافيك باشد.
در خاتمه تأكيد مي شــود كه لغــو محدوديت هاي 
ترافيكي اثري جز تشويق و ترغيب مردم به استفاده 
از خودروهاي شخصي شــان براي انجام ســفرهاي 
غيرضروري و انعطاف پذير ندارد. اين راه حل نادرست، 
عالوه بر افزايش امكان قانون گريزي )قوانين ســتاد 
كرونا( شهروندان چه در ســاعات اوج و چه غيرآن، 
به تخلفات ديگــري نيز مانند پارك هــاي ممنوع، 
ورود ممنوع و عالوه بر آن، به ترويج عادت استفاده 
از خودروي شخصي و رشد خودرومحوري شهر دامن 
مي زند. به عبارتــي در دوره طوالني شــيوع كرونا، 
الگوي ناهنجار ترافيكي براي ورود به محدوده طرح 
و پيامدهاي نامطلوب آن حاكم مي شود كه قطعا به 
يكي از چالش هاي بعد از رفتن ويروس كوويدـ 19نيز 

تبديل خواهد شد.

طرح ترافيك باشد يا نباشد؛ مسئله اين است
محبوبه ذاكري سهي

معاون مطالعات و برنامه ريزي معاونت حمل ونقل 
ترافيك شهرداري تهران

با رسيدن روزهاي گرم و كمبود بارش ها، وزش باد با سرعت باالي 7متر بر ثانيه گردوغبار را از غرب استان تهران  به پايتخت مي آورد

فصل گرد وغبار در راه است
معادن شن و ماسه، دستكاري بستر رودخانه ها و بيابان زايي در شهرستان هاي مالرد، شهريار و شهرقدس از عوامل افزايش پديده گردوغبار در فصل بهار هستند

   4منبع اصلي گردوغبار شهر تهران
منابعي كه در اطراف شهر تهران وجود دارند بسيار زياد هستند. با اين حال از ميان آنها مي توان منابع 
زير را جزو اصلي ترين هاي توليد گردوغبار دانست؛ گردوغباري كه پس از بارش اندك باران، همه جا 
را حسابي گل آلود مي كند و باعث ايجاد بيماري هايي همچون سيليكوزيس )بيماري تنفسي- ريه اي 

باورود ذرات سيليكا و كوارتز با قطري بين ۰/5 تا ۰/7 ميكرون به ريه( مي شود.
   بيش از 7۰معدن شن و ماسه فعال در محدوده شهرقدس و شهريار

   بيابان هاي دشت قزوين، آبيك، نظرآباد و مالرد
   درياچه نمك حوض سلطان در قم 

   تاالب بندعلي خان در ورامين

   الي و بادي معادن
طبق آمار ســازمان هواشناسي كشور، 
باد به طور معمول اواســط اســفند تا 
اواسط خرداد نســبت به ديگر ماه هاي 
سال ميانگين سرعت باالتري دارد و در 
مواردي از 3۰متر بر ثانيه هم باالتر مي رود 
و اين يعني بهترين شرايط براي بلند شدن 
شــن ريزه هايي كه در برخي نقاط غرب 
استان تهران منتظر  وزش باد با سرعت 
تنها بيش از 7متر بر ثانيه هســتند. اين 
نقاط در دل شهرستان هاي قدس، شهريار 
و مالرد قرار گرفته اند؛ آنجا كه دست كم 
7۰معدن شن و ماسه مشــغول فعاليت 
هستند. بر اثر فعاليت اين معادن، روزانه 
هزاران تن الي و بادي )شن هاي دانه ريز( 
توليد مي شود. از سوي ديگر بر اثر فعاليت 
مداوم اين معادن، گودال هاي عميق 6۰تا 
13۰متري شكل گرفته است. گودال هايي 
كه باعث از بين رفتــن بخش عظيمي از 
رودخانه هاي غرب استان تهران مثل كرج، 
شادچاي و بابا سلمان شده اند و همچنين 
بستر خشكي به وجود آورده اند كه منشا 

مناسبي براي توليد گردوغبار است.
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تازه هاي نشر دريچه

  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« 
پيــش روي  را  3بخــش  و ســپس 

مخاطــب مي گــذارد. بخــش نخســت با 
عنــوان »منتقــدان ســرمايه داري مصرف گــرا« به ايــن مباحث 
مي پــردازد: هربرت ماركــوزه و مكتب فرانكفورت: اســتبداد خرِد 
 ابزاري، هانا آرنــت: جمهوريخواهي كالســيك و جهــان مدرن و 
سي. بي مك فرسن: فردگرايي ِملكي و دمكراسي ليبرال. بخش دوم با 
عنوان »ليبراليسم صف آراسته« 4مبحث را بررسي كرده است: مايكل 
اوكشات: عقل گرايي و مشاركت مدني، فريدريش هايك: نظريه نظم 
خودانگيخته، كارل پوپر: عقل گرايي 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 نتيجه گيري: پايان تاريخ؟
نشر ماهي چاپ ششــم اين كتاب را با شمارگان 700نسخه به بهاي 

68هزار تومان منتشر كرده است.

  مرده ها جوان مي مانند
»مرده ها جوان مي مانند« رماني اســت 
706صفحه اي، نوشــته آنــا زگرس كه 
علي اصغر حداد آن را به فارسي برگردانده 

است.
رمان سال 1۹4۹ نوشــته شده و روايتي 
است از اوضاع آلمان پس از پايان جنگ 
جهاني اول تا پايــان جنگ جهاني دوم؛ 
دوره اي كه به برآمــدن هيتلر انجاميد. 
زگــرس در اين رمان سرگذشــت چند 

خانواده با عقايد سياســي گوناگون را به 
موازات هم روايت مي كند تا نشان دهد چه اوضاعي باعث شد جامعه 
آلمان به چنان انتخاب سياسي اي دســت بزند و واكنش بخش هاي 
مختلف جامعه به اين انتخاب چه بود. در اين رمان از مقاومت مخفيانه 

تعدادي از آلماني ها در برابر حكومت نازي ها هم يادشده است.
در اين رمان، اگروين، يكي از اعضاي سازمان اسپارتاكوس، به دست 
افسران ضد انقالبي به قتل مي رسد. اين نقطه آغازي مي شود بر روايتي 
كه آنا زگرس در آن تاريخ آلمان را از 1۹18تا 1۹45به رشته تحرير 

مي كشد.
 نشر ماهي اين كتاب را با شــمارگان هزار نسخه، به بهاي 110هزار 

تومان منتشر كرده است.

  تاملي بر زندگي و سيره امام عليع
»اســوه  كتــاب 
رادمــردي؛ تاملي 
بر زندگي و ســيره 
امــام علــي)ع(« 
امــروز، دوشــنبه 
ارديبهشــت   13
به صــورت مجازي 

در خانه كتــاب و ادبيــات ايــران معرفي و 
بررسي مي شــود. اين نشســت با سخنراني 
محمد جواد گوديني )نويســنده(، ليال بيات 
)منتقــد( و دبيري محمد آســياباني برگزار 
مي شــود. عالقه مندان براي حضــور در اين 
نشست مي توانند ســاعت 11 به آپارات خانه 
http://www. كتاب و ادبيات ايران به آدرس
aparat.com/khaneketab مراجعه كنند.

  چهارمين نشســت »از هفت شهر 
عشق«

 چهارمين نشست 
نشســت هاي  از 
پنجگانه »از هفت 
شهر عشق تا هزار 
انديشــه«  وادي 
شــت  بزرگدا در (
خيــام  و  عطــار 

نيشابوري( به بزرگداشــت خيام اختصاص 
دارد. در اين نشســت هاي علميـ  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 بين الملل شــهركتاب، 
برگزار مي شــود علي صادقي منش، مدرس 
دانشــگاه حكيــم ســبزواري و پژوهشــگر 
پسادكتري اسطوره شناسي 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. عالقه مندان مي توانند ســاعت 
 21 چهارشنبه 15 ارديبهشت از طريق پيوند
meeting5.hsu.ac.ir/b/hak-ktd-  

vwg وارد اين نشست علمي شوند.

گفت وگو با رضا اسماعيلي، شاعر و پژوهشگر ادبي

در حال و هوای شب های قدر
رضا اســماعيلي از شاعراني است 
كه پس از انقالب اسالمي كار كرد و 
شناخته شد. او معتقد است مطالعه قرآن كريم، از سوي روشن انديشان 

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 مي گويد: قرآن سرچشمه 

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. گفت وگوي ما را با او به مناسبت ليالي قدر بخوانيد.

نخســتين آيــه اي كه بــر پيامبر 
اعظم)ص( نازل مي شود »اقرا باسم ربك الذي 
خلق« است كه به پيامبر)ص( مي گويد: »بخوان 
به نام 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 راه هاي تعمق 
و تدبر مراجعه به كتاب اســت. يعني اگر بخواهيم 
خودمان و جهان را بشناســيم و به خودشناســي و 
خداشناســي دســت يابيم، اين مهم از راه و مسير 
مطالعه محقق خواهد شد. مطالعه البته چند شكل 
دارد و فقط به كتاب محدود نمي شود. بهترين منبع 
كتاب اســت كه مي توانيم با آن روزنه اي 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 پديده اي 
و آيه اي در عالم حقيقت و هستي بنگريم، اگر در آن 
آيه بينديشيم و تدبر و تأمل كنيم، اين كار، به خودي 
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 انديشيدن اند، پيش 
از اينكه قلم دســت بگيرند در عالم هســتي سير 
مي كنند. در يك گياه و راز شــكفتن جوانه ها تأمل 
مي كنند و نتيجه اين تأمــالت دقيق و حكيمانه به 
كتاب تبديل مي شــود. وقتي آن كتــاب را مطالعه 
مي كنيــم، درخواهيم يافت كه چــه نكاتي دارد و 
چه دنياي گسترده اي پيش روي مان قرار مي گيرد 
و افق هاي جديدي به روي مان بازمي شــود. تأكيد 
قرآن كريم و بزرگان دينــي كه گفته اند كتاب باغ و 
بوستان مسلمان و مومن است، به همين معنا ذكر 
شده. يعني عالم كتاب گلستان و بوستاني است كه 
مي توانيم در آن به گلگشت بپردازيم و آثار صنع الهي 
را ببينيم و دنياي خودمان را پهناورتر و گسترده تر 
كنيم و اين مهم به مدد كلمه و كالم حاصل مي شود. 
وقتي خداوند، انسان ها را به خواندن و نوشتن و تأمل 

توصيه مي كند، با كلمــه و كالم مي توانيم، دنياي 
زيباتري براي خودمان بسازيم و به رازهايي دست 
يابيم كه بدون مطالعه امكان پذير نيســت. مطالعه 
امري است كه در خلوت اتفاق مي افتد. وقتي از سودا 
و وسوســه ها و  هاي و هوي جهان فارغ مي شويم و 
در اتاق و مكان دنجــي با خودمان خلوت مي كنيم، 
در حقيقت خودمان را پيــدا مي كنيم و آن كلمه و 
كالم در بازشناسي و بازتعريف خودمان و حقيقت، 
ياري مان مي كند. ياري مان مي دهد تا به فطرت، ذات 
و هويت اصلي مان بازگرديم و به شناخت كامل تري 
از خويشتن دست يابيم و در مسير انسان كامل شدن 

گام برداريم.
بزرگي مي گويد »روشنفكران 

ما بايد با قرآن مأنوس باشــند.« اين 
موأنست با قرآن كريم چه درهاي 
تازه اي را به روي ذهن يك روشنفكر 

واقعي، باز مي كند؟
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 
ايــن  مي كننــد، 
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 

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 به عنوان يك مرامنامه در زندگي 
به آن عمل كند. سلوك اخالقي، اجتماعي، سياسي 
و علمي مــان بايد منطبق با آموزه هــاي وحياني و 
قرآني باشــد. قرآن كتاب معنويت و انسان سازي 
است و كرامت هاي واالي انســاني در قرآن مستتر 
اســت. بنابراين اگر مي خواهيم به آرمان شهري كه 
فالسفه از گذشته تا به امروز حسرت زيستن در آن 
را خورده اند يا شاعران در وصفش شعرها سروده اند، 
برسيم، بايد با قرآن همنشين، همسفر و هم نفس 
باشيم. اين همراهي و همنشيني و هم نفسي، 
زالل معنويت را در جانمان جاري مي كند 
و براي مان اين امكان را به ارمغان مي آورد 
كه از دايــره تنگ ماديات خارج شــويم و 
بتوانيم زيبايي هاي عالم هستي را ببينيم و 

با خداوند ارتباط صميمانه تري برقرار كنيم.
نخبگان در اين بين و 
در زمانه امروز چه نقشي 
در ســايه خواندن و 
مطالعه قرآن كريم ايفا 

مي كنند؟
روشنفكران و نخبگان 
به عنوان 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 غم هاي آنان 
نيست. اگر در كنار مردم 

و در مسير خدمت به خلق گام برداريم، همان نكته اي 
است كه به عنوان يك انسان روشن انديش و روشنفكر 
به ما كمك مي كند تا بتوانيم جان و جهان خودمان 
را تعالي ببخشيم و رضايت و وجدان آسوده اي 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، عدالــت ورزي، آزادگــي، جوانمردي، 
صلح طلبي و حق خواهي. بنابراين اگر من به عنوان 
يك روشن-انديش و روشنفكر جامعه به دنبال احياي 
اين كرامت هاي انساني باشــم و با كرامت خود اين 
مكارم را ترويج كنم، به قرآن نزديك شده ام و جان و 

جهان قرآن را دريافته ام.
مطالعه و جســت وجوگري در اين 
عرصه چقدر حقوق شــهروندي را به ما گوشزد 

مي كند؟
خواندن و باز خواندن ما را به انســان بودن و انساني 
زيستن نزديك مي كند. اين انســان بودن تعريف 
ســاده اي دارد. مثال پيچيده اي نيســت. وقتي در 
خيابان دســت درمانــده اي را مي گيريم و در صف 
نانوايي سعي مي كنيم، حقوق شهروندي را رعايت 
كنيم و از هم پيشي نگيريم، وقتي در صندوق هاي 
صدقات كمكــي مي كنيم يا ســعي مي كنيم براي 
يتيمان ناني فراهم كنيم، همه در چارچوب حقوق 
شهروندي تعريف شده اســت و مي توانيم با همين 
خدمات كوچــك، جامعه اي ســالم تر و معنوي تر 
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 زباله اي را برداريم، در قالب 
حقوق شهروندي قابل تعريف و فرهنگسازي و كمك 
محسوب مي شود به اينكه جامعه را در مسير تعالي و 

ارتقاي معنوي سوق دهيم.

فرشاد شيرزادي
روزنامه نگار

عكس: همشهري/ رضا نوراله
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گزارش پژوهــش علمي 
منتشر شده در مجله نيچر خشكسالي

درباره ابعاد خشك شــدن 
ســفره هاي آب زيرزمينــي ايــران كه 
مي تواند امنيــت غذايــي، اجتماعي و 
اقتصادي كشور را با چالش جدي مواجه 
كند، مشــخص كــرد  كــه 77درصد 
سفره هاي 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 اين باره اعالم كرد كه 7هزار روســتا 
با مشــكل كم آبي مواجه هستند و اين 
بحران بــراي بخش مصــرف خانگي و 

كشاورزي وجود دارد. 
هم اكنون نيز پيشنهاد اختصاص 3هزار 
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 بي رويه سفره هاي 
آب زيرزميني هنوز هيچ اقدامي صورت 

نگرفته است.

پيامهشدارازكانادا
علي ناظمي، پژوهشگر دانشگاه مونترال 
كانــادا كــه يكــي از 3نويســنده مقاله 
هشــدار دهنده برداشــت بي رويه آب از 
سفره هاي آب  زيرزميني ايران در نشريه 
نيچر اســت، در گفت وگويي اختصاصي 
با همشــهري مي گويــد: ايــن تحقيق 
به مردم ايران تقديم شــده و اميد اســت 
كه بتواند مورد توجــه تصميم گيرندگان 
در ايران قرار گيرد. محاســبات پيش رو 
نشان مي دهد كه برداشــت از ذخاير آب 
زيرزميني طي سال هاي 2002 تا 201۵ 
حدود 74كيلومترمكعب بوده و اثر تخليه 
در ذخاير آب زيرزمينــي ايران هم اكنون 
با برداشــت بيش از حــد در 77درصد از 
زمين هاي ايران و رشــد شــوري خاك و 
افزايش فراواني و ميزان فرونشست زمين 

در سراسر ايران آشكار مي شود.

ناظمي مي افزايد: ما هشــدار مي دهيم كه 
اين پديده در بعضي از مناطق استراتژيك 
قابل توجه اســت و اقدامات فــوري براي 
معكوس كردن ايــن روند الزم اســت. در 
مكانــي مانند حوضه كارون كــه باالترين 
تغيير در شوري را در بين حوضه هاي ايران 
نشــان مي دهد، آب زيرزميني اصلي ترين 
تأمين كننده آب در 16شهر و تعداد بيشتري 
روستا ست. شوري خاك و كاهش آب هاي 
زيرزميني تأثير مســتقيم بــر امنيت آبي 
اين مناطق خواهد گذاشــت.به گفته اين 
پژوهشگر ايراني در دانشگاه مونترال كانادا، 
ادامه مديريت ناپايدار آب هاي زيرزميني در 
ايران مي تواند منجر به اثرات جبران ناپذير 
بر امنيت آب، غذا و محيط زيست ايران شود.

لزوماجرايتعهداتبرنامه5سالهششم
در شرايطي كه سفره هاي آب زيرزميني 

كشــور با چالش جدي مواجه هســتند، 
بايد بر راه حل هاي فوري تمركز شــود. 
محمــد درويش، فعال محيط زيســت و 
مســئول كميته ســالمت اجتماعي در 
كرسي محيط زيســت يونسكو در تهران 
در اين باره به همشهري مي گويد: شرايط 
موجود بي سابقه است به ويژه اگر درنظر 
بگيريــم مجموع مخازن تمام ســدهاي 
كشــور حدود ۵0ميليــارد مترمكعب 
گنجايــش دارد. به بيــان ديگر در مدت 
14سال گذشــته 22ميليارد مترمكعب 
بيشــتر از ظرفيت تمام مخازن سدها از 
منابع زيرزميني كشــور، آب برداشــت 

شده است.
درويش مي گويد: 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 
مي شود و دســت كم ۵0هزار سال زمان 
مي برد تا دوباره تاب آوري خود را به دست 
آورد. بنابراين جبران فاجعه اي كه در مدت 
14ســال براي منابع آب زيرزميني ايران 
رخ داده، چند هزار سال زمان براي جبران 

نياز دارد.
درويش راهكار اقــدام فوري براي كنترل 
بحران منابع آب كشور را اجراي تعهدات 
برنامه ۵ســاله ششم توســعه مي داند و 

مي گويد: در گام نخست ميزان وابستگي 
معيشتي به منابع آب و خاك بايد كاهش 
يابــد و دولت ها به ســمت اســتحصال 
انرژي هاي پــاك ازجمله انــرژي بادي و 
خورشيدي بروند؛ دولت در برنامه ۵ساله 
ششم موظف شده بود ۵هزار مگاوات برق از 
انرژي هاي نو فراهم كند. اگر اين مهم اجرا 
شود، فشار روي نيروگاه هاي حرارتي كه 
يكي از عوامل عمده مصرف آب در كشور 

است، كاهش مي يابد.
به گفتــه او، مي توان با پولــي كه از محل 
فروش انرژي هاي پاك به همسايه شرقي 
به دست مي آيد، 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 خام فروشي كه 

به شدت آب بر است، ممانعت كرد.

كاهشوابستگيبهمنابعآبوخاك
درويش با بيان اينكه زيرساخت هاي توسعه 
گردشگري پايدار در كشور بايد فراهم شود، 
مي گويد: از محل ارائه زيبايي هاي طبيعت 
و فرهنگ ايران مي تــوان 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 آب وهوا آلوده 
شود و نه فرونشست زمين بيشتر شود.

ايــن فعــال محيط زيســت مي گويــد: 
ظرفيت هاي زيادي بــراي درآمدزايي و 
پيشرفت در كشور وجود دارد و به اصطالح 
نبايد همــه تخم مرغ ها را در يك ســبد 
گذاشت؛ كشوري كه ميانگين ريزش هاي 
جوي آن يك سوم ميانگين جهاني است 
و از يك سال به ســال ديگر ممكن است 
تا 80درصد ريزش هاي 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 حوضه اي آب به اراده 
سياســي برخوردار از فهم بوم شناختي 
نياز دارد. سال ها آب را براساس مرزهاي 
سياســي مديريت كردند و سازمان هاي 
آب منطقه اي 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 بوم شناختي برخوردار 
باشــند و به مقتضيات حوضه هاي آبريز 
تن دهنــد تا بتوان مشــكالت موجود را 

رفع كرد.

راه فرار از خشكسالي خبر

واكنشمحيطزيستبهنامهوزارتصمت
برايحذفمقرراتمحيطزيستي

وزارت صنعــت، معدن و تجــارت اخيــرا در نامــه اي 19بندي به 
رئيس جمهوري برخي مقررات زيست محيطي را به عنوان موانع حوزه 
كســب وكار معرفي كرد و خواســتار برچيدن اين موانع از پيش پاي 
فعاليت هاي صنعتي و معدني شد. اين اقدام با واكنش تند مسئوالن 
محيط زيست مواجه شده و مســعود تجريشي، معاون محيط زيست 
انساني سازمان حفاظت محيط زيست اعالم كرده است؛ وزارت صمت 
براي حذف قوانين زيست محيطي بهانه تراشــي كرده و اگر مقررات 

زيست محيطي نباشند اوضاع محيط زيست بدتر خواهد شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت پيش تر اقدام به شناسايي موانع حوزه 
كسب وكار توليد در كشور كرده بود و اين موانع را در نامه اي 19بندي 
به رئيس جمهوري برشــمرده و آنها را مخل توليد اعالم كرده اســت. 
درخواست اصلي در تمامي بندها حذف قوانين محيط زيستي از پيش 
پاي صنايع و معادن اســت. اين نامه هم اكنون به هيأت مقررات زدايي 
ارسال شده اســت. براســاس اعالم وزارت صمت، در بندهايي از اين 
نامه آمده اســت: ضوابط و مجوزهاي زيســت محيطي به عنوان موانع 
حوزه كسب وكار است كه ازجمله آنها مي توان به دريافت مجوز انطباق 
مقررات و ضوابط محيط زيستي اســتقرار واحدهاي توليدي صنعتي 
)زمانبر بودن استعالمات صورت گرفته(، دريافت مجوز انطباق مقررات 
و ضوابط محيط زيســتي اســتقرار براي واحدهاي توليدي صنعتي 
مستقر در شهرك هاي صنعتي، دريافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط 
محيط زيستي براي كليه فعاليت هاي توليدي )موضوع ماده 11 قانون 
هواي پاك( اشــاره كرد. وزارت صمت همچنين، مخالفت ســازمان 
حفاظت محيط زيست با انجام فعاليت هاي معدني در مناطق چهارگانه 
محيط زيستي را نيز به عنوان موانع حوزه كسب وكار و توليد در كشور 
معرفي كرده است. در واكنش به اين اقدام حاال مسعود تجريشي، معاون 
محيط زيست انساني ســازمان حفاظت محيط زيست كشور به ايسنا 
گفته است: ريشه مشكالت حوزه محيط زيســت كشور اين است كه 
مسائل زيست محيطي جزو اولويت هاي آخر در كشور است. تجريشي 
اعالم كرد: در سازمان حفاظت محيط زيست پرونده بيش از 17۵ پروژه 
عمراني، اقتصادي و... وجود داشت كه حدود يك سوم آنها بدون ارزيابي 
زيست محيطي به مرحله اجرا رسيده بودند. معاون محيط زيست انساني 
ســازمان حفاظت محيط زيســت با اعالم اينكه نبايد مشكالت حوزه 
كسب وكار را گردن محيط زيست انداخت، گفت: درحال  حاضر وضعيت 
آب در كشور در شرايط خوبي نيست و ما بايد در تخصيص آب به پروژه ها 
دقت الزم را داشته باشيم. به گفته وي، ظرفيت بارگذاري هاي صنعتي 
در بسياري از نقاط كشور بيش از گنجايش آن نقاط بوده و در حال حاضر 
ديگر نمي توان هر كجا خواستيم پتروشيمي يا پااليشگاه راه اندازي كنيم. 
تجريشي اعالم كرد: وزارت صمت به دنبال آن است كه براي فعاليت هاي 
معدني در مناطق محيط زيســتي از ســازمان حفاظت محيط زيست 
استعالم نكند كه اين موضوع خطر بســيار بزرگي است. چون مناطق 
چهارگانه محيط زيستي امانت نسل آينده است و نمي توانيم اين مناطق 
محدود را مانند ساير نقاط سرزمين بدون نظارت و ارزيابي تخريب كنيم.

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

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

سيدمحمدفخار
خبر نگار
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 مراســم آييني نخستين شــب قدر از شب هاي قدر 
رمضان ســال 1400در حالي ديروز در سراسر كشور گزارش

برگزار شد كه جهان براي دومين سال پياپي، متاثر از 
شيوع بيماري كروناست و اين همه گيري در كشورمان نيز بر آيين 
شب زنده داري ليالي قدر همچون همه مراسم هاي 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 
محدوديت ها را براي برگزاري مراسم  شب قدر در سراسر كشور وضع 
كرد و اين قواعد به همه تكايا، مساجد و هيئت هاي بزرگ ابالغ شد.

اين دستورالعمل ها اگرچه متناســب با رنگ بندي 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 هيئت ها و تكايا برخالف سال گذشته كه دچار بالتكليفي و 
ابهام بودند، امسال بتوانند با توجه به تجربه برگزاري مراسم در سال 
گذشته، برنامه ريزي بهتري كرده و خود را براي ميزباني از مؤمنان و 

شب زنده داران 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 
مراسم ها براي همه مومنان و شــب زنده داران 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.

برگزاري مجازي برخي هيئت ها
متاثر از همين رويكرد، بســياري از هيئت هــاي بزرگ تهران براي 
برگزاري مجازي مراسم خود برنامه ريزي كرده و از اين طريق امكان 
شركت جمع بيشــتري از مردم را در مراســم  نيايش و سوگواري 
حضرت علي)ع( به وجود آوردند. اين رويكرد البته در ساير شهرهاي 
بزرگ كشور نيز مورد توجه قرار داشت؛ به عنوان مثال، حجت االسالم 

مرتضي همتي فــر، معاون فرهنگــي اداره كل تبليغات اســالمي 
خراسان رضوي مي گويد: »بسياري از هيئت ها براي برگزاري مراسم 

شب هاي قدر به صورت مجازي برنامه ريزي كرده اند.«
استفاده از ظرفيت صداوســيما ديگر سياســتگذاري كالن ستاد 
ملي كرونا براي كاستن از بار تردد در ســطح شهرها و تالش براي 
برگزاري آيين ها در منازل شهروندان بود. در اين زمينه در نخستين 
شب قدر، شبكه هاي مختلف صداوســيما مراسم هاي مختلف شب 
قدر در سطح كشــور را روي آنتن بردند تا هر كدام از مردم مطابق 
سليقه خود بتواند يكي از مراســم ها را انتخاب و مراسم معنوي دعا 
و نيايش شــب قدر را از اين طريق به جا بياورد. همچون سال هاي 
گذشته، مراسم هاي 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، به طور زنده و 
مستقيم از شبكه هاي مختلف سيما پخش شد. پوشش جلسات ساير 
هيئت هاي معروف تهران ازجمله حســينيه همداني ها با سخنراني 
شيخ حسين انصاريان و مسجد ارك نيز همچون سال هاي گذشته 

در دستور كار صداوسيما بود.

امامزاده ها و بقعه ها 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 
شب هاي قدر امسال ميزبان سياهپوشان و عزاداران حضرت علي)ع( 
بودند. حجت االسالم محمد نوروزپور، مديركل بقاع متبركه و اماكن 
مذهبي ســازمان اوقاف و امور خيريه پيش از اين درباره چگونگي 
برگزاري مراسم شب هاي قدر در بقاع متبركه و امامزادگان، با وجود 
اوج گيري شــيوع كرونا در بيشتر نقاط كشــور، گفته بود: »امسال 
مراســم ليالي قدر با رعايت پروتكل هاي بهداشــتي، فاصله گذاري 
اجتماعي و با حداقــل جمعيت در فضــاي روباز بقــاع متبركه و 
امامزادگان برگزار مي شود. مدت زمان برگزاري مراسم ليالي قدر در 
بقاع متبركه 2 ساعت يعني از ساعت 24 تا 2 بامداد است؛ همچنين 
مقرر شده كه نذوراتي به عنوان سحري در صحن هاي بقاع متبركه 
پخش نشــود؛ اگر نذوراتي هم قرار است در اختيار مردم قرار گيرد، 

بايد به صورت بسته بندي و بيرون بر باشد.«
الزام به برگزاري مراسم هاي 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 شــب زنده داراني كه در جوار اماكن متبركه تهران و ري و 
همچنين در كنار حسينيه ها و مساجد مشغول مناجات بودند بعضا به 
داخل خودروهاي شان بروند يا زير فضاي مسقف جلوي مغازه ها پناه 
بگيرند. البته در اين ميان در برخي محل هاي برگزاري مراسم مانند 
مسجد دانشــگاه تهران يا مهديه تهرانپارس، برای بانوان تسهيالت 

قائل شــدند و آنها را به طور محدود به فضاي مسقف داخل هدايت 
كردند. در شــب نوزدهم  ماه مبارك رمضان، بــراي گزارش حال و 
هواي معنوي مراســم هاي نيايش و همچنين بررسي ميزان توجه 
به پروتكل هاي كرونايي، خبرنگاران همشهري به 2تكيه معروف و 
مورد توجه تهراني ها در شمال و جنوب شهر رفتند. حاصل مشاهده 

آنها را در ادامه مي خوانيد:

متفاوت ترين شب قدر حسينيه همداني ها در خيابان ري
حسينيه همداني ها ازجمله اماكن مذهبي شهر است كه خيلي ها 
آن را با نام خطيب مشــهور تهران، حجت االســالم شيخ حسين 
انصاريان مي شناسند. اين حســينيه در خيابان ري در محدوده 
بازار تهران واقع شــده كه البته از ســوي اغلب تهراني ها خيابان 
امين حضور خوانده مي شــود. تا پيش از شيوع كرونا، مراسم هاي 
حسينيه همداني ها چه در شب هاي ماه محرم و چه در ليالي قدر، 
همواره از پرمخاطب ترين و شلوغ ترين مراسم هاي شهر تهران بود. 
چنان كه در شب هاي قدر، مسئوالن راهنمايي و رانندگي، خيابان 

ري را از ابتداي پل ري در شــمال ميدان قيام تا اواســط خيابان 
امين حضور مي بستند و البته همه اين محدوده و حتي كوچه ها 
و خيابان هاي اطراف، مملو از جمعيت مي شــد. پارسال با شيوع 
كرونا و تأكيد به فاصله گــذاري اجتماعي به طور طبيعي جمعيت 
اين مراسم كمتر شــد، اما از رونق نيفتاد؛ رونقي كه البته امسال 
هم – رعايت پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي- در 
محدوده حســينيه همداني ها جاري بود و بــارش باران و پخش 
مستقيم مراسم از تلويزيون از آن نكاست. مراسم شب زنده داري 
و قرآن به سر گرفتن در حســينيه همداني ها در حالي برگزار شد 
كه بارش باران شــركت كنندگان در اين مراسم را غافلگير كرد. با 
اين حال خيلي از آنها زير باران به دعا و نيايش خود ادامه دادند و 
اين اتفاق صحنه هاي بســيار زيبايي از تضرع و نمازگزاري و راز و 
نياز مومنان روزه دار زير بارش باران رحمت الهي را رقم زد. با وجود 
بارش باران و بروز شرايط پيش بيني نشده، پروتكل هاي ابالغ شده 
كرونايي از سوي متوليان برگزاري مراسم به دقت رعايت شد و اين 

مسئله كامال مشهود بود. 

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

احيا زير بارش باران
 نيما شايان

خبر نگار

تاريخ حق و حب علي)ع(
اين اثر در كنار انبوهي از روايت هاي تاريخي نشان  ادامه از 

مي دهد كه در قرن اول هجري علي بن ابي طالب صفحه اول
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 مي كردند، چون كلمه »حق« و 
»واجب« و »حب« هر سه  بار معنايي ويژه اي از نگاه ديني و حتي فقهي 
دارند. اين تالش براي دفاع از »حق واجب حب علي ابن ابي طالب« در واقع 
نوعي مقابله با اسالمي بود كه فقهاي اموي مسلك منادي آن بودند. به رغم 
همه تالش هاي محدثان و فقها و قّصاص براي پوشــاندن سيماي علي 
اميرالمومنين نه تنها هيچ نتيجه اي برايشان حاصل نشد بلكه نزديك به 
يك قرن پس از شهادت حضرت، شــعار حق اهل بيت و حقانيت علي 
موجب سقوط بني اميه 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 ابي طالب كسي به حق باال نرفته است. 
هر چند سلوك ابوالعباس هم كم از بني اميه نبود. تا جايي كه مردم از مكر 
آنها بازگشــت خشــونت بني اميه را آرزو مي كردند و يكــي از خلفاي 
بني عباس، مهدي عباســي ناچار شد آشــكارا عليه معاويه و بني اميه 
موضع گيري كند. باري اينها عبرت تاريخ است. قرن ها پس از آنكه حضرت، 
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 بي ارزش تر است.«شاهد اين همه شكوه و جالل مادي 
و معنوي ايشان هستيم و كساني كه همه  چيز را قرباني قدرت و حكومت 

كردند؛ نام و نشان پسنديده اي 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 
حاجي ميرزايي، 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 به صورت 
حضوري برگزار شود؛ زيرا علت برگزاري حضوري آزمون ها اين است 
كه حقوق دانش آموزان رعايت شود؛ زيرا در هدايت تحصيلي و پذيرش 
در دانشــگاه ها تأثير گذار بوده و از اين جهت تأكيــد ما به برگزاري 
امتحانات حضوري است. حاجي ميرزايي گفت: نكته مهم من خطاب 
به خانواده هاي نگران اين اســت كه بدانند قطعاً ما بدون هماهنگي 
با ســتاد ملي مبارزه با كرونا كه موازين بهداشتي را رعايت مي كند، 
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 مي كنيم، 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 

از28 خرداد كه روز انتخابات است، امتحانات را به اتمام برسانيم.

نيايش در امامزاده صالح تجريش
بقعه متبرك امامزاده صالح)ع( نيز ازجمله اماكن مورد توجه مردم براي برگزاري آيين هاي مذهبي به ويژه در شمال تهران است. 
امسال هم به دليل برخورداري بقعه از فضاي باز، برگزاري مراسم شب قدر در دستور كار بود و تهراني ها 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 
نيز  قواعد و دستورالعمل هاي مبتني بر فاصله گذاري اجتماعي به دقت رعايت شده بود. باران رگباري شب نوزدهم  ماه مبارك 
رمضان در محوطه باز امامزاده سبب شد تا برخي به زير سايه بان هاي بزرگ حياط پناه ببرند و برخي ديگر هم كه بارش باران را 

پيش بيني كرده بودند، با چتر در اين مراسم حاضر شده بودند.
با اين حال اين رويداد جوي پيش بيني نشده، سبب نشد كه مردم و متوليان برگزاري مراسم قيد رعايت پروتكل هاي بهداشتي 

را بزنند و مراسم اگرچه در زمان محدودتر اما در همان فضاي باز ادامه پيدا كرد.
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 پس از راه اندازي اپليكيشن 
شبكه 

كالب هــاوس و اســتقبال اجتماعي
جهاني از اين پلتفرم صوتي، 
به تدريج ســاير پلتفرم ها هم بــه اين فكر 
افتادند كه از چنين قابليتي در اپليكيشن 
خــود بهــره بگيرنــد. ســرويس ويس 
تلگــرام،  در   )voice chat چــت)
اسپيســز)spaces( در توييتــر و رديت 
تــاك)Reddit talk( در رديــت، ازجمله 
تالش هايي هستند كه كاربران را به استفاده 
از اتاق هــاي گفت وگوي مجــازي ترغيب 
مي كنند. از ســوي ديگر، باوجــود اينكه 
 IOS كالب هاوس بــراي سيســتم عامل
توسعه يافته بود، اما عطش ايراني ها به گفت 
و شــنود، باعث شــد كه يك برنامه نويس 
ايراني، نســخه اندرويد اين اپليكيشــن را 
توســعه دهد تا اكثريــت قابل توجهي از 
ايرانيان كه از گوشي هاي اندرويد استفاده 
مي كنند، بتوانند از اين فضا بهره ببرند. حاال 
يكي از اپليكيشن هاي مشهور كه از سوي هر 
دو اپراتور مسلط كشــور حمايت مي شود، 
سرويس »اتاق هاي گفت وگوي صوتي« را در 
سوپر اپليكيشن خود راه اندازي كرده است. 
اين در حالي اســت كــه راه انــدازي اين 
ســرويس پس از آن صــورت گرفت كه از 
حدود يك ماه پيش، اپليكيشن كالب هاوس 
از ســوي 3اپراتور اصلي با اختالل شــديد 
روبه رو شد. به طوري كه هنوز كاربران اين 
اپراتورها بدون وي پي ان، امكان دسترسي به 
كالب هــاوس را ندارنــد. صرف نظــر از 
ماجراهايــي كه طي اين يك مــاه در مورد 
اختالل كالب هاوس شــاهد بوديم، به نظر 
مي رسد كه يك بار ديگر با معادل ايراني يك 

اپليكيشــن خارجــي روبه رو هســتيم. 
تجربه هاي گذشته نشــان داده  كه اگرچه 
ممكن اســت، در آغــاز راه انــدازي 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 پيام رســان 
تلگرام شــاهد بوديم. چندين پيام رســان 
ازجمله سروش و روبيكا به عنوان جانشين 
تلگرام توســعه يافتند و معرفي شدند، اما 
باوجود تبليغات گسترده و هزينه گزاف براي 
اين معادل  هاي 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 گفت وگو با همشــهري مي گويد: »اين 

اپليكيشــن جديد با تبليغات سنگيني كه 
انجام مي دهد و امكانات بسياري كه ايجاد 

كرده، به هر حال كاربران خود را دارد.«
آستركي معتقد است كه ايجاد اختالل در 
كالب هاوس از سوي اپراتورهاي مورد اشاره 
و در پي آن، راه اندازي سرويس »اتاق هاي 
گفت وگوي صوتي« يك »اقدام ضد رقابتي« 

به شمار مي آيد.
بنابراين اكنون پرسشــي كه ذهن مردم را 
به خود مشــغول كرده و در فضاي مجازي 
درباره آن صحبت مي شــود، اين است كه 
چرا كالب هاوس از سوي اين اپراتورها دچار 
اختالل مي شود و به فاصله كمتر از يك ماه، 
سرويسي مشــابه كالب هاوس  راه اندازي  

شده است.
اين كارشــناس فضاي مجازي در پاسخ به 
اين سؤال كه آيا با شــرايط جديد، امكان 
فيلترينگ كلي كالب هاوس قابل پيش  بيني 
اســت يا نه، مي  گويد: »بعد از انتخابات چه 
اصالح طلبان رأي بياورند و چه اصولگرايان، 
به احتمال زياد شــاهد فيلتر كالب هاوس 

خواهيم بود.«

ابتكار وزير در حفظ اينترنت
آستركي حفظ اينترنت در شرايط فعلي و 
در شكلي كه شاهد هســتيم را ابتكار وزير 

ارتباطات و فناوري اطالعات مي داند.
به گفتــه او، ابتــكارات آذري جهرمــي 
مجموعه اي از به كارگيــري ظرفيت هاي 
قانوني، مذاكره، تالش  هاي فني و تعامل با 

نهادها و دستگاه هاي مختلف است.
اين كارشــناس فضاي مجازي به حافظه 
مردم در مــورد اينترنت اشــاره مي كند و 
ادامه مي دهد: »االن مردم گاليه دارند كه 
سرعت اينترنت پايين اســت، درحالي كه 
پيش از سال 92 كيفيت اينترنت به مراتب 
در ســطح پايين تري قرار داشــت و مردم 
متأسفانه وضعيت و كيفيت اينترنت پيش 
از سال 92 را به خاطر ندارند.« آستركي به 
دوره اي اشــاره مي كند كه شاهد اختالل 
در وايبر بوديم و نتيجه اين شــد كه مردم 
از اين پيام رسان نااميد شــدند و به سمت 
تلگرام رفتند. او ادامه مي دهد: »اكنون هم 
به طور غيررسمي و بدون هيچ دستور قانوني 
شاهديم كه در كالب هاوس اختالل ايجاد 
مي كنند تا كاربران ريــزش كنند ؛ به اين 
اميد كه مردم به سمت سرويس »اتاق هاي 
گفت وگوي صوتي« جديد بروند.« او معتقد 
است كه هدف از اين بازي هم، نااميد كردن 
مردم از كالب هاوس است، اما تأكيد مي كند: 
»اين بــازي بي نتيجه اســت، چراكه اگر 
نتيجه مي داد، اكنون شــاهد حضور حدود 
40ميليون كاربر ايراني در تلگرام نبوديم.«

 اين تحليلگر شبكه هاي اجتماعي درنهايت 
مي گويد: »اگر تصــور مي كنيم كه فضاي 
اينترنــت با محصــوالت بومــي، پاك تر و 
قابل كنترل تر مي  شــود، تصور اشــتباهي 
اســت، همانطور كه اكنون به وضوح شاهد 

هستيم.«

 اپراتورهاي مسلط كشور كه وزارت ارتباطات مي گويد دست به اختالل عمدي در كالب هاوس زده اند، 
پلتفرم  مشابهي را رونمايي كردند

افزايش قيمــت اتريوم و 
رشد صعودي اين رمزارز رمزارز

در روزهايي كه بسياري 
ديگر از ارزهاي ديجيتال مطرح، روند 
نزولي را طي مي كردنــد، باعث ايجاد 
گمانه زني هاي 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 مي تواند پس از رسيدن به 
حــدود 2953دالر در روز يكشــنبه 
)ديروز( كه باالتريــن قيمت تاريخ اين 
رمزارز محسوب مي شــود، به 10هزار 
دالر نيز برسد. اين افزايش تقريبا 3برابري 
در آينده، در اصل مربوط مي شــود به 
پيش بيني يك شركت تحقيقاتي در اين 
بازار به نــام FundStrat.  به گزارش 
وب سايت كوين دســك، در پايان  ماه 
آوريل سال جاري ميالدي كه بيت كوين 
5درصد ســقوط را براي خود به ثبت 
رساند، اتريوم شاهد 40درصد افزايش 
ارزش بود. بــازار اتريوم طي هفته هاي 
اخير به تقريبــا 30درصد از بيت كوين 
رسيده اســت. در آخرين چرخه بازار، 
اتريوم توانست اين سطح را شكسته و تا 
80درصد ارزش بيت كوين پيش برود. 
از سوي ديگر به نظر مي رسد كه داستان 

ارزهاي ديجيتــال در حــال تغيير از 
بيت كوين به اتريوم و بخش هاي ديگر 
مانند DeFi )امور مالي غيرمتمركز( و 
معنايــي« »وب  پليكيشــن هاي   ا
)Web 3.0( است. يكي از داليل رشد 
صعودي اتريوم، برنامه هاي جديد مالي 
در شبكه اين رمزارز محسوب مي شود؛ 
برنامه هايي كه در حال توسعه هستند و 
در مقايسه با سال گذشته ميالدي رشد 
چشــمگيري هــم داشــته اند. طبق 
پيش بيني هــاي صورت گرفتــه اين 
برنامه ها، ارزشي تقريبا 3برابري براي 
اتريــوم در مقابــل بيت كويــن ايجاد 

مي كنند. 
شركت FundStrat در اين خصوص 
مي نويسد: »از نظر حسابداري ارزهاي 
ديجيتال، اين درست مثل يك شركتي 
اســت كه درآمد خود را از هزينه هاي 
عملياتي كمتر و به دست آوردن سودي 
كســب مي كند كه براي خريد سهام 
مجدد اســتفاده مي شــود. اين بدان 
معناست كه شــبكه مثل يك شركت 
زماني كه هزينه هاي توليــد اتريوم از 
پول هاي سوخت شــده حاصل از يك 
تورم كاهــش پيدا كند، ســود خواهد 
برد.« شــركت FundStrat همچنين 
انتظار دارد، بيت كوين در ســال جاري 
ميالدي به 100هزار دالر و كل ارزش 
بــازار ارزهاي ديجيتال بــه 5تريليون 

دالر برسد.

 پيش بيني رسيدن قيمت اتريوم 
به 10هزار دالر 

برآورد يك شركت تحقيقاتي بازار رمزارزها، از صعود چشمگير 
بيت كوين و اتريوم تا پايان سال خبر مي دهد

بومی سازی کالب هاوس بعد از اختالل در اینترنت

عمادالدين قاسمی پناه
خبر نگار

جهان استارت آپي

معرفي برندگان جايزه تبديل 
دي اكسيدكربن

 مسابقه 6ســاله براي خاتمه دادن به انتشــار دي اكسيدكربن 
از نيروگاه هــا و تبديل آنها به محصوالت مفيد با شناخته شــدن 
برندگاني كه با فناوري هاي شان قول داده اند، ردپاي محيطي بتن 
را كاهش دهند، به پايان رســيد. به گزارش وب سايت نيواطلس، 
جايزه »ايكس كربن« )Carbon XPrize( به ارزش 20ميليون 
دالر به 2تيم از آمريكاي شــمالي اعطا شــد؛ تيم هايي كه نشان 
دادند چگونــه روش هاي آنهــا مي تواند مقدار قابــل توجهي از 
دي اكســيدكربن را حذف كند و بتني توليد كند كه عملكردي 
برابر يا حتي بهتر از نمونه هاي معمول و ســنتي آن داشته باشد. 
جايزه ايكس كربن در سال2016و با حضور نزديك به 50تيم از 
سراسر جهان آغاز به كار كرد كه در ســال2018تعداد تيم ها به 

10نامزد نهايي كاهش پيدا كرد. ســپس اين تيم ها آماده شدند 
تا فناوري هاي خود را در نيروگاه هاي زغال سنگ در وايومينگ يا 
يك نيروگاه طبيعي گازسوز در كلگري كانادا به نمايش گذاشته و 
رويكردهاي خود را در محيط هاي صنعتي نشان دهند. برندگان 
پس از تبديل بيشتر دي اكسيدكربن به محصولي با باالترين ارزش 
و حداقل استفاده از ردپاي دي اكسيدكربن، زمين، آب و انرژي، 
در هر دو مكان توانســتند جايزه را از آن خود كنند. استارت آپ 
كانادايــي CarbonCure Technologies جايزه 7ميليون و 
500هزار دالر در مســابقه كلگري را از آن خود كرد. روش اين 
استارت آپ شامل تزريق مقدار بسيار خاصي از دي اكسيدكربن 
گرفته شده به سيستم احيا كننده يك كارخانه بتن است؛ جايي كه 
با يون هاي كلسيم در سيمان واكنش مي دهد و يك ماده معدني 
نانو را ايجاد مي كند كه مي تواند در مخلوط هاي بتن قرار بگيرد و 
مقاومت فشاري آن را تا 10درصد افزايش دهد. سخت افزارهاي 
الزم را مي توان در يك جلسه به كارخانه هاي موجود بتن سازي 
برد و نصب كرد. به لطف دســتورالعمل ابداعي اين استارت آپ 
كانادايي، بتن را مي توان با آب شــيرين و دفع مواد زائد جامد و 
مهم تر از همه، ســيمان كمتري توليد كــرد. بدين ترتيب انرژي 
كمتري براي توليد نياز است، چرا كه در اينجا ديگر به دماي بسيار 

باال احتياجي نخواهد بود.
در كنــار اين اســتارت آپ كانادايي يك تيم ديگر نيز توانســت 
جايزه ايكس كربن را با فناوري پيشــنهادي خود فتح كند. تيم 
»كربن بيلت« )CarbonBuilt( از دانشگاه كاليفرنيا لس آنجلس 
فناوري را ارائه كرد كه براســاس آن دي اكسيدكربن از دودكش 
نيروگاه ها يا كارخانه هاي سيمان گرفته و به طور مستقيم به بتن 
تزريق مي شود. مخلوطي كه در آن تبديل و به طور دائمي ذخيره 
مي شود. تيم كربن بيلت درباره سيستم كاري اش مي گويد:»اين 
روش باعث كاهــش بيش از 50درصد اثر كربن بتن مي شــود و 
ميزان ســيمان پرتلند معمولي مورد نياز را بين 60تا 90درصد 
كاهش مي دهد. در عين حال، اين بتن به اندازه بتن سنتي مقاوم 
و سرسخت است و به صورت بلوك هاي گوناگون ساخته مي شود 
كه هر يــك از آنها حدود 340گرم دي اكســيدكربن را به عنوان 
بخشــي از نمايش نهايي تيم در سال گذشــته ذخيره مي كند. 
اين فنــاوري همچنين نشــان داد كه مي توانــد 135كيلوگرم 
دي اكسيدكربن را در 24ساعت مصرف كند. مارسيوس اكستاوور، 
معاون امور آب و هوا و انرژي جايزه ايكــس نيز مي گويد: »بتن 
يكي از فراوان ترين مواد در جهان است و يك مرز مهم در مبارزه 
با تغييرات اقليمي محسوب مي شود. توليد سيمان پرتلند، ماده 
اصلي اتصال دهنده بتن كه به آن قدرت مي دهد، تقريبا 7درصد از 
انتشار دي اكسيدكربن در جهان را تشكيل مي دهد. بتن همچنين 
ماده اي است كه مي توان به راحتي با استفاده از دي اكسيدكربن 
به عنوان ورودي ساخته شــود كه تيم هاي برنده آن را به وضوح 

نشان دادند.«

شركت فضايي خصوصي اسپيس ايكس متعلق 
به ثروتمند معروف، ايالن ماسك، موفق شد فضا

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-2 بودند 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 بين المللي 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 باز مي گرداند. به اين ترتيب طوالني ترين پرواز 
فضايي انسان با يك فضاپيماي آمريكايي در تاريخ نيز به ثبت 

رسيد. ركورد قبلي با 84 روز به سال 1974 برمي گردد.
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 كنترل كننــدگان ماموريت در زمان 
فرود فضانوردان بــه آنها اينگونه خوشــامد گفت: از طرف 
ناسا و تيم اسپيس ايكس بازگشت شــما را به سياره زمين 

خوشــامد مي گوييم. 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 بين المللي 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 مي تواند 
ماموريت هايي 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 

بين المللي رفتند.

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

كه در اين بين 2ماموريت هم با هم تداخل داشــتند. استيو 
جورچيك، سرپرست ناسا، پس از پرتاب Crew-2 گفته بود: 
اين پرتاب بسياري از نقاط عطف مهم را نشان مي دهد و براي 
رسيدن به تعداد منظم پرتاب خدمه به ايستگاه بين المللي 
و بازگشت آنها بسيار مهم اســت. آنچه ما در ايستگا فضايي 
بين المللي انجــام مي دهيم نه تنها 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. به گفته 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 مي شود كه 
فرود در تاريكي به نفع خدمه باشــد: وقتي همه گزينه ها را 
سنجيديم، به نظر رسيد كه بهترين زمان براي بازگشت به 
خانه، در تاريكي و بامداد اســت. يكي از مزاياي فرود شبانه 
مي تواند 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 Resilience را براي آن انتخاب كرده بودند 
به منطقه كيــپ كانــاورال برمي گردد تا براي نخســتين 
ماموريت خصوصي تاريخ اســپيس ايكس كه قرار است در 
سپتامبرانجام شود، بازسازي شود. اين شركت همچنين قرار 
است در ماه 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، 
اسپيس ايكس يكي از كپسول هاي كرودراگون را به همراه 

4فضانورد ديگر به ايستگاه فضايي بين المللي منتقل كرد.

بازگشت موفقيت آميز فضايي 
با كپسول اسپيس ايكس 

براي نخستين بار در 52 سال گذشته، بازگشت 
فضانوردان از ايستگاه فضايي هنگام تاريكي شب 

صورت گرفت و يك شركت خصوصي توانست آنها را 
به سالمت به زمين برساند 
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خبرها حكایت از بحرانی شــدن پاندمی كرونا 
دارد؛ نه فقط در ایران كه در كشــورهای دیگر 
هم چنین وضعیتی حاكم اســت. با جهش های 
جدید ویروس، نگرانی از بی اثری واكسن های 
تولید شده و شیوع بیشــتر ویروس و افزایش 
آمار مرگ ها، باالتر رفته است. اواخر فروردین 
امسال، سازمان بهداشت جهانی اعالم كرد تا 
پایان همه گیری كرونا فاصله زیادی وجود دارد 
چرا كه ویروس جهش های جدیدی داشــته و 
به ســرعت در حال انتقال از كشوری به كشور 
دیگر است. با این همه همین سازمان پیش بینی 
كرد كه همه گیری در اوایل سال 2022به پایان 
می رسد، درحالی كه تنها حدود 7 ماه به آغاز سال 
جدید میالدی مانده و بسیاری از كشورها هنوز 
در صف خرید واكسن نشسته اند. بنابراین به گفته 
مسعود یونسیان، متخصص اپیدمیولوژی و استاد 
دانشگاه علوم پزشكی تهران، حداقل برای ایران، 
فاصله زیادی تا ایمن شــدن جمعیت و پایان 
همه گیری وجــود دارد. ماجرای ایمنی جمعی 
با انتشار بیشــتر ویروس در جامعه، موضوعی 
است كه از ابتدای شیوع كرونا مطرح می شد اما 
از آن به عنوان یك سناریوی منسوخ شده یاد 
می كردند، با این حال، با گسترش هر چه بیشتر 
ویروس، در نبود داروی قطعــی و محدودیت 
واكسیناسیون، شائبه هایی مبنی بر حركت به 
سمت ایمنی جمعی به همان شیوه قدیمی مطرح 
می شود. اما یونسیان در گفت وگو با همشهری 
این موضوع را رد می كند و می گوید با توجه به 
جهش ویروس و ایمن نشــدن تمام مبتالیان، 

نمی توان از این طریق به ایمنی رسید.

چه زمانی می توان گفت یك جمعیت به ایمنی 
جمعی در برابر ویروس رسیده اند؟

به طور كلی، در هیچ جای دنیا، از اســتراتژی آزاد 
گذاشــتن ابتالی مردم برای مصونیت شان در برابر 
پاندمی كوويد- 19استفاده نشــده است.البته در 
ابتدای شــیوع، در سوئد و انگلســتان از اين شیوه 
اشتباه استفاده شد كه بالفاصله از مردم عذرخواهی 
كردند و دولت ها مانــع از ادامه اين روند شــدند. 
بنابراين مفهوم ايمنی جمعی به عنوان يك استراتژی 
فقط با واكسیناسیون قابل اجرا و پذيرفتنی است. هر 

چند در گذشته از اين شیوه استفاده می شد.
هم اكنون بیش از 14 ماه از شــیوع ویروس در 
كشور می گذرد، به اعتقاد شــما ابتالی افراد، 

توانسته تا حدودی ایمنی جمعی ایجاد كند؟
به هر حال اينكه در پاندمی، عده ای به ناچار مبتال 
شوند و در برابر بیماری به مصونیت برسند، موضوعی 
اجتناب ناپذير است، هر چند كه دولت ها اين اجازه را 
ندارند كه در پیشگیری از شیوع مداخله ای نكنند و 
بگذارند مردم از طريق ايمنی جمعی، مصونیت پیدا 
كنند. اما شــايد به داليلی مثل ناتوانی در مديريت 
درست اپیدمی، در بعضی كشورها اين اتفاق افتاده 
باشد. نمونه بارز آن، كشور برزيل است كه اقدامات 
الزم برای مهار بیماری انجام نداد و اجازه داد درصد 

بااليی از جامعه درگیر كرونا شوند.
با این توضیحات به طور كلی چطور باید در برابر 
ویروس كرونا به ایمنی رســید؟ واكسن چقدر 

می تواند تأثیر گذار باشد؟
برای رسیدن به ايمنی جمعی، ويروس نبايد تغییر 
ماهیت بدهد؛ تغییر ماهیــت ويروس، اغلب زمانی 
اتفاق می افتد كه تكثیر و انتقــال آن به افراد ديگر 
باال باشد و با مديريت نادرست بیماری و رها كردن 

حتی اگــر 60درصــد جامعــه هم بیمار شــده باشــند، بــه اين 
معنی نیســت كه اين تعــداد در برابر ويــروس، مصــون مانده اند

همشــهری در گفت وگو با متخصــص اپیدمیولــوژی ابهامات ايمنی 
جمعی و تأثیرگذاری واكســن بر ســو ش های ويروس را بررسی كرد

جهش يافته، دوباره با افزايــش ابتال و مرگ مواجه 
شديم. هر چند كه ترددهای بســیار، تجمع ها و... 
كمك زيادی به سرعت گرفتن روند شیوع كرد. بر 
همین اساس بايد سرعت واكسیناسیون در كشور 
بسیار باال باشد و اولويت اصلی كشور عالوه بر رعايت 
اقدامات بهداشتی پیشــگیرانه ديگر، تهیه و تزريق 
واكسن باشد. بايد به اين موضوع هم توجه كرد كه در 
نبود داروی مؤثر، طوالنی شدن اقدامات پیشگیری، 
منجر به خستگی مردم می شــود بنابراين تنها راه 
مقابله با بیماری، واكسیناسیون است. اما از آنجايی 
كه ويروس جهش پیدا می كند، بايد اصول بهداشتی 

هم رعايت شود.
بسیار صحبت از ایجاد ایمنی با واكسیناسیون 
می شود اما با جهش های جدید، ابهاماتی درباره 
اثرگذاری این واكسن ها مطرح شده، چقدر این 

موضوع درست است؟
توجه داشته باشیم واريانت های جديد منجر به ايجاد 
پديده »فرار واكسن« شده است؛ يعنی واكسنی كه 
برای ويروس ووهان ساخته شده، ايمنی و پوشش 
كاملی برای ويروس برزيلی، هندی و آفريقايی ندارد. 
ممكن است بعدا الزم باشد دوز يادآوری تولید شود و 
در برنامه پیگیری واكسیناسیون درنظر گرفته شود. 
فراموش نكنیم وقتی درصد بااليی از جامعه در اسرع 
وقت واكسینه شوند، نه تنها احتمال ابتالی اين گروه 
به شــدت كاهش پیدا می كند، بلكه درصد ديگری 
از افرادی كه واكسینه نشــده اند هم از اين طريق 
محافظت می شوند. بنابراين با كاهش میزان انتقال، 
شانس جهش هم كمتر می شود. بنابراين طبیعتا اين 
مشكل خودبه خود به ســمت محدود شدن قدرت 

سرايت ويروس حركت می كند.
در نبود واكســن، در هر پیك باید درصد قابل 
توجهی از مردم مبتال شوند تا ایمنی ایجاد شود؟

توجه داشته باشــیم قرار نیست در هر پیكی، 60تا 
70درصد مردم مبتال شــوند تا ايمن شــوند. اگر 
ايمنی حاصل از ابتال پايدار باشــد از ابتدای شیوع 
تاكنون هم اگر 60تا 70درصد مبتال شــده باشند، 
ايمنی ايجاد می شود. اما در ارتباط با كرونا 3مسئله 
مطرح است، يكی اينكه بايد پس از ابتال ايمنی ايجاد 
شود و دوم اينكه، ايمنی پايدار باشد. همچنین نبايد 
ويروس تغییر ماهیت دهد. نكته ای كه وجود دارد 
اين است كه مشخص نیســت میزان پايداری آنتی 
بادی در بدن چقدر است و برای پاسخ به اين سؤال، 
بايد مدت زمان بیشــتری از ابتال بگذرد. بنابراين 
حتی اگر 60درصد جامعه هم بیمار شــده باشند، 
به اين معنی نیست كه اين تعداد در برابر ويروس، 

مصون مانده اند.
چرا بیماران ممكن است دوباره مبتال شوند؟

ابتال به بیماری كرونا در بعضی افراد احتماال باعث 
ايجاد پادتن يا ايمنی ســلولی در آنها نمی شود، از 
ســوی ديگر، تمام پادتن ها هم ماهیت پیشگیرانه 
ندارند. بعضی از آنها تنها ماهیت »نشان دادن تماس 
بدن با ويروس« را دارند يا فقط تب ناشــی از ورود 
عفونت به بدن را نشان می دهند. اما بعضی پادتن ها 
خنثی كننده هســتند، يعنی میكروب و ويروس را 
هم می توانند از بین ببرنــد. بنابراين علت ابتالی 
مجدد در افــرادی كه دوبار يا حتی بیشــتر به اين 
بیماری مبتال شده اند اين است كه يا سیستم ايمنی 
آنها به اندازه كافی تحريك نشده، يا مصونیت ايجاد 
شده اما در طول زمان كمرنگ شده و ممكن است 
ويروس جديد تفاوت زيادی با ويروس قبلی داشته 
به همین دلیل آنتی بادی نتوانســته ويروس جديد 

را خنثی كند.

آن، انتشار وسیعی رخ دهد. ممكن است تغییرات در 
ويروس جهش يافته آن قدر زياد باشد كه مصونیت 
ناشی از ابتال به اندازه سابق وجود نداشته باشد. در 
مورد ويروس كرونا بايد گفت با حدود هزاران جهشی 
كه تا به حال داشته، تغییر ماهیت جدی كه منجر 
به خنثی ســازی كامل ايمنی حاصل از ابتال شده 
باشد، مشاهده نشده است. همچنین بعضی از اين 
جهش ها آن قدر خفیــف بوده اند كه منجر به تغییر 
در عملكرد ويروس نشده اند. اما جهش های مهمی 
مثل انگلیسی، آفريقايی يا برزيلی و هندی، می توانند 
منجر به افزايش سرايت شوند. برخی از واريانت ها از 
نظر ساختاری نســبت به واريانت چینی، تغییرات 
نسبتا عمده ای داشته اند به گونه ای كه سبب ابتالی 
دوباره افراد شــده اند. بايد به اين موضوع هم توجه 
داشت كه ايجاد ايمنی يا ايمن نشدن، متعاقب ابتال 
به بیماری پديده صفر و صد يا سفید و سیاه مطلق 

نیســت كه بتوان درباره آن نظر قطعی داد. هرچه 
تغییرات ويروس بیشتر باشد، سطح ايمنی افرادی 
كه قبال به بیماری مبتال شــده اند، كمتر می شود. 
درباره تأثیرگذاری واكســن هم بايد گفت كه قطعا 
می تواند ايمنی ايجاد كند. شواهد و تحقیقات نشان 
می دهد كه واكســن ها مؤثر هســتند، مثال همین 
واكسیناســیون توانســته بیماری را در انگلستان 
كنترل كند. اين در حالی است كه هنوز تمام افراد 
دوز دوم را نگرفته اند. هر قــدر درصد ايمنی باالتر 
برود، به پديده ايمنی جمعی هم نزديك تر می شويم.
در مورد ایران چه بــرآوردی از ایمنی جمعی با 

واكسن دارید؟
هم اكنون و در شرايطی كه در ايران هنوز حتی برای 
بخش قابل مالحظه ای از جمعیت، واكســن تامین 
نشده و فاصله زيادی با واكسیناسیون عمومی وجود 
دارد، خیلی زود است منتظر نتايج واكسیناسیون 

باشیم. شايد يكی از داليلی كه قبل از ورود ويروس 
انگلیسی سرايت بیماری تا حدودی كمتر شده بود، 
مبتال شدن حدود 20تا 30درصد مردم به كرونا بود 
كه منجر به ايجاد مصونیت شــد و سرعت بیماری 
بعد از پیك سوم را متوقف كرد. اما با ورود ويروس 

ایمنی جمعی بدون 
 یكتا فراهانی واکسیناسیون امکان پذیر نیست

خبرنگار

  در شرايطی كه در ايران هنوز حتی 
برای بخــش قابل مالحظــه ای از 
جمعیت، واكسن تامین نشده و فاصله 
زيادی با واكسیناسیون عمومی وجود 
دارد، خیلی زود است كه منتظر نتايج 

واكسیناسیون باشیم

 آرزو امیرخانی/ خبرنگار: 14 ماه پیش كه پای 
ويروس كرونا به مرزهــای ايران رســید، ايرانیان، 
شرايط مشابهی با مردم كشــورهای درگیر ويروس 
داشتند. آن زمان همه مسافران يك كشتی بوديم و 
شیوع ويروس، رنج و درد كمتری برای همه داشت. 
حاال اما با گذشت بیش از يك ســال، با وخیم شدن 
دوباره اوضاع، در شــرايطی كه هنوز واكسیناسیون 
عمومی شروع نشده و داروی مؤثری هم تولید نشده، 
ايرانیان، بیش از گذشــته خود را محبوس در دايره 
كوچكی می بینند كه به اين زودی ها هم راه فراری 
نخواهند داشــت. پیك چهارم مدتی است كه شروع 
شده و دوباره كالنشــهرها را به وضعیت پايیز سال 
گذشته برگردانده است. كركره های مغازه ها بار ديگر 
پايین رفته، كسب وكارها مختل شده و مردم نگران 
از جهش های جديد ويروس اند. خبرها هم نشــان 
از خســتگی و ناتوانی كادر درمــان در برابر افزايش 
چندبرابری بیماران می دهد. اين در حالی است كه 
تاب آوری جامعه بدون داشتن چشم انداز امیدبخشی 
به آينده به شــدت كاهش يافته اســت. با ادامه دار 
بودن پیك چهــارم بیمــاری، در وضعیتی كه مردم 
چشــم اندازی از آينده ندارند و نمی دانند در جنگ 
نابرابر با كرونا، برنده يا بازنده میدان  هستند، سردرگم 

شده اند و تاب آوری شان پايین رفته است.

توان اجتماعی و اقتصادی مردم كم شده
امان اهلل قرايی مقدم جامعه شناس است و در تحلیل 
شرايط فعلی جامعه در دور سوم قرنطینه ها بر ايجاد 
امید در جامعه تأكید می كند و به همشهری می گويد: 
»تــاب آوری در يك جامعــه ابعاد مختلفــی دارد. 
مهم ترين بعد آن برنامه ريــزی حاكمیت  و دولت ها 
در ايجاد اعتماد و امید اســت. وقتی امید به بهبود 
شرايط و شفافیت در برنامه های عملی   وجود داشته 

باشد امید به بهبود و به همان اندازه انگیزه همكاری 
در مردم رشد خواهد كرد.« به گفته او، جامعه ايرانی 
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 اين جامعه شناس به آن اشاره می كند: 
»اين سرخوردگی و ناامیدی در بسیاری از جنبه ها 
تولید خشم می كند و خشم، خشونت می زايد. به اين 
ترتیب چرخه خشونت از نهاد خانواده به جامعه تسری 
پیدا می كند. افزايش خشــونت نه تنها سرمايه های 
مهم اجتماعی مثل امید و امنیــت را از بین می برد، 
به لحاظ فیزيكی هم آمار بزه و جرم و جنايت را باال 
می برد.« به گفته قرايی مقدم، در چنین شرايطی روح 
جمعی كه مثل اكســیژن برای بقای جامعه حیاتی 
و الزم اســت و پیوندهای محكمی را ايجاد می كند 
دچار فروپاشیدگی می شود. اين جامعه شناس تأكید 
می كند كه درصورت ادامه اين روند بدون اقدام جدی 
و عملــی حاكمیت، به طور حتم شــاهد اعتراضاتی 
خواهیم بود. توان اجتماعــی و اقتصادی مردم رو به 
كاهش گذاشته اســت. وقتی شرايط قرنطینه بدون 
همدلی و مســاعدت های دولتی برقرار می شــود، 
مردمی كه درگیر معاش خود هستند نه تنها با شرايط 
قرنطینه همراه نمی شوند و تمكین نخواهند كرد بلكه 
موج اعتراضات هم گسترده خواهد شد. او به خاموشی 
بدنه اصلی اقتصاد كشور اشاره می كند: »به هر حال 
بازار در جامعه ايرانی بدنه اصلی اقتصاد كشور است. 
وقتی بازار تعطیل می شــود بدنه اصلی اقتصاد رو به 
خاموشی می گذارد و اين به خودی خود نشانه های 

واضحی از اعالم نارضايتی در پی خواهد داشت.«
نیره توكلی، جامعه شناس هم در اين باره به همشهری 
می گويد: »ما بیشــتر از هر موضــوع ديگری نیاز به 
اعتماد عمومی داريم. اين نیازی است كه در شرايط 

فعلی بايد با فوريت به آن توجه و برای رسیدن به آن 
اقدام عملی انجام شود. سوءمديريت ها موجب از بین 
رفتن اعتماد عمومی در جامعه شده است. نبود اعتماد 
ناامیدی و بی انگیزگی را به دنبال می آورد.« به گفته 
او، در بحــران كرونا به ويژه موج چهارم، مســئوالن 
می توانستند با برنامه ريزی بموقع و اقدامات مؤثر قبل 
از سال نو از شروع موج و احتمال قرنطینه جلوگیری 

كنند اما از زير بار مسئولیت آن شانه خالی كردند.

خستگی، فرسودگی و انكار
سر باز زدن افراد در رعايت انواع و اقسام پروتكل های 
بهداشتی و رعايت فاصله های اجتماعی، نشانه های 
واضحی از خستگی و فرسودگی مردم در موج چهارم 
كرونا است. امیرحسین جاللی، روانپزشك در توضیح 
اين شرايط می گويد: »فرسودگی، خستگی و كاهش 
سطح تاب آوری و تحمل مردم در شرايط قرنطینه و 
رعايت انواع پروتكل های بهداشتی و...  نتیجه پیك 
چهارم است. يك كشــاورز ســختی كار را به جان 
می خرد، ماه ها انتظار می كشــد، بی خوابی را تحمل 
می كند به اين امید كه سرانجام محصولی را ببیند. 
مردم وقتی بعد از تحمل شرايط سخت قرنطینه هیچ 
نتیجه و محصولی جز آمار فزاينده مرگ ومیر و اعمال 
دوباره محدوديت ها نمی بینند به طور طبیعی دچار 
خشم و اضطراب می شوند. خشم احساسی است كه 
گاهی ما به جای منابع بیرونی آن را متوجه خودمان 
می كنیم و دست به انكار می زنیم.« به گفته او، انسان 
در شرايط فشار بیش  از اندازه، دست به انكار می زند. 
مثل همین شــرايطی كه تعداد فوتی های روزانه را 
ناديده بگیريم و زندگی عادی را ادامه دهیم. افراد در 
برابر يك بار مرگ و يك بار شــیون پذيرش بیشتری 
دارند تا مرگ وشــیونی كه قرار است به طور دائمی 
اتفاق بیفتد. او در ادامه توضیح می دهد: »شايد يكی 

از اقدامات مؤثر همین باشد كه رسانه ها انگشت اتهام 
را از سوی مردم بردارند. حتی پیام »مردم دولت ها را 
رهاكنید و برای مراقبت از خود به فكر باشید« هم به 
ضد خودش تبديل شده است. در واقع رسانه ها در اين 
شرايط بايد بیشتر يقه دولت ها را بگیرند و در كنار آن 

به مردم پیشنهاد بدهند.«
اما آيا اين بــاور عمومی 
كه چشــم اندازی برای 
عبور از اين بحران وجود 
ندارد می تواند ما را از اين 
طوفان به ساحل سالمت 
برساند؟ اين روانپزشك 
در پاســخ به اين سؤال 
می گويــد: »اگــر پیك 
پنجمی در پايیز داشته 
باشــیم، به خصوص كه 
شــرايط اقتصــادی هم 
چشــم انداز امیدبخشی 
ندارد، بايد منتظر عواقب 
بل پیش بینــی  قا غیر
باشــیم.« جاللی اضافه 

می كند: »در شــرايطی كه حاكمیت بايد مسئولیت 
خود را در قبال مردم انجام دهد بــه داليل واهی از 
زير بار مسئولیت آن شــانه خالی می كند. نمی توان 
انتظار داشت كه جامعه واكنش های اعتراضی نداشته 
باشد. شــرايط قرنطینه باعث به هم خوردن روتین 
و نظم همیشگی زندگی ها شده اســت. ماندگاری 
طوالنی مــدت در خانــه، از دســت دادن فرصت 
ديد و بازديدها، دورهمی ها و سفرها، همه اين عوامل 
زمینه بروز افســردگی و انواع بیماری ها و اختالالت 

روانی را ايجاد كرده است.«

نبود نسخه ای برای مدیریت مشكالت روانی در 
دوره بحران 

ناصر قاســم زاده، دبیر انجمن حمايت از ســالمت 
روان جامعه نیز در تشــريح وضعیت به همشــهری 
می  گويد: »حلقه گمشده اعتماد عمومی است. اگر 
در جوامع توســعه يافته اجرای قرنطینه با حمايت و 
همراهی مردم با اين شرايط همراه است، مهم ترين 

دلیل آن اعتماد سازی  حكومت ها و همراهی با مردم 
در حل مشــكالت و عبور از بحران هاســت.« دبیر 
انجمن حمايت از ســالمت روان جامعه بی نظمی و 
به هم ريختن روتین زندگی و زيســت مشــترك در 
كنار هم طی مــدت زمان طوالنی، بدون داشــتن 
زمان هايی برای تفريح، دورهمی، سفر و... را از عوامل 
مهم بــروز بســیاری از 
اختالالت روانی می داند: 
» ما در عصر كرونا به طور 
محسوسی شاهد افزايش 
اختالفــات زناشــويی، 
افســردگی، اضطــراب 
و وسواس هســتیم اما از 
آنجا كه سیســتم مدونی 
بــرای بررســی و تهیه و 
تدوين آمــار نداريم تنها 
بايد به مراجعات كلینیكی 
بســنده كنیم.« به گفته 
او، بخــش قابل توجهی از 
جامعه مــا دانش آموزان 
و  كــودكان  هســتند. 
نوجوانانــی كه بیش از يك ســال اســت در جامعه 
همساالن خود حضور ندارند، بازی نمی كنند، آموزش 
حضوری ندارند و شــادابی الزم را از دست داده اند. 
خانه هايی كه تبديل به مدرسه شده و پدر و مادرهايی 
كه عالوه بر نقش والدگری نقش معلم را هم به عهده 
دارند. او از نبود نسخه واحدی برای مديريت مشكالت 
روحی و روانی مردم در شرايط بحرانی، انتقاد می كند 
و می گويد:» متولیان بسیاری در موضوع بهداشت و 
ســالمت روان وجود دارند اما اقدام مؤثری تاكنون 
در اين زمینه صورت نگرفته است. بايد تصدی گری 
دولت را در ايــن زمینه كم كرد و دســت نهادهای 
مردمی را باز گذاشت تا كارشناسان و متخصصان با 
نظارت های دولت دستورالعمل واحدی را تهیه و به 

مردم ارائه كنند.«

 ظهور روابط مجازی 
آمارهای رسمی و غیررسمی موجود نشان از افزايش 
بروز مشكالت خانوادگی، طالق و... در دوران كرونا 

دارد. محمدرضا رجبی شكیب پزشك و زوج درمانگر 
در اين باره به همشــهری می گويد: » تعادل ما در 
روابط اجتماعی دچار آسیب شده است. ما در دوران 
كرونا با افرادی كه زمان كمتری را با آنها ســپری 
می كرديم، زمان بیشتری می گذرانیم و با افرادی 
كه زمان طوالنی تــری در ارتباط بوديم مثل حلقه 
همكاران زمان كمتری را گذرانديم. اين فاصله حتی 
از نظر فیزيكی هم بايد در تعادل قرار بگیرد تا آرامش 
روانی انســان برقرار شــود. ما در روابط اجتماعی 
به دنبال حفظ اين تعادل و كسب آرامش هستیم. 
قرنطینه باعث شده اين تعادل دچار بی نظمی شود 
و به همان نسبت سطح تعارض و اصطكاك افراد هم 
افزايش يافته است.« رجبی شكیب ادامه می دهد: 
»افزايش ســطح تعارضات فقط با درنظر گرفتن 
افزايش مراجعات كلینیكی نیست. در همه كشورها 
از جمله چین و انگلستان آمار طالق افزايش پیدا 
كرده است. در اين رابطه بايد فاكتورهای اقتصادی 
را هم در باال رفتن آمار طالق در نظر گرفت كه در 
دوران قرنطینه به شــكل محسوسی افزايش پیدا 
كرده و زوج ها را به ســوی جدايی سوق می دهد.« 
به گفته او عامل مهم ديگر در روند افزايشــی اين 
آمار، میزان حمايت شبكه های فامیلی و اجتماعی 
بوده است كه در دوران كرونا از دست رفته و همین 
عامل هم تاب آوری افراد را كم و كمتر می كند. اين 
زوج درمانگر با اشاره به افزايش بروز خشونت های 
خانگی توضیح می دهــد: » نكته ديگــر افزايش 
سطح خشونت خانگی است. يكی از عوامل افزايش 
خشونت ها بار سنگینی است كه روی دوش مادران 
در دوران كرونا گذاشته شده است. تعطیلی مدارس 
و آموزش آناليــن اين اســترس را افزايش داده و 
امكان بروز خشم و خشونت يا سوءرفتارها را بیشتر 
كرده اســت، از ســوی ديگر روابط فرازناشويی يا 
همان خیانت هايی كه در بستر فضای مجازی اتفاق 
می افتد افزايش پیدا كرده اســت. در شرايط كرونا 
و قرنطینه افراد زمان بیشــتری را با وسايل ارتباط 
جمعی در فضای مجازی و آنالين سپری می كنند 
و به همان میزان ظهور روابط مجازی كه موازی با 
رابطه زناشويی است نیز بستر آماده ای پیدا كرده 

است.« 

گزارش همشهری از تأثیرات روانی و اجتماعی ناشی از تداوم همه گیری ویروس كرونا در پیك چهارم بیماری

وح جمعی در تداوم شیوع وپاشی ر فر
 

   امیر حسین جاللی، روانپزشک: وقتی مردم بعد از تحمل شرایط سخت قرنطینه هیچ نتیجه و محصولی جز آمار فزاینده 
مرگ ومیر و اعمال دوباره محدودیت ها، نمی بینند به طور طبیعی دچار خشم و اضطراب می شوند

ناصر قاسم زاده دبیر انجمن حمايت 
از ســالمت روان جامعه : ما در عصر 
كرونا به طور محسوسی شاهد افزايش 
اختالفات زناشــويی، افســردگی، 
اضطراب و وسواس هســتیم اما از 
آنجا كه سیستم مدونی برای بررسی 
و تهیه و تدوين آمار نداريم تنها بايد 

به مراجعات كلینیكی بسنده كنیم

 ورود محموله 
يك میلیون دوزي واكسن كرونا 

از سوي هالل احمر
محموله يك میلیون دوزي واكسن كرونا از سوي هالل 
احمر ديروز وارد كشور شد. محمدحسن قوسیان مقدم 
در توضیح بیشتر به ايسنا گفت:» اين محموله واكسن، 
به وزارت بهداشت تحويل داده خواهد شد.« او با اشاره 
به ســختي هاي تهیه و خريد واكســن از كشورهاي 
خارجي گفت: »با توجه به شرايط موجود امكان تهیه 
واكسن بسیار دشوار است. با وجود اين جمعیت هالل 
احمر پیگیري هاي ويژه اي را براي تهیه واكسن انجام 
داده و انجام خواهد داد« قوســیان گفت:»پول يك 
میلیون دوز واكســن كرونا از ســوي جمعیت هالل 
احمر پرداخت شــده و هم اكنون اينطور نیست كه 
هــالل احمر پولي داده باشــد اما واكســني تحويل 

نگرفته باشد.«

 آغاز واكسیناسیون 
جمعیت عمومي از مهرماه

معاون بهداشت وزارت بهداشــت از آغاز فاز چهارم 
و عمومي واكسیناســیون علیه كرونا در كشــور با 
جمعیتي حدود 40 میلیون نفــر از مهرماه خبر داد. 
به گزارش ايسنا، علیرضا رئیسي توضیح داد: »تا آن 
زمان، حجم قابل توجهي از واكسن هاي داخلي، در 
اختیار ما قرار دارد و گروه هدف ما در فاز 4 حدود 40 
میلیون نفر هســتند و در اين فاز، تمام توان بسیج، 
هالل احمر و وزارت بهداشت بايد به كار گرفته شود. 
شايد كمي دير نسبت به كشــورهاي پیشرفته دنیا 
واكسیناسیون را به خاطر بدعهدي هاي شركت هاي 
ســازنده آغاز كرديم، امــا مطمئن باشــید يكي از 
نخستین كشورهايي هســتیم كه واكسیناسیون را 

به پايان مي رسانیم.« 

8500تخت بیمارستاني تهران 
در اختیار بیماران كرونايي

معاون درمان ســتاد مقابله با كروناي استان تهران با 
اشــاره به اينكه هنوز در قله پیك چهارم قرار داريم 
گفت: »هم اكنــون 8 هزار و 500 تخــت از 10 هزار 
تختي كه در اســتان تهران وجــود دارد به بیماران 
كرونايي اختصاص يافته است.« نادر توكلي به فارس 
گفت: »وضعیت تخت هاي مورد نیاز بیماران كرونايي 
مناسب اســت و هر شخصي در اســتان تهران كه با 
توصیه پزشك متخصص نیاز به تخت دارد مي تواند 
با ســامانه 6070تماس بگیرد و براساس آن منطقه 
زندگــي نزديك ترين بیمارســتان بــه آنها معرفي 
مي شود. نام بیمار به بیمارستان داده مي شود و بیمار 
در بیمارســتان مذكور جايابي مي شود.« به گفته او، 
ظرفیت در اســتان تهران حدود 10 هزار تخت براي 
بیماران كرونايي است و هم اكنون 8 هزار و 500 تخت 
مورد استفاده بیماران بستري قرار گرفته است. ضمن 
اينكه هنوز در قله پیك چهــارم كرونا قرار داريم و از 

تعداد بیماران كم نشده است.

میز خبر



شب هاي فوتبالي
برگزاري ليگ قهرمانان در  ماه رمضان، خاطرات 

سال هاي نه چندان دور را زنده كرد
مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا هميشه از بهمن ماه استارت مي خورد اما كرونا 
باعث شد تا بازي هاي اين فصل از فروردين ماه استارت بخورد. همين اتفاق به ماه 
رمضان امســال حال و هواي فوتبالي داده و باعث شده برخي از خاطرات سال هاي 
گذشته زنده شود. مهم تر اينكه به واسطه برگزاري اين رقابت ها در هند، عربستان 
و امارات، بازي ها 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، نيمه نهايي 
ليگ قهرمانان اروپا هم به  ماه رمضان امسال افتاد؛ جايي كه رئال و چلسي از يك سو و 

پاريس و سيتي از سوي ديگر براي فيناليست شدن بايد با هم روبه رو شوند.

جامعه، ظرفيت اندوه جديد را ندارد
چرا برنامه ماه عسل و برنامه هاي شبيه آن 

جذابيت شان را بين مخاطبان از دست دادند؟
سواي مسائل حاشيه اي مربوط به اسپانسر برنامه  ماه 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 پيش بيني بود كه ادامه دار 
نخواهد بود. بــراي درك بهتر موضوع، تصور كنيد كه من 4بار بــا گريه و زاري براي 
كمك گرفتن به شما رجوع مي كنم، 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.

2دهه ، 10چهره
بازيگران و كارگردانان ماندگار سريال هاي 

تلويزيوني در  ماه مبارك رمضان  سال هاي گذشته 
چه كساني بودند؟

۲دهه سريال ســازي در  ماه رمضان، چهره ها و شــخصيت هاي ماندگاري به قاب 
تلويزيون هديه داده. حاال ديگر سريال سازي در اين  ماه سنت شده و فرصتي است 
براي رقابت بين شبكه ها، بازيگران و كارگردانان. از بين اين سريال ها، چهره عده اي 
بيشتر ديده شــده و در يادها مانده، مثال آتيال پسياني در نقش سيدجالِل سريال 
»گمگشته« در سال 80، يا بهاره افشاري در سال 84، به عنوان نخستين شيطان  ماه 
رمضاني كه موجي از مجموعه هاي ماورايي سازي در رمضان را راه انداخت، يا محمد 

كاسبي سريال »صاحبدالن« در سال85 كه نقش جليل را ايفا كرد. 

جريان سازي متوقف
 و مخاطب، دور شده است

ماه رمضان، چند مؤلفه را با خود به همراه دارد 
از جمله مهماني خدا، برجسته ســازي  فضايل 
معنوي و بارزتر از همه، مبارك بودن )همانطور 
كه از نام  ماه قابل دريافت است، رمضان المبارك(. مردم در اين ماه، به طور 
ســنتي در موعدي چون افطار و بعد آن، با هم هستند و در كنار هم. اينها 
بخشي از اصول كلي نهفته در اين  ماه است. اكنون براي اينها، نظام تصويري 
تلويزيون ما، كه شامليت و جامعيت كامل را دارد، چه رفتاري بايد داشته 

باشد؟
شاخص ترين مخاطبان تلويزيون، خانواده ها هستند كه به خصوص 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 سال هاي اخير، مجموعه تلويزيوني 
و برنامه هايي مانند »جشــن رمضان« يا » ماه عســل« و مانند آن بوده 
است. در گذر از ۲دهه نخست پيروزي انقالب اســالمي به تدريج به اين 
دستاورد رسيديم كه براي اين ماه، مجموعه هاي ويژه تدارك ديده شود 
و در ترتيب پخش نيز، طوري برنامه ريزي شــد كه بــا اندك فاصله اي از 
اين شبكه به شبكه ديگر رفته و تا پاسي از شب، چه در مهماني و چه در 
منزل، جوياي داستان ها باشــيم، تقسيم بندي داستان ها هم در تركيبي 
از كمدي، ماورايــي و خانوادگي بود. كمدي هايي جــذاب، ماورايي هاي 
بحث برانگيز و همراه با نشست هاي تخصصي درباره شيطان و جلوه هاي 
بروز آن و خانوادگي هايي نزديك به واقعيات زندگي قشر غالب تماشاگر 
تلويزيوني يعني قشر متوسط. به قدري اين ترتيب و اين داستان ها مؤثر 
افتاده بود كه كم كم صداي اعتراض علما را بلند كرد كه حضور مردم در 
مساجد براي اقامه نماز جماعت، تحت تأثير اين نوع مجموعه ها 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، به تدريج شاهد آن شديم كه گفتار مراجع 
ديني در شبكه هاي گوناگون و قبل از مجموعه ها، جاي ثابتي در كنداكتور 
پيدا كرد اما همان اعتراض ها، با اينكه پخش شــبكه ها را بر آن داشت تا 
زماني مشخص بعد از اذان، مجموعه ها را نشان ندهند؛ اين سويه را پررنگ 
كرد كه مجموعه ها به سوي جذابيت اندك سوق پيدا كرد يا به قدري در 
پرداخت معنويات، بدسليقگي و غلو بروز كرد كه تماشاگر جز تجربه اي 
خاص چون »فصل پنجم« مجموعه »پايتخت« و رفتن در داستان داعش، 
كم كم ديدن اين مجموعه ها برايش اولويت نخست را پيدا نكرد. همين 
بازخورد، مديران جديد را به اينجا رساند كه در سال جاري، كمدي از مسير 
روايت ها حذف و ماورايي ها نيز با هشــداري براي دورنگه داشتن سنين 
پايين اعضاي خانواده از ديدن بعضي صحنه ها، رويارو شد و مشابه سازي  
مجموعه موفق »ستايش« هم پاسخي در خور نگيرد و يك مجموعه هم 
از حيطه پخش خارج شد تا عمال ضعيف ترين سال تلويزيون در دو دهه 
اخير را در  ماه رمضان، از اين نظر، شاهد باشيم. جنگ هاي رمضاني يا همان 
عناوين آشناي »شبهاي رمضان« يا » ماه عسل« هم به دليل شيوع كرونا 
شكل نگرفتند و رنگ باختند و مشابه سازي  هاي موجود نيز انگار فقط براي 
اداي وظيفه اداري بوده تا محتواسازي. در جنگ هاي رمضان گذشته، ما 
ديديم كه حتي مسئوالن سياسي و شهردار تهران يا چهره هاي گوناگون از 
اهالي فرهنگ و هنر، درگير مي شدند و موجي در جامعه ايجاد مي كردند، 
اما االن؟! البته »ماه عســل« چون قائم به مجري انحصاري و تيم توليد 
آن بود، با هجرت اين انديشــه برنامه ساز به برنامه »عصرجديد«، عمال از 

دسترس خارج شد.
اما درباره يكي از وجوهات  ماه رمضان كه در ابتداي نوشتار به آن اشاره شد، 
يعني برجسته سازي  فضايل معنوي، انتظار مي رفت كه در همه بخش هاي 
تلويزيون به چشم  آيد؛ مثال در اين  ماه 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، جدي تر توصيه شد، ما 
ديديم كه در بسياري از آگهي ها، اين موضوع به صورت زيرنويس مي آمد 
كه ضبط اين آگهي پيش از شيوع كرونا انجام شده است. يعني القاي اين 
نكته كه محدوديت ها براي سالمت ماندن، واجب است. حاال بايد پرسيد 
چرا در پخش برنامه هاي روزانــه ختم جمعي جزءهاي قرآن، اين موضوع 
مدنظر قرار نگرفته است؟ در شبكه الكوثر كه به لطف سيستم هاي ديجيتال 
مانند شبكه هاي عادي در دسترس است، اين برنامه پخش مي شود بدون 
آنكه زيرنويس شود اين برنامه مربوط به سال هاي پيش است و به مخاطب 
عمدتا عرب كشورهاي منطقه، نشــان مي دهيم كه در ايران، هنوز بدون 
ماســك و به  صورت انبوده، مي نشــينند و قرآن ختم مي كنند. حتي در 
شبكه هاي خودمان، در حالي  كه حرم هاي مطهر و مساجد بسته شده اند، 
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 آگهي هايي كه در 
آن، به راحتي در روز روشــن در حال خوردن هستند يا مي آشامند، بدون 
اينكه با زيرنويسي اعالم شود كه اين برنامه پيش از  ماه رمضان ضبط شده 
است. اين نوع نوشته ها، معموال به صورت غيرمستقيم، القاگر اين موضوع 
است كه در  ماه رمضان، بايد امســاك كرد و اگر به دليلي روزه نيستيم، در 
برابر ديگران روزه خواري نكنيم. اينها نشان دهنده ناهماهنگي در مديريت 

عالي تلويزيون است.
خالصه بحث، مديران سال هاي اخير در تلويزيون به زعم خويش، در حال 
ساختارشــكني و عدم تبعيت از روال گذشته هستند و تجربه داستان ها و 
برنامه هاي جديد. نتيجه؟ اگر در گذشته برنامه هاي تلويزيوني جريان ساز 
بود، االن تابع رخدادهاي بيروني است و مثال اگر هياهوي امثال »دادستان« 
و »گاندو« پذيرفتني است، در داســتان »بچه مهندس« 3و االن 4، بايد 
داســتاني اجتماعي و معمولي را با مباحث امنيتي آغشته كنند يا مانند 
»ياور« بعدا برايمان اعالم شــود كه مثال به وزير بهداشــت طعنه زده اند. 
يعني تلويزيون از خط مقدم 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  ماه رمضان و شامليت بيننده تلويزيوني و 

اين براي ساختاري انحصاري و شامل نقطه ضعف است.

يادداشت يك

حسين سلطان محمدي
منتقد سينما
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سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

امروز فيلمسازاني 
براي صدا و سيما 

سريال هاي مناسبتي 
مي سازند كه كارهاي 

شاخص داشته اند، 
اين يعني فيلمساز 
كارش را بلد است، 

 پس چيز ديگري در 
اين ميان تغيير كرده 

كه منجر به افت 
كيفيت و محبوبيت 

سريال ها شده 
است؛ اين همان 

تجاري سازي  است

سال هاي متوالي است كه خيابان ها پس از افطار به شوق تماشاي 
مجموعه هاي تلويزيونــي ويژه  ماه رمضان خالي نمي شــوند. 
امسال اگرچه به لطف آغاز موج چهارم همه گيري كرونا، تردد در 
خيابان هاي شهر در ساعتي خاص ممنوع شده است، اما اين تأثيري بر بازگشت سريال هاي  ماه رمضان به 
دوران اوجي كه در دهه80 تجربه كردند ندارد. سال گذشته مشابه سال هاي قبل تر استقبال چنداني از 
سريال هايي كه ويژه  ماه رمضان ساخته مي شوند نشد. ساخت سريال هاي مناسبتي حدودا از دهه70 آغاز 
شد و به اعتقاد كارشناسان و منتقدان، همان دهه و دهه بعدي دوران طاليي سريال سازي  هاي مناسبتي و 
به طور كلي سريال سازي در صدا و سيما بوده است. پس از آن به مرور افزايش رقبايي مانند شبكه هاي نمايش 
خانگي، تلويزيون هاي ماهواره اي و همزمان افزايش روند تجاري سازي،  عالوه بر تغيير ذائقه مخاطبان، به 
كاهش كيفيت ساخت و پرداخت سريال هاي صدا وسيما منجر شد و در نتيجه كيفيت سريال ها افت پيدا 
كرد و با ريزش مخاطب مواجه شدند. به گفته رضا نصيري شهرضايي، تهيه كننده، نظرسنجي هاي سازمان 
صدا و سيما هم اين ريزش مخاطب و كاهش محبوبيت را تأييد مي كنند، اما چرا چنين شد؟ چگونه دوران 
طاليي ساخت سريال هايي با محبوبيت سريال هاي »خانه به دوش«، »ميوه ممنوعه«، »صاحبدالن« يا »او 
يك فرشته بود« در عرض 2دهه به پايان رسيد؟ حميد ضيايي پرور استاد ارتباطات، مازيار معاوني منتقد و 

رضا نصيري تهيه كننده به اين پرسش پاسخ داده اند.

فرار نخبگان از صدا و سيما
حميد ضيايي پرور؛ پژوهشگر و استاد ارتباطات: 
از نظر من كاهش محبوبيت ســريال هاي ماه رمضان و 
به طور كلي سريال هاي توليد صدا و سيما تا حد زيادي 
ناشي از فرار نخبگاني از بدنه صدا و سيما، افت سناريوها 
و بازيگران شاخص و كارگردانان شاخص در صدا و سيما 
است. البته فضاهاي مجازي و رقباي وي او دي هم مؤثر 
بوده اند اما تأثير اصلــي را همچنان معتقدم كه نيروي 
گريز از مركز صدا و ســيما داشــته اســت در ارتباط با 
نخبگان حوزه فيلم و ســريال. محدوديت هاي بيش از 
اندازه  و خط قرمز هايي كه صدا و سيما براي خود درنظر 
گرفته اســت،  اصلي ترين دليل اين جريان فرار است. 
مشكل بودجه هميشه وجود داشته است، اما به هرحال 
از محل تبليغات يا دولت اين بودجه تامين مي شود،  اما 
مهم ترين نكته، ضعف مديريتي حاكم بر صدا و سيماست 
كه منجر به اين شــده تا بدنه نخبگاني حــوزه فيلم و 
سريال در صدا و سيما از اين رسانه دوري كنند. اين قضيه 
منجر به افت كيفيت محصوالت صدا و سيما شده است و 
همچنان با تكرار يا دست بردن به گنجينه هاي تاريخي 
صدا و سيما سعي می شود مخاطب را پاي تلويزيون نگه 
دارند. اما خود من حدود يك سال است كه تقريبا كمتر 
جذب برنامه هاي صدا و سيما مي شــوم. آخرين برنامه 
توليد صدا و ســيما برنامه »نود« بود كه آن را هم از ما 

گرفتند و ديگر كال ارتباط من با تلويزيون قطع شد.

رقباي سرسخت در غياب نام هاي بزرگ
مازيار معاوني؛ منتقد تلويزيون و ســينما: داليل 
متعددي براي توضيح افت محبوبيت ســريال هاي  
ماه رمضان وجــود دارد؛ اول اينكه رســانه تلويزيون 

در كل جهان و نه فقط در كشور ما، موقعيت پيشين 
خود را از دست داده است. همزمان رسانه هاي رقيب 
قدرتمندي هم ظهور كرده اند مانند شبكه هاي نمايش 
خانگي داخلي يــا در مقياس جهاني انواع و اقســام 
تلويزيون هاي ماهواره اي كه امــواج آنها كل جهان 
را پوشش داده اســت و يا مجموعه هاي چندفصلي 
بين المللي كه حاصل عصر طاليي سريال سازي  است 
كه از 15يا 16سال پيش آغاز شده است. اينها همگي 
رقباي بسيار قدرتمندي هســتند براي سريال هاي 
تلويزيوني كشــور ما. در دهه های 70و 80 كه آغاز و 
اوج سريال سازي رمضاني در كشور به شمار مي رود، 
چنين رقبايي براي صدا و سيما وجود نداشتند. حضور 
اين رقبا باعث مي شود كه ميزان قابل توجهي ريزش 
بيننده داشته باشــيم و خاطره مشترك نمايشي كه 
ما به عنوان نسل هاي قديمي تر در دهه هاي گذشته 
تجربه كرديم از بيــن برود؛ مثال همــه ما مجموعه 
»امام علي« را ديده ايم، يا »در پناه تو«،  يا »زير تيغ«. 
امروز اما از نســل دهه80 به بعد كمتــر نمونه اي را 
مي توان 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 سرمايه هايي 
كه دراختيار داشــته،  از افرادي كه در اين حوزه كار 
كرده  و شناخته شده اند و حتي نامشان برند محسوب 
مي شود استفاده نكرده است، به ويژه براي سريال هاي 
مناسبتي  ماه رمضان. براي مثال رضا عطاران به داليل 
مختلفي سال هاست كه از تلويزيون فاصله گرفته، در 
حالي  كه بسياري از سريال هاي خاطره انگيز تلويزيون 
ساخته او است. حســن فتحي هم به همين ترتيب 

صدا و ســيما انجام مي دهد هم برنامه هاي تركيبي با 
اقبال بيشتري مواجه مي شوند و هميشه درصد بيننده 
بيشتري را به نسبت سريال ها به خود جذب مي كنند. 
اين نشــان از افت كيفيت توليد دارد. نكته ديگري 
كه از نظر من باعــث افت محبوبيــت و كيفيت اين 
سريال هاســت، تمركز بيش از اندازه روي سيمافيلم 
است. در گذشته سيمافيلم سريال هايي فاخر توليد 
مي كرد و شبكه ها هم در سويي ديگر با يكديگر رقابت 
داشــتند، گروه فيلم و سريال هر شــبكه پويا بود و 
محصوالتي كه توليد مي كردند به لحاظ كيفي نسبت 
به توليدات امروز بسيار باالتر بودند. اما امروز تمركزي 
بيش از اندازه بر سيمافيلم به وجود آمده كه هم سطح 
فيلمنامه نويسي را افت داده و هم رقابت ميان شبكه ها 
را كاهش داده است. اين خود براي صدا و سيما به يك 

معضل تبديل شده است.
تغيير ذائقه مخاطب هــم مي تواند بر افت محبوبيت 
سريال هاي رمضان تأثيرگذار باشد. هرچه سال هاي 
بيشتري مي گذرند، مخاطبان با محصوالت و محتواي 
متنوع تري مواجه مي شــوند و خوراكشان هم تغيير 
پيدا مي كند اما واقعيت اين اســت كه كار باكيفيت 
هيچ وقت مخاطب خود را از دســت نمي دهد. همين 
امروز اگر فيلــم »مادر« آقاي حاتمــي براي همين 
مخاطب پخش شود، مشتاقانه به تماشا مي نشيند؛ يا 
سريال »سربداران«، يا »ميرزاكوچك خان جنگلي« 
كه در زمان خود و متناسب با امكاناتي كه در اختيار 
داشت بســيار خوش ســاخت و باكيفيت بوده است. 
امروز اما چنين كيفيتــي در اختيار نداريم. كارهايي 
كه در ژانرهاي مختلف ساخته مي شوند بايد به خوبي 
پرداخته شوند؛  مثال وقتي حرف از سريالي در ژانر درام 
مي زنيم، ژانر بايد تا حدي قابل لمس باشد كه مردم با 
آن ارتباط برقرار كنند،  مثل سريال »ميوه ممنوعه« 
كه مردم با آن عميقا ارتباط برقــرار كردند. اما االن 
توليد سريال هاي مناســبتي به سمت تجاري شدن 
رفته و همين بر كيفيت كار اثر گذاشته است. وقتي 
فيلمنامه كامل باشد، بازيگر به راحتي مي تواند خود 
را به جهان نقش نزديك كند. اما االن نقشي نامشخص 
نوشته مي شود كه قرار است در طول فيلمبرداري به 
آن پرداخته شود.  چنين رويكردي به كار لطمه مي زند 
و در نهايت به چيزي تبديل مي شود كه امروز شاهد 
آن هســتيم. عالوه بر اين، امروز فيلمســازاني براي 
صدا و سيما سريال هاي مناسبتي مي سازند كه كارهاي 
شاخص داشــته اند، اين يعني فيلمساز كارش را بلد 
اســت،  پس چيز ديگري در اين ميان تغيير كرده كه 
منجر به افت كيفيت و محبوبيت سريال ها شده است؛ 

اين همان تجاري سازي  است كه از آن حرف زدم.

تقريبا ارتباط خود را قطع كرده و بيشتر با شبكه هاي 
نمايش خانگي همكاري مي كنــد. 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 
برنامه هاي مناســبتي استفاده مي شــوند، ژانر هاي 
محدودي هستند؛ مثال زماني بحث اين بود كه همه 
طنز بســازند، يا ماورايي بســازند يا معناگرا. نمونه 
اين روند محدودســازي را در سريال هاي امسال هم 

مي توان مشاهده كرد. 
ســاخت ســريال مناســبتي براي  ماه رمضان دچار 
نوعي سوءبرداشت شده اســت. بخشي از  ماه رمضان 
بــا معنويت آميخته اســت و بخش هــاي ديگر اين  
ماه مي تواند با ژانرهاي مختلفي آميخته باشــد. در 
سريال ســازي مناسبتي ژانرهاي بســيار محدودي 
مورد استفاده قرار مي گيرند و اين مخاطب را خسته 
مي كنــد. هيچ جا قانوني نوشــته نشــده كه بگويد 
كسي حق ندارد در  ماه رمضان سريال پليسي بسازد. 
نكته آخر اين اســت كه تلويزيون با پخش هر شب 
سريال ها، روندي كه از سال 87 يا 88به آن رو آورده 
اســت، خود مخاطبانش را از پخش ســريال دلزده 
كرده اســت. اگر آن محدوديت قبلي كه ســريال ها 
هفتگي يا يك شب درميان پخش مي شدند را رعايت 
مي كرد، مخاطبانش تا اين اندازه نسبت به سريال ها 
دلزده نمي شدند و ســريال تا اين اندازه  به موضوعي 

پيش پاافتاده و دم دستي تبديل نمي شد.

تجاري سازي و حذف رقابت؛ بالي جان 
سريال سازي

رضا نصيري شهرضايي؛  تهيه كننده: افت كيفيت 
ســريال هاي صدا و ســيما  امري مشــخص است و 
سريال هاي  ماه رمضان هم از اين امر مستثني نيستند. 
ســريال هاي صدا و ســيما، هم در بخــش فيلمنامه 
به شدت ضعيف شــده اند و هم در پرداخت هاي فني 
و تكنيكي. به نظر من اين افت از آن رو رخ داده است 
كه زمان كافي براي تهيه، تحقيق و فيلمنامه نويسي 
تخصيص داده نمي شــود و پرداخت هــم به لحاظ 
كارگرداني بســيار ضعيف تر شده اســت. ما دهه اي 
را داشــتيم كه ســريال هاي  ماه رمضــان منجر به 
خلوت شــدن خيابان ها مي شــد و مردم به شــوق 
تماشاي ســريال هاي بعد از افطار تا ساعت 11شب 
پاي تلويزيون مي نشســتند و با اقبال ســريال ها را 
دنبال مي كردند امــا اكنون متأســفانه هيچ يك از 
متن ها يا سريال ها نتوانسته اند مردم را مانند گذشته 
درگير كنند. االن حتي درنظرسنجي هايي كه خود 

چرا برنامه هاي رمضان ديگر پرمخاطب نيستند؟ 

فرار سريالی مخاطب
 از   پای تلويزيون

نظرسنجي از كارشناسان
 درباره داليل كاهش آمار بيننده هاي 
سريال هاي تلويزيوني در  ماه رمضان
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رمضان

این شماره

گراوند: باید به ظرفیت 
مردم توجه داشت. اگر 

تهیه كننده و مجری 
برنامه، روال  ماه عسل 

را تغییر می دادند و 
برنامه برپایه جلب 
یاریگری مثبت و 

پیش برنده ادامه پیدا 
می كرد، جذابیت خود 

را بین مخاطبانش حفظ 
می كرد. اما در شرایطی 

كه همگان مجری 
برنامه را استاد گریه 

لقب داده بودند، ادامه 
حیات برنامه ممكن 

نبود. زمانی یك جامعه 
این قدر شادمانی دارد 
و مردمش شاد و آرام 

هستند كه اساساً گریه 
برایش الزم است و 
حتی راه حلی برای 
مقابله با استرس و 

كاستن از اندوه است

 جامعه، ظرفیت اندوه جدید
را ندارد

چرا برنامه ماه عسل و برنامه های شبیه آن جذابیت شان 
را بین مخاطبان از دست دادند؟

سوای مسائل حاشــیه ای مربوط به 
اسپانسر برنامه  ماه 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 پیش بینی 
بود كه ادامه دار نخواهد بود. برای درك بهتر موضوع، تصور كنید 
كه من 4بار با گریه و زاری برای كمك گرفتن به شما رجوع می كنم، 
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 تهیه كننده و مجری برنامه، 
روال  ماه عسل را تغییر می دادند و برنامه برپایه جلب یاریگری مثبت 
و پیش برنده ادامه پیدا می كرد، جذابیت خود را بین مخاطبانش 
حفظ می كرد. اما در شــرایطی كه همگان مجری برنامه را استاد 
گریه لقب داده بودند، ادامه حیات برنامه ممكن نبود. زمانی یك 
جامعه این قدر شادمانی دارد و مردمش شاد و آرام هستند كه اساساً 
گریه برایش الزم اســت و حتی راه حلی برای مقابله با استرس و 
كاستن از اندوه است. اما زمانی هم است كه جامعه خودش آن قدر 
شرایط استرس زا و گریه و اندوه دارد كه ظرفیتی برای گریه جدید 
ندارد. مردم جامعه ما در وضعیتی قرار دارند كه به دلیل مشكالت 
اجتماعی، اقتصادی و سیاســی، ظرفیت گریه جدید را ندارند! از 
منظری دیگر می توان گفت جامعه ایران ظرفیت برنامه هایی نظیر  
ماه عسل را در سال های76 تا 83 و حتی تا سال 90داشت. آن زمان 
وضع اقتصادی كشور بهتر بود و مردم راحت تر زندگی می كردند، 
اما در شرایط كنونی، بیشتر مردم در زندگی شخصی خود به اندازه 

كافی گرفتاری و اندوه دارند و ظرفیت اندوه جدید را ندارند.
به طوركلی باید گفت كه گرچه چندین سال  این برنامه پخش شد، 
اما فضای اجتماعی بیشتر از آن تاب چنین برنامه ای را نمی آورد. 
امروز متأسفانه شــاهد هستیم كه شــبكه های اجتماعی مانند 
اینستاگرام و رسانه ها، چه رسانه های داخلی و چه خارجی، پر از 
اخبار، برنامه ها و پیام های منفی و ناامیدكننده هستند. این موضوع 
 افسردگی را در جامعه تشدید خواهد كرد. همچنین باید متذكر شد 
كه ادامه برنامه هایی با همان مدل و سوژه های برنامه  ماه عسل نیز 
دیگر جواب نخواهند داد و نخواهند توانست نظر مخاطبان را برای 
مدتی طوالنی جلب كنند. یك نظــام اجتماعی-اقتصادی كالن 
باید آن قدر 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 به سر 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 و  افسردگی هستند و 
از مشكالت اجتماعی و اقتصادی رنج می برند. در چنین وضعیتی، 
صداوسیما و هیچ رســانه دیگری نمی تواند در قالب برنامه های 
رقت بار نظر مردم را جلب كند. حتی باید هشــدار داد كه در این 

شرایط، اجرای چنین برنامه هایی اثر معكوس خواهد داشت.
نكته قابل توجه دیگر كه نگران كننده اســت، اینكه یكی از دالیل 
استقبال از چنین برنامه هایی ممكن اســت آن باشد كه مردم از 
سر افســردگی و همذات پنداری به ســمت این برنامه ها 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 می انجامد. اما اگر چنین برنامه هایــی در قالب طنز و 
با حالت شادمانانه اجرا شــوند، بدون تردید مخاطبان بسیاری را 
جذب خواهند كرد. این وضعیت در مورد تشــكل های خیریه نیز 
همین طور است. چنانچه یك تشكل خیریه در شرایط كنونی فقط 
با عیان ساختن بدبختی عده ای و براســاس برانگیختن احساس 
اندوه مردم به دنبال جلب حمایت و یاری آنها باشد، نه تنها موفقیتی 
به دست نخواهد آورد، بلكه این اقدامات آنها نگران كننده خواهد 
بود و با فشــار بر ظرفیت مردم، نتیجه معكوس خواهد داشــت. 
چنین برنامه هایی باید با اصالح رویه و ســاختار، به دنبال جلب 
نظر و حمایت مشتاقانه مردم باشــند. ادامه چنین مدل هایی در 
نظام برنامه ریزی كشــور، بسیار نادرســت و حتی تولیدكننده و 
تشدیدكننده فقر و اندوه است و اتفاقاً  به چرخه فقر مجدد منتهی 

می شوند.

اگر به دنبال جلب نظر مردم و اقبال عمومی به چنین برنامه هایی 
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 بی توجه به 
این ساختار، فقط از مردم بخواهیم كه كمك كنند، آن هم با رویه 
اشتباهی كه جز تشدید افسردگی در جامعه، نتیجه دیگری نخواهد 
داشت، راه به جایی نمی برد. صداوسیما اگر واقعاً به دنبال جلب نظر 
مردم است، باید در درجه نخست، با صداقت و شفافیت و به دور از 
سیاسی بازی، با گزاره های مثبت گرایانه به دنبال برنامه سازی برود. 
در شرایط كنونی، جامعه به هیچ وجه ظرفیت استرس و اندوه مجدد 
را ندارد. شرایط به گونه ای است كه بیشتر خانواده ها، 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 مثبت گرایانه نیاز دارد.

اردشیر گراوند
پژوهشگر مسائل اجتماعی

پركارترین های رمضان 
در قاب جادو 

آمار و ارقام از بازیگرها، آثار، كارگردان ها و عوامل تهیه برنامه های  
ماه رمضان در سال های دور و نزدیك

امسال تلویزیون مانند سال های گذشته با سبد رنگارنگی از سریال  ها و حفظ 
برندهایی مثل »ماه من«، »دعوت« و »ماه خدا« به استقبال از  ماه مبارك رمضان 
رفته اســت تا بتواند توجه مخاطبانی كه در زمان سحر و افطار منتظر شنیدن 
صحبت های دلنشــین معنوی و دیدن صحنه های عارفانه و تأثیرگذار هســتند را جلب و كاری كند تا آنها از دریچه 
تماشای سریال هایی با ژانرهای مختلف، شاهد و ناظر لحظاتی پرنشاط و عبرت آموز باشند. در ادامه به برنامه های متنوع 
شبكه های تلویزیونی در ایام  ماه مبارك رمضان و پركارترین كارگردان و بازیگرانی كه امسال در قالب سریال های رمضان 

ایفای نقش می كنند، می پردازیم.

خدیجه نوروزی
روزنامه نگار

5سریال پربیننده ازآی فیلم
شبكه آی فیلم هم این روزها به عنوان یكی 
از پربیننده ترین شــبكه های تلویزیون با 
پخش ســریال های 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« سریال های  
ماه مبارك رمضان در حال پخش از آی  فیلم فارســی هستند كه 
دست كم سه مورد آنها در زمان خود از پدیده های تلویزیون بودند 

و هنوز هم پس از سال ها بیننده و هوادار دارند.

90دقیقه با »شما«
برنامه سحرگاهی شبكه »شما« از ســاعت 3:30هر روز به مدت 
90دقیقه در ایام ماه مبارك رمضان روی آنتن می رود. »بهشــت 
اجابت« تولید مركز اصفهان در 10روز اول، »سفره های همدلی« 
كاری از مركز خراســان رضوی در 10روز دوم و »اوباشدانلیق« 
تولید مركز زنجان در 10روز پایانی ماه رمضان عناوین برنامه سحرگاهی شبكه شما 
در رمضان 1400هستند. این شبكه برای لحظات پیش از افطار نیز برنامه ای را درنظر 
گرفته كه هر روز ساعت 19:00 تا اذان مغرب به افق تهران پخش می شود و در 5استان 

روی آنتن می رود.

4سریال از 4شبكه
»احضار« از شبكه یك، »بچه مهندس4« 
 از شــبكه دو، »یاور« از شــبكه سه و

»رعد و برق« از شــبكه پنج، 4سریالی 
هســتند كه هر كدام به ترتیب در ژانر 
وحشت و ماورایی، فضای اجتماعی و 
ملودرام و حادثه محور با چاشنی هایی 
از طنــز روی آنتن رفته انــد تا باكس 
رمضانی شــبكه های مختلف سیما را 

در رمضان سال دو صفر تأمین كنند.

23برنامه از شبكه قرآن
شبكه قرآن هم برنامه های مختلفی را در ایام ماه مبارك تدارك دیده است كه یكی از آنها 
مراسم ترتیل خوانی روزانه ساعت یك بامداد است كه از حرم مطهر امام خمینی )ره(، بعد از 
اذان صبح مسجد مقدس جمكران، ساعت 10:15 از حرم مطهر امام رضا)ع( و در ساعت 18 
از حرم مطهر سیدالكریم الحسنی)ع( پخش می شود. ویژه برنامه های سحرگاهی مهمانی 
خدا، ضیافت ویژه افطارهای  ماه مبارك، پخش سخنرانی های معارفی، برنامه راهی به سوی نور، سخنرانی های 
حجت االسالم محسن قرائتی و شیخ حسین انصاریان، یاد خدا، مستند عقیق، شمیم رمضان، مناجات خوانی 

و پخش سریال پرمخاطب امام علی)ع( ازجمله 23برنامه شبكه قرآن برای ماه مبارك رمضان است.

10ویژه برنامه  افطار از 10شبكه 
برنامه تلویزیونی »دعوت« با حضور حجت االســالم محمد برمایی از شبكه یك، 
»آدم های خوب شهر« با اجرای كاظم احمدزاده از شبكه دوی سیما، »مثل ماه« 
با اجرای رسالت بوذری از شبكه سه سیما، »زندگی پس از زندگی« از شبكه چهار 
سیما، »شهر زیبا« از شبكه پنج ســیما، »كتاب باز« از شبكه نسیم، »ماه ماه« از 
شبكه سالمت، »رفیق« از شبكه امید، »ضیافت« از شــبكه قرآن و »چشمه« از شبكه افق به عنوان 

ویژه برنامه افطار  ماه مبارك رمضان با مضامین متفاوت هر شب روی آنتن می روند.

 احضار
عليرضا افخمي

سریال افخمي را مي توان یك  سریال ماورایي در ژانر وحشت 
دانســت كه با مضموني معنوي و داســتاني سرگرم كننده 
ساخته و پرداخته شده است. افخمي كه بعد از چندسال، به 
سیما بازگشته است، سریالي تولید كرده كه با پرداختي به 
نسبت مناسب و ساختار هنري قابل قبول تا حدودي به توفیق 
رسیده است. با اینكه مضمون و محتواي سریال او قابل تحلیل 
و نقد از زوایا و سلیقه ها و باورهاي مختلف و متفاوت است، 
به گونه اي كه موافقان و مخالفان آن مي توانند، احضار را تأیید 

یا تكذیب كنند ولي حساب این نقد را باید از ساخت و پرداخت 
مخاطب پسند سریال جدا كرد. البته یكي از نقدهاي جدي كه 
به احضار وارد مي شود، تأكید سازندگان روي ترسناك بودن 
این سریال است، درحالي كه جذب مخاطب از این راه، یك 
فرمول اشتباه و تكراري در ماركتینگ صدا و سیما و سینماي 
ایران است. با پخش ســریال احضار تا امروز نشان داده شده 
كه سریال بیشتر از یك اثر آغشته به وحشت یا به بیاني بهتر 
یك  سریال ترسناك، یك درام عاشــقانه است كه از قضا در 
آن درباره روح و جن و امثالهم هم صحبت مي شــود. افسانه 
چهره آزاد، آرش مجیدي، علي دهكردي، آدرینا صادقي و... 

در این سریال نقش آفریني مي كنند.

آوین آزادي 
روزنامه نگار

روزگاري هم بود كه سریال هایي ساخته مي شدند كه هنگام پخش شان، 
خیابان ها خلوت مي شد؛ سریال هایي كه بارها و بارها بازپخش شدند و در 
هر نسل براي خود هواداران تازه اي پیدا كردند و حتي هنوز هم دیدن آنها 
خالي از لطف نیست. حاال اما از آن روزگار نه چندان دور گذشته ایم و دیگر كمتر سریالي از رسانه ملي با این حال 
و هوا پخش مي شود. در بستر كنوني هم سازنده ها بي انگیزه تر شده اند و هم بیننده آنطور كه باید اقناع نمي شود. 
از سوي دیگر، داغ سانسور بر پیشاني همه ابعاد آثار مي خورد و همه آنچه باقي مانده را تغییر مي دهد؛ از مضمون 
گرفته تا محتوا و ساختار. تأثیرات این روند غلط، در سریال هاي مناسبتي بیشتر از همیشه خود را نشان مي دهد. 
سریال هاي مناسبتي قرار بود كه همخوان با مناسبتي كه در آن پخش مي شوند ساخته شوند. براي مثال سریال هاي 
مختلقي همه ساله در اعیاد، جشــن ها و ایام نوروز، رمضان، محرم و... تولید مي شوند كه تعدادي از آنها این مهم 
را لحاظ كرده و تعدادي دیگر صرفا ساخته مي شوند كه ساخته بشوند! شاید بهتر باشد براي درك این موضوع، 
سریال هاي  ماه رمضان امسال را طبقه بندي كرده و مورد بررسي قرار دهیم. از مختصات ویژه ماهي معنوي چون 
 ماه رمضان، مسائلي مثل نزول قرآن است و این ماه مولفه هایي مثل شب هاي قدر دارد كه مي تواند سمت و سوي 
آینده انسان ها را تعیین كند؛ محورها و مولفه هایي كه امسال هم مثل بسیاري از سال ها در سریال هاي مناسبتي 
رمضان چندان وجود ندارد. حتي از منظري دیگر، این سریال ها مي توانند در بستري هنرمندانه به پرداخت مسائل 
معنوي و ارزش هاي انساني بپردازند تا به تعالي جامعه كمك كنند اما آیا این نگرش در تولیدات سیما وجود دارد؟ آیا 
سازندگان و تولید كنندگان سراغ مفاهیم زیرین و بنیادي دیني مي روند؟ آیا امروز غالب تولیدات تلویزیون ازجمله 
مناسبتي ها و خاصه رمضاني هاي آن، محصوالتي درجه یك، فاخر، پژوهشگرانه، مانا و فرهنگسازند؟ قضاوت آسان 
نیست؛ چرا كه همانطور كه گفته شده مولفه هاي بسیاري در این میان درگیرند كه مي توانند بر محصول نهایي تأثیر 
بگذارند. با این همه اگر بخواهیم سریال هاي در حال پخش را بررسي كرده و مورد نقد قرار دهیم، شاید بهتر باشد 
هر كدام از آنها را به شكل موردي بررسي و نقاط قوت و ضعف شان را در خودشان جست وجو كنیم. سریال هاي 
»یاور«، »احضار«، »بچه مهندس« و »رعدوبرق« در رمضان سال1400 میزبان خانه هاي مردمي هستند كه هنوز از 

رسانه ملي ناامید نشده اند.

در رمضان سال 1400، رسانه ملي چه سریال هایي براي مخاطبانش تولید كرده است؟

تصويرهايكمرمق
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رمضان

این شماره

جام رمضان، جام 
آشنایی برای 
فوتبالی ها به حساب 
می آید؛ جامی كه 
سال ها در رشته 
فوتسال و در سالن 
12 هزار نفری آزادی 
برگزار می شد و 
هواداران زیادی را بعد 
از افطار به ورزشگاه 
می كشاند. این جام در 
اواسط سال های1370 
به اندازه ای اهمیت 
پیدا كرده بود كه 
استقالل و پرسپولیس 
با ستاره های شان 
در مسابقات حاضر 
می شدند و تیم هایی 
مثل پاس و بهمن هم 
پای ثابت رقابت ها 
بودند

شب های فوتبالی
برگزاری لیگ قهرمانان در  ماه رمضان، خاطرات 

سال های نه چندان دور را زنده كرد

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا همیشــه از بهمن ماه استارت 
می خورد اما كرونا باعث شد تا بازی های این فصل از فروردین ماه 
اســتارت بخورد. همین اتفاق به ماه رمضان امســال حال و هوای 
فوتبالی داده و باعث شده برخی از خاطرات سال های گذشته زنده 
شود. مهم تر اینكه به واسطه برگزاری این رقابت ها در هند، عربستان 
و امارات، بازی ها 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، نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا هم به  
ماه رمضان امسال افتاد؛ جایی كه رئال و چلسی از یك سو و پاریس 
و سیتی از سوی دیگر برای فینالیست شدن باید با هم روبه رو شوند. 
به رقابت های قاره ای، رقابت های لیگ های اروپایی را هم باید اضافه 
كرد كه هفته های پایانی و جذابش در  ماه رمضان برگزار می شود. 
جز لیگ برتر انگلیس كه سیتی تقریبا قهرمانی اش را قطعی كرده 
و تنها جنگ بر سر سهمیه ادامه دارد، در لیگ های اسپانیا، ایتالیا و 
بوندس لیگا، رقابت بر سر قهرمانی است و بازی های پیش رو را كه 
اكثر آنها در  ماه رمضان برگزار می شود، حسابی حساس كرده است. 
فراموش نكنیم پس از پایان دور گروهی لیگ قهرمانان، تیم های 
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 ورزشگاه ها را داشتند، رقابت های فوتبالی در  ماه رمضان 
با جذابیت بیشتری دنبال می شــد. در این شرایط شاید بد نباشد 
نگاهی به برخی از خاطرات فوتبال در ماه های رمضان ســال های 

قبل داشته باشیم.
 

داستان های جام رمضان
جام رمضان، جام آشــنایی بــرای فوتبالی ها به حســاب می آید؛ 
جامی كه ســال ها در رشته فوتســال و در ســالن 12 هزار نفری 
آزادی برگزار می شــد و هواداران زیادی را بعد از افطار به ورزشگاه 
می كشاند. این جام در اواسط سال های1370 به اندازه ای اهمیت 
پیدا كرده بود كه اســتقالل و پرســپولیس با ستاره های شان در 
مسابقات حاضر می شــدند و تیم هایی مثل پاس و بهمن هم پای 
ثابت رقابت ها بودند. این جام ســتاره هایی مثل وحید شمسایی، 
محمدرضا حیدریان و بابك معصومی را به فوتســال ایران معرفی 
كرد و از آن مهم تر سرنوشــت یكی از بزرگ ترین فوتبالیست های 
ایران را رقم زد. علی كریمی كه سال هاســت بــه چهره ای خاص 
در فوتبال ایران و آسیا تبدیل شده و حتی شانس بازی در اروپا را 
هم پیدا كرده، یكی از پدیده های جام رمضان سال76 بود؛ جامی 
كه باعث شــد او قید قرارداد داخلی اش 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 5 میلیون تومان بــا آبی ها امضا كرد. همه چیز 
تا فینال برای اســتقاللی ها خوب پیش رفته بود تا اینكه كریمی 
به چهره درخشان دیدار نهایی تبدیل شــد و با زدن 3 گل و دادن 
یك پاس گل ســالن 12 هزارنفری آزادی را كه پر هم شده بود، در 
سكوت فرو برد. هواداران استقالل كه در جریان قرارداد كریمی با 
تیم شان 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 استقاللی ها 
پس از این جام سال ها در حسرت ستاره ای ماندند كه با درخشش 
در پیراهن پرسپولیس سر از بایرن درآورد و مرد سال فوتبال آسیا 
هم شد. البته این تنها داستان كریمی در رقابت های جام رمضان 
نبوده است. خیلی ها اعتقاد دارند اختالفات جادوگر با علی دایی هم 
ریشه در همین جام دارد و به سال1375 برمی گردد؛ جایی كه دایی 
به عنوان یك بازیكن ملی پوش با دوستان و برادرانش یك تیم 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 دریبل های جادوگر واكنش نشان دهد.
 

بازی های شبانه
لیگ برتر نهم یكی از خاص ترین فصل های فوتبال ایران به حساب 
می آید؛ فصلی كه بازی هایش در  ماه رمضان از ساعت10 و حتی 
11شروع می شد. فدراسیون فوتبال در آن سال باشگاه های لیگ 
برتری را مجبور به بازی زیر نور كرد. این اتفاق اســتقبال شدید 
تماشــاگران را به همراه داشت. هواداران اســتقالل، پرسپولیس 
و تراكتورســازی در رمضان 88 و بعد از افطار ورزشــگاه ها را پر 
می كردند تا شاید خاطرات جام رمضان سال های قبل زنده شود. 
دیدار تیم های استقالل و سایپا هم یكی از خاص ترین بازی های 
 ماه رمضان سال1388 بود؛ دیداری كه دوشنبه 16شهریور شروع 
شد و سه شنبه 17شهریور به پایان رسید. آرش برهانی در این بازی 
دیرترین گل تاریخ لیگ برتر را به ثمر رساند و با گل زنی در دقیقه94 
باعث پیروزی 2بر یك تیمش شــد. شــاید یكی از جذاب ترین 
مصاحبه های آن ســال را فابیو جانواریو انجام داد كه از برگزاری 
بازی ها 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 می رویم كه باید 
مسواك بزنیم و آماده خوابیدن شویم. این بازی برای من بی نظیر 
بود، یك فوتبال ناب و زنده مقابل 80هــزار طرفدار هیجان زده. 
باالخره هرجای دنیا فرهنگ و شرایط خودش را دارد. من مسلمان 
نیســتم اما احترام به دیگران به خصوص طرفــداران را وظیفه ام 
می دانم. آنها من را دوســت دارند و در هر شــرایطی با صددرصد 
توانم برایشان فوتبال بازی می كنم. حاال بعد از تقریبا یك ماه بازی 
در شب های رمضان فكر می كنم تجربه تازه ای به دست آورده ام و 

خوشحالم كه گوشه دیگری از دنیای فوتبال را دیده ام.«

امیرمحمد یعقوب پور 
روزنامه نگار

وح« بازگشت پر سر و صدای افخمی با »احضار ر
علیرضا افخمی از كارگردانانی است كه سریال های ساخته شــده او در ماه های مبارك رمضان بیشتر به خاطر ژانر 
ماورایی كه دارند مورد توجه ویژه مخاطبان تلویزیون قرار گرفته اند. او طی این سال ها با ساخت سریال هایی نظیر »او 
یك فرشته بود«، »زیرزمین«، »پنجمین خورشید« و »پنج كیلومتر تا بهشت«، تبدیل به یكی از كارگردانانی شد كه 
ساخت سریال های ماورایی را رواج داد. چند سالی بود كه جای سریال های ماورایی در رمضان خالی بود اما افخمی 
امسال با ساخت سریال احضار و پخش از شبكه یك سیما با موضوعات ماورایی و نقد عرفان های كاذب به خانه های 
مردم آمده است. با وجود اینكه این سریال پربیننده مورد نقد بسیاری از سوی كاربران شبكه های اجتماعی قرار گرفته 
و انتقادات زیادی بر آن وارد است اما تجربه ساخت سریال های ماورایی افخمی در سال های قبل به او كمك كرده تا 

حدی خط قرمز ها و حساسیت ها را در این حوزه بشناسد و بتواند سریالش را به سالمت به سرمنزل مقصود برساند.

سلطانی؛ پركارترین كارگردان
سعید سلطانی هم از پركارترین كارگردانانی است كه ســریال های زیادی را در ماه مبارك رمضان سال های 
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 قسمت ها تاكنون هم با اقبال عمومی از سوی 
بینندگان مواجه شده و جزو پربیننده ترین های برنامه های تلویزیونی قرار گرفته است. بازی داریوش ارجمند 
بعد از آخرین تجربه كاری اش در  ماه رمضان در سال91 با بازی در فیلم »راز پنهان« و شباهت داستانی سریال 

به سریال »ستایش« و تم جوانمردی، بر جذابیت های این درام اجتماعی افزوده است.

احضار 
پربیننده ترین 
سریال رمضان

با نگاهی بــه پلتفرم های تلویزیون های 
آنالین مانند تلوبیون و سایت های پخش 
آنالین فیلم و ســریال و میزان بازدید 
ســریال های در حال پخش ماه مبارك 
رمضان و نظرسنجی از مخاطبان، فیلم 
احضار به كارگردانی ســعید سلطانی و 
تهیه كنندگی محمودرضا تخشــید در 
صدر پربازدیدترین ها قرار گرفته است 
كه نشان می دهد اقبال عمومی به ویژه 
بین نوجوانان و جوانان بــه دیدن این 
فیلم به خاطر ژانر ماورایی و پرداخت به 
عرفان های كاذب كه این روزها در جامعه 
فراگیر شده، بیش از سریال هایی چون 

بچه مهندس 4، یاور و رعد و برق است.

رجبی 
پای ثابت 

سریال های رمضان
مهران رجبی  ماه رمضان امسال با رعد 
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 مجموعه های سریالی زیادی در ماه 
مبارك رمضان ازجمله صاحبدالن، 
زیرزمین، »یك وجب خاك«، »سه در 
چهار«، »مثل هیچ كس«، »سی امین 
روز«، »دردســرهای عظیم« و پدر 
پسری موجب شده تا مهران رجبی را 
به عنوان پای ثابت سریال های رمضان 

معرفی كرد.

قاسمی؛ آشناترین بانوی سریال های رمضان
ثریا قاسمی كه در رمضان امسال با سریال بچه مهندس در تلویزیون حاضر شده است، در فصل سوم این 
سریال كه  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.

توكلی؛ پركارترین در سریال های ماورایی 
رضا توكلی بازیگری است كه در چندین سریال مناسبتی  ماه رمضان حضور داشته و تقریبا می توان گفت  كه 
پای ثابت سریال های ژانر ماورایی افخمی در ماه 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 می توان گفت 
كه یكی از محبوب ترین چهره های سریالی در ماه مبارك رمضان است كه به خوبی در ذهن مردم نقش بسته است.

 رعد و برق
 بهروز افخمي 

ســریال رعد و برق در ژانر حادثه اي و به تهیه كنندگي 
داوود هاشمي، نویســندگي و كارگرداني بهروز افخمي 
ساخته شده و شهرام قائدي، محمد فیلي، مختار سائقي 
و سام كبودوند ازجمله بازیگران این سریال بودند. این 
ســریال اگرچه موضوع، محتوا و ســاختار قابل قبول و 
متعارفي دارد اما برخي منتقدان مي گویند آشفتگي هاي 
كارگردان در آن مشــهود اســت. تنها یك قسمت این 
سریال روي آنتن رفت و شبكه پنج در این باره اطالعیه اي 
داد؛ »ســریال رعد و برق به دلیل سنگیني پس تولید، از 
كنداكتور حذف شد و شبكه پنج سیما ضمن عذرخواهي 
از مخاطبان   و همراهان همیشــگي، آنها را به تماشاي 
سریال »شكرانه« هر شب ساعت 19 و سریال »با هم« 

محصول كشور چین در ساعت 23 دعوت مي كند.«

بچه مهندس4
 احمد كاوري 

 »متوسط« احتماال مناســب ترین رده براي قرارگیري 
ســریال بچه مهندس اســت كه در فصل جدید فراز و 
فرودهاي تازه اي از زندگي جواد را به تصویركشیده است. 
برخي معتقدند كه این سریال مي توانست بدون دراز گویي 
بیهوده در قصه و ساختار، در همان فصل نخست به صورت 
جذاب، موجز و تأثیرگذار، مطرح، بازگو و تمام شود؛ چرا 
كه از سادگي و صمیمیت باالیي برخوردار بود و سوژه اي 

اجتماعي را محور خود قرار داده بود. شخصیت هاي اصلي 
بچه مهندس1، كودكاني پرورشــگاهي بودند كه حاال 

بزرگ شده اند و زندگي هاي متقاوتي دارند. 
جواد شــخصیت اصلي این ســریال در فصل چهارم 
به عنوان استاد دانشــگاه به كار مشغول است و تالش 
مي كند خود را به دانشجویان و استادان ثابت كند. در 
این فصل محمدرضا رهبري جایگزین روزبه حصاري 
در فصل سوم شــده و نقش جواد را بازي مي كند. این 
جایگزیني البته حواشــي زیادي هم بــا خود به دنبال 

داشته است. 

یاور
 سعيد سلطاني 

سریال یاور به نظر مي رسد از منظر مضمون و محتوا در امتداد 
سریال ستایش و دیدگاه هاي سعید مطلبي قراردارد و در آن 
همچنان، مقوله هایي مانند رفاقت، انسانیت و نقش و تعامل 
بزرگ ترهاي خانواده در استحكام و قوام خانواده مشهود است. 
توجه به اركان خانواده به عنوان نهاد جامعه ســاز با توجه به 
فرهنگ ایراني اسالمي از امتیازهاي یاور است. تماشاگر در 
این سریال به مرور شاهد نمایش مولفه هاي رمضاني خواهد 
شد و این نكته یاور را در مقایسه با دیگر سریال هاي امسال 
رمضاني تر نشــان خواهد داد. از ضعف هاي این ســریال اما 
مي توان به نگاه مردساالرانه حاكم در سریال و كلیشه اي بودن 
داستان، دیالوگ ها، فرم و.... اشاره كرد. زهرا سعیدي، داریوش 
ارجمند، محمد حاتمي، شبنم فرشادجو و... از بازیگران این 
سریال هستند كه این روزها از شبكه سه سیما پخش مي شود.
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رمضان

این شماره

بازيگران و كارگردانان ماندگار سريال هاي 
تلويزيوني در  ماه مبارک رمضان  سال هاي 

گذشته چه كساني بودند؟

۲دهه سريال ســازي در  مــاه رمضان، 
چهره ها و شــخصيت هاي ماندگاري به 
قاب تلويزيون هديــه داده. حاال ديگر 
سريال سازي در اين  ماه سنت شده و فرصتي اســت براي رقابت بين 
شــبكه ها، بازيگران و كارگردانان. از بين اين سريال ها، چهره عده اي 
بيشتر ديده شد و در يادها مانده، مثال آتيال پسياني در نقش سيدجالِل 
سريال »گمگشته« در سال 80، يا بهاره افشاري در سال 84، به عنوان 
نخستين شيطان  ماه رمضاني كه موجي از مجموعه هاي ماورايي سازي 
در رمضان را راه انداخت، يا محمد كاســبي ســريال »صاحبدالن« در 
سال85 كه نقش جليل را ايفا كرد؛ مردي كه اعتقادات خليل، برادرش 
را به مسخره مي گرفت. حتي الياس ســريال »اغما« در سال86 با بازي 
حامد كميلي، جواني ظاهرالصالح كه شيطان بود و براي از راه به در كردن 
پژوهان جراح، وجوه جسماني پيدا كرد. اما تعداد اين چهره ها به همين 
آدم ها محدود نماند. عده اي هنوز به عنوان درخشــان ترين چهره هاي 
سريال هاي مناسبتي در تلويزيون به حساب مي آيند؛ هرچند ديگر در 
اين قاب هاي خانگي نباشند و از آن خداحافظي كرده باشند. در اينجا به 

فعاليت تعدادي از اين چهره هاي رمضاني اشاره مي كنيم.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

2دهه
 10چهره

رضا عطاران 
او در سال 1۳8۷ ســريال »بزنگاه« را 
به عنوان ويژه برنامه  ماه مبارک رمضان 
براي پخش از شبكه سه ساخت و در اين 
سريال هم بازيگر و هم كارگردان بود. با 
اينكه عطاران فعاليت خود را از تلويزيون 
آغاز كرد و با ساختن سريال هايي چون 
»خانه به دوش«، »متهم گريخت«، »ترش 

و شــيرين« و بزنگاه موفقيت و محبوبيت بسياري كســب كرد اما همكاري اش 
با تلويزيون تا همين ســريال بزنگاه ادامه داشــت. پس از آنكه صدا و ســيما 
محدوديت هايي برايش ايجاد كرد، عطاران از اين رسانه خداحافظي كرد. هرچند 
حاال ديگر دليل دوري خود از تلويزيون را خســتگي عنوان مي كند. عطاران در 
نقش نادر در اين مجموعه تلويزيوني سومين سريال رمضاني اش را جلوي دوربين 
برده بود؛ پسر معتاد و طرد شــده اي كه با تنها دخترش، درسا )نيكي نصيريان( 
براي گرفتن حق االرث پدر تازه درگذشته اش به خانواده برمي گشت. فضاي تلخ 
سريال و شوخي هاي نادر زمان استفاده از مواد در دستشويي و... با انتقادات تندي 
روبه رو شد. عطاران با سر تراشيده، نقش معتادي دوست داشتني را بازي مي كرد 
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 همسايه ها در سال 
1۳۷۲ آغاز كرد. مجموعه هاي تلويزيوني 
»پهلوانان نمي ميرند«، »شــب دهم«، 
»مدار صفر درجــه«، »ميوه ممنوعه«، 
»زمانه« و »شــهرزاد« از آثار ماندگار 
حسن فتحي در سريال سازي است. او از 

كارگردان هاي مهم در اين عرصه به حساب مي آيد. شاخصه مهم آثار تلويزيوني او 
ديالوگ هايي با ضرباهنگ مناسب و استفاده به جا از آن در بستر فيلمنامه است. 
همين امر نيز برگ برنده سريال هاي پر مخاطب كارنامه هنري اوست. شناخت خوب 
او از جامعه معاصر و آشنايي او با موضوعات مورد پسند متناسب با فرهنگ بومي 
تماشاگر ايراني آثار او را در رده بهترين مجموعه هاي تلويزيون در ۲دهه گذشته 
قرار داده است. از آثار  ماه رمضاني او مي توان به »در مسير زاينده رود« اشاره كرد 
كه در سال89 از شبكه يك سيما پخش شد و ميوه ممنوعه كه در سال86 تحولي 
در سريال سازي تلويزيوني، خصوصا مناسبت سازي ايجاد كرد. فتحي براي اجراي 
موسيقي  مياني و پاياني مجموعه هاي تلويزيوني اش با خواننده هاي 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 ۳9 
با بــازي و كارگرداني تله تئاتر شــروع 
كرد. او تا سال 54در بيش از 50 تله تئاتر 
حضور داشت. ايفاي نقش كريم بوستان 
در مجموعه تلويزيونــي »برادر جان« و 
»بزرگ آقا ديوان ســاالر« در مجموعه 
شــبكه نمايش خانگي شهرزاد، آخرين 

هنرنمايي هاي نصيريان در قاب تلويزيون بوده  است. اما آنچه او را بيش از هر زمان 
در اين  ماه به يادها نزديك مي كند، بازي در مجموعه ميوه ممنوعه حسن فتحي در 
سال86 است؛ حاج يونس كه سر پيري، معركه گيري مي كند. قصه يك خطي سريال 
حسن فتحي، شايد با همين عبارت تعريف شدني باشد. اينكه حاج يونس فتوحي 
)علي نصيريان( كه پيرمرد بازاري و خانواده داري است ناگهان عاشق هستي، دختر 
بهرام، بزرگ ترين بدهكارش مي شــود. اما نصيريان، فضاهاي ديگري مثل تقابل با 
تمرد غزاله، دختر كوچكش )طنازطباطبايي(، زياده خواهي پســر بزرگش، جالل 
)اميرجعفري( و افزايش نقش بيرون از خانه همســرش قدسي )گوهرخيرانديش( 
به عنوان مدير آموزش و پرورش را به تصوير مي كشد. شايد در همين مجموعه هانيه 
توسلي نيز به عنوان چهره اي در مجموعه هاي  ماه رمضان در يادها  ماند. او كه پيش تر 
با بازي در مجموعه هاي »غريبه« جواد اردكاني در سال۷9 و »وفا«ي محمدحسين 

لطيفي در سال85 در قاب تلويزيون 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 مجموعه هــاي تلويزيوني 
»پژمان« و »ساختمان پزشكان« توانست 
در رمضان96 با بــازي در »نفس« جليل 
سامان حضور خود را در ذهن مخاطبانش 
پايدار كند. او در اين مجموعه كه از شبكه 

سوم سيما پخش مي شــد، نقش عباس را ايفا كرد. اما در رمضان سال گذشته 
بود كه جمشيدي با بازي در نقش فريبرز باغ پيشه در مجموعه »زيرخاكي« 
دوباره به صدر چهره هاي تلويزيوني بازگشت. او در اين مجموعه كه تجربه 
موفق گذشته اش با ســامان را ادامه مي داد، در نقش مردي بود كه به دنبال 
زيرخاكي مي گردد. او در اين داستان درگير مسائلي چون دستگيري به جرم 
پخش اعالميه ضد شاه، كمك به برادرش در تعمير موشك ارتش و... مي شود. 
جالب است كه در همه اين موارد او از ماجراهايي كه حول تحول ايران مي افتد، 
بي خبر و بي اعتناست و مشغول به كار خود اســت. اين موفقيت باعث شد 
جمشيدي آن را در »زيرخاكي ۲« براي پخش در رمضان امسال نيز تكرار كند.

وس مقدم سير

عمده فعاليت هاي مقدم ساخت مجموعه هاي 
تلويزيوني  است كه »پايتخت« از معروف ترين 
آنها به شمار مي رود. او كه در سال81 »عروج« 
را براي شبكه سه و ويژه ماه رمضان ساخته 
بود، در سال86 با مجموعه اغما ظاهر شد 
و در ســال8۷ با »روز حسرت«. مقدم براي 

رمضان 9۳»مدينــه« را مقابل دوربين برد و 
در سال 94، »پايتخت 4« را براي تماشا در اين 

روزها آماده كرد. او ازجمله مطمئن ترين كارگردانان 
صدا و سيماست كه همه آثارش همواره مخاطبان خود را 

داشته و بسيار تماشا شده است. مقدم درباره اينكه ساخت اثر 
براي  ماه رمضان با نوروز چه تفاوتي دارد ، با توجه به اينكه هر 

دو مناسبتي هستند ؟ در مصاحبه اي گفته بود: »تلويزيون بايد 
به سمتي برود كه مناسبت در آن حذف شود و هر  ماه و هر فصل 
سريال هاي خوبي داشته باشــيم. نبايد اينطور باشد كه چون 
مثال عيد است پس سرمايه گذاري هاي خوبمان را براي ساخت 
ســريال هاي نوروزي بگذاريم. ما مي توانيم در همه ايام سال 
ماراتوني از سريال هاي خوب داشته باشيم. تفاوت ساخت سريال 
براي  ماه رمضان نسبت به ايام ديگر اين است كه در  ماه رمضان 
بايد ابعاد معنوي سريال ها را پررنگ تر كنيم؛ چرا كه  ماه رمضان، 
ماهي است كه ويژگي هايي دارد و هميشه آدم احساس مي كند 
به خدا نزديك تر است. حتي خداوند خود فرموده كه در اين  ماه 
حواسم به بندگانم بيشتر است. به همين خاطر  ماه رمضان، ماهي 
است كه قصه هايمان هم مي تواند اجتماعي تر و هم خانوادگي تر 
باشد؛ ضمن اينكه اين اجازه را داريم كه نقادانه تر به اطرافمان 

نگاه كنيم«.

وس گرجستانی سير
بيــن ســال هاي 1۳5۷ تــا 1۳99 
دســت كم گرجســتاني در 68 اثر 
تلويزيوني بازي كرده است كه شايد 
به يادماندني تريــن آنها نقش آفريني 
او در سريال »شهريار« باشــد. او در 
بسياري از ســريال هاي پرمخاطب 
تلويزيون مانند ســريال »امام علي«، 
»كيف انگليســي«، »كاله پهلوي«، 

صاحبدالن، »متهم گريخت«، »پشت كنكوري ها« و »كاكتوس« ايفاي نقش 
كرد. اما به عقيده خودش با بازي در »پروژه اصغر فرهادي« - ســريالي به نام 
يادداشت هاي كودكي كه فرهادي نويسنده اش بود - دوران شكوفايي حرفه اي 
او آغاز شد. اين سريال در رمضان سال 80 با كارگرداني پريسا بخت آور از شبكه 
تهران پخش شد. پس از آن در سال81 نيز دوباره در همين ماه، بخت آور با پشت 
كنكوري ها از گرجســتاني در مجموعه اش ياري گرفت. همين باعث شد كه 
مجموعه هاي تلويزيوني هر سال به حضور او سر سفره هاي افطار عادت كنند. 
او در سال8۲ با »رانت خوار كوچك« حسين سهيلي زاده، در نقش اُشترخاني 
ظاهر شد. در سال84، نقش هاشــم بابازاده را در متهم گريخت رضا عطاران 
ايفا كرد. در سال 85با صاحبدالن محمدحسين لطيفي و در سال 8۷با »مأمور 
بدرقه« سعيد سلطاني سر ســفره هايمان نشست. گرجستاني در سال90 در 
»سه دونگ، سه دونگ« شــاهد احمدلو نقش آفريني كرد و امسال تلويزيون 
1400با از دست دادن اين چهره در سال گذشته، شايد بيشترين فقدان را در 

همين ماه ها تجربه كند.

حميد لواليی
تالش حميد لواليي براي فرار از ســايه 
خشايار مستوفي در »زير آسمان شهر« 
مهران غفوريان، او را در نقِش ماشاءاهلل 
مرزوقي ســريال رضا عطاران نشاند؛ 
ماشاءاهلل در مجموعه »خانه به دوش« 
كه در رمضان8۳ از تلويزيون پخش شد. 
او مردي از طبقه پاييــن جامعه بود كه 

مي خواست براي كار و پول درآوردن به مالزي برود، اما پول سفرش را مي دزدند. 
تقالي ماشاءاهلل براي حفظ آبرويش طوري كه كسي فكر نكند كه پولش را خورده اند 
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 سال8۷ و »خروس« سعيد 
آقاخاني در رمضان9۲، از چهره هاي دوست داشــتني سريال هاي تلويزيوني و 

ماندگار در اين  ماه شد.

خ امين تار
بينندگان تلويزيــون در دهه 60، امين 
تــارخ را با نقش هاي بوعلي ســينا در 
سريال »ابن ســينا«ي كيهان رهگذار 
و شيخ حســن جوري در »سربداران« 
محمد علي نجفي مي شناسند. اما او در 
آخرين سال دهه 80، اين فضا را شكاند 
و »بزرگ« را خلق كرد. تارخ در سريال 
»جراحت« محمدمهدي عسكرپور كه 

سعيد نعمت اهلل آن را نوشــته بود، رمضان89 برادر بزرگ خانواده بود؛ زندگي 
خوشي كه با ازدواج دخترش اكرم و اميرحافظ، پسر برادرش دچار تنش مي شود. 
صحنه بگو مگوي بزرگ با برادرش، اسماعيل)علي عمراني( و زن برادرش، انسي 
)آتنه فقيه نصيري( از صحنه هاي خيره كننده آن سال ها 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 مي خــورد تا آدم هاي خوب را مداوا 
نكند. او كم كم مي فهمد الياس، شيطان است كه براي از راه به در كردن او، وجوه 

جسماني پيدا كرده.

محسن تنابنده
بازي او در سريال پايتخت در نقش نقي 
معمولي در ذهن ها ماندگار شد. او كه در 
دوره هاي آخر اين مجموعه تلويزيوني 
عالوه بر بازي، نويســندگي و بخشي 
از كارگرداني آن را به عهده داشــت، 
پايتخت 4 را براي  ماه رمضان94 آماده 
پخش كرد. اين مجموعه به اندازه اي 

درخشيد كه تنابنده را براي ايفاي اين نقش در جشن نشريه دنياي تصوير جزو 
100 نقش ماندگار تاريخ سينما و تلويزيون ايران انتخاب كرد و برنده تنديس 
بهترين بازيگر مرد براي مجموعه تلويزيوني پايتخت 4 از نظرسنجي سه ستاره 
شد. با اين حال ساخت اين مجموعه كه بيشتر دوره هاي آن براي نوروز تهيه 
مي شد با مشكالتي روبه رو شد و تنابنده در اعتراضي از تلويزيون خداحافظي 
كرد. هرچند اين خداحافظي مشترک او با احمد مهران فر از تلويزيون بود، اما 
هر دو را مي توان از چهره هاي ماندگار رمضان با همان پايتخت 4 به حســاب 
آورد. مهران فر پيش از اين نيز در سال8۳ با »رسم عاشقي« سعيد سلطاني در 

رمضان روي آنتن سيما ظاهر شده بود.

هومن برق نورد

او كه حــدود۲0 ســال روي صحنه هاي تئاتر 
كشور ظاهر شــده بود، با مجموعه »بيداري« 
بهرام عظيم پور راهي تلويزيون شــد و با بازي 
در سريال »ساختمان پزشــكان« به شهرت 
رسيد. برق نورد ازجمله بازيگران سريال هاي 
تلويزيوني اســت كه در  ماه رمضان چهره به 
يادماندني شــده اســت. او با بازي در مسير 
زاينده رود حســن فتحي كه  مــاه رمضان 89 
توليد و پخش شد، نقش گركاني، دالل بازيكنان 
فوتبال را ايفا مي كرد. پس از آن برق نورد با بازي 
در »دودكش« محمدحســين لطيفي روي آنتن 
پرمخاطب رمضان 9۲ظاهر شد. او در نقش فيروز، 
مرد خانواده دوست و زحمت كشي است كه به همراه 
خانواده و آشنايانش، يك قاليشويي را اداره مي كند 
اما با پلمب شــدن در محل كار و زندگي او توسط 
مأموران شهرداري، دردســرهايش دوچندان 
مي شــود. برق نورد با بازی در اين نقش بيش از 
گذشته مورد توجه مخاطب قرار گرفت و تبديل 
به يكی از آن شخصيت هايی شد كه مردم در كوچه 
و خيابان از نحوه حــرف زدن، جمله ها و اتفاق های 
زندگی اش حرف می زدند. اگر ســريال های ماه رمضان را 
فرصتی برای بهتر ديده شدن يك بازيگر فرض كنيم، هومن برق نورد 
يكی از چهره هايی بود كه به خوبی از اين فرصت استفاده كرد. پس از 
بازی در »دودكش« بود كه مخاطب دوست داشت در هر ماه رمضان 

بار ديگر اين بازيگر را در تلويزيون ببيند.
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يحيي گل محمدي در گفت و گو با همشهري ضمن انتقاد از 
 برنامه ريزي ليگ، از اهميت حفظ تيم فعلي اش گفته

 تيمي كه مي گويد باشگاه هاي قطري به بازيكنانش چشم دارند

مي خواستند 
 پرسپوليس را

 از پا در بياورند

پرسپوليس مرحله گروهي مسابقات ليگ قهرمانان آسيا را با كسب نتايجي 
بسيار خوب به پايان رساند تا يحيي گل محمدي و شاگردانش نشان دهند كه 
در اين فصل هم يكي از مدعيان جدي قهرماني در اين جام هستند. هر چند 
سرمربي سرخ پوشان در تمامي مصاحبه هايش به اين موضوع اشاره كرده كه بازيكنان پرسپوليس مهم ترين نقش 
را در موفقيت هاي اين تيم ايفا مي كنند، ولي نقش مهم يحيي و همكارانش بر هيچ كس 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 گفت وگوي 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 مي كنيم 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. بچه ها واقعا مشكالت را خوب مديريت كردند و تا آخرين بازي دست از  مبارزه برنداشتند كه اين 

بسيار باارزش است.

   شما در تمام مصاحبه هايتان موفقيت هاي پرسپوليس را به حساب بازيكنان مي گذاريد ولي خيلي ها 
مي دانند كه نقش كادر فني چقدر مهم بوده. قبول داريد؟

ما وظيفه داريم كه كار خودمان را به بهترين شكل انجام دهيم و اتفاقا از تمامي همكارانم هم تشكر مي كنم كه 
زحمت مي كشند ولي نقش بازيكنان بيشتر و مهم تر از من و همكارانم است تحمل فشار بازي ها 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 به دليل تعهد بااليشان تشكر كنم.

  برخي از مربيان و كارشناسان ايراني در مصاحبه هاي 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 مي دانند كه تمام تيم ها در آسيا چقدر هزينه مي كنند و چگونه دنبال پيشرفت 
هستند. آنها بازيكنان گران قيمت خارجي را با قيمت هاي نجومي مي گيرند و دنبال پيشرفت هستند و اين موضوع 
قطعا رقابت را براي تيم هاي ايراني سخت مي كند. در هر تيم بازيكنان باكيفيت خارجي مي توانند تأثيرگذار باشند 

ولي ما فقط رادو را داشتيم كه فرصت كمي براي بازي پيدا كرد. اين مسئله كه مي گويند سطح 
بازي ها افت كرده اصال درست نيست، حتي همه ديدند كه همين گوا هم چه كيفيتي دارد و چگونه 

رشد كرده است. استقالل تاجيكستان هم تيم ناشناخته اي بود كه در گروهش اول شد و اين نشان مي دهد كه همه 
كشورها دنبال پيشرفت هستند.

تيم فرانسوي اگر نتواند شكست بازي رفت را جبران 
كند،نه تنها به فينال ليگ قهرمانان نمي رسد،  ممكن 

است دو فوق ستاره اش را هم از دست بدهد

فراز كمالوند كه حضورش در استقالل باعث 
انتقاد از مجيدي شده بود  با اولين پيشنهاد قيد 

اين تيم را زد و سرمربي سايپا شد

 معتبر شد و رفت همه يا هيچ براي پاريس

19

 دونده اي كه 
 با خودش 

20مسابقه داد! 23:30 پاريسنژرمنمنچسترسيتي

 اميرحسين اعظمي
خبر نگار
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نكته بازي   

آماربازي

نقل قول

نيازي به غش كردن نيست

االن برعكس نگفتي؟

تا شما شكايت كنيد...

بعد از پايان بازي استقالل و الشرطه 
عراق كه صعود نماينده ايران را به 
همراه داشت، تصويري منتشر شده 
از رشــيد مظاهري كه دروازه بان 
آبي ها را در حالتي شبيه غش كردن 
نشان مي دهد. اين تصوير حسابي دست 
به دست شده و خيلي ها در مورد تعصب رشيد و داستان هايي 
شبيه آن نوشته اند. آقا دم مظاهري و بقيه استقاللي ها گرم كه 
براي صعود تا آخرين ثانيه با چنگ و دندان جنگيدند؛ فقط فكر 
نمي كنيد غش كردن گلر از خستگي كمي اغراق آميز است؟ 
طبيعتا دروازه بان در تمام طول بازي ســر جايش ايســتاده و 
تحرك چنداني ندارد كه از نفس بيفتد. در مجموع قول مي دهيم 
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.

پرسپوليس امسال كال از نظر قرعه تيم 
خوش شانســي بوده و شاه بيت 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، 
اسماعيل خان حاللي، پيشكسوت محترم سرخپوشان مصاحبه 
كرده و گفته: »نبايد استقالل تاجيكستان را زيادي بزرگ كنيم.« 
به نظرمان اسماعيل جان برعكس گفته؛ البد منظورش اين است 
كه »نبايد استقالل تاجيكستان را دست كم بگيريم.« اين بنده هاي 
خدا كه كال ادعايي ندارند و كسي هم روي آنها حساب نكرده بود. 
در اين چند روز هم هيچ كس مشغول بزرگ كردن آنها  نبود، اما 
در نقطه مقابل خطر دست كم گرفتن اين تيم و غافلگير شدن 

پرسپوليس وجود دارد.

ليگ قطر تمام شد، مسابقات مرحله 
گروهي ليــگ قهرمانــان هم به 
انجام رسيد، پرسپوليس و شجاع 
خليل زاده 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 خليل زاده 
به فيفا شكايت مي كنيم. توجه داشته باشيد كه دارند شكايت 
مي كنند، يعني هنوز حتي به اين مرحله باشكوه هم نرسيده ايم. 
خود شكايت كه طبيعتا كلي زمان مي برد، 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 مي دانيم، 
اما از همين تريبون قول مي  دهيم تا اين شكايت بخواهد به ثمر 

بنشيند، شجاع برگشته و با پرسپوليس جام هم گرفته!

متريكا

  فكر مي كرديــد تيم هايي مثل  
السد و الدوحيل حذف شوند؟

برنامه ريزي و شرايط بازي ها طوري بود كه واقعا چيزي تا آخرين 
لحظه مشــخص نبود و برخي اتفاقات جزئي سرنوشت بازي ها را 
مشخص كرد. الدوحيل و السد تيم هاي خوبي بودند كه حذف شدند 
و همين موضوع سختي بازي ها را نشان مي داد، حتي پاختاكور هم 

صعود نكرد.

  در مورد تقابل با استقالل تاجيكستان چه نظري 
داريد؟

فعال اطالعات دقيقي از اين تيم ندارم چون موفق نشدم بازي هاي 
استقالل تاجيكستان را نگاه كنم ولي حتما تيم باكيفيتي است كه 
به عنوان 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 مي كنم بازي 
در تاجيكستان هم چالش هايي 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 بازي هاي ليگ برتر، جام 

حذفي و سوپرجام باشد.

  پرسپوليس در دو فينال اخيرش در ليگ قهرمانان، 
قهرماني را از دست داد. فكر مي كنيد اين بار به فينال برويد و 

قهرمان شويد؟
ما نشان داديم كه تيم باكيفيتي هستيم و يكي از قدرت هاي آسيا 
محسوب مي شويم ولي مي دانيم 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 تيم هاي قطري در 

كمين هستند تا چند بازيكن ما را جذب كنند.

   اين خبرها جنبه بازارگرمي ندارد؟
خير، بازارگرمي نيست و اتفاقا پيشــنهادهاي خوبي هم دارند. ما 

بازيكنان بسيار خوبي داريم كه بايد براي حفظ آنها تالش كنيم.

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

ظاهرا باشگاه كارهايي انجام داده ولي فشردگي مسابقات هم باعث 
مي شد تا در اين زمينه تأخير به وجود 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 مي كنند و زحمت مي كشند.

  آيا بازيكنان جديدي را هم براي فصل بعد درنظر 
گرفته ايد؟

طبيعتا روي اين موضوع فكر مي كنيم و شــايد نفراتي در ذهن ما 
باشــند. هنوز با بازيكني صحبت نكرده ايم ولــي قطعا بايد به فكر 
جمع و جور كردن تيم باشيم. ما تا اواسط مرداد درگير بازي هاي 
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 مي كنيم و استراحت هايي هم كه داشتيم، ۳ يا 4 روزه بوده 
اســت. در واقع اين نوع برنامه ريزي فقط براي پرسپوليس بوده و 
خوب استراحت نكرديم ولي براي تيم هاي ديگر اين شرايط ايجاد 
شده كه حتي ۲ تا ۳ هفته هم استراحت كنند. اين برنامه ريزي براي 
پرسپوليس كشنده بوده و به نوعي مي خواستند پرسپوليس را از پا 
دربياورند كه نتوانستند. من معتقدم كه بازي ها 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 بازي هاي اين فصل شركت كرده 
است. خواسته همه ما و هواداران پرسپوليس برقراري عدالت است.
  شما در مصاحبه اي گفتيد كه سازمان ليگ بايد بازي 
با ســپاهان را به زمان ديگري موكول كند و ظاهرا از قرنطينه 

بودن پرسپوليس ناراضي هستيد؟
در فوتبال همه  چيز علمي و اصولي است. طبق برنامه ما بايد جمعه 
با سپاهان بازي كنيم و در خوش بينانه ترين حالت شايد سه شنبه 

تمرين كنيم. مگر مي شود 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 نمي توان بازي كرد 
و برنامه هفته بيست ودوم و بازي با ســپاهان بايد تغيير كند. اين 

خواسته زيادي نيست كه بين تيم ها تبعيض قائل نشوند.

  استقاللي ها هم گفته اند كه داربي رفت با بازي هاي 
برابر برگزار نشد ولي ظاهرا شــما گفته ايد كه قبل از داربي 

برگشت بايد بازي هاي ۲ تيم برابر شود؟
در دور رفت سازمان ليگ با درخواست استقالل مبني بر برابر بودن 
بازي هاي ۲ تيم 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 ۲0روز از بازي رسمي دور مي شود، به همين دليل 
درخواست انجام بازي داد و اين موضوع ديگر ارتباطي به ما نداشت.

   در جدول رقابت فشرده اي با سپاهان براي قهرماني 
داريد و استقالل هم شانس قهرمان شدن دارد. چقدر احتمال 

مي دهيد پنجمين قهرماني پياپي را جشن بگيريد؟
ما بازي به بــازي جلو مي رويم و تالش مي كنيم با قهرمان شــدن 
هواداران را خوشحال كنيم. فقط انتظار داريم كه در اين راه عدالت 

برقرار شود.

    با اين فشــردگي بازي ها و مشــغله هاي فني، 
بازي هاي ليگ قهرمانان اروپا را هم دنبال مي كرديد؟

بله، بازي ها را مي ديدم.

    دوست داريد كدام تيم قهرمان شود؟
از هر 4تيمي كه در نيمه نهايي هستند متنفرم! فكر نمي كردم اين 
4تيم همه با هم در نيمه نهايي حاضر شوند ولي ترجيح مي دهم از 

بين آنها منچسترسيتي قهرمان شود.

صعود استقالل و پرســپوليس به مرحله 

حذفي ليگ قهرمانان آسيا هفتمين صعود 07
اين تيم ها بــود و ركورد آنهــا را به عنوان 
موفق ترين تيم هاي ايراني در آســيا بهتر 
كرد. بيشترين صعود به مرحله حذفي آسيا در ميان تيم هاي ايراني به اين 
دو تيم تعلق دارد كه مجموعا 14بار به اين مرحله رسيده اند. بعد از آنها به 
تيم ذوب آهن مي رسيم كه 5بار توانسته با موفقيت از مرحله گروهي به 
مراحل حذفي صعود كند. نكته جالب درباره ذوب آهن اين اســت كه از 
5صعودش 4بار به عنوان تيم اول گروه صعود كرده و از اين لحاظ به همراه 
پرسپوليس ركورددار است. اما استقالل هم صاحب يك ركورد اختصاصي 
است كه هيچ يك از تيم هاي ايراني تا به حال به آن نرسيده اند. آبي پوشان 

با 1۲۲گل زده، گلزن ترين تيم ايراني در آسيا هستند.

 تيم آناليز متريكا، 11بازيكن منتخب ايراني 

در ليگ قهرمانان آســيا را برگزيده كه در 05
تركيــب اين تيــم منتخــب 5بازيكن از 
پرســپوليس حضور دارنــد. در كنار اين 
5سرخپوش، ۳بازيكن از تراكتور، ۲استقاللي و يك مدافع از فوالد تركيب 
اين تيم را كامل مي كنند. محمدرضا اخباري با نمره7/10و با اختالفي 
ناچيز نسبت به رشيد مظاهري دروازه بان 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 
كاميابي نيا و ترابي از پرسپوليس در كنار قائدي و اسماعيلي از استقالل 
حضور دارنــد. زوج خط حمله اين تيــم نيز از اميد عاليشــاه و محمد 
عباس زاده تشكيل مي شود. بهترين بازيكن استقالل فرشيد اسماعيلي 

بوده كه امتيازش 0/۲بيشتر از مهدي قائدي است.

مهــدي ترابي به گــواه آناليزهاي متريكا 

بهترين بازيكن تيم هــاي ايراني در ليگ  7.74
قهرمانان آسيا شد. ترابي طي 6بازي براي 
پرســپوليس به ميانگين نمــره 7/74از 
10رسيد و باالتر از محمد عباس زاده به اين عنوان دست يافت. ترابي با 
خلق ۲0موقعيت و ارســال 5پاس گل در اين دو زمينه بهترين بازيكن 
رقابت ها در ميان تمامي ۲0تيم بود. او فقــط در يكي از 6بازي تيمش 
پاس گل نداد و ۲گل هم زد. دومين ايراني موفق اين مســابقات محمد 
عباس زاده بود كه ميانگين نمراتش به 7/41از 10رسيد. عباس زاده فقط 
۳86دقيقه 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 ۳تا از شوت هايش در چارچوب نبود.

سهيل مهدي، مســئول كميته مسابقات 
ســازمان ليگ در واكنش بــه اعتراض 
پرسپوليسي ها به برنامه ديدار با سپاهان و 
استقالل:  سازمان ليگ متعلق به 16باشگاه 
اســت و برنامه ما هم براي آنهاست. براي 
برنامه ريزي ليگ شــرايط همه تيم ها را 
درنظــر مي گيريم 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 به وجود آمده پيش 
بيايد. ما براي همــه كار مي كنيم نه براي 
پرسپوليس و يك تيم خاص كه درخواستي 
داشته باشد، اما ســعي و تالش مي كنيم 
كه طــوري برنامه ريزي كنيــم كه تيم ها 
حداقل آسيب را ببينند. اگر ما ليگ را در 
سال گذشته با تمام سختي هايش برگزار 
نمي كرديم، تيم هاي ما در ليگ قهرمانان 
امسال نمي توانستند موفق باشند و نتيجه 
برگزاري منظم و فشرده در سال گذشته اين 
بود كه تيم هاي مان با كادر و بازيكنان ايراني 

بهترين نتيجه را گرفتند.

برنامه  بازي ها

جمعه 17 ارديبهشت 1400

شنبه 18 ارديبهشت 1400

دوشنبه ۲7 ارديبهشت 1400

استقالل-ذوب آهن

سپاهان-پرسپولیس

مس رفسنجان-نساجی مازندران

صنعت نفت آبادان-آلومینیوم اراک

ماشین سازی تبريز- سايپا

پیكان-تراکتور

پديده -گل گهرسیرجان

21:15

21:15

21:20

18:55

20:45

برنامه هفته  بيست و دوم

چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت 1400

پنجشنبه ۲3 ارديبهشت 1400

گل گهرسیرجان-ذوب آهن

پرسپولیس -استقالل

سپاهان-مس رفسنجان

نساجی مازندران-فوالد

نفت  مسجدسلیمان-ماشین سازی تبريز

آلومینیوم اراک - پديد0

سايپا-پیكان

تراکتور-صنعت نفت آبادان

21:00

21:30

21:15

21:20

21:30

21:50

برنامه هفته  بيست و سوم

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم

امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تیم رتبه
21135336191744سپاهان1

20118127101741پرسپولیس2

1997322121034استقالل3

198562320329گل گهرسیرجان4

329-2161142023آلومینیوم اراک5

28-217771515مس رفسنجان6

186931711627فوالد7

27-197661717تراکتور8

326-216871922پیكان9

25-196761515صنعت نفت آبادان10

225-206772022پديده11

324-215971417نفت  مسجدسلیمان12

718-203981926ذوب آهن13

718-203981017سايپا14

1016-2144131626نساجی مازندران15

1810-2017121331ماشین سازی تبريز16

آلومينيوم اراك يك بازي دوستانه با مس رفسنجان برگزار كرده و با ۳گل برابر اين تيم شكست 
خورده است. عليرضا منصوريان هم بعد از بازي، كلي در مورد همه  چيز صحبت كرده؛ ازجمله 
اينكه تست كروناي 7بازيكن تيمش مثبت بوده و اسامي اين نفرات را فقط در اختيار مراجع 
پزشكي قرار مي دهد. در همين مصاحبه اما جمله ديگري از عليمنصور نقل شده كه جالب توجه 
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 مي گويد 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 مي گويند 
دست و مشت و آرنج هم ممنوع است، شما سراغ ماچ مي روي؟ آقا ما اگر قبول كنيم شما خيلي 
آدم خاكي و خونگرمي هستي و با همه دنيا هم رابطه صميمانه داري، قول مي دهي تا اطالع 

ثانوي كسي را نبوسي؟

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

ادامه از 
صفحه 17

    يحيي گل محمدي در گفت و گو با همشهري ضمن انتقاد از برنامه ريزي ليگ، از اهميت حفظ تيم فعلي اش گفته
 تيمي كه مي گويد باشگاه هاي قطري به بازيكنانش چشم دارند

مي خواستند پرسپوليس را از پا در بياورند
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فراز كمالوند بعد از حضوري كوتاه مدت در اســتقالل، 
سرانجام از اين تيم جدا شــد تا هدايت سايپا را برعهده 
بگيرد. او كه در چند سال اخير موفقيت خاصي به عنوان 
سرمربي كســب نكرده بود، با يك انتخاب هوشمندانه 
به استقالل آمد تا در نقش مديرفني به فرهاد مجيدي 
كمك كند. خيلي هــا معتقدند حضــور كمالوند روي 
نيمكت اســتقالل به مجيدي كمك كرد تا تصميمات 
بهتري در جريان بازي ها بگيرد. نتايج خوب اســتقالل 
باعث شــد تا دوباره كمالوند در تيررس تيم هاي 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 مي گويد: »خوشحالم 
كه در اين مدت كنار رفيق خوبم فرهاد مجيدي بودم. 
از او تشــكر مي كنم 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 ادامه دار 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 مي كنم.« 
كمالوند در پاسخ به اين پرسش كه آيا سرمربيگري اش 
در سايپا قطعي شــده، تأكيد مي كند: »با جلساتي كه 
خواهيم داشت اين مسئله قطعي مي شــود. اميدوارم 
بتوانيم كاري كنيم تا ســايپا در ليگ برتر حفظ شود و 

نتايج خوبي به دست بياوريم.«
گفته مي شود 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 به عنوان 
دستيار اول فرهاد كارش را شروع خواهد كرد. بايد ديد 
ممنوعيت جذب بازيكن و مربي خارجي در بين تيم هاي 
ليگ برتري، در نهايت شــرايط را براي مجيدي چگونه 

رقم خواهد زد.

   پنجره نقل وانتقاالت استقالل بسته شد
روز گذشــته ســايت هاي خبري به اين موضوع اشاره 
كردند كه پنجره نقل وانتقاالت باشگاه استقالل به دليل 
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 به دليل پرداخت نشدن حقوق ماهانه اش 
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 نتيجه اي نگرفت تصميم به شــكايت 
گرفت. فيفا نيز طي ايميلي به باشــگاه استقالل خبر از 
بسته شدن پنجره نقل وانتقاالت اين باشگاه داد. باشگاه 
استقالل با توجه به كم بودن مبلغ مطالبات لكيچ اعالم 
كرده كه مشكلي در اين زمينه وجود ندارد و به زودي با 
پرداخت مطالبات مربي صربستاني پنجره نقل وانتقاالت 

باز خواهد شد.

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

بازي برگشــت Oil-clasico يا همان داربي نفتي بين 
منچسترسيتي و پاري سن ژرمن فرداشب برگزار مي شود تا 
پاي اول فينال ليگ قهرمانان از بين اين دو باشگاه ثروتمند 
با ستاره هاي گران قيمت مشخص شود. مهم ترين 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 من سيتي هم با مصدوميت بازي كرد و 
براي نخستين بار در يك ديدار ليگ قهرمانان موفق به زدن 
هيچ ضربه اي به ســمت دروازه حريف نشد. اگر او و نيمار 
مثل 2 ديدار با بايرن مونيخ باشــند، پاريس شانس زيادي 
براي دومين فينال پي درپي 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 راه شــان را از پاريس جدا كنند. الپورتا براي 
جلب رضايت مسي هر كاري مي كند 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 روبه روي 
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 مي گيرد براي چهارمين 
 بار برده اســت. پي اس جي با پيروزي 2بريك مقابل النس

4 ساعت در صدر جدول ليگ يك ايستاد اما سپس ليل با 
برد 2 بر صفر بر نيس جايش را پس گرفت.

گوارديوال هم كه ديگر اصــراري به تيكي تاكا ندارد و حتي 
بازي چرك و دفاعي را هم يــاد گرفته، در برخي بازي هاي 
بزرگ بدون مهاجم نوك تركيب تيمــش را مي چيند. در 
پاريس دي بروين را در پست مهاجم كاذب بازي داده بود. 
گابريل ژسوس و آگوئرو در ديدارهاي حساس به بازي گرفته 
نمي شوند. سيتي درصورت نتيجه نگرفتن منچستريونايتد 
در بازي ديشــب مقابل ليورپول قهرماني اش در ليگ برتر 
را قطعي كرده و با يك جام ديگر پا به مســابقه فرداشب 
مي گــذارد. در ديدار رفت هم بازيكنان ســيتي در حالي 
روبه روي پاريســي ها قرار گرفتند كه تنهــا چند روز از 

قهرماني شان در جام اتحاديه مي گذشت. در برد 2بر صفر 
شنبه مقابل كريســتال پاالس در ليگ، آگوئرو در تركيب 
ثابت بازي كرد و اين مهاجم آرژانتيني كه احتماال در پايان 
فصل به بارسلونا مي رود گل زد تا تنها 2 ركورد 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 2 تيم در يك چهارم 
پاياني همين رقابت ها 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.

جهان

فوتبال ايران

مادريد  دست بردار نيست

رئال مادريد در شــبي كه بوي گل 
نمي داد، با درخشــش ميليتائو و 
گل اتفاقي كاســميرو دو بر صفر 
اوساسونا را برد تا با 2امتياز كمتر از 
اتلتيكو كه ساعاتي پيش تر به لطف 
مهار ضربه پنالتي بازيكن الچه توسط 
اوبالك بازي اش 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 مي كند. ممكن 
اســت بيلبائو كه به تازگي 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 داشت. 3بازيكن جديد هم از كاستيا در تركيب 
بازي كردند كه دست كمي از بازيكنان اصلي نداشتند؛ ميگل 
گوتيرس، مدافع چپ كاســتيا در دقايقي كه به جاي 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 بازپس گيري توپ داشت. 
اين عملكرد بازيكناني است كه در دسته سوم بازي مي كنند. 
شايد رئال دســت كم از لحاظ ذخيره ها ديگر نيازي به خريد 
بازيكن گران قيمت در برخي پست ها نداشته باشد و از همين 
جوانان استفاده كند. ايسكو، مارسلو، اودريوسوال، واران، راموس 
و حتي وينيسيوس مي توانند بروند تا از راه پس انداز حاصل از 
دستمزد باالي آنها گشايشي در اوضاع اقتصادي باشگاه ايجاد 
شود. هم اكنون با وجود خســتگي مفرط و افت بازيكنان رئال 
و كم خطر بودن مهاجمان، 64درصد هــواداران معتقدند كه 
اين تيم مي تواند قهرمان الليگا شود و 52درصد هم معتقد به 
فتح ليگ قهرمانان هســتند؛ 2جامي كه ممكن است در 5يا6 
بازي باقيمانده به دســت نيايد. رئال در اين فصل الليگا 16بار 
از روي ضربات سر به گل رسيده كه 5بار بيشتر از نزديك ترين 
تعقيب كننده يعني سوياســت. كورتوا هم به نودوهشــتمين 
كلين شيت خود در الليگا رسيد كه 42تاي آن با رئال و بقيه با 
پيراهن اتلتيكو مادريد بوده است. او در 10 بازي آخر تنها 3گل 
دريافت كرده است. كاسميرو هم به 200بازي در الليگا رسيد. 
در بازي اتلتيكو يان اوبالك با 225 بازي 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 فينال گونه هفته آينده مقابل بارسا آماده 
كرد. در بازي آخر شب ديشب اگر مسي، گريزمان، دي يونگ يا 
مينگسا كارت زرد گرفته باشند، از اين ديدار حساس محروم 
شده اند. ســيمئونه يكي از گزينه هاي سرمربيگري در تاتنهام 
اســت و البته به عنوان گران ترين سرمربي جهان ممكن است 
چنين اتفاقي رخ ندهد. او در مادريد شرايط خوبي دارد و منتظر 
فرصتي است تا جانشين كونته در اينتر شود؛ كونته اي كه با اينتر 
نوار قهرماني 9ساله يوونتوس را كه خودش آغازگر آن بود، پاره 
كرده است. روبرتو مارتينس، سرمربي تيم ملي بلژيك گزينه 

محتمل تري براي تاتنهام است.

در مرحله گروهي ليــگ قهرمانان 
آســيا اصال بازي خوب و قشنگ 
كــم نداشــتيم، اما شــايد يكي 
از زيباتريــن، پرهيجان تريــن و 
دراماتيك تريــن 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 مي برد صعود مي كرد و تساوي منجر 
به حذف هر دو تيم مي شد. بازي فوق العاده 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 مي نامند، اما در پايان 
اين كلكسيون فرصت سوزي، تنها غم و اندوه بود كه به جا ماند. 
هر فرصتي كه دو تيم خراب مي كردند، يك درصد به احتمال 
بقاي الهالل در مسابقات افزوده مي شد. االهلي و الهالل دشمنان 
قديمي هستند و ببينيد الهاللی ها 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 
مي تواند براي ما ايراني ها جالب باشــد. در دقيقه 55زماني كه 
مسابقه با نتيجه مساوي بدون گل دنبال مي شد، 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 بزرگ ترين 
فرصت سوزي هاي فصل كه در نهايت منجر به حذف الدوحيل 
شد. پرسش اينجاست كه اگر علي كريمي همين توپ را جلوي 
استقالل از دســت داده بود، شــايعه پردازان و گدايان اليك و 
كامنت در فضاي مجازي چه حرف هايي مي زدند و چه قصه هايي 
مي ساختند؟ فقط خدا مي داند چه الم شنگه اي به پا مي شد. فورا 
به كريمي انگ كم كاري برابر تيم سابقش را مي زدند و پوست او 
را در شبكه هاي اجتماعي می كندند. 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 حساس تر 
گل خالي خراب مي كند. بازيكن است؛ روز خوب و بد دارد، واقعا 

چرا اين همه آسان با آبروي خلق خدا بازي مي كنيم؟

همه يا هيچ براي پاريس
 تيم فرانسوي اگر نتواند شكست بازي رفت را جبران كند،نه تنها به فينال ليگ قهرمانان نمي رسد

 ممكن است دو فوق ستاره اش را هم از دست بدهد

3 صعود، 3 فايده

سخت براي استقالل، آسان براي پرسپوليس

3 تيــم از  راهيابــي 
فوتبال ايران به مرحله 
ليگ  نهايي  يك هشتم 
قهرمانان آسيا اتفاق بسيار خوبي بود؛ شيرين و دلچسب. 
كاش شرايط طوري مي شد 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 مي تواند ارزشمند 

باشد. به چند جنبه از زيبايي هاي 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 
مي كند. كاركرد اجتماعي پديده اي همچون فوتبال، اتفاقا در 
اين شرايط ارزشمندتر هم مي شود. شب هاي 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 ميليون ها هوادار 
دارند و همين حال خوش آنها در شــرايط دشوار كنوني يك 

دنيا مي ارزد.

   دوم؛ قرعه خوب
بله؛ متوجهيم كه مثال قرعه اســتقالل ايران ســاده نيست و 
نمي توان از رويارويي با الهالل عربســتان به عنوان يك اتفاق 
خوشــايند ياد كرد، اما لطف ماجرا به اين است كه تيم هاي 
ايراني در يك هشــتم نهايي به هم نخوردند. حاال در 3بازي 
از 4بازي منطقه غرب، ما نماينده داريم و فوق العاده باشكوه 
خواهد شــد اگر هر 3 تيم ايراني به يك چهارم نهايي برسند. 
در اين صورت بخت ما براي داشــتن يك فيناليســت بسيار 
زياد خواهد بود. اگــر در اين مرحله تيم هــاي ايراني به هم 
مي خوردند، طبيعتا حذف يكي از آنها قطعي بود و اين جاي 

افسوس داشت. همين اتفاق هم اكنون براي 2 نماينده امارات 
رخ داده است. الوحده و الشارجه به هم خورده اند و تنها يكي 

از آنها به يك چهارم نهايي مي رسد.

   سوم؛ حفظ سهميه
طبيعتا نتايج خوبي كه 3 تيم ايراني در مســابقات اين فصل 
گرفتند باعث حفظ سهميه حداكثري فوتبال ايران در ليگ 
قهرمانان آســيا خواهد شــد. در اين سال ها ســهميه ايران 
2+2بوده و همين حاال مي تــوان انتظار داشــت هر اتفاقي 
كه در مراحل بعد رخ بدهد، دســت كم همين سهميه براي 
باشــگاه هاي ايراني محفوظ بماند. طي ســال هاي گذشته 
درخشش پرسپوليس در ليگ قهرمانان، كنفدراسيون فوتبال 
آسيا را براي حفظ سهميه ايران متقاعد مي كرد، اما حاال بقيه 
تيم ها هم دست به كار شــده اند و البته كه اين بهترين اتفاق 

ممكن است.

   چهارم؛ الهام بخشي براي تيم ملي
از همه اينها كه بگذريم، درخشش نمايندگان ايران در ليگ 
قهرمانان آســيا مي تواند براي تيم ملي فوتبال كشورمان هم 
الهام بخش باشد. تيم ملي خردادماه مسابقات مرگ و زندگي 

را برابر بحرين و عراق پيش رو خواهد داشت. 
عالوه بر اينكه تعدادي از بازيكنان همين 3باشگاه صعودكرده 
در آن مسابقات هم حاضر خواهند بود، بقيه هم مي توانند از 
عملكرد درخشان تيم هاي باشــگاهي الهام بگيرند. وقتي ما 
مي توانيم بــه قطر و امارات و عربســتان 3گل ، 4گل 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 مي شود زد به دل ميدان و كاري 

كرد كارستان.

به جا مانده از درخشش نمايندگان ايران در آسيا

سرخابي ها و ادامه داستان عجيب قرعه هاي اين فصل

به طور كلي در فصل فوتبالي جاري هر چه 
قرعه براي پرسپوليس درآمده خوب بوده 
و هر چه قرعه به نام استقالل بيرون آمده، 
دشوار به نظر مي رســيده است. در همين 
مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا انصافا 
گروه آبي ها ســخت تر بود. پرسپوليس با 
الوحده امــارات، الريان قطــر و گواي هند 
رودررو شد اما استقالل به پست الدوحيل 
قطر، االهلي عربســتان و الشــرطه عراق 
خورد. حاال فــرض مي كنيم چنين تفاوتي 
در قرعه كشي به خاطر تفاوت سيدبندي ها 
بوده و پرسپوليس به واسطه قهرماني ليگ 
حقش بوده در گروه ســاده تر قرار بگيرد. 

نكته اينجاســت كه همين مسئله در قرعه 
يك هشــتم نهايي هم تكرار شــد؛ جايي 
كه پرسپوليس به اســتقالل تاجيكستان 
خورد اما اســتقالل بايد به مصاف الهالل 
عربســتان برود. طبيعتا بيــن اين دو تيم 
تفاوت هاي بسيار زيادي وجود دارد. چه بسا 
اگر الدوحيل يا االهلي در ديگر بازي گروه 
استقالل به هم گل مي زدند، كل معادالت 
عوض مي شد و الهالل از ليگ قهرمانان كنار 
مي رفت، اما فلك و فردوس دست به دست 
هم دادند تا حتي صدرنشــيني هم به كار 

آبي ها نيايد.
جالب اينجاســت كه در داخل كشــور و 

راجع به قرعه كشي 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 
ذوب آهن 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.

واي اگر جلوي استقالل خراب كرده بود...
 وقتي فرصت سوزي بزرگ علي كريمي

 منجر به حذف الدوحيل مي شود

بهروز رسايلي
روزنامه نگار
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داستاندورگهها

فدراسيونتغييرات

بسكتبال بازي لحظه ها و دهم ثانيه هاست. شوت پري پتي در 
بازي چهارم فينال شــهرداري گرگان – مهرام در 3دهم ثانيه 
روي اين موضوع تأكيد مي كند. 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 مي شد. كار از 3دهم و 4دهم 
ثانيه گذشته و بازي تمام شده اما فدراســيون بسكتبال ابزار و 
امكانات خود را براي محاسبه زمان و كيفيت برگزاري بازي ها 
ارتقا دهد. حتي IRS )سيستم بازبيني( در سالن بد جايي تعبيه 

شده بود كه بايد به آن توجه كرد.

اولين تصويري كه از حضــور دو رگه هــا در ورزش ايران به ذهن 
مي رســد، كي روش و دعوتش از چند بازيكن به  تيم ملي فوتبال 
است اما به نظر مي رسد تيم ملي بسكتبال هم به زودي به منطقه 
امن دو رگه ها تبديل شود. شاهين طبع در يك برنامه تلويزيوني 
گفت فيليپ جال ل پور، بازيكن ايراني – آلماني در راه تيم ملي است. 
از زماني كه او سرمربي شــده مايك رستم پور و آرون گرامي پور از 
آمريكا و انگليس جاي ثابتي در تيم ملي پيدا كرده اند. دو رگه ها قباًل 
هم به ايران مي آمدند اما بسكتبال بازيكن خوب زياد داشت و آنها 
شانسي براي ملي پوش شدن نداشتند. شايد عالقه شاهين طبع به 

دو رگه ها مسير آنان به تيم ملي را كوتاه تر كرده است.

فدراسيون بسكتبال با عزل و نصب هايي كه در 3سال و نيم داشته 
به »فدراسيون تغييرات« معروف شده اســت. از روابط عمومي 
و مشــاور رســانه اي گرفته تا كميته هاي آمــوزش، داوران و 
مسابقات، مربيان تيم هاي رده هاي سني و... افراد مدام در حال 
رفت وآمدند. يكي از جاهاي پر رفت وآمد كه از پست هاي كليدي 
در فدراسيون  هاست، اتاق آقا و خانم دبير فدراسيون است. بعد از 
علي توفيق و مسعود عماري، حاال خبر رسيده كه شبنم كالهي 
هم از دبيري استعفا داده است. اينكه استعفا را قبول كنند يا نه مهم 
نيست، اينكه يك فدراسيون ظرف مدت كوتاهي اين همه تغييرات 
داشته باشد معقوالنه نيســت چون بايد در عملكرد مديريتي به 

ثبات بيشتر توجه كرد.

دونده اي كه با خودش مسابقه داد!
زير حلقه

3دهمو4دهمثانيه

افشين رضاپور 
كارشناس بسكتبال

رگسمندنكفاهكم
يرابخاراركرديح
ساملايگنزكیمك

مزعكسوسادوهي
اهتشوگندارام
نكتيساسحهدزخي
شوارتناگييان
متسراناسرروتا

بنعسنوييدورو
اجتراريگبرضنا
داوبايفادهاح
داتعمرتناسات
دوهيدروننيوزق
يگدنيامنههاربا
گرالدهداسبيهن
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افقي:
 1- قالي كوچك- گوردخمه  
تاريخي واقع در شهرســتان 

كرمانشاه
2- سرشت و نهاد- از هزار  ماه 

برتر است- نوعي شنا
3- سياره مشـــتري- نفس 
ســرزنش كننده- حيــوان 

نجيب
4- دندانه ســــــــوهان- 
دورانديش- قاره كريســتف 

كلمب
5- مربوط به فصل اول سال- 

رشته اي از پوست گياه
6- سطل چاه- فركانس- پاي 

لنگ
7- گلي زيبــا- خبرگزاري 

دانشجويان- دوستي
8- بازدارنده- بيگانه- پيامبر 
الهي كه در ســن كودكي به 

مقام نبوت رسيد
9- نيمــه چيــزي- كتاب 
مشهور شيخ بهايي- تصويري 
كه روي پــرده نمايش داده 

شود
10- لبه تيز شمشــير- در 

امانت روا نيست- جرعه
11- از آثار مشــهور هومر - 
داراي پدر و مادري از دو نژاد 

مختلف
12- باتجربه- سرسلســله 

هخامنشيان- باب روز
13- از گناهــان كبيــره- 

حيله گر- مريض
14- تخم كتــان- ريز ترين 

رگ خوني- ثروتمند
15- مكتــب واقع گرايــي- 

شوفر
  

عمودي:
1- حكيــم نامــدار ايراني و 
شاگرد برجسته خواجه نصير 

توسي
2- بــرادر ســلم و تــور- 
دست كم- كمربند مسيحيان

3- قايــق بــزرگ موتوري- 
مــاچ آبــدار- خوشــگل و 

دوست داشتني
4- بي همتا- نوعي شيريني 

كاكائويي- نشانه جمع 
5- زادگاه و محــل تولــد 
ستاره ها- كي بود مانند ديدن

6- ترمــز چارپــا- موجب 
وحشت- شركتي كه سرمايه 

آن متعلق به چند نفر است
7- مصيبت ها- كوچك ترين 

واحد نظامي- كمان
8- به پايين افتــادن- قطعه 
شــعري معــروف از نيمــا 

يوشيج- هم سخن
9- شكلك - سخنور- دوره ها
10- طبيعــي و معمولــي- 

سمي كشنده- مخفف اگر
11- كيسه پول قديمي- عقيم و نازا
12- ســيخونك- نقاش ايتاليايي 

عهد رنسانس- بازكردن
13- دســر خامه و ميوه- ســوره 

شصت ونهم قرآن- رئيس قبيله
14- صورتــــك- از پيامبــران 
بني اســرائيل- درختچــــــه اي 

هميشه سبز
15- داستاني از هانس كريستيان 

آندرسن، نويسنده دانماركي
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

576381294
329564817
148297356
795832641
684159732
213476985
832615479
457928163
961743528

متوسط

     5 2  7
    7    4
       6 8
 3 9 8    2  
  6 5  2 8   
 1    4 9 7  
4 8        
9    3     
2  3 1      715694328

892153467
634728591
269481735
358267914
147539286
521946873
473812659
986375142

ساده

متوسط

394685217
658271394
127943568
539817426
746592831
812364975
481729653
975436182
263158749

سخت

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

ساده

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

ليلي خرسند 
روزنامه نگار

  فائزه آشورپور در ماده 100 متر تورنمنت دووميداني تركيه به تنهايي دويد، فدراسيون دووميداني ايران مي گويد نمي دانسته كه دونده هاي ديگر روي پيست نمي  آيند 
فائزه آشــورپور به تنهايي 
دويــد. اين خبــري بود 
كــه شنبه شــب در بين 
اخبار ورزشــي گم شــد اما جامعه دووميداني را در شــوك برد. 
آشــورپور يكي از اعضاي تيم دووميداني اســت كه در تورنمنت 
بين المللي مرسين تركيه شــركت كرده است. او در ماده 100 متر 
با مانع، به تنهايي دويــد و زمان 14 و 40 صدم ثانيــه را ثبت كرد. 
طبق قوانين در همه ماده هاي دووميداني مسابقه به شرطي برگزار 
مي شــود كه حداقل 2شركت كننده داشته باشــد. براي ايراني ها 
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 
دونده اي در ماده دوي 100 متر با مانع ثبت نشــده بود. اين ليست 
ديروز روي سايت هيات تهران هم بود و نشاني از نام هيچ دونده  اي 
در اين ماده نداشت. به نظر مي رسد كه كميته فني بدون توجه به 

اين ليست، آشورپور را در تيم قرار داده اســت.  اما فدراسيون اين 
ادعا را قبول ندارد. طاهر كاظمي، مدير روابط عمومي فدراســيون 
مي گويد: »در استارت ليســت چند نفر بودند و فدراسيون هم به 
همين خاطر آشورپور را اعزام كرد ولي متاسفانه بقيه دونده ها سر 
خط مسابقه حاضر نشدند و او به تنهايي دويد. فيلم مسابقه هست. 
داور مثل همه مسابقات ديگر براي او پرچم زد و زمان برايش ثبت 
شد، اما چون رقيب نداشــت، نتيجه اش ثبت نشد.« كارشناسان 
دووميداني مي گويند ميزبان از روي مهمان نوازي براي آشــورپور 
زمان گذاشــته و مســابقه برگزار كرده   وگرنه اين مسابقه رسمي 
نيســت. آنها مثال مي زنند: »مگر مي شــود بــازي فوتبال با يك 
تيم برگزار شود؟« نظر آنها اين اســت كه اين ماده جزو ماده هاي 
مســابقه نبوده كه اگر بود، حداقل خود ميزبان شــركت مي كرد. 
ايراد فقط همين يك مورد نيســت. موضوع اين است كه چرا بايد 
تيم به مرسين مي رفت و در مسابقه اي سطح پايين شركت مي كرد. 
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 كم كردن هزينه ها به صرفــه اين بود كه به جاي 
اعزام چند نفر به تورنمنت هــاي بين المللي، 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 مي دهد، مشخص 
مي شود. مسابقات مشهد 100 امتياز المپيكي داشت و مسابقات 
مرسين 40 امتياز. طاهر كاظمي، مدير روابط عمومي فدراسيون 
مي گويد: »400 نفر از 9 كشور در اين مســابقات شركت كرده اند 
و سطح مسابقه پايين نبود.« اما استارت ليست نشان مي دهد كه 

بيشتر اين 400 نفر در مســابقات زير 20 سال شركت كرده بودند 
نه مسابقات بزرگســاالن. در رده بزرگســاالن و در بيشتر ماده ها 
مسابقات با كمترين تعداد شــركت كننده برگزار شد. براي نمونه 
در پرتاب چكش رضا مقدم فقط با يك نفر رقابت كرد. مســابقات 
400متر با مانع با 4نفر برگزار شــد. در پرتــاب  نيزه دختران فقط 
3 نفر سر مسابقه بودند. مهســا ميرزا طيبي يكي از اين 3 نفر 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 
13 ســاعت در راه بودند. با توجه به اينكه 4 صبــح از تهران پرواز 
داشتند و از چند ساعت قبل بايد به فرودگاه مي رفتند، با خستگي 
به مرسين رسيدند و روز بعد مسابقه دادند. فاصله هتل تا ورزشگاه 
هم 49 دقيقه بود. اينكه چرا در روزهاي كرونايي و خلوتي هتل ها، 
فدراسيون هتلي نزديك ورزشگاه انتخاب نكرده، مشخص نيست.
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  گراني 50درصدي نان قابل قبول 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 صرفه جويي كنيم. براي امثال ما كه خريد برنج سخت است نان 
تنها چيزي است كه مدام مي خريم و توقع داريم مسئوالن روي قيمت 

آن كنترل داشته باشند.
جواد مهري از ورامين

  مسافربرهاي شخصي جلوي متروي شريعتي ساماندهي شوند
توقف مسافربرهاي شــخصي روبه روي 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 ســال جاري و افزايش 
ناچيز حقوق ها و گراني ها در ساير بخش ها به خصوص 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 نهاده هاي دامي نگران كننده است
درحالي كه كمبود نهاده هاي دامي تاكنون موجب مشكالت بسياري 
براي مرغداران و جامعه شده است، عدم كشت كافي نهاده هاي 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 به كار 
اســت كه با توجه به بزرگ بودن ابعادش موجــب ترافيك در اتوبان 
مي شود.اين قبيل كارها بايد در شب انجام شود تا كمترين مزاحمت 

براي ساير رانندگان ايجاد شود.
رحيمي از تهران

  سهميه بنزين آژانس ها همچنان واريز نشده است
سهميه بنزين آژانس ها از تاريخ 25اسفند تاكنون واريز نشده است. 
با اين وضعيت گراني سوخت و نبود مسافر در دوران كرونا، به مشكل 

برخورده ايم، 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 پله هاي 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 جنت آباد
حدود 10روز است كه كوچه قرباني زاده در بلوار بعثت واقع در ناحيه 
5منطقه 7شهرداري، نظافت نشده و جوي هاي آب آن نياز به اليروبي 
دارد. از طرفي پياده رو نبش كوچه نسترن، واقع در جنت آباد مركزي 

جنب شيريني فروشي احتياج به تعمير و بازسازي دارد.
فالح از تهران

  خدمات پس از فروش كاالهاي ايراني سؤال برانگيز است
7 ماه قبل يك تلويزيون 50اينچي از برند معروف ايراني خريده ام 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 بازپس گيري 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 بهمن ماه تحويل داده شــود و حتي قسط دوم را هم 
واريز  كردم اما متأسفانه تاكنون نه ماشيني تحويل داده اند و نه سودي 

به پول ما تعلق گرفته است.
سرخه اي از تهران

  تعويق كنكور كارشناسي ارشد
هم اكنون در پيك چهارم شــيوع كرونا به سر مي بريم و ويروس هاي 
كروناي انگليسي و آفريقايي و حتي شايد هندي، به سرعت در حال 
شيوع بين مردم هســتند.و كليه آزمون ها ازجمله آزمون هاي ارشد 
پزشكي و نظام مهندسي كه 30و 31ارديبهشت ماه بودند و همچنين 
آزمون وكالت به تعويق افتاده اند.ولي آزمون كارشناسي ارشد وزارت 
علوم كه داوطلباني چند برابر آزمون هاي باال را دارد و با فاصله اي كمتر 
از يك هفته با برگزاري آزمون هاي باال فاصله داشت، هنوز  به تعويق 
نيفتاده و ما از اين تبعيض ناراحت هســتيم و نگران سالمتي خود و 

خانواده هايمان هستيم. لطفا صداي ما باشيد.
همچنين برگزاري كنكور كارشناسي ارشد حتي با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي و برگزاري در چند روز، با وجود چندين هزار شركت كننده 
در آزمون و رفت وآمد بين شهري علي الخصوص اينكه اكثر داوطلبان 
در يك رشته اصلي و يك رشته شناور شــركت كرده اند، به خصوص 
براي داوطلباني كه بيماري زمينه اي 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 تمام عيار امروز
در اين ميان بايد از ســيره حكومتي و رفتاري  ادامه از 

اميرالمومنين)ع( براي اداره امور كشور درس هاي صفحه اول
ويژه اي بگيريم و به ياد داشته باشيم كه چونان او، به مردم احترام و به 
خواست آنان توجه كنيم. در روايات مكرر نقل شده  است كه آن حضرت 
همواره غمخوار و ياريگر مردم بود و هرچه در توان داشــت براي رفع 
مشــكالت آنان انجام مي داد. ســيره عملي آن حضرت درس هاي 
گرانقدري براي زندگي امروز ما در همه ابعاد دارد؛ در جامعه و حكومت 

از آنها الگو بگيريم و به كار ببنديم.
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كوتاه از حادثه

قتل در خانه دوست 
»مردي ناشــناس دوســتم را با ضربات چاقو 
به قتل رســاند و فرار كرد.« ايــن گفته هاي 
زني جوان اســت كه مدعي است شاهد قتل 
دوستش بوده اســت. به گزارش همشهري، 
ساعت 21شنبه از كالنتري 149امامزاده حسن 
به قاضي حبيب اهلل 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 روبه رو شدند كه با ضربات متعدد چاقو و 
به طرز هولناكي به قتل رسيده بود. بررسي ها 
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 
خانه ام بود. من بعد از جدايي از همســرم به 
تنهايي در اين خانه دو طبقه زندگي مي كنم. 
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 خانه ام خراب اســت و گاهي صدا از آن 
طرف نمي آيد و در را هم باز نمي كند. دوستم 
گفت چون من سرگرم آشپزي هستم،  خودش 
در را باز مي كند. 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 روبه رو 
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 همسايه ها 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 جست و جوي خود 
براي بررسي تصاوير دوربين هاي مداربسته و 
شناسايي عامل جنايت را آغاز كرده اند تا اسرار 

اين قتل هولناك برمال شود.

نقشه عجيب شوهر براي فرار از پرداخت مهريه
زني 25ساله كه در آســتانه جدايي از 

همســر دومش بود، فكرش را نمي كرد دادسرا
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 آدم ربايي شــكايت كند. وي گفت: 
مدتي قبل و با اصرار خانواده ام بــراي ازدواج با يكي از 
بستگانم، به عقد اين مرد درآمدم. گمان مي كردم او مرد 
خوبي باشد چون فاميل نزديك بوديم اما تصوراتم اشتباه 
بود. او مرا كتك مي زد و به شــدت با يكديگر اختالف و 
درگيري داشتيم و با وجود اين دلم نمي خواست مهر 
طالق در شناسنامه ام ثبت شود و مي دانستم اگر به خانه 
پدرم برگردم آنها با نيش و كنايه هايشان عذابم مي دهند 

و سعي كردم اين شرايط را تحمل كنم.
وي ادامه داد: اختالف و درگيري هاي من و شوهرم ادامه 
داشت تا اينكه تصميم به جدايي گرفتيم. براي انجام 
كارهاي قانوني راهي دادگاه خانواده شديم اما همسرم 
اصرار داشت مهريه ام را ببخشــم تا طالقم بدهد. من 

برخالف اصرار او تصميم گرفته بودم مهريه ام را بگيرم. 
چون به تازگي در يك آرايشگاه مشــغول به كار شده 
بودم و مي خواستم بعد از جدايي مستقل زندگي كنم 
و ديگر به خانه پدرم برنگردم. به همين دليل 200سكه 
مهريه ام را به اجرا گذاشتم غافل از اينكه شوهرم براي 
فرار از پرداخت سكه ها نقشه مجرمانه اي خواهد كشيد.

آدم ربايي
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 نمي خواستم 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 مي كنند. 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 مي گفت برادر 
پرستو را نيز در اتاق ديگري زنداني كرده است. شوهرم 
برايم شــرط گذاشــت و گفت اگر به دفترخانه بروم و 
مهريه ام را ببخشم بي خيال شــكايت از من مي شود. 
در اين صورت مجازات هم نخواهم شــد و من از ترس 
آبروريزي همراه شــوهرم به دفترخانه رفتم و مهريه ام 
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 به خاطر 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، پرونده اي 
درخصوص آدم ربايي تشكيل شــد. قاضي حبيب اهلل 
صادقي، بازپرس شعبه چهارم دادسراي جنايي تهران، 
پس از تحقيقات اوليه دســتور بازداشت شوهر وي و 

همدستانش را صادر كرد.

كالهبرداري با فروش انسولين هاي تقلبي

جدال با مرگ در اعماق زمين
ريزش در معدن زغال سنگ »طرزه« باعث گرفتار شدن 2معدنچي شد

خطر شيرهاي بدون آب
4ساعت تالش نفسگير و بي وقفه 

بيش از 100آتش نشان قمي باعث داخلي
شد حريق گسترده اي كه يكي از 
كارخانه هاي توليد مواد شــيميايي در شهرك 
صنعتي شــكوهيه قم را دربرگرفته بود، پيش از 
تبديل شــدن به يك فاجعه مهار شــود. در اين 
آتش ســوزي كه با انفجار بشكه هاي حاوي مواد 
شــيميايي همراه بود، 2خودروي آتش نشاني و 
6خودروي سواری به طور كامل در آتش سوختند.

بــه گــزارش همشــهري، حــدود ســاعت 
شش و دو دقيقه صبح ديروز به مركز آتش نشاني 
شهر قم خبر رســيد كه كارخانه  مولدان صنايع 
شــيمي در شــهرك صنعتي شــكوهيه قم در 
20كيلومتري اين شهر دچار حريق شده است. 
به دنبال ايــن تماس، چند تيم آتش نشــاني به 
سرعت راهي محل حادثه شــدند اما با توجه به 
وسعت و گســتردگي حريق، درخواست نيروي 
كمكي شد و به اين ترتيب 20خودروي عملياتي 
آتش نشــاني به همراه تانكرهاي آبرسان راهي 
محل آتش ســوزي شــدند و همزمان نيروهاي 
آتش نشان و سپاه نيز براي اطفاي حريق به كمك 

آتش نشانان رفتند.

سوختن خودروهاي آتش نشاني
وقتي آتش نشانان به محل حادثه رسيدند معلوم 
شد كه آتش ســوزي از ســوله هايي آغاز شده 
كه مواداوليه فتاليك كه پيش ســاز توليد مواد 
پالستيكي است، در آنجا وجود داشته است. اين 
مواد به سرعت قابل اشتعال هستند و همين باعث 
شده بود كه در مدتي كوتاه آتش سوزي گسترده 

شده و به ديگر نقاط كارخانه نيز سرايت كند.
حميد كريمي، ســخنگوي آتش نشــاني قم به 
همشــهري مي گويــد: وجود مواد شــيميايي 
در ايــن كارخانه باعث به وجــود آمدن حريقي 
وحشتناك شده بود كه دود غليظ آن از كيلومترها 
آنطرف تر و از شهر قم نيز قابل مشاهده بود. زماني 
كه آتش نشــانان در حال اطفاي حريق بودند، 
انفجارهاي پي در پي بشــكه هاي حــاوي مواد 
شيميايي باعث شد كه شعله هاي آتش به داخل 
كوچه اي در مجاورت كارخانه ســرازير شود. در 
اين كوچه چند خودروي آتش نشــاني به همراه 
خودروهاي متعلق به كاركنــان كارخانه پارك 
بودند كه آتش  به آنها سرايت كرد. اما از آنجا كه 
انتهاي كوچه به دليل عمليات حفاري مسدود بود 

و مسير پشت سر نيز به خاطر آتش سوزي سد شده 
بود، 2خودروي آتش نشاني)يك اسكانياي متعلق 
به آتش نشاني قم و يك ولوو متعلق به آتش نشاني 
شهرك صنعتي( و همچنين 6خودروي سواري در 
آنجا محبوس شدند و بر اثر سرازير شدن آتش به 

داخل كوچه به طور كامل سوختند.

شيرهاي بدون آب
شهرك هاي صنعتي در همه جاي كشور هميشه 
در خطر وقوع آتش سوزي هستند و به همين دليل 
بايد ايستگاه هاي آتش نشاني مخصوص به خود 
را داشته باشند و مســايل ايمني در آنجا به طور 
كامل رعايت شود؛ اين همان مسئله اي بود كه در 
شهرك صنعتي شكوهيه، هرگز رعايت نشده بود.

ســخنگوي آتش نشــاني قم مي گويد: شهرك 
صنعتي قم بايد مجهز به چند ايستگاه آتش نشاني 
و نيروها و خودروهاي مجهز باشد كه متأسفانه 
اينگونه نبــود. به طوري كه با توجه به وســعت 
آتش سوزي مجبور شــديم از همه خودروهاي 
عملياتي آتش نشــان قــم و همچنين نيروهاي 
آماده اســتفاده كنيم و اگر زماني كه مشــغول 
اطفاي حريق در شهرك صنعتي بوديم، حادثه اي 
در شهر قم رخ مي داد، خودروي عملياتي ای كه 

بتواند راهي آنجا شود در شهر حضور نداشت.
او ادامه مي دهد: درست روبه روی كارخانه اي كه 
دچار آتش سوزي شده بود، شيرهاي آتش نشاني 
وجود داشــت. اما زماني كه آتش نشــانان قصد 
استفاده از اين شيرها را داشتند، هيچ كدام از آن 
شيرها و شيرهاي ديگري كه توسط آتش نشانان 
آزمايش شدند آب نداشــتند. اين مسئله باعث 
مي شود كه عمليات اطفاي حريق طوالني شود 
و ماشــين هاي آتش نشــاني مجبور شوند براي 
آبگيري و بازگشــت دوباره به عمليات مسافت 

بيشتري را طي كنند.

خطر فاجعه 
با همه كمبودها و كاســتي هايي كه در شهرك 
صنعتي قم وجود داشــت، اما آتش نشــانان از 
جان مايه گذاشــتند تا از بروز فاجعه اي عظيم 
جلوگيري كنند. تصاوير منتشر شــده از محل 
حادثه مخز ن هاي بزرگ الكل را نشان مي دهد كه 
درصورت رسيدن آتش به آنها، فاجعه اي هولناك 
رخ مي داد. كريمي مي گويد: اين مخزن ها تا محل 
آتش سوزي شايد حدود 50متر فاصله داشتند. 

براي همين همه تالش آتش نشانان جلوگيري از 
سرايت آتش به آنها بود كه درصورت سرايت آتش  
حتما فاجعه اي هولناك رخ مي داد. خوشبختانه 
تالش ها نتيجه داد و آتش نشانان توانستند پيش 
از ســرايت آتش به مخزن هاي الــكل، حريق را 

مهار كنند.

كارگران؛ نيروهاي كمكي
در جريان عمليات اطفاي حريق كارخانه مولدان 
صنايع شيمي، كارگران كارخانه نيز دوشادوش 
آتش نشــانان براي اطفاي حريق تالش كردند. 
سخنگوي آتش نشانی قم ادامه مي  دهد: در اين 
كارخانه بيش از 400نفر مشــغول كار هستند 
كه هيچ كــدام از آنها نمي خواســتند به محل 
كارشان آسيب برســد. آنها همراه آتش نشانان 
براي اطفــاي حريق تالش كردنــد و با توجه به 
اينكه با قسمت هاي مختلف كارخانه آشنا بودند 
به خوبي توانستند آتش نشانان را راهنمايي كنند 
و خوشبختانه با كمك همه افرادي كه در محل 
حضور داشــتند، حدود ســاعت10  اين حريق 

گسترده مهار شد.

خسارت 80ميلياردي 
آتش سوزي گســترده در شــهرك صنعتي قم 
هر چند با تالش آتش نشــانان مهار شــد اما در 
اين حادثه عــالوه بر 3نفــر از كاركنان كارخانه 
2آتش نشــان نيز مصدوم شــدند كــه همگي 
مصدومان به غير از يك آتش نشان مداوا و درمان 
شدند اما يكي از آتش نشانان به بيمارستان منتقل 
و در بخش مراقبت هاي ويژه بستري شد. به گفته 
معاون دادستان قم، ميزان خسارت در برآورد هاي 
اوليه بيش از 80ميليارد تومان اعالم شده و علت 
آتش ســوزي بر اســاس نظر اوليه كارشناسان 
غيرعمدي بوده است اما با تشكيل پرونده قضايي 
و اعزام بازپرس به محل حادثه، دستورات قضايي 
الزم به منظور بررسي علت وقوع اين حادثه صادر 
شده و تاكنون شخصي درخصوص اين موضوع 

احضار و بازداشت نشده است.

»ريزش سقف، مسدود شدن تونل و آغاز 
جدال با مرگ« اين چكيــده حادثه اي 
اســت كه ظهــر روز شــنبه در معدن 
زغال سنگ طرزه اتفاق افتاد و 2معدنچي 

را در عمق 35متري زمين گرفتار كرد.
به گزارش همشهري، نخســتين روز از 
هفته براي معدنچياِن معدن زغال سنگ 
طرزه، واقع در استان سمنان، مثل يك روز 
عادي آغاز شده بود. آنها يك به يك وارد 
معدِن تاريك و سياه شدند تا روزي شان را 
در دل كوه و از ال به الي زغال سنگ بيابند. 
چند ساعت از شروع به كار آنها گذشته و  
معدنچيان در تونل شماره 42مشغول كار بودند كه ناگهان بخشي از سقف كارگاه ريزش كرد. در 
يك چشم به هم زدن تونل مسدود و 2 نفر از آنها به نام هاي ميالد روشنايي و سيد اصغر افضلي گرفتار 
شدند. اين حادثه در عمق 35متري اتفاق افتاد و به دليل شرايط حساس و خطرناك ساير معدنچيان 
از همان دقايق اوليه تالش كردند 2 همكارشان را نجات دهند؛ اما نجات آنها به اين سادگي نبود. 
انبوهي از زغال سنگ تونل را مسدود و دسترسي به معدنچيان محبوس را مشكل كرده بود. از ساعت 
12ظهر كه اين حادثه اتفاق افتاد تالش هاي تيم هاي تخصصي براي نجات 2 معدنچي 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 حياتي ترين كار براي در امان 
ماندن 2 معدنچي حادثه ديده، رساندن اكســيژن و راه تنفس به آنها بود. به همين دليل از همان 

ساعت هاي اوليه، گروهي از كارگران از 3 نقطه مشغول حفر حفره اي فرعي در تونل شدند.
در بيرون از معدن اما غوغايي برپا بود. دوســتان و نزديكان حادثه ديدگان با نگراني آنچه را كه در 
معدن مي گذشت دنبال مي كردند. 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 به طور 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 شيلنگ هاي 
مخصوص مجرايي تنفسي براي معدنچيان ايجاد كنند. ايرج رئيسيان، مديركل مديريت بحران 
استانداري سمنان در اين باره به فارس گفت: اميدواريم اگر آوار روي سر 2 معدنكاري كه در تونل 
42 معدن زغال سنگ البرز شرقي گرفتار شده اند، ريزش نكرده باشد، اين دو كارگر زنده بمانند؛ ولي 

هنوز هيچ چيز مشخص نيست. 

تالش براي تخليه تونل
وقتي اعضاي تيم نجات خيال شان 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 تالش ها براي 
تخليه آوار و  نجات 2معدنچي گرفتار شده حكايت دارد. شعباني، مسئول روابط عمومي معدن طرزه 
به همشهري گفت: همكارانم به طور 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 خانواده هايشان 
برگردند. وي ادامه داد: آنطور كه كارشناسان تخمين زده اند احتماال شامگاه امشب )يكشنبه( بتوانيم 

به محل حادثه دسترسي پيدا كنيم. 
خوشبختانه اين معدن برخالف ساير معدن هاي 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 هم وطنان مان 

مي خواهم در اين شب هاي عزيز براي سالمتي شان دعا كنند.

مرد شياد خود را وارد كننده دارو جا زده و دست به فروش 
انسولين هاي تقلبي مي زد 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 مي خريدم. با توجه به كمياب شــدن اين دارو 
شروع كردم به جســت و جو در فضاي مجازي تا اينكه با 
فردي كه خود را از وارد كنندگان ايــن دارو معرفي كرد 
آشنا شــدم.به او گفتم كه دنبال داروي انسولين هستم و 
گفت به تازگي انسولين وارد كرده است. بعد از صحبت با او 
قرار شد مبلغ 5ميليون تومان به حساب 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 انسولين ها فاسد و تاريخ گذشته هستند. پزشك 
مي گفت كه انسولين ها 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 رديابي ها 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 مي زده 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 مي فروخت 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 مي كرد 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 
دارويي در اختيار ندارند و با يك جســت و جوي ساده در 
فضاي مجازي به اطالعاتي دست پيدا مي كنند و مدعي 

داشتن داروهاي نادروكمياب هستند.

2 خودروي آتش نشاني در اين حادثه سوختند

 بشكه هاي مواد شيميايي پس از انفجار
به هوا پرت مي شدند

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

حريق گسترده شهرك صنعتي شكوهيه قم اگرچه با 

تالش آتش نشانان مهار شد اما درس هاي مهمي داشت

سنا
ا: اي

س ه
عك
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 فيلمسازان جوان به همراه آقاي 
كارگــردان بــه بازديد از شــهر گزارش

مي رونــد. بعد دوباره بــه كارگاه 
برمي گردند و فيلمســازان يكي يكي قصه هاي 
خود را براي فيلم ساختن تعريف مي كنند و آقاي 
كارگردان نظر خــود را درباره قصه ها مي گويد. 
»چيزي كه تعريف كردي قصه فيلم نيســت«، 
»اگر ]از شبح ها[ ترســيده چطور با آنها حرف 

مي زند؟«
در سكانسي ديگر يك نفر رو به جمعيت نشسته 
و موظف اســت، با قيافه اي خواب آلوده، خميازه 
بكشــد. آقاي كارگردان پشــت به او نشسته و 
مي خواهد ببيند كه چند نفر به خميازه مي افتند و 
كي همه اعضاي كارگاه به خميازه دچار مي شوند. 
خميازه ها يكي يكي به بچه هاي كالس ســرايت 
مي كند و آقاي كارگردان و همه شاگردان كم كم 

به خنده مي افتند.
درســكانسبعدآقايكارگردانپشت
دوربينايستادهوميخواهدتوپبولينگ
راازبااليپلههابهپايينبيندازند.پرتاب
توپآنقدرتكــرارميشــودكهآقاي

كارگردانبهنمايدلخواهخودبرسد.
  

در دو دهــه پاياني زندگي عباس كيارســتمي 
كوشــش هاي بســياري براي روايت زندگي و 
سينماي او انجام شده است. كوشش براي ورود 
به دنياي نابغه سينما، شكل هاي گوناگوني داشته 
اســت؛ از كتاب هاي تحليلي درباره فيلم هاي او 
تا كتاب هاي گفت و گو و تك نــگاري و مجموعه 
مقاله ها در يك سو و فيلم هايي درباره سينماي 
كيارستمي از پشــت صحنه هاي فيلم هاي او و 
گفت و گوهاي تصويري و مستندهايي كه زندگي 
روزمره و كارگاه هاي فيلمســازي او را به تصوير 

كشيده اند، در سوي ديگر قرار دارند.
همه كوشــش هاي كتبي و بصري خواسته اند تا به 
سهم خود به دنياي نابغه سينما نزديك شوند و به راز 
زندگي و سينماي عباس كيارستمي پي ببرند و آنقدر 
كه مي توانند آن را براي مخاطبان حكايت كنند. يكي 
از آخرين كوشش ها كه پيش تر در سينماي هنر و 

تجربه به صورت محدود اكران شــده و چند روزي 
است به صورت آنالين در معرض نمايش قرار گرفته، 
»كيارستمي و عصاي گمشده« ساخته محمودرضا 

ثاني است.
  

ســال 2012 است و قرار اســت جايزه ابن عربي 
به عباس كيارستمي اهدا شــود. كيارستمي به 
مورسيا زادگاه ابن عربي در اسپانيا سفر مي كند. 
برگزاركننــدگان جايزه پيش تــر برنامه ريزي 
كرده اند كه كيارســتمي كارگاه ده روزه اي براي 
شماري از كارگردانان جوان برگزار كند. مستند 
»كيارستمي و عصاي گمشده« در حقيقت روايت 
كارگاه فيلمسازي كيارســتمي در مورسيا است 
و صحنه هايي 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 چشم انداز او را نشان 
دهد، پس دوربين سمج او هيچ چيزي را فروگذار 
نكرده است؛ از رفتارهاي ساده و پرسه زدن هاي 
كيارســتمي در شــهر تا گزين گويه هاي او در 
كارگاه فيلمســازي و شــكل هاي گوناگــون 

تمرين هايي كه در كارگاه ها برگزار مي كند و...
آنچه »كيارستمي و عصاي گمشده« را از مستندهاي 
مشابه متمايز مي كند، غناي گزين گويه هاي طاليي 
كيارستمي در فيلمسازي و نكته هاي كليدي در روش 

تعريف قصه و تبديل قصه به فيلم است. كارگردان و 
تدوينگر براي بسامان رساندن مستند كار دشواري 
پيش رو داشته اند، چراكه ده ها ساعت فيلم را بارها 
ديده اند و از ميــان آنها بهترين تكه هــا را انتخاب 

كرده اند.
»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.
جمله هــاي طاليــي عبــاس كيارســتمي مثل 
تركيب بندهايي در ميانه فيلم مي آيد و فصل هاي 
گوناگون فيلم را مي ســازد. همان جمله هايي كه 
به دقت و ســر صبر از ميــان گفت و گوهاي كارگاه 
فيلمسازي انتخاب شده است؛ مثل »چشم سوم تان 
را باز كنيد«، »من در سينما دنبال بازي هاي كودكي 

هستم« و...
  

ســكانس آغازين فيلم، آقاي كارگردان را دوربين 
به دســت درازكشيده بر شن هاي ســاحل مورسيا 
نشان مي دهد. در ســكانس پاياني نيز كيارستمي 
مشــغول فيلمبرداري از آرامش موج هاي ساحل 
مورسياست. دو سكانســي كه يادآور فيلم »پنج« 
عباس كيارستمي است و به نوعي خالصه اي است از 
همه آنچه كارگردان مي خواسته در عصاي گمشده 

از كيارستمي نشان دهد.

نگاهي به مستند »كيارستمي و عصاي گمشده« كه به تازگي به صورت آنالين به نمايش درآمده است

آموزش گام به گام فیلمسازی
مهردادطبرسي

روزنامه نگار

فرحنازدبلشكی
روزنامه نگار

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

آرشنهاوندييادداشت
روزنامه نگار

اقتباسهاي2021
كنجكاوي درباره فيلم هايي كه براساس ادبيات داستاني 

ساخته شده اند 

درسال2021فيلمهايجديديبااقتباسازادبياتداستاني،
رويپردهخواهندرفت.يواسايتودي،فيلمهايمطرح2021
كهداستانآنهاازرمانهاوداستانهايبلنداقتباسشدهرا
بررسيكردهاست.فيلمهاي»دون«،»دوئلآخر«و»خيابان
كابوس«نيزازجملهمهمترينفيلمهاياينفهرستبودندكه
درگزارشهايجداگانهايقبالدرروزنامههمشهريبهآنها

پرداختهشدهبود.

چيزهايشنيدهوديدهشده
آماندا ســيفريد، بازيگر فيلم »مانك« 
كــه در اســكار2021 نيــز 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 مي كند. اين فيلم درباره 

زوجي است كه زماني كه وارد يك خانه تسخير شده در منطقه اي 
در شمال ايالت نيويورك مي شوند، با حوادثي روبه رو مي شوند كه 
زندگي مشتركشان را تحت تأثير قرار مي دهد. در اين فيلم همچنين 
ناتاليا داير )بازيگر فيلم چيزهاي عجيب( بازي كرده است، اين فيلم با 
اقتباس از كتاب »هيچ چيز ديگر پديدار نمي شود« اثر اليزابت برونديج 
ساخته شده است. فيلم »چيزهاي شنيده و ديده شده« هم اكنون در 

شبكه نتفليكس در دسترس است.

بيرحم
مايكل بي جردن، بازيگر فيلم هاي )پلنگ 
سياه، كريد(، در فيلم قهرمانانه و مهيج 
»بي رحم«، در نقش »جان كالرك«، افسر 
سابق نيروي دريايي بازي مي كند كه در 
پي انتقام است. بي رحم اقتباسي سينمايي 
از كتابي به همين نام اثر تام كلنســي در 
سال1993 است. اين فيلم دنباله فيلم هاي 

»جك رايان« است كه بر شخصيت كالرك متمركز است. پيش تر نيز 
ويلم دافو در سال 1994 در فيلم »خطر آشكار« و ليو شريبر در فيلم 
»مجموع همه ترس ها« در سال2002 در نقش شخصيت  جان كالرك 

بازي كرده اند. 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 دانش آموز افتخاري دبيرستان )با 

بازي كلوين هريسون جي آر( اســت كه پس از متهم شدن به قتل، 
زندگي اش كامال زيرورو مي شــود.جنيفر هادسون، جفري رايت و 
جان ديويد واشنگتن در اين فيلم بازي مي كنند. اين فيلم از هفتم 

 ماه مه در شبكه نتفليكس در دسترس خواهد بود.

يافتنتو
فيلم»يافتن تو« درباره يك نوازنده ويولن 
پلندپرواز اســت كه در زمان تحصيل 
در ايرلند، عاشــق يك ســتاره سينما 
مي شــود. فيلم يافتن تو اقتباسي است 
از رمان عاشقانه »آنجا مرا خواهي يافت« 
اثرجني بي جونز در ســال 2011. اين 

فيلم در 14مه در سالن هاي سينما نمايش داده خواهد شد.

آنهاييكهمرگمراميخواهند
آنجلينا جولي در فيلم ترسناك »آنهايي 
كه مرگ مرا مي خواهنــد« محافظت 
از پســر جواني را در برابر تعدادی قاتل 
خطرناك عهده دار اســت. اين فيلم با 
اقتباس از كتابي به همين نام اثر مايكل 
كوريتا ساخته شده است. تيلور شريدان 
كارگردان فيلم اســت. اين فيلم به طور 

همزمان در روز 14مه در ســالن هاي ســينما و از طريق »اچ بي او 
مكس« نمايش داده خواهد شد.

زنيدرپنجره
فيلم »زنــي در پنجره« ابتــدا قرار بود 
پاييز2019 به 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 عهده دار 
بوده است. اين فيلم با اقتباس از كتابي 

به همين نام اثر اي جي فين كه از كتاب هاي پرفروش سال2018 
بود، ساخته شده است. اي مي آدامز در اين فيلم در نقش زني منزوي 
بازي مي كند كه تصور مي كند 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 
مي پردازد كه بــراي تحقيــق درباره 
مرگي كه به طور دقيق مشخص نيست 
خودكشــي يا قتل بوده، به زادگاهش 

بازگشته است. 
او در جريان تحقيقات بر سر اين مرگ، با 
وقايعي در گذشته خود روبه رو مي شود. 

اين فيلم استراليايي با اقتباس از كتابي به همين نام اثر جين هارپر 
ساخته شده است. خشك، 21مه در سالن هاي سينما نمايش داده 

خواهد شد.

وداعبامادربداخالقسينما
المپيا دوكاكيس، برنده جايزه اسكار بهترين بازيگر نقش 

مكمل زن درگذشت
المپيا دوكاكيــس، بازيگر مشــهور آمريكايي 
كه به دليــل ايفاي نقش در فيلم »مــاه زده« به 
كارگرداني نورمن جويسون در سال 1988جايزه اسكار بهترين بازيگر نقش مكمل 
زن را دريافت كرده بود، در 89سالگي درگذشت. به نوشته ورايتي فيلم، دوكاكيس 
در فيلم »ماگنولياهاي فوالدي«)1989( نيز يكي از بهترين بازي هاي زمان فعاليت 
هنري خود را ارائه داد. آپولو دوكاكيس، برادر وي ضمن تأييد خبر درگذشتش 
در گفت وگو با ورايتي در »فيسبوك پست« نوشت: المپيا، خواهر دوست داشتني 
من پس از ماه هــا بيماري در نيويورك درگذشــت. دوكاكيس به دليل اينكه در 
فيلم هاي زيادي در نقش مادران عصبي و بدخلق بازي كرده بود، به عنوان مادر 
بداخالق سينماي آمريكا مشهور بود. المپيا دوكاكيس ازجمله بازيگراني بود كه 
در ميانسالي و در 56ســالگي به دليل ايفاي نقش در فيلم »ماه زده« نامش براي 
نخستين بار مطرح شد و بر ســر زبان ها افتاد. او در فيلم»ماه زده« در نقش مادر 
شخصيتي كه »شر« نقشــش را ايفا مي كرد، بازي كرد. مدتي پس از اكران فيلم 
»ماه زده«، منتقد واشنگتن پست نوشت:»شر« و »نيكالس كيج« را در اين فيلم 
تيمي از بازيگران بسيار خوب نقش مكمل همراهي مي كنند. نويسنده اين روزنامه 
همچنين پيش بيني كرده بود كه بازي المپيا دوكاكيس در نقش »رز« مادر »لرتا« 
)شر( در فيلم »ماه زده« به طور ويژه توجه اعضاي آكادمي اسكار را به خود جلب 
خواهد كرد. دوكاكيس در اين فيلم در نقش مادري بدخلق و جان به لب رسيده و 
خسته از زندگي را بازي مي كرد و بازي وي همراه با خلق صحنه هاي 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 

از منتقدان را به خــود جلب كرد. اين 
فيلم به روايت داستان زناني در سنين 
مختلف مي پرداخت. رولينگ استونز 
درباره اين فيلم نوشت: براي سرگرمي 
واقعي به بازي شرلي مك لين در نقش 
آدم پست فطرت شهر و دوكاكيس در 
نقش بيوه ثروتمندي كه بــا كارها و 
اقداماتش باعث گيجي و حواس پرتي 

شخصيتي كه نقشش را شرلي مك لين بازي مي كند، توجه كنيد. المپيا دوكاكيس 
همچنين در فيلم كمدي رمانتيك »آفروديت توانا« )1995( به كارگرداني وودي 
آلن نقش آفريني كرد. دوكاكيس در فيلم »ببين چه كسي حرف مي زند« )1989( 
به كارگرداني ايمي هكرلينگ همراه با بازيگراني نظير جان تراولتا، كريستي الي 
و جورج سيگال بازي كرد. او در فيلم كمدي پدر)1989( ساخته ديويد گلدبرگ 

همراه با جك لمون و كوين اسپيسي نيز ايفاي نقش كرد. 

واكنشهابهدرگذشتدوكاكيس
بازيگران سينما و شخصيت هاي برجسته دنياي هنر نظير شر و ويوال ديويس در 
پيام هايي 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 شگفت انگيز برنده جايزه اسكار 
بود. او در نقش مادر من در فيلم »ماه زده« بازي كرد؛ درحالي كه در زندگي واقعي او 
نقش يك همسر رنج ديده را بازي مي كرد. 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 داشته ام.

 به جای حمایت 
هزینه ها را  صرف جشنواره کردیم

وضعيت تئاتر ايتاليا و ايران در روزگار كرونايي در گفت و گو با آرش عباسي

تمامفعاليتهايتئاتريتعطيلشده،اما
شايدوقتخوبيبراينگارشنمايشنامهيافيلمنامه

باشد.
كرونا وقت خوبي براي نويسنده ها مي تواند باشد، اما داشتن 
فرصت كافي يكي از مواردي است كه نويسنده مي خواهد. 
نيازهاي ديگر ازجمله نداشتن دلمشغولي هاي مزاحم هم 
مهم است. به نظرم وضعيت معيشت و نگراني ها براي تامين 
زندگي و حتي سالمت به نويسندگان بيشتر از هر چيز لطمه 
زده است. در ايتاليا يك نكته جالب در اين مدت ديدم؛ با 
وجود اينكه تئاترها تعطيل شدند به نظر سينما و فيلمسازي 

رونق بيشتري گرفت.
فكرميكنيدچرا؟

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 به راحتي فيلم هاي خود را بسازند. 
در اين مدت تمام گروه هاي فيلمسازي مشغول ساختن 
فيلم بودند. مي توان گفت جزو معدود مزيت هايي بود كه 

براي سينما در ايتاليا داشت.
دورانكرونابرايگروههاينمايشيسخت
بوده.اينتأثيرمنفيدركشوريمثلايتاليانيزديده

ميشود؟
كرونا نه تنها 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 شغل ها نمي تواند خيلي 
ســريع به روال كار طبيعي خود بازگردد و به خصوص در 
ايران چند سالي طول مي كشد كه تئاتر به شرايط عادي 
بازگردد. كرونا و پيامد تعطيلي تئاتر در همه كشــورهاي 
دنيا صدق مي كند، اما بايد بپذيريم در ايران سال هاست كه 
شرايط نرمالي در تئاتر به لحاظ معيشتي نداشته و نداريم. 
در ايران و در 10 سال گذشــته وضعيت هنرمندان تئاتر 
هميشه به سمت ضعيف شدن پيش رفته. 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 نمي شود، 
بلكه يك پروسه چند ماهه براي توليد و تمرين و اجرا وجود 
دارد و همين موضوع در باز و بسته شدن هاي سالن هاي 
نمايشي در يك سال گذشته به جز خسارت نتيجه ديگري 

براي تئاتر نداشته است.
وضعيتسالنهايتئاتريدرايتاليابهچه
شكلاستوچهراهكاريبرايبرونرفتازمشكالت

تئاتريهاوجوددارد؟
حدود يك هفته است كه ســالن هاي نمايشي با مقررات 
ويژه اجرا دارند. در اينجا وقتي همه كسب وكارها تعطيل 
مي شود، قوانين به يك شكل هستند. مانند ايران نيست 
كه سالن هاي ســينما و تئاتر بسته باشــند، اما كافه ها و 
رستوران ها فعاليت كنند. قانون بر اين است كه هر فعاليتي 
در فضاي مسقف تعطيل است. االن كه سالن ها با ظرفيت 
محدود فعاليت دارند، گروه هاي نمايشي با توجه به اينكه 
زيرمجموعه كمپاني تئاتري هستند، اجراهاي قبلي خود 
را اجرا مي كنند و همين اجراها تماشاگر دارد. با اين حال 

وضعيت تئاتر خصوصي زياد خوب نيست.
فعاليتتئاترخصوصيدراينوضعيتبه

چهشكلبوده؟
 ايتاليا هم مانند ايران تئاترهاي خصوصي دارد كه بيشتر 
فعاليت را انجــام مي دهند. هم اكنــون فعاليت و قوانين 
گذاشته شده براي تئاتر دولتي خوشايند است، اما به درد 
تئاترهاي خصوصي نمي خورد. در ايتاليا هم مثل ايران تئاتر 
دولتي كمي وجــود دارد و 90 درصد در بخش خصوصي 
هســتند، اما بايد بگويم كه هميــن تئاترهاي خصوصي 
كمك هاي ساالنه از دولت مي گيرند. بهترين فصل اجرا در 

ايتاليا بهار و پاييز است و تابستان به سبب گرما و استفاده از 
سيستم سرمايشي كه به شدت هزينه بر است، فصل خوبي 
براي اجرا نيست. تابستان 2 ماه تعطيلي دارند و بنابراين 
برنامه ريزي ها به شكلي اســت كه گروه هاي خود را براي 
اجراهاي پاييز آماده مي كنند؛ مگر آنكه تابستان اجراهاي 

خود را در فضاي باز داشته باشند.
البتهبرايبيرونآمدنازبحرانها،شيوه

مديريتحرفاولراميزند؟
متأسفانه مديريت تئاتر در ايران سال هاي سال در مقابل 
ايجاد كمپاني هاي تئاتري بوده. اگر در ايران كمپاني هاي 
تئاتري را داشتيم به طور حتم در دوران بحراني چون كرونا 
مي توانستيم شــرايط را براي زيرمجموعه هاي تئاتري تا 
حدودي آسان تر كنيم. اگر ســال ها پيش تئاتر ايران به 
سمت كمپاني شدن، پيش مي رفت، حتما شرايط معيشتي 

گروه ها و اقتصاد جامعه تئاتري بهتر از اين بود.
كمپاني در ايران وجود ندارد و بايد سال ها پيش در ايران 
شكل مي گرفت. اگر تمام كساني كه تئاتر كار مي كردند، 
زيرمجموعه كمپاني بودند، االن شرايط خيلي بهتر مي شد. 
كمپاني موظف است براي روزهاي بحراني تدابيري براي 
مديريت داشته باشد، اما در ايران صرفا به يك مركز هنرهاي 
نمايشي بسنده كرده ايم كه اين مركز تمام تئاتر كشور را 
نگهداري و پشتيباني مي كند و اين اصال عاقالنه نيست. 
به نظرم يكي از مواردي كه دوران كرونا به ما گوشزد كرد، 
اين بود كه تا چه اندازه كمپاني تئاتري داشتن مي تواند در 
بحران ها به تئاتر كمك كند. درست است كه همه مشكالت 
را حل نمي كند، اما بايد قبول كنيم كه شــرايط را خيلي 

بهتر مي كند.
در اروپا تئاتر بــدون كمپاني معنايي نــدارد. اگر بازيگر، 
نويسنده يا كارگردان و.. هستيد بايد متعلق به يك كمپاني 
باشيد. همين امر باعث مي شود كه هنرمندان در حوزه هاي 

مختلف يك حامي داشته باشند.
فكرميكنيدمديريتتئاترايرانتوانست
يكراهكاربرايبرونرفتازمشكالتدراينمدت

داشتهباشد؟
آدم اميدواري نسبت به همه  چيز نيستم و سعي مي كنم 
واقع بين باشــم. فكر مي كنم به طور كلي هيچ راهكاري 
وجود نداشته اســت. دولت يك راهكار دارد و آن حمايت 
همه جانبه است، اما به جاي حمايت بسياري از هزينه ها 
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 تئاتري ها كار 
اشتباهي اســت، اما اين كار انجام شد. حاال هم تئاتري ها 
جز صبوري هيچ كاري نمي توانند بكنند. تالش و دست وپا 
زدن تئاتري ها براي باز كردن سالن ها به نظرم اشتباه است 
و با توجه به زمان بر بودن اجراي يك نمايش و صرف هزينه، 
همين باز و بسته شدن سالن ها خودش بيشترين خسارت را 
به گروه ها وارد كرد. اگر سرمايه و تالش جاي درستي هزينه 
شده بود، االن دچار سرافكندگي و بي رمقي نشده بوديم. 
اين زمان وقت خوبي بود كه به جاي اجراهاي ناقص و تالش 
براي اجراهاي آنالين بحث آكادميك تئاتر پيش  مي رفت و 

فضاي آموزشي تقويت مي شد.

آرشعباسي،نمايشنامهنويسوكارگردانتئاتردرگفتوگوباهمشهرياز
وضعيتتعطيليتئاترميگويدواينكهتمامهزينههاييكهدريكسالاخيرو
دردورانكرونابراياجراهاوبرگزاريجشنوارههاهزينهشده،اشتباهبودهوبايدهزينههاصرفحمايتازگروههاي
نمايشيوهمچنينبرگزاريكارگاههايآموزشيوآكادميكتئاترميشــد.عباسيعالوهبرتئاتردرسينماو
تلويزيوننيزفعاليتدارد.وينگارش»پايتخت۶«رانيزعهدهداربودهاست.عباسياينروزهاساكنايتالياستو
ازتفاوتهادرحمايتوبرنامهريزيتئاتريهاميگويدواينكهوضعيتتئاتردرايتاليانيزخوبنيست،اماباوجود

كمپانيهايتئاتروسيستممنسجميكهدارندبخشيازمشكالتهنرمندانمرتفعشدهاست.
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 ريچارد هاس
رئيس شوراي روابط خارجي آمريكا

كيوسك

 استان مارب در شمال يمن 
شـــاهـــد شــــديدترين گزارش

درگيري هــاي نظامي ميان 
جنبش انصاراهلل و ائتــاف مورد حمايت 
عربستان سعودي است؛ درگيري هايي كه 
مي تواند سرنوشت جنگ 6ســاله يمن را 
روشن كند. طي روزهاي گذشته نيروهاي 
انصاراهلل موفق شدند با پيشروي بي سابقه 
در محورهــاي غربي اين اســتان، بخش 
مهمــي از خطــوط دفاعــي ائتــاف را 
در هم شكســته و گامي ديگر به سوي فتح 
شهر مارب نزديك شــوند. همزمان با اين 
تحوالت، حمات 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 بــه كار گيرند. 
به گفته خبرنــگار الجزيره، ميزان حمات 
جنگنده هاي سعودي طي روزهاي گذشته 
به 24سورتي پرواز در روز رسيده؛ آماري 
كه دســت كم ظرف درگيري هاي نظامي  
3ســال گذشــته يمن بي ســابقه است. 
معادالت ميداني نشــان مي دهد تشديد 
حمات هوايي، فرصتي هر چند محدود در 
اختيار نيروهاي زميني ائتاف براي بازيابي 
خطوط دفاعي و مقابله با انصاراهلل قرار داده 
است؛ با اين حال نمي توان سرنوشت نبرد 
مارب را در ســايه پيشــروي هاي مستمر 

انصاراهلل به حمات 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 رسانه اي ميان فرماندهان 
ميداني منطقه خطــاب به حاميان ائتاف 
گفت: »تمــام آزادگان و هــر آن كس كه 
ساده ترين تواني براي پيوستن به نيروهاي 
نظامــي دارد اكنون بايد بــه صفوف نبرد 
بپيوندد. ما در كانون نبردي ملي هســتيم 
كه سرنوشت و شرافت ملي مان به آن گره 
خورده است.« اين اظهارات در حالي بيان 
مي شود كه اكثريت مقامات دولت هادي در 
عربستان سعودي مستقر بوده و به ندرت از 
مراكز زيرنظر خود در يمن بازديد مي كنند. 
به نوشــته واشنگتن پست، شخص منصور 
هادي، رئيس جمهور مســتعفي يمن طي 
6سال گذشــته در يكي از هتل هاي شهر 
رياض زندگــي كرده و مجموعــا كمتر از 
10بار براي بازديد از شهرهاي عدن و مارب 

عازم يمن شده است.

همزمان بــا افزايش نگراني هــاي ائتاف 
دربــاره ســقوط مــارب، رايزني هــاي 
ديپلماتيك سعودي ها در مجامع بين المللي 
و منطقه اي براي دســتيابي به آتش بس و 
توقف درگيري ها دوچندان شــده است. 
به نوشــته روزنامه العربي الجديد، وزارت 
خارجه عربستان در هفته اخير دومين طرح 
مورد نظر خود براي آتش بس و مصالحه در 
يمن را تقديم شوراي امنيت سازمان ملل 
كرده اســت. اگرچه تا كنــون جزئياتي از 
اين طرح در سطح رســانه ها منتشر نشده 
است، اما با توجه به واكنش منفي انصاراهلل 
مي تــوان آن را ناكارآمد دانســت. محمد 
عبدالسام، ســخنگوي جنبش انصاراهلل 
در واكنش غيرمســتقيم بــه اين طرح در 
صفحه توييتر خود نوشت: »اگر دشمنان 
ما به دنبال صلح هســتند مي توانند مارب 
را به طــور مســالمت آميز در اختيار مردم 
يمن قراردهند. ما  ايــن اقدام را تصميمي 
شــجاعانه و قابل احترام مي دانيم. خروج 
مسالمت آميز تجاوزگران از مارب مي تواند 
آغاز مرحله اي مثبت بــراي جلوگيري از 
درگيري هاي بيشتر و حركت به سوي آتش 
بس دائمي باشد«. از ســوي ديگر پايگاه 
انگليســي زبان ميدل ايســت آي نيز با رد 
فرضيه مذاكره ايران و عربستان بر سر يمن 
نوشت: روابط تهران و رياض در مرحله اي 

نيست كه در مورد موضوع بزرگي همچون 
جنگ يمن بر ســر ميز مذاكره بنشــينند 
و شايعات مطرح شــده در اين زمينه نيز 
عمدتا توسط رســانه هاي سعودي منتشر 

شده است.
تاش هــاي بي نتيجه عربســتان با هدف 
دستيابي به راه حل سياسي براي نبرد مارب 
در حالي صورت مي گيرد كه سعودي ها در 
آغاز جنگ يمن، نه تنهــا حاضر به مذاكره 
مســتقيم با جنبش انصاراهلل نبودند بلكه 
از سقوط صنعا ظرف مدتي محدود سخن 
مي گفتنــد. عبدالباري عطوان، ســردبير 
روزنامه رأي اليوم در اين باره مي نويســد: 
انصاراهلل طي 6ســال گذشــته و به لطف 
حماقت هاي مكرر عربســتان، از گروهي 
شبه نظامي كمتر شناخته شده به بازيگري 
بين المللي تبديل شده كه براي شركت در 
مذاكرات ژنو يا مسكو هيأت هاي نمايندگي 

اعزام مي كند.

قدرت نمايي موشــكي بر فراز پايگاه 
ملك خالد

به موازات تمركز نيروهاي زميني انصاراهلل 
بر جبهه هــاي نبرد در مــارب، حمات 
موشــكي و پهپادي اين گروه بــه پايگاه 
هوايي ملــك خالد در خميس مشــيط 
)از شــهرهاي جنوبي عربستان( افزايش 
يافته است. ملك خالد از جمله مهم ترين 
پايگاه هاي سعودي است كه مبداء حمات 
هوايي به نقــاط مختلف يمن به شــمار 
مي رود. به گزارش شــبكه الجزيره، اين 
پايگاه در  ماه گذشته بيش از 20بار مورد 
حمات موشكي قرار گرفته است. به نظر 
مي رسد هدف از اين حمات، ايجاد اخال 
در برنامه دفاع هوايي سعودي از خطوط 
نظامي ائتاف مقابل انصاراهلل اســت. به 
ادعاي شبكه العربيه، بخش عمده حمات 
مذكور توسط موشك هاي 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 حمات 
موشكي قرار گرفته است. هم اكنون پايگاه 
ملك خالــد عاوه بر تعــداد محدودي از 
نيروهاي نظامي، ميزبان جنگنده هاي  اف-

15آمريكايي و ســوخوي روسي است كه 
براي حمله به مواضع انصاراهلل به كار گرفته 
مي شــوند. پيش از اين ملك خالد يكي از 
نقاط تمركز مستشاران نظامي آمريكا بود 
كه در جنگ يمن به فرماندهان سعودي 
كمك مي كردند اما پس از روي كار آمدن 
دولت بايدن، تمامي اين حمايت ها متوقف 

شده است. 

با شيوع موج جديد ويروس كرونا در هند، اين 
كشور طي ۲۴ساعت بيشترين آمار مرگ ومير 
كرونا را ثبت كرده و بيش از ۳هــزار و ۷۰۰نفر 
جان خود را از دست داده اند. اين آمار ركوردي 
بي سابقه در جهان به شــمار مي رود. همزمان 
۳۲۹هزار مورد جديد ابتال نيز در هند شناسايي 
شده است. تجمع هاي گسترده در مراسمي كه 
ميليون ها نفر در آنها شركت كردند، عامل اين 

شيوع بوده است.

با آغاز روند خروج نيروهاي خارجي از افغانستان، 
ابهام ها و نگراني ها در ميدان هاي جنگ و صلح 
بيشتر شــده اســت. با وجود تأكيد بر كاهش 
خشونت ها و حل معضل كنوني افغانستان از راه 
گفت وگو، درگيري ها همچنان در نقاط مختلف 
ادامه دارد. بيش از ۲5هزار نفر شامل غيرنظاميان، 
نيروهاي امنيتي و نيروهاي طالبان در ۲دهه جنگ 

در افغانستان كشته شده اند.

العربي الجديد ]قطر[

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

روزنامه 8صبح ]افغانستان[

نفس راحت »اونروا«

ركورد كرونا در دست هند

بالتكليفي جنگ و صلح افغانستان

۲ســال پس از قطع حمايت هاي مالي آمريكا از 
سازمان اونروا)آژانس حمايت از حقوق پناهجويان 
فلســطيني(، حاال بار ديگر اخباري مبني بر از 
ســرگيري حمايت هاي مالي آمريكا براي اين 
سازمان حقوق بشري شنيده مي شود. به نوشته 
العربي الجديد، يكي از برنامه هاي دولت بايدن 
براي بازگشت توازن به پرونده فلسطين، احياي 

حمايت هاي مالي از اونروا است.

نگاه

سايه ترامپيسم بر سر دولت بايدن

 
بيشتر از 100روز از حضور جو بايدن در 
كاخ سفيد مي گذرد و در واقع، كمتر از 
7درصد دوره رياســت جمهوري او طي 
شــده اســت. با اين حال، اين مدت براي قضاوت دربــاره عملكرد 
رئيس جمهور آمريكا چندان هم كوتاه نيســت. بي شك مهم ترين 
دستاورد بايدن در اين مدت، توزيع گسترده واكسن كرونا و سرعت 
بخشيدن به واكسيناســيون در داخل مرزهاي اين كشور است. از 
وقتي كه او رئيس جمهور شــده، حدود 220ميليون دوز واكســن 
در آمريكا توزيع شــده و حتي ذخيره مازاد براي اطمينان از اينكه 
هر بزرگسالي كه بخواهد مي تواند واكسينه شــود، وجود دارد. در 
نتيجه اين رويكرد، آمار مرگ ومير روزانه ناشــي از ابتا 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 مشكاتي مانند تورم شود. در اين 100روز، محورهاي اصلي 
برنامه هاي بايدن كه هفته پيش در نخستين سخنراني اش در كنگره 
هم به آن اشاره كرد، مشخص شده است: تأكيد بر مبارزه با مشكات 
داخلي، افزايش قدرت دولت فدرال براي توســعه اقتصادي و ارائه 
خدمات اوليه و حمايت مالي از شــهروندان، مقابله با نژادپرستي، 
مدرن سازي زيرســاخت ها، رقابت جهاني و مبارزه با تغييرات آب 
وهوايي. رئيس جمهور آمريكا همچنين قصد دارد ماليات شركت ها 
و افراد ثروتمند را افزايش دهد تا به اين ترتيب بخشي از هزينه هاي 
طرح هايي كه در سر دارد، تأمين شود. اينكه چه تعداد از اين برنامه ها 
عملياتي مي شود، 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 مي خواهد انجام بدهد، 
درست در نقطه مقابل رئيس جمهور سابق آمريكاست و از حمايت 
گسترده اي در بين مردم اين كشــور برخوردار است. اما اگر خوب 
دقت كنيم، اين موضوع در همه حوزه ها از جمله مهاجرت، سياست 
خارجي و تجارت صدق نمي كند. از نظر برخي ناظران، موضع گيري 
رئيس جمهور آمريكا در مورد مهاجران، علت اصلي هجوم پناهجويان 
به مرزهاي جنوبي اين كشــور طي ماه هاي گذشته است؛ رويدادي 
كه دولت جديد انتظار آن را نداشت و شايد به همين دليل در عمل 
به وعده هايش 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 دمكرات ها، كم است.
جالب ترين بخش مقايســه بايدن و دونالد ترامپ، حوزه سياســت 
خارجي اســت. در نگاه اول، تفــاوت 2رئيس جمهور بســيار زياد 
است. بايدن با تأكيد بر چندجانبه گرايي، آمريكا را دوباره به پيمان 
آب وهوايي 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 به صورت 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. رئيس جمهور 
آمريكا اخيرا ميزبان يوشييده سوگا، نخست وزير ژاپن بود. او  ماه  آينده 
ميادي در نخستين سفر خارجي اش 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، 
روزنامه نگار اهل اين كشور اســت، حقوق بشر را به يكي از پايه هاي 

اصلي سياست خود در حوزه روابط بين الملل تبديل كرده است.
امــا سياســت خارجــي بايــدن و ترامــپ آن قدرها كــه به نظر 
مي آيد، متفاوت نيســت. براي مثال در مورد افغانســتان، تصميم 
2رئيس جمهور، 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 مي شــوند. بايدن اما وعده داده كه اين اقدام تا 

11سپتامبر )20شهريور 1400( انجام مي شود.
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 پايين ترين 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 به عنوان نسل كشي ياد كرد، 
مقامات اين كشور را تحريم كرد و ارتباط كشورش با تايوان، منطقه اي 
كه چين ادعاي حاكميت بر آن را دارد، در باالترين سطح نگه داشت. 
در مورد تجارت، نقطه مشترك هر دو رئيس جمهور، 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 مي دهد تجارت 

جزو اولويت هاي نخست كاخ سفيد نيست.
حتي درباره كرونا، رويكرد بايدن چيزي شــبيه بــه ديدگاه »اول 
آمريكا« ترامپ بوده اســت. او در ابتدا آمريكايي ها را براي دريافت 
واكســن در اولويت قرار داد. بعد از مدتي كه بيشتر مردم اين كشور 
ايمن شــدند، اعام كرد كه بخشــي از ذخاير واكسن آسترازنكا در 
آمريكا را براي ديگر كشورها مي فرستد؛ اقدامي كه دير و البته ناكافي 
بود. اين تأخير باعث شد چين و روسيه واكسن هاي خود را در حجم 
گسترده ای عرضه كنند، احياي اقتصاد كشورهاي سراسر جهان به 
كندي پيش برود و گونه هاي 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 حوزه هايي مانند تجارت آزاد و مهاجرت و ديدگاه »اول 
آمريكا«، دســت كم فعا تبديل به بخش مهمي از ساختار سياسي 
اين كشور شده است. آمريكا همچنان چند قطبي است؛ نمايندگان 
كنگره تقريبا 2دسته شده اند. همه اينها دست رئيس جمهور آمريكا 
را براي ارتقاي دمكراسي، پيشبرد ديپلماســي و تقويت نهادهاي 

بين المللي مي بندد.
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 مي كنند.
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روز گذشته ارتش تركيه از اجراي عملياتی هوايي در مرزهاي شمالي عراق خبر 
داد. به گفته سخنگوي ستاد ارتش تركيه، در جريان اين حمله 44تن از نيروهاي خاورميانه

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 شــبه  نظاميان وابســته به حزب كارگران مورد حمله 
خمپاره اي قرار گرفت؛ حمله اي كه در جريان آن 2ســرباز ارتش تركيه كشته شدند. به  نظر 
مي رسد عمليات هوايي اخير و همچنين بازديد وزير دفاع از پايگاه مرزي، پاسخي به حمله روز 
جمعه شبه نظاميان كرد بوده است. دولت عراق تا كنون بارها از نقض حريم هوايي و زميني خود 
در مرزهاي شمالي توسط ارتش تركيه شكايت كرده است؛ در مقابل آنكارا وجود شبه نظاميان 
كرد در اين مناطق را تهديدي براي امنيت خود دانسته و بر اين اساس به فعاليت هاي نظامي 
در مناطق مذكور ادامه مي دهد. ارتفاعات كوهســتاني در شــمال عراق يكــي از مهم ترين 
پايگاه هاي حزب كارگران)پ ك ك( به شمار مي رود. نام اين گروه از سوي دولت هاي تركيه، 

آمريكا و همچنين اتحاديه اروپا در ليست گروه هاي تروريستي درج شده است.

حمله هوايي تركيه به شمال عراق

فون درالين؛ عامل شكست اروپا در 
واكسيناسيون كرونا

وقتي صحبت از ناكامي اروپا در واكسيناســيون كرونا مي شود، خيلي ها 
انگشت اتهام را به سمت اورسال فون درالين، رئيس كميسيون اروپا، نشانه 
مي گيرند. بي كفايتي سياستمدار آلماني در تأمين واكسن، موجب شده اين 
قاره با وجود خيلي از كشورهاي ثروتمند، به يكي از ناموفق ترين 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 كم تجربه را براي چنين جايگاه قدرتمندي انتخاب كردند. 
او اين موقعيت را نه به دليل كفايت و سابقه درخشانش بلكه به دليل روابط 
سياسي و پيشينه خانوادگي اش به دست آورد؛ بنابراين، شكست، نتيجه 

غيرقابل اجتناب آن بود.

ريشه خانوادگي
مادران در طول تاريخ نقشي كليدي در فرهنگ سياسي آلمان، بازي كرده اند. 
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 ۷فرزند توانسته بود 
مدارج سياسي را به سرعت طي كند. فون درالين فارغ التحصيل اقتصاد 
و پزشكي است. او از ســال      ۲۰۰5 تا ۲۰۰۹به عنوان وزير امور خانواده و 
سال هاي ۲۰۰۹تا ۲۰1۳به عنوان وزير كار آلمان فعاليت كرد. فون درالين 
در اين مدت طرح هايي با هدف تسهيل اشــتغال مادران معرفي كرد كه 
به دليل مغايرت با ساختار سنتي خانواده در آلمان، با انتقادهايي از سوي 
محافظه كاران مواجه شد. اما عامل مهم ديگري كه درباره رئيس كميسيون 
اروپا ناديده گرفته مي شود، ريشه خانوادگي اوست. فون درالين كه خودش 
از خانواده اي با ۷فرزند مي آيد، سال 1۹58در بروكسل به دنيا آمد. آلمان در 
آن زمان در شرايط حساسي به سر مي برد و كم كم به موتور محركه اقتصاد 
اروپا تبديل مي شد. پدرش ارنست آلبرشت، وقتي كه فقط ۳۷سال داشت 
به عنوان يكي از مديران ارشد اتحاديه اروپا منصوب شد. وقتي فون درالين 
1۳ســاله بود خانواده اش به هانوفر آلمان برگشتند و بعد از مدت كوتاهي 
پدرش به عنوان فرماندار منطقه ساكسوني سفلي انتخاب شد. او كه شهرت 
گسترده اي داشت از سال 1۹۷6تا 1۹۹۰در اين پست فعاليت كرد. خانواده 
او هميشه در مركز توجه رسانه ها بودند. به همين دليل خيلي از آلماني ها 
هنوز به فون درالين به چشم دختر كوچك آلبرشت نگاه مي كنند. مردم 
آلمان برعكس انگليسي ها، خيلي به القاب اشرافي و نسب خانوادگي افراد، 
اهميتي نمي دهند. با وجود اين، طبقه اشراف اين كشور توانسته اند 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 توانايي هاي فون درالين را در پيشرفت هايش 
ناديده بگيريم، اما شكي نيست كه پيشينه خانودگي اش راه را براي او هموار 
كرده است. نجيب زادگان كه معموال سابقه فعاليت هاي غيرانساني داشته اند، 
همچنان مورد احترام خيلي از نخبگان حاكم در قاره سبز هستند. گفته 
مي شود نخستين بار، امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه، فون درالين را 
به دليل 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 اشاره اش به نقش مهمي 
بود كه پدرش بيش از ۴۰ســال پيش در اتحاديه اروپا داشت. پست بعدي 
سياستمدار پرحاشــيه آلمان، هدايت وزارت دفاع اين كشور بود كه بر 
عكس ۲پست قبلي نتوانست در آن موفق شود. ناكامي ای كه مي توانست از 
شكستش در كميسيون اروپا خبر بدهد.   اگر روابط قوي و سابقه اشرافي اش 
براي پيش بردن كارش در وزارتخانه هاي 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 
سازمان هاي بزرگ را داشت در چنين جايگاه پيچيده و گسترده اي شكست 
بخورد. با اين حال او از سال۲۰1۳تا۲۰1۹ به مدت ۷سال وزير دفاع آلمان بود. 

ناكامي كرونا
مكرون و بقيه ســران اروپا، چنان تحت تأثير »فرهنگ اروپايي« فون 
درالين قرار گرفته بودند كه حتي به هشــدار آلماني ها درباره شكست 
او در آخرين تجربه سياســي اش توجهي نكردند. در حقيقت با اينكه 
فون درالين، نخستين آلماني بود كه بعد از 6۳سال به رياست كميسون 
اروپا مي رسيد، انتخاب او براي اين پســت با موجي از انتقادها در داخل 
اين كشور روبه رو شد. نكته جالب تر، 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 به عنوان مسئول ايمن سازي اروپا 
در برابر كرونا نيز با اتكا به بازار آزاد و اعتماد بيش از اندازه به شركت هاي 
توليد واكسن، يك نمره ردي ديگر در كارنامه خود ثبت كرد. شايد اگر هر 
سياستمدار ديگري بود چنين دستاوردي به بركناري اش منجر مي شد، اما 
جهان در برابر فون درالين چنين موضعي نگرفت و رسانه ها هم چندان به 
مديريت فاجعه بار او واكنش نشان ندادند؛ انگار باز هم امتياز نژاد و خون، 

كار خود را كرده است. 

ادامه پيشروي هاي جنبش انصاراهلل براي فتح كامل استان استراتژيك مارب مي تواند 
به جنگ 6ساله يمن خاتمه دهد

پيروزي بزرگ براي پايان جنگ يمن

   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 به سوي صنعا عمال 
غيرممكن شــده و از سوي ديگر، تقريبا 
بخش شــمالي يمن به تصرف انصاراهلل 
درمي آيد؛ چرا كه مــارب آخرين پايگاه 
مستحكم ائتالف در شمال است. اهميت 
ديگر مارب به بعد اقتصادي اين شــهر 
برمي گردد. مارب پــس از صنعا و عدن، 
پيشــرفته ترين شــهر يمن است كه 
زيرســاخت هاي مهمي در آن تاسيس 
شده است؛ براي مثال كافي است بدانيم 
۴۰درصد از نياز برق يمن در اين شهر توليد 
مي شــود. )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 
1۰۰هزار بشــكه از ديگر ويژگي هاي اين 
شهر اســت. اما بخش ديگري از اهميت 
مارب به جايــگاه نمادين و تأثير رواني-
رســانه اي پيروزي يا شكســت در آن 
برمي گردد؛ تا جايي كــه مي توان گفت 
غلبه در اين نبرد به معنــاي پيروزي در 

جنگ 6ساله يمن خواهد بود.
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مســجد كوفــه شــايد  نخستين بنايي باشد كه سامان رضايي
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 مي خواستند مساحت بسيار زيادي را به مسجد 
اختصاص دهند به گونه اي كه همه جنگجويان و ساكنان 
اين منطقه كه به 40هزار نفر مي رسيدند، براي اداي نماز 
در آنجا حضور يابند. در شــب هاي قدر هم مسجد كوفه 
ميزبان مسلماناني اســت كه آيين هاي 2رويداد ضربت 
خوردن امام شيعيان و شب هاي قدر را برگزار مي كنند. 
مطابق اخبار رسانه هاي عرب ، شــيعيان عراق از ديروز 

مراسم  مناسب اين شب ها را آغاز كرده اند. آنها شب ضربت 
خوردن حضرت علي)ع( را ليله الجرح مي نامند و مراسم 
عزاداري و احيا را به شكل باشــكوهي برپا مي كنند. اين 
مراسم بعد از نماز مغرب و عشاء آغاز و با خطبه هاي علما 
شور و حال بيشــتري گرفته و تا نماز صبح ادامه مي يابد. 
مســجد كوفه حتي در شرايط شــيوع كرونا هم مملو از 
جمعيت شده و به پيش بيني خبرنگار ها اين جمعيت هر 
لحظه بيشتر خواهد شد. از آنجا كه شماري از مردم عراق 
به دليل محدوديت هاي تردد يا ساير عوامل نتوانسته اند 
خودشان را به مسجد كوفه برسانند؛ شماري از شبكه هاي 
تلويزيوني هم اين مراسم را به صورت مستقيم پخش زنده 
مي كنند. مراسم نخستين شب قدر اگر چه در ساير اماكن 
مقدس عراق همچون نجف، كربال، سامرا و حتي مساجد، 
تكايا و زيارتگاه ها برگزار مي شــود اما مسجد كوفه محل 
آخرين نماز جماعت امام علي)ع( نقش محوري تري دارد. 
در دوره هاي مختلف همواره، تعميرات و بازسازي هايي در 

اين مسجد انجام گرفته و اندكي نيز بر مساحت آن افزوده 
شده است. بناي فعلي مسجد مســاحتي بالغ بر40هزار 
مترمربع اســت كه ضلع هاي آن به ترتيب 110ـ  116ـ  
109 و 116متر طول دارد و در 3طرف مسجد حجره هايي 
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( ضربه اي زده شد كه منجر به 
شهادت آن امام همام گرديد. محراب ياد شده موقعيتي 
خاص در داخل مسجد دارد. كساني كه وارد اين مسجد 
مي شوند پيش از هرچيز، در جست وجوي مكان عبادت و 
شهادت امام علي عليه السالم هستند. اين محراب در كنار 
6محراب ديگر در داخل مسجد مورد توجه زائران است. 
محراب اميرالمؤمنين)ع( كه آن را اخيراً بازسازي كرده اند، 
در ديواره جنوبي شبستان قرار دارد. امروزه محفظه ای كه 
نوشته اي با مضمون »هذا محراب اميرالمؤمنين« بر باالي 

آن به چشم مي خورد، مسدود شده است.

ليله  الجرح در مسجد كوفه

مي نويسيم. چه بسيار حرف ها و ترديدها كه به سبب مسعود مير  اين روزها و هنوزها از حاكمان مردمان مي گوييم و 
نحوه سياست ورزي حكام به ذهن و دلمان ورود پيدا مي كند و القصه اينكه چطور 
مي شود تاريخ همه برگ هاي ديروزها و فرداهايش را به عدالت اميري بدهكار باشد 

كه پدر خاك بود.
ابوتراب به همه روزگار ثابت كرد كه مي توان حكومت امت را به دســت داشت و 
عدالت را با زالل رفتار، تصفيه كرد. مگر مي شود چنان بود كه حرمت و انصافت را 
در اين همه 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 گام هاي امير مي گذرد؟
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 ريزه اي هم از آن معدن معرفت با خود به مشت نگرفته اند.
امير بي گزند در ميانــه ميدان حكومت و عدالت و جنگ، نه پا پس مي كشــيد و 
عقب نشيني مي كرد و نه آنكه اهل فرار بر قرار ترجيح دادن بود و اين يعني همه 

آنچه يك حكمران بايد از عدالت و سياست بداند.

اميربيگزند

۱۳ هزار بسته معیشتی و ۷هزار 
پرس غذای گرم به  همت خیران 

بین آسیب دیدگان از كرونا 
در شیراز توزیع شد. همچنین 
در ماه مبارك رمضان ۱۰ هزار 
قرص نان به صورت رایگان و با 

شناسایی محله های محروم بین 
نیازمندان توزیع شده است.

سهم شركت مخابرات ایران 
از كل شكایات ثبت شده در 
سامانه ثبت و پاسخگویی به 
شكایات از ۳۴ درصد در سال 
۱۳۹۸ به بیش از ۴۲ درصد در 

سال گذشته افزایش پیدا كرده 
است. نبود تضمین كیفیت 

سرویس ارائه شده، ارائه 
خدمات پشتیبانی نامطلوب، 

عدم جمع آوری سرویس و تأخیر 
در نصب و راه اندازی از شكایات 

پرتكرار این حوزه هستند.

رئیس كمیسیون سالمت 
شورای شهر تهران درباره تزریق 

واكسن پاكبان ها 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 
۲هزار و ۲۴۸ نفر تاكنون واكسن 

دریافت كرده اند.
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درصد

 2248
نفر

اسطوره محدب تاريخ
يك. آينه كوژ يا همان محدب آينه اي كروي اســت كه بخش بلوري و صيقلي  اش به 
بيرون اســت و نور را به بيرون منعكس مي كند بي تمركز و نقطه زني. بي مركز كانوني. 

بي كه شود تصويرش را روي پرده اي نمايش داد.
دو. بعضي آدم ها عين آينه محدبند. تصاوير را نزديك تر از چيزي كه هستند به تو نشان مي دهند. يعني فكر مي كني 
با كسي خيلي چفت و قرص و محكمي ولي وقتي نزديكش مي شوي مي بيني قدر چند سال نوري باهم فاصله داريد و 
خاصيت كوژوار شان باعث شده تا تو را نزديك خود بياورند و جوري كنارت بايستند كه  انگار هم قد و قواره هم هستيد. 

دست بيندازد گردنت و شانه هايت را فشار دهد كه چطوري پسر؟ 
سه. علي اسطوره محدب تاريخ است. بي آنكه خود را به رخ بكشد يا حتي چيزي از چنته اش بيرون بريزد مي نشيند كنار 
كودكي در انتهاي تاريخ در بي بر و بارو ترين سفره كوفه. علي بيش از آنكه براي من جنگجو و دلير و پرچمدار ميدان 
باشد، مردي تنها در كوچه اي تنگ و تاريك است. خسته ترين انساني كه بشود تصور كرد. بي تك و تا. عين يك نخل 
بي سر در بياباني تشنه. شكست خورده ترين پيروزمند تاريخ. از سويي تجميع تمام فضايل اخالقي است. صفاتي كه 
جمع شدنشان در يك شخصيت اگر مقدور باشد دست كم كم نظير و بعيد است و از سويي زندگي اش پر است از ناكامي 
و ناتمامي. از دلبري كه قد ده بهار و زمستان هم چفتش نبود. خانه اي كه اول با طناب دست پيچ شده بيرونش مي كشند 
و بعد به آتش اش مي زنند. از حكومت استعالجي زوركي كه به  انجام نمي رسد. علي اسطوره مردي تمام عيار بود در 

ميان وضعيتي ناتمام. مردي كه نماز آخرش هم در ميانه به پايان نرسيد.

ماهِ ما

يا رفيق من ال رفيق له
اي كاش از اين آدم ها زياد كنارمان  باشند. اي كاش هر روز، الاقل يكي سيدمحمدحسين هاشمي
از اينها كنــار خودمان مي داشــتيم؛ حداقل مي ديديم شــان؛ 
هم كالمشان مي شديم؛ حتي براي چند دقيقه. علي آقا را مي گويم. 
مرد مو جوگندمي، مشكي پوشــي كه ته ريش سياهي داشت با 
شقيقه هاي سفيد شده و ابرواني بلند كه توي هم گره خورده بودند. 
2 تا ماسك روي هم زده بود و به هم منگنه شان كرده بود. كت اش از 
آن خط هاي ريز داشت كه اگر دقت نمي كردي متوجه وجودشان 
نمي شدي و دكمه سز آســتين و كفش هاي واكس زده اش نشان 
مي داد كه حواسش به خودش، لباسش و هر چيزي كه توي چشم 
مي آيد هست. انگار كن كه يك مرد پنجاه و يكي دو ساله كه توي 
تمام سال هاي عمرش، به فكر روزهاي پيري اش بوده است. كمي 
بعد از اينكه توي تاكســي نشست و شيشــه را با دستگيره نيمه 
شكسته  كمي پايين داد، تلفن اش زنگ خورد و قبل از اينكه جواب 
بدهد، اول از راننــده اجازه گرفت و بعد رو بــه من كرد و معذرت 
خواست تا پاسخ تلفن اش را بدهد. جوري ذوق داشتم از اين اتفاق 
غيرقابل باور كه يك لحظه فكر كردم من هر چيزي كه از فرهنگ 
شهروندي مي خواهم، دقيقاً و دقيقاً توي رفتار او تجلي دارد. پاي 
تلفن داشت از مراسم شب قدر مي گفت؛ شب شهادت. نگران كرونا 
بود و مردم. مي گفت يا كسي نبايد بيايد و كاًل 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 

همسايه ها نداشته باشيم. من كماكان در تعجب بودم از اين طرز 
فكرش كه حرف آخــر را زد: »مجازي برگزار كنيــم؛ توي خانه؛ 
پنجره ها باز؛ نهايتاً شــش هفت  نفر از بچه ها براي كمك باشند و 
تمام« فهميدم كه مي خواهد مراســم آبرومندي داشته باشد اما 
برايش سالمتي اهميت ويژه اي دارد. همين چند دقيقه پيش، اخبار 
راديو به نقل از رئيس جمهور هم همچين چيزي گفته بود. اينكه 
حضور در مراسم احيا مستحب و رعايت نكات بهداشتي واجب است. 
تلفن اش 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 مي كنه. 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. 
يعني اي رفيق كسي كه هيچ رفيقي نداره.« داشتم حظ مي كردم از 
مدل حرف زدنش. همينطور كه قطره هاي اشــك توي چشم اش 
جمع شده بود، گفت: »من توي تصادف همه كس و كارم رو از دست 
دادم. زنم، بچه ام، پدرم، مادرم. خودم مدت ها توي كما بودم و عمرم 
به دنيا بود. خدا براي هيچ كسي اين زندگي رو نخواد. اما بعد از رفتن 
اون ها من هيچ رفيقي ندارم. خانوادم همه زندگي من بودن و من با 
رسيدن به اين فراز، قشنگ مي فهمم كه معني اش 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 مي كنم همين يك رفيق، براي دنيا و آخرت كفاف مي كند.

روشنفکری در خيابان

قرآن بخوان و دست به زانوی تنهايی ات بگير و بگو ياعلی... / عکس:همشهری / منا عادل اول آخر

سيداحمد بطحايي

    ببينيد
پيشــنهاد مي كنيــم اين روزهــا يك بار 
ديگر ســريال امام علي)ع( را ببينيد و از 
روايتي دلنشــين و بازي هايي درخشان 
و به يادماندنــي لذت ببريد. داســتان اين 
ســريال از اواخر دوره خالفت عثمان بن 
عفان شروع مي شــود و به 5سال انتهايي 
زندگي امام علي)ع( مي پردازد. 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 پرداخته اند. 
اين سريال در مؤسسه ســروش و شبكه 
خانگي موجود است و مي توانيد به راحتي 

آن را تهيه كنيد.

    بشنويد
موســيقي ســريال امام علي)ع( يكي از 
به يادماندني ترين آثار تلويزيون ايران است 
كه شنيدنش بعد از گذشت اين همه سال 
هنوز هم لذتبخش اســت. موسيقي متن 
سريال امام علي )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 
مي كنيم اين موســيقي را كه راوي حال و 
هواي اين روزهاست بار ديگر گوش كنيد. 
اگرچه زمــان زيادي از انتشــار اين آلبوم 
مي گذرد، اما هنوز در بــازار وجود دارد و 

به راحتي قابل تهيه است.

انجامش بده بر و برگ

عمار: سري به چادر علي بزن
مالك: مي ترسم حرفي بگويم و او را مكدر 

كنم.
عمار: علي بيش از همه ما، تو را دوســت 

دارد.
مالــك:  اي كاش قــادر بودم علــي را به 
روزگاري ببرم كــه مردمش قدر همچون 

او را مي دانستند.
عمار: مــي رود مالــك، مي رود. تــا دنيا 
دنياســت، چشــم مظلوم بني آدم دنبال 

علي مي گردد.

ديالوگ

عدد خبرعدد خبر
حافظ

 حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق
 بدرقه رهت شود همت شحنه نجف

دعاي روز بيستم ماه مبارك رمضان اْدُعوین  أَْسَتِجْب لَُكم 

ِّي ِفيِه أَْبَواَب  َُّهمَّ اْفَتْح لِي ِفيِه أَْبَواَب الِْجَناِن، َو أَْغِلْق َعن الل
ِكيَنه ِفي ُقُلوِب  ِّرَياِن، َو َوفِّْقِني ِفيِه لِِتالَوه الُْقْرآِن، َيا ُمْنِزَل السَّ الن

ِمِنيَن. ْلُْؤ ا
خدايا در اين  ماه درهاي بهشت ات را به رويم باز كن، و درهاي آتش دوزخ را به 
رويم بربند، و به تالوت قرآن موفقم بدار،  اي فرو فرستنده آرامش در دل مؤمنان.

قدر جهان
يكي از بهترين آرزو هــا و دعاهايي 
كه مومن براي مومــن دارد، آرزوي 
عاقبت به خير شــدن است؛ عاقبتي 
كه به استناد آيات قرآن در شب هاي 
قدر رقم مي خورد. براساس آيه هاي 
اول تا پنجم سوره مباركه قدر و آيه 
سوم سوره مباركه دخان و روايت هاي 
ائمه معصوم)ع( شب قدر زماني است 
كه سرنوشت افراد رقم زده مي شود. 
مطابق بســياري از منابع اسالمي و 
روايات، اين شــب را به عنوان يكي از 
شب هاي با شماره فرد از ثلث پاياني 
رمضان شــناخته اند. مســلمانان با 
توجه به اين باور ديني در هر كشوري 
به نوعي اعمال شــب قــدر را به جا 
مي آورند. در ادامه به برخي از آداب 
اين مراسم در كشــور هاي گوناگون 

اشاره مي كنيم.
در فلســطين هــر ســاله بيــش از 
300هزار فلســطيني ساكن قدس 
و اراضي اشــغالي در مراسم احياي 
شب قدر در مســجداالقصي شركت 

مي كنند.
در ســوئد مســاجد مســلمانان در 
شب هاي قدر بســيار پررونق است. 
مسجد شيعيان استكهلم و مركز امام 
علي)ع( در اين شب ها، ميزبان حدود 
4هزار نفر از مسلماناني است كه براي 
دعا و عبادت گردهــم مي آيند. اهل 
تسنن سوئد هم شب 27 ماه مبارك 

رمضان را شب قدر مي دانند.
مسلمانان اهل سنت در آلمان، شب 
بيست وهفتم  ماه رمضان را شب قدر 
مي دانند و آن را به شــب زنده داري، 
خوانــدن نمــاز و تالوت قــرآن در 
مســاجد مي گذرانند. شــيعيان هم 
در هامبورگ، كلــن، برلين و ديگر 
كشــورها، هر 3شــب قدر را برگزار 

مي كنند.

گرينويچ

اسالم در اسپانيا؛ برشلونه، قرطبه، غرناطه و اشبيليه

آندلس2021
شهنام صفاجو

اسپانياي امروز را با فوتبال مي شناسند، به 
رئال مادريد كهكشاني و بارساي مسي؛ در 
قاب هنر »پابلو پيكاسو«ي نابغه، شماره يك 
اسپانيايي هاســت 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 مي شود و پرفورمنس اُپرايي هم به 
نام پالســيدو دومينگو گره خورده اســت؛ 
درحالي كه 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 مي افكند.
هم اكنون، بيش از 2ميليون مســلمان در 
كشور اســپانيا زندگي مي كنند كه 4درصد 
جمعيت اين كشور را شــامل شده و بيشتر 
آنها در ايالت كاتالونيا به مركزيت برشــلونه 
يا همــان بنــدر بارســلون، همزيســتي 
مسالمت آميزي با مسيحيان كاتوليك دارند.

قرطبه يــا كوردوباي امــروزي كه پايتخت 
حكومت اســالمي 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 
) Andalucía  (، بادالوناي كاتالونيا و 2 شهر 
كوچك مراكشــي االصل ســئونا و مليا، از 
شهرهاي تاريخي اسپانيايي با هويت اسالمي 
هستند كه قرن ها پس از سقوط آندلس در 
ســال 1492ميالدي، هنوز هــم طاليه دار 
مذهب اسالم در اين ســرزمين كهن بوده 
و در آنها، رگه هايي از آيين، آداب و رســوم، 
سنت ها، باورها، ســبك زندگي و معماري 
اسالمي كه ريشه در معماري سبك گوتيك 
دارد، قابل مشاهده اســت و تاريخ غيرقابل 
چشم پوشي اين كشــور قديمي را يادآوري 
مي كنند؛ خاصه در مسجد بزرگ قرطبه در 
كوردوبا، مركز فرهنگي اســالمي 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 2 كشــور 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 كم نظير 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 
آندلــس، 3بار حكومت يكپارچــه و مقتدر 
اسالمي بر اثر مشكالت و اختالفات داخلي 
به سستي گراييد و وقتي حكومت مركزي از 
بين رفت، حاكميت هاي متعددي سربرآورده 
و هر يك بــر گوشــه اي از اين ســرزمين 
حكمراني كردند. در مجموع، اين اختالف ها 
و تفرقه بين حاكمان اسالمي در كنار غفلت 
از قدرت گيري كليســاي كاتوليك در اروپا 
باعث پايان اســتيالي اسالم بر آندلس شد؛ 
اما مظاهر تمدن اسالمي در اين منطقه باقي 
ماند؛ به گونه اي 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 مي پردازند.

نمای داخلی مسجد قرطبه کوردوبا

قصر الحمرا گراندا

نمای بيرونی مسجد قرطبه کوردوبا
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