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روز ثبتنام
نظامیها

یک امیر ارتش و  2سردار سپاه
در روز نخست ثبتنام انتخابات
ریاستجمهوری حاضر شدند

صفحه17
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تهران و مشهد رتبه اول
ایجاد مسیرهای دوچرخه
حدود 70درصد مسیرهای دوچرخهسواری مصوب
شهرداریها مربوط به كالنشهرهاست كه بيشترين آن با
طول تقريبي  500كيلومتر به تهران و مشهد تعلق دارد

صفحه6
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حضور فرماندهان با ســوابق ارشــد
نظامي از همان نخستين ساعات روز
اول ثبتنا م انتخابات رياستجمهوري
ســيزدهم كليــد خــورد .هيچكدام
از داوطلبان روز نخســت ثبتنام رد
و نشــاني از مقامهاي ارشد سياسي
كشور نداشتند و سرتيپ محمدحسن
نامي ،سرتيپ سعيد محمد و سرتيپ
حســين دهقان از ارتش و سپاه پا به
ميدان رقابتهاي رياســتجمهوري
گذاشتند .محمد حســن نامي ،وزير
ارتباطات دولت محمود احمدينژاد،
سعيد محمد فرمانده ســابق قرارگاه
خاتماالنبيا تا قبل از ظهر سهشــنبه
ثبتنام خود را تكميل كردند و حسين
دهقان ،مشاور رهبر معظم انقالب در
امور دفاعي در نوبت عصر ثبتنام راهي
ستاد انتخابات كشــور شد .صفحه2
را بخوانيد.
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حضور پرشور مردم در انتخابات
باعث افزایش امنیت کشور میشود

صفحه2

امضای الکترونیک
پای مدارک تحصیلی

دفاع قاطع دولت

فرایند صدور دیپلم با امضای الکترونیکی کامل شد

از سيف

صفحه11

هیات وزیران در واکنش به خبر
تشکیل پرونده قضایی برای
رئیسکل پیشین بانک مرکزی
بیانیه صادر کرد

عكس :همشهري /محمد عباس نژاد

فقر؛ تهدید جدید
بیماران کرونایی
تعدادی از بيماران به همشهري ميگويند
هزينههاي بستري از 10تا  100ميليون تومان است
و مجبورند بخشي از داراييهايشان را بفروشند

نخستین محموله واكسن ايرانی کرونا
آماده تحویل به وزارت بهداشت شد

صفحه12

يادداشت

احمد مسجدجامعي؛ عضو شوراي شهر تهران

رؤيت هالل شوال
در آن سالها ،سالهاي كودكي و نوجواني ما ،رويت
هالل ،كاري دشوار بود و اغلب با مشاركت همگاني
انجام ميگرفت .اگــر ماه 30روز بــود كه تكليف
روشن بود و اگر شك بين 29و 30روز بود ،آن وقت
عالقهمندان رويت هالل ،روي بامها و گاهي درختان بلند و گلدستههاي مساجد
ميرفتند و به ديدبانيماه ميپرداختند و اگر رويت ميكردند آن را با مجتهدين
شهر در ميان ميگذاشتند .مجتهد شهر از چند نفر سؤاالتي در مورد سمت و سو
و شكل و اندازه و زمان رويتماه ميپرسيد تا كار از توهم و شوخي و شيطنت به
دور باشد و چنانچه تأييد ميكرد ،پايان رمضان اعالم ميشد.
گاهي هم براي روحانيان صاحبنام تلگرافهايي در همان كاغذهايي كه حاشيه
آن سوراخهاي گرد وكوچك و يكساني داشت از قم ،نجف و مشهد و ديگر بالد
ميآمد كه رويتماه براي آن صاحب فتوا قطعي شده بود.
پدرم عالوه بر همه اينها مقيد بود تا اســتادش ،مجتهد بزرگ تهران ،شــيخ
محمد تقي آملي نماز نگزارد به مســجد خودش نرود .نماز عيد فطر در تهران
قدري متفاوت برگزار ميشد؛ مثال گروهي از نمازگزاران به منزل امام جماعت
ميرفتند و از منزل تا مسجد او را همراهي ميكردند .آن
ادامه در
صفحه10
ســالها معموال ائمه جماعات در همان نزديكي مسجد
سكونت داشتند و مسجدها غالبا امام جماعتي ثابت و براي زمان طوالني داشت
و گاهي هم نسل به نسل تداوم پيدا ميكرد.

طوالنیترین خط مترو در نقطه آغاز
نگاه

عمليات اجرايي احداث نخستين قطعه از خط  10مترو از ضلع شمال غربی دریاچه
ن آغاز میشود
شهدای خلیج فارس ،امروز در مراسمي با حضور شهردار تهرا 
صفحه3
دیدگاه

ميرعليرضا ميرعلي نقي؛ نويسنده و پژوهشگر موسيقي

فريبا خاني؛ روزنامه نگار

اين روزها كه خود را به
خواب زدهام

اين روزها ياد گرفتهام خودم را به خواب بزنم
ياد شعري از قدسي قاضي نور ميافتم:
«در بيداري چشم ميبندم كه نبينم
در خواب چشم ميگشايم كه نبينم
چه آرزوي محالي»
اين روزها مدام خود را به خواب ميزنم .اين خواب از بيمسئوليتي نيست .از ناتواني
است .وقتي كاري از دستم بر نميآيد به خواب مصنوعي ميروم.
وقتي انفجار در كابل رخ داد و آن دختركان عزيزم به خاك و خون كشيده شدند ،من
خواب بودم .يك خواب مصنوعي عميق .از بيدار شــدن ميترسم .گاهي آهسته در
عالم خواب سوار زورقي ميشوم و آرام در يك رودخانه پر از نيزار وارد پهنه بينهايت
ميشوم و ميگذرم چون فكر ميكنم براي تحمل اين درد آماده نيستم.
از خبرهاي بد فرار ميكنم .مثل خشکســالي كه يقه كشور را گرفته است .از مرگ
جوجه فالمينگوها ...حتما از عوارض كرونا هم هست .مدتي درگير بودم و شايد اين
ضعف ،نااميدي و تنهايي مرا به خواب مصنوعي رهنمون شده است .اما من از آن عبور
كردهام .پس چه مرگم است؟ فضاي مجازي پر از خبرهاي تلخ
ادامه در
صفحه21
است .حنظل است .زهرمار است و ما در برابر اين حجم خبر
تلخ بيدفاعيم .عبور ميكنم مثل شخصيت داستان ســومين كرانه رود ...كه مراد
فرهادپور آن را ترجمه كرده است.

...بر سر پيمانه شد

به احترام استاد هميشه ماندگار:
عبدالوهاب شهيدي

نميشد گفت انتظارش را نداشتيم .اما ميتوانيم بگويي م
هيچوقت در انتظارش هم نبوديــم .چطور ميتوان به
انتظار خبر ســفر هنرمندي اين چنين بود؟ آنهم هنگامي كه نزديك به يك قرن را
چنين سپري كرده باشد .اكنون از 4خواننده اصلي برنامههاي گلها ،تنها استاد اكبر
گلپايگاني باقي مانده كه سايهشان مستدام باد .بازماندگان ديگر نيز انگشت شمارند.
كاش بيش از اين قدر و منزلتشان را بدانند .استاد عبدالوهاب شهيدي؛ بيش از يك
خواننده تمام عيار بود .تواناييهاي طبيعي و سالمت نفس و خلوت پاك و بيمرزي
كه ســالها در نقاط گوناگون جهان با موسيقي و شــعر و طبيعت و دنياي بيكران
درونش داشت ،به او خصوصيات ممتازي را بخشيده بود كه نگارنده يادداشت حاضر
در هيچ خوانندهاي در سراسر تاريخ صدساله موسيقي كالسيك معاصر ما ؛ نديده و
نميشناسد .بررسي تك تك آنها بماند براي نوشتهاي ديگر در زماني بهتر .در اينجا
به همين نكته مهم اكتفا ميكنم كه بايد پس از اين بيشتر از گذشته به ژرفا و وسعت
ميراث هنري او توجه كنيم .شايد نتوان به آساني خوانندهاي را يافت كه رشد كميت و
حفظ كيفيت در آثارش اينچنين استوار ،ريشهدار و بيشكست
ادامه در
صفحه22
ن سايهاي از آسان پسندي تن ندهد،
پيش رفته باشد؛ به كمتري 
شأن هنر و هنرمند را چنين برازنده نگهدارد ،محبوب مردم و مطلوب خواص بماند و
در عين فروتني ،در هر منزلگاهي از كار و عمر ،منزلت نگهدارد.

ســرانجام دولت با صــدور بيانيهاي
رسمي به شائبهها و اتهامهاي مطرح
شــده عليه رئيسكل پيشين بانك
مركــزي ،در فاصله شــهريور92تا
مــرداد ،97واكنــش نشــان داد و
با حمايت و دفاع قاطــع از عملكرد
ارزي ولياله سيف تأكيد كرد :بهكار
بردن تعبير «تضييع» ،در مورد اقدام
تخصصــي و قانوني بانــك مركزي،
درخصوص عرضه ارز و سكه در بازار،
به كلي نادرســت و موجب تشويش
اذهان عمومي است .از زمان استعفاي
رئيسكل پيشــين بانك مركزي در
مرداد ســال 97تاكنون بارها برخي
مقامات قضايي از احضار ولياله سيف
و تشكيل يك پرونده قضايي عليه او
خبر دادهاند .صفحه 4را بخوانيد.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار تصویری با تشکلهای دانشجویی:

رهبرمعظم انقالب عصر دیروز (سهشنبه) در
رهبري دیدار تصویری با نمایندگان تشــکلهای
دانشــجویی با اشــاره به راهبرد اساســی
تحولخواهی وتحولگرایی ،ایجاد حرکت جهشی و جهادی
همراه با نوآوری در روشها و کارکردها در همه عرصههای
حکمرانی و بخشهایی از سبک زندگی عمومی را ضروری
خواندند و با تأکید بر اهمیت درجه اول مشــارکت باال در
انتخابات ۲۸خرداد و تبیین آثار مهم این مشارکت ،افزودند:
در درجه دوم باید با انتخابی خوب و مطلوب کسی را روی
کار آورد که مؤمن ،انقالبی ،با کفایت ،مردمی ،سرشــار از
امید ،معتقد به جوانان و توانمندیهای داخلی ،و حقیقتاً
عدالتخواه و ضدفساد باشد.
بهگزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقاممعظمرهبری،
رهبرمعظم انقالب با ابراز تأســف عمیق و محکوم کردن
شدید دو حادثه بسیار تلخ و خونین اخیر در جهان اسالم
یعنی در افغانســتان و فلســطین گفتند :لعنت خداوند
بر جنایتکارانی که غنچههای مظلــوم و نوگالن بیگناه
افغانســتانی را پر پر کردند و به خاک وخون کشیدند و با
به شهادت رساندن این دختران نوجوان ،جنایت را تا این
حد گسترش دادند .ایشــان همچنین با اشاره به جنایات
وحشــیانه و ظالمانه صهیونیســتها در مسجداالقصی،
قدس شریف و دیگر مناطق فلسطین گفتند :این جنایات
در جلوی چشــم جهانیان قرار دارد و همه باید با محکوم
کردن آن ،به وظایف خود عمل کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تجلیل از بیداری ،ایستادگی و
عزم جزم ملت فلسطین افزودند :صهیونیستها جز زبان زور
چیزی نمیفهمند ،لذا فلسطینیها باید با افزایش قدرت و
مقاومت خود ،جنایتکاران را به تسلیم شدن و توقف اقدامات
وحشــیگرانه مجبور کنند .حضرت آیــتاهلل خامنهای
در تبیین بحث اصلی خود یعنی مســئله تحولخواهی و
تحولگرایی افزودند :مقصود و هدف تحول ،حفظ و تقویت
اصول و خطوط اساسی انقالب اســت البته با نوآوری در
شیوهها و روشها.
ایشــان با اشــاره به اســتفاده از مفهوم تحول در ادبیات
کشورهای غربی مخالف ایران و سخنان کسانی که در داخل
عمدتاً به غرب گرایش دارند ،افزودند :مقصود آنها برخالف
مقصود و منطق ما ،تحول در اصل و مبانی انقالب است که
در واقع نفی انقالب ،برگشــت به عقب و ارتجاع محسوب
میشود ،بنابراین باید در مفهوم کلمه تحول دقت کرد.
علت نیاز کشور به تحولخواهی

رهبرمعظــم انقــاب در تبییــن علــت نیاز کشــور به
تحولخواهی و تحولگرایی گفتند :درکنار پیشرفتها و

موفقیتهای فراوان در دهههای اخیر ،در زمینههایی دچار
عقبماندگی و مشکالت مزمن هستیم که با حرکتهای
معمولی عالج نمیشوند و نیاز به تحول و حرکتی فوقالعاده
دارند که این نیاز جزو مســلمات این دوره از انقالب برای
برای تحقق گام دوم است.
ایشــان عقبماندگیهــا را ناشــی از برخــی غفلتها،
غرضورزیها و فاصله گرفتنهای تدریجی از خط انقالب
در دهههای اخیر خواندند و گفتند :به همین علت ،بسیاری
از ظرفیتها و فرصتها معطل و مغفول مانده و به منافع
ملی خسارت زده است .ایشان با اشاره به برخی مصداقها
افزودند :دیوانساالری ،کاغذبازی ،مقررات غیرمفید و گاه
مضر ازجمله مشکالت بخشهای مدیریتی کشور است،
ضمن اینکه در بخش زندگی عمومی مسائلی مانند اسراف،
مسابقه تجملگرایی و اشرافیگری ،باال رفتن سن ازدواج و
پیری جمعیت از جمله مشکالت جدی است.
رهبرمعظم انقالب ،روشــن بودن منطق و هدف تحول را
باعث جلوگیری از هرج و مرج ذهنی و عملی در این مسیر
دانستند و گفتند :تحول باید ما را به احسنالحال برساند
یعنی به تقویت خطوط اساسی انقالب و روان شدن مسیر
حرکت به سمت آرمانهای اساسی نظیر عدالت ،استقالل،
آزادی و اسالمی شدن جامعه.
حضرت آیتاهلل خامنهای در همین زمینه خاطرنشــان
کردند :در رسیدن به این آرمانهای کالن ،برخی آرمانهای
خُ رد مانند پیشــرفت علمی ،خودکفایی اقتصادی ،اقتدار
در سیاســت خارجی و بیرون نگه داشتن کشور از شبکه
انحصاری قدرتهای مستکبر وجود دارد.
حضرت آیت اهلل خامنهای سیاستهایی مانند اسالمی شدن
دانشگاهها و یا سیاست تبدیل صدا و سیما به یک دانشگاه
عمومی را از جمله سیاستهای بعدی برشمردند .ایشان
حرکت نسل اول انقالب به سمت مقاصد اصلی جمهوری
اسالمی را که با هدایت امام(ره) انجام شد و با دشواریها و
حوادث خونینی همراه بود ،زمینهساز تجربهآموزی خواندند
و گفتند :یکی از مسائلی که شاید در آن دوره به آن توجه
کافی نمی شد ،پیچیدگی ها و دشــواریهای حرکت به
سمت آرمانها بود.
رهبرمعظم انقالب موضوع اسالمی شــدن دانشگاهها را
یک نمونه از این مســائل خواندند و افزودند :دانشگاه در
کشور ما در دوران تســلط و حاکمیت سیاستهای غربی
و بهدست عوامل دلباخته غرب و با هدف تربیت نخبگان
مطیع و مصرف کننده محصوالت و دانش کهنهشد ه غرب
پایهگذاری شد و تبدیل مجموعهای با چنین مختصاتی ،به
یک دانشگاه اسالمی دارای پیچیدگیهایی است که تحقق
آن جز با تحول امکان پذیر نیست.

حضرت آیــت اهلل خامنهای ،ایجاد تحــول در بحثهایی
همچون جریان اقتصادی و همچنین حرکت علمی کشور
را منوط به نگاهی دقیق و جامع دانستند و تأکید کردند:
امروز نخبگان متدین و انقالبی کشــور دارای تجربههای
فراوان هستند و میتوانند با تولید فکر و ابتکار ،زمینهساز
تحول و همچنین مواجهه صحیح با مسائل جدید همچون
فضای مجازی باشند .ایشان راه منحصربهفرد تحقق تحول
را استفاده از جوانان دانستند و گفتند :جوان همه الزامات
یک حرکت تحولی را که عبارت است از فکر نو ،ابتکار ،توان
باال و جرأت اقدام ،دارد.
رهبرمعظم انقالب افزودند :البته در کنار این ویژگیهای
بارز جوانان ،برخی نواقص و کمبودها در جوانان وجود دارد
که باید در کنار آنان ،کار آزمودگان و مجربین قرار گیرند.
ویژگیهای دولت جوان انقالبی

حضرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره به اظهارات قبلی خود
مبنی بر لزوم تشــکیل دولت جوان انقالبی ،خاطرنشان
کردند :برخی تصور کردند که منظور از دولت جوان انقالبی
دولتی است که همه اعضای آن در رده سنی  ۳۰تا  ۳۵سال
باشــند ،درحالیکه این بهمعنای نادیده گرفتن صاحبان
تجربه و کار آزمودگان و دنیا دیدگان نیست.
ایشان شرط اساسی در جوانان و همچنین صاحبان تجربه
را ایمان و انگیزه صادقانه و انقالبی دانستند و افزودند :دولت
جوان انقالبی فقط شامل وزرا نمیشــود ،بلکه مجموعه
وســیعی از صدها مدیر مؤثر و تعیینکننده است که همه
این ردهها میتواند میزبان جوانان مؤمن و انقالبی باشــد
که در تصمیمســازیها و تصمیمگیریها و اجرا حضور
داشته باشند.
رهبرمعظم انقالب تأکید کردند :به نظر من اســتفاده از
جوانان مومن و انقالبــی در بخشهای مختلف مدیریتی
امکانپذیر اســت به شرط آنکه دولتی ســرکار بیاید که
مســئوالن باالی آن ،اطمینان و اعتقاد به جوانان داشته
باشد ،همانگونه که امام(ره) به جوانان اعتقاد داشت و کار
را جلو برد.
حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشــان کردند :اگر چنین
دولتی سر کار بیاید ،مشکالت در مدت زمان معقولی قابل
حل خواهند بود و زمینه تحقق آرمانها نیز فراهم خواهد
شد .ایشان با اشاره به نقشآفرینی و کا ِر کارستان جوانان در
پیروزی انقالب و در شکلگیری جهاد سازندگی و در دفاع
مقدس ،افزودند :امروز کشور از لحاظ پرورش نیروی انسانی
مؤمن ،انقالبی ،متخصص و دارای اعتماد به نفس ،نسبت به
دهه اول انقالب ،دارای شرایط بسیار بهتری است که باید
این نیروهای جوان شناسایی و بهکارگیری شوند.

عكس  :پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري

حضور پرشور مردم در انتخابات ،باعث افزایش امنیت کشور میشود
حضرت آیتاهلل خامنه ای بحث مربوط به تحول را اینگونه
جمع بندی کردند :اوالً تحول الزم است ،ثانیاً تحول ممکن
است و ثالثاً راه تحقق تحول ،تشکیل یک دولت معتقد به
تحول و عنصر تحول آفرین یعنی جــوان مؤمن و انقالبی
است.
چند تذکر در مورد دانشگاهها

رهبرمعظم انقالب در ادامه سخنانشان چند تذکر در مورد
دانشگاهها بیان کردند .حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به
اخبار نگرانکننده از افت یادگیری و آموزش در دوران کرونا
از مسئوالن آموزش عالی خواستند به این مسئله توجه و
از آن جلوگیری کنند .ایشان همچنین لزوم رفع عیوب و
نواقص دستگاههای مورد استفاده در یادگیری مجازی را
یادآور شدند و با اشاره به پدیده زشت ایجاد کانالهای تقلب
در امتحانات که موجب بیاعتبار شدن امر آموزش میشود،
برخورد با این پدیده را خواستار شدند.
رهبرمعظم انقالب با اشــاره به برخی تالشها برای ناامید
کردن دانشجویان یا تشویق آنها به خروج از کشور و پشت
کردن به آن ،گفتند :دانشجو عنصر ارزشمندی برای کشور
است که نباید افسرده و از کار افتاده شود ،زیرا دانشجویان
مؤمن و فعــال ،در امیدآفرینی و تقویــت انگیزهها نقش
مهمی دارند.
حضرت آیــتاهلل خامنهای همچنین مســئله اشــتغال
دانشجویان از دوره دانشجویی را مورد تأکید قرار دادند و
درخصوص مسئله سربازی که در سخنان دانشجویان نیز به
آن اشاره شده بود ،خاطرنشان کردند :مسئله سربازی جزو
مسائل پیچیدهای است که نمیتوان با آن بهشکل شعاری
برخورد کرد .البته در این زمینه طرحهایی داده شــده و
مجموعههایی مشغول بررسی هستند که باید با تأمل در
جوانب آن به تصمیم درست رسید.
تشکلهای دانشجویی؛ پیشران حرکتهای تحولی

رهبرمعظم انقالب سپس چند نکته خطاب به تشکلهای
دانشجویی بیان کردند .ایشان ،تشــکلهای دانشجویی
متعدد را فرصتی بزرگ برای کشور دانســتند و با تأکید
بر نقشآفرینی آنها بهعنوان مراکز تولید فکر و پیشــران
حرکتهای تحولی و جهادی در مسائل گوناگون اجتماعی
و علمی ،گفتند« :حضور جوانان جهادی در میدان پر خطر
کرونا»« ،حضور فعال در قبال مسائل بینالمللی مانند قضیه
نشریه موهن فرانسوی ،انفجار در دانشگاه کابل و مسائل
فلســطین و یمن»« ،اظهارنظــر و موضعگیری در قضیه
فاِیتیاف»« ،تقویت مصوبه راهبردی مجلس در موضوع
ا
هســتهای» ،و «واکنش به مشــکالت خصوصیسازیها

که بعضــی از آنها نیــز به نتیجــه رســید» از مصادیق
تحسینبرانگیز اقدامهای تشــکلهای دانشجویی است
که اینگونه موضعگیریها هویت تشکلهای دانشجویی
را نیز تقویت میکند.
حضرت آیتاهلل خامنهای انتظار از تشکلهای دانشجویی را
تقویت بنیه دینی و انقالبی آنها و مسئله مهم تهذیب نفس
خواندند و افزودند :تهذیب نفس تأثیر زیادی در مبارزات
اجتماعی و انقالبی دارد و امــام بزرگوار میفرمودند علت
ترس افراد از آمریکا ،تهذیب نفس نکردن است.
رهبرمعظم انقالب علــت انحراف برخی دانشــجویان و
انقالبی دهه  ۶۰در سالهای بعد از مبانی انقالب
تشکلهای
ِ
را ضعف فکری و ایمانی آنها برشــمردند و گفتند :با وجود
ایمان و تقوا ،دانشجو دیگر سراغ مخالفان و دشمنان انقالب
نمیرود و در راه انقالب استقامت میکند.
ایشــان ارتباط تشکلهای دانشــجویی با دانشجویان در
سراسرکشور را فرصتی برای اثرگذاری و باز کردن گرههای
فکری و دینی دانشجویان دانستند و افزودند :البته در این
زمینه مجموعههای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها
نیز وظایف مهمی دارند که باید بیشتر تالش کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،انتخابات را عرصه دیگری برای
نقشآفرینی تشکلهای دانشــجویی و تشویق همگان به
حضور پرشور و انتخاب مطلوب دانستند و گفتند :برخی
اظهارات ممکن است از سر دلسوزی باشد ،اما نباید منجر
به دلسرد کردن مردم از مشارکت در انتخابات شود.
ثمرات حضور پرشور مردم در انتخابات

رهبرمعظم انقالب ،مردمساالری و انتخاب مسئوالن کشور
بهدســت مردم را بســیار مهم خواندند و افزودند :حضور
پرشور مردم در انتخابات تأثیر زیادی در قوت و تواناییهای
دولت منتخب دارد و موجب افزایش آبرو ،امنیت و قدرت
بازدارندگی کشور میشود.
ایشان پس از تأکید بر مشارکت باال در انتخابات« ،انتخاب

ديدگاهها و راهكارهاي دانشجويان

مكث

پیش از ســخنان رهبر معظم انقالب۹ ،تن از نمایندگان تشکلهای دانشجویی به
بیان دیدگاهها و راهکارهای خود نسبت به مسائل کشور پرداختند .خانمها و آقایان:
محسن خزایی (نماینده بسیج دانشجویی)
حمید محمدپور (دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی)
ریحانه السادات میرحسنی( نخبه علمی و مســئول پروژه واکسن آنفلوآنزاي
فصلی انسانی)
سید ایمان احمدی (دبیر اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان مستقل)
فاطمه صحرانشین (نماینده نشریات دانشجویی وزارت بهداشت)
توحید تقی زاده (دبیرکل اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان)
میر آرمان عدنانی (دبیر انجمن اسالمی دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت مدرس)
فاطمه راوند (نماینده گروههای جهادی دانشجویی)
و محمد گودرزی ( دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت)

ثبتنام از داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات
ریاستجمهوری ديروز آغاز شد

مطلوب و خوب» را مورد تأکید قرار دادند و گفتند :دولتی
باید تشکیل شــود که دارای کفایت و مدیریت ،با ایمان،
لبریز از امید و معتقد به توانمندیهای داخلی باشد ،چراکه
اگر مسئوالن دولتی ناامید باشند کاری از پیش نمیرود.
رهبرمعظم انقالب تأکید کردند :فردی که معتقد اســت
نمیتوان از لحاظ دفاعی ،سیاســی ،اقتصادی و تولیدی
کاری در داخل انجام داد ،الیق حکمرانی بر مردم نیست.
ایشان افزودند :کســانی باید برسر کار بیایند که معتقد به
مردم و جوانان باشند ،عنصر جوان را قدر بدانند ،عملکرد
انقالبی داشته باشند و حقیقتاً عدالتخواه و ضدفساد باشند.
حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشان کردند :چنین دولتی
پس از روی کار آمدن ،میتواند با گماردن صدها مدیر جوان
و مؤمن در مدیریتها کار کشور را سامان دهد.
دربارهحضور اشخاص در انتخابات هیچ دخالتینمیکنم

رهبرمعظم انقــاب نکتهای نیز درباره نظــر خود درباره
حضور اشخاص در انتخابات بیان کردند و گفتند :بنده در
مورد انتخاب اشخاص هیچ دخالتی نمیکنم .در دورههای
گذشته افرادی که قصد کاندیداتوری داشتند ،نظرمن را
میپرســیدند که میگفتم «نه موافقم نه مخالفم» یعنی
نظری نــدارم ،اما در این دوره گفتــم همین مطلب را نیز
نمیگویم .ایشــان افزودند :افرادی که بیــن خود و خدا،
معتقدند که شایستگی و شرایط قانونی را دارند ،وارد شوند و
مردم نیز با دیدن برنامههای آنان ،انتخاب کنند.
رهبرمعظم انقالب در آغاز سخنانشــان ،جلســه امروز
(سهشنبه) را بســیار خوب و سخنان دانشــجویان را در
سطحی باال خواندند و انتشار دیدگاههای دانشجویان را برای
افکار عمومی مفید برشمردند .ایشان همچنین با توصیه
مؤکد به حفظ آثار ماه مبارک رمضان در دیگر ایام ســال
گفتند :سلوک رمضانی باید در رفتارهای شخصی ،عمومی،
اجتماعی ،دانشگاهی ،سیاسی و حکومتی بروز و استمرار
یابد تا باب رحمت الهی گشوده بماند.

دانشجويان بر نکات زیر تاکید کردند:
بازطراحی ساختار اداری -اجرایی کشور
تعمیق نظریه پردازی در زمینه عدالت و آزادی
روشن شدن منطق خصوصیسازیها
بازنگری ساختارها و کارکردهای شوراهای عالی
پیشنهاد نامگذاری دهه پنجم انقالب به نام تحول و نوگرایی
ضرورت تشکلیابی مستقل کارگران و اصناف
لزوم حمایت و عدم رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی در زمینه تولید واکسن
ضرورت تدوین سند جامع سواد رسانهای
بازنگری در اجرای برخی از قوانین از جمله قانون خدمت سربازی
لزوم زدودن محافظهکاری و خبررسانی دقیق و اعتمادآفرین در صداوسیما
ایجاد شفافیت در زمینه ضوابط گزینش و جذب نیروهای متخصص
انتقاد از برخی برخوردها با دانشجویان منتقد

روز ثبتنام نظاميها

عكسها :همشهري

حضــور فرماندهــان ارشــد نظامــي از همــان
نخســتين ســاعات روز اول ثبتنامهاي انتخابات
رياستجمهوري ســيزدهم كليد خورد .هيچكدام
از داوطلبان روز نخســت ثبتنامها رد و نشــاني از
مقامهاي ارشد سياسي كشــور نداشتند و سرتيپ
محمدحسن نامي ،سرتيپ سعيد محمد و سرتيپ
حسين دهقان از ارتش و سپاه پا به ميدان رقابتهاي
رياستجمهوري گذاشتند.
محمد حســن نامي ،وزير ارتباطات دولت محمود
احمدينژاد ،ســعيد محمد فرمانده ســابق قرارگاه
خاتماالنبيا تا قبل از ظهر سهشــنبه ثبتنام خود را
تكميل كردند و حسين دهقان ،مشاور رهبر معظم
انقالب در امــور دفاعي و وزير اســبق دفاع در نوبت
عصر ثبتنامها راهي ستاد انتخابات كشور شد .همه
گمانهزنيها و اخبار محفلي نيز حول برنامه حضور
ساير سرداران نظامي كشور در ستاد انتخابات وزارت
كشور در ميدان فاطمي بود .گزارشهاي پيش از ظهر
شنبه حكايت از آن داشتند سردار رستم قاسمي ،وزير
نفت دولت محمود احمدينژاد نيز به سالن ثبتنامها
خواهد آمد ولي بهعلت تالقي با برنامه ثبتنام سعيد
محمد به وقت ديگري موكول شد .از ستاد انتخاباتي
محسن رضايي ،داوطلب ديگر اين دوره از انتخابات نيز
خبر رسيد او ثبتنام خود را به روزهاي مياني موكول
كرده است .محمدحسن نامي ،نخستين چهره نظامي
حاضر در انتخابات رياستجمهوري سيزدهم بود .او
پس از ثبتنامها در سالن كنفرانس خبري حاضر شد

و گفت« :عقبه من ارتش جمهوري اسالمي است».
سعيد محمد نيز ساعتي بعد در ستاد انتخابات كشور
حاضر شــد و با دفاع از عملكرد خود در فرماندهي
سابق قرارگاه خاتماالنبيا ســپاه گفت« :با دارابودن
كارنامهاي خوب و تيم بسيار قوي و مجرب كه برخي
را نيز تا قبل از انتخابات معرفي خواهم كرد پا به عرصه
گذاشتهام».
مستقليم

اين فرماندهان ســابق نظامي در پاســخ به سؤاالت
خبرنگاران از اعالم وابستگي سياسي خود به جناحهاي
سياسي اجتناب كردند .امير نامي ،وزير ارتباطات دولت
محمود احمدينژاد گفت« :من بهصورت مســتقل
وارد شــدم ولي به لحاظ نوع تفكر اصولگرا هستم».
سعيد محمد نيز با تأكيد بر اينكه بهصورت مستقل در
انتخابات شركت ميكنم و از ناحيه هيچ جناحي هم
مورد حمايت قرار نگرفتم و نميخواهم هم كه مورد
حمايت آنها قرار بگيرم ،گفت« :معتقدم بيشــترين
آسيب را به جريان اجرايي كشــور فضاي دوقطبي
اصالحطلبي و اصولگرايي زده است .به هيچ جرياني
قولي براي سهاميشدن دولتم ندادهام».
انتقاد دهقان از برخي ترديدهاي انتخاباتي

حســين دهقان ،وزير اســبق دفاع عصر سهشنبه
پس از ثبتنامها در ســالن كنفرانس خبري ستاد
انتخابات كشــور گفت :انتخابات رياستجمهوري

فيلم يا سريال نيســت كه تا لحظه آخر مردم را در
ترديد نگه داريم؛ از همين رو در نخستين روز براي
ثبتنام اقدام كردم .او با بيان اينكه عرصه انتخابات
كشور جاي ســلبريتيهاي سياسي نيست ،تصريح
كرد :پاســخگويي به مردم ،پذيرش مســئوليت و
كارآمدي مســئوالن نظام ،حقوق همه ملت ايران
است .مردم ما شايسته زندگي بهتر از اين هستند بايد
با مردم روراســت بود چون مشكالت كشور بهدليل
عدمشفافيت است؛ آنهم شفافيت دائمي نه شفافيت
انتخاباتي .دهقان درباره اينكه اگر آقاي رئيسي كانديدا
شــود ،كنارهگيري ميكنيد ،گفت :نه منتظر كسي
هستم و نه در گرو آمدن كسي ماندم .او درباره اينكه
با نظاميان ائتالف خواهيد كرد ،تصريح كرد :هركسي
تكليف خود را ميداند و من چنين تكليفي براي خود
قائل نيستم.
رضايت ولي و مردم با هم

ســعيد محمد پيش از ظهر ثبتنامها با بيان اينكه
«ساخت كشــور و اصالح زيرســاختها در صد روز
قابل انجام نيســت و من برنامهاي چهارساله در اين
زمينه دارم تا كشــور را به حد قابلقبولي برسانم»،
گفت :انشــاءاهلل شــاهد اقتــدار كشــور در حوزه
بينالملل خواهيم بود؛ با شعار
ادامه در
اول همســايگان پا بــه عرصه صفحه21
ميگذارم .نگاه به شرق يكي ديگر از رويكردهاي من
است و بايد بين غرب و شرق توازن برقرار شود.
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طوالنيترين خط مترو در نقطه آغاز

خطي از شمال غرب
به شرق

امروز طي مراسمي با حضور شهردار تهران ،عمليات اجرايي احداث نخستين قطعه از خط 10مترو از ضلع شمال غربي درياچه شهداي خليجفارس آغاز ميشود
محمد سرابي
خبرنگار

خط 10مترو مانند كمان بزرگي شرق
گزارش و غرب تهران را از سمت شمال شهر به
يكديگر وصل ميكند .امروز عمليات
اجرايي اين خــط از منطقــه 22و در نقطهاي آغاز
ميشــود كه در يكي دو دهه گذشته ،از حملونقل
عمومي محروم مانده است.
كارگاه مترو در كنار درياچه شــهداي خليجفارس
(چيتگر) در فضاي باز وســيعي قرار دارد .برخالف
ديگر كارگاههــاي مترو كه درون بافت مســكوني
شــهر قرار دارند و در محوطه كوچكي به هم فشرده
شــدهاند ،اينجــا زمين به انــدازه كافي هســت تا
كاميونها با فراغبال پارك كنند .محل ايســتگاه از
يك طرف به درياچه و از طرف ديگر به مجتمعهاي
مسكوني بلندمرتبه ميرسد .در سمت شرق جايي
كه قرار است ايستگاه ســاخته شود ،ميدان سرسبز
و بزرگ درياچه قرار دارد امــا در اطراف اين ميدان
رفتوآمد عابران چندان زياد نيست .به سمت ميدان
ســاحل ميرويم كه مقداري دورتر در سمت شرق
قرار گرفته اســت .كمي پايينتر از ميدان ساحل و
در كوچههايي كــه بين خيابانهاي نــور و ابطحي
قرار دارد ميتوان بعضي از ساكنان محلي را ديد كه
براي خريد از چند مغازه سوپرماركت و ميوهفروشي
رديف
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34

و نانوايي آمدهاند.
از اســماعيل افجهاي كه در يكــي از آپارتمانهاي
كوچه كوثر در همين نزديكي زندگي ميكند ،درباره
وسيله رفتوآمد ســؤال ميكنيم .ميگويد« :اهالي
اين منطقه بيشــتر ماشين شــخصي دارند .آنهايي
كه ندارند هم بيشتر از تاكسي استفاده ميكنند .از
همان موقعي كه ساختمانها كمكم مسكوني شدند
خطهاي تاكسي هم راه افتاد .غير از آنها هم آژانسها
زياد بودند».
او خبر ساخت مترو را شنيده اســت و ميگويد كه
از مدتي قبل شــايع بود مترو به اينجا ميرسد ولي
اميدوار نيستند كه بهزودي بتوانند از مترو استفاده
كنند.
معصومه دولتآبادي بــه تازگي به اين محله آمده و
مستأجر است .قبل از اينكه كرونا بيايد براي رسيدن
به شهر با تاكسي به ميدان صادقيه ميرفت .با وجود
فاصله زياد ،بهدليــل وجود بزرگراهها تاكســي به
سرعت اين مســير را طي ميكند و اهالي هم به آن
عادت دارند اما كرايهها دائما زياد ميشــوند .كرايه
تاكسي از 3500تومان در مدت كوتاهي به 4و 5هزار
تومان رسيده است .او ميگويد با آمدن مترو خيلي
راحتتر ميتواند به نقاط ديگر سفر كند.
جالل سليمي قبال ســاكن يكي از مناطق مركزي
شهر بوده و بعد از بازنشستگي يكي از آپارتمانهاي
اين منطقه را كه خيلي هم نوســاز نيســت ،خريده

فهرست ايستگاههاي خط 10متروي تهران
آدرس
نام ايستگاه
قنات كوثر
بزرگراه شهيد باقري ،تقاطع بزرگراه شهيد زينالدين يا پل قنات كوثر
بزرگراه شهيد باقري ،باالتر از پل استقالل ،نبش خيابان  ۲۰غربي
مجيدآباد
بزرگراه شهيد بابايي ،تقاطع بزرگراه شهيد باقري
شهيدبابايي
بزرگراه شهيد بابايي ،تقاطع بلوار هنگام
هنگام
بزرگراه شهيد بابايي ،تقاطع بلوار نيروي زميني ارتش
لويزان
بزرگراه شهيد بابايي ،نرسيده به تقاطع بزرگراه امام علي(ع)
ازگل
ميدان نوبنياد ،ابتداي بزرگراه شهيد بابايي
نوبنياد
بزرگراه شهيد صدر ،نرسيده به خيابان ديباجي
اختياريه
بزرگراه شهيد صدر ،مابين تقاطع خيابان چيذر و پل بلوار قيطريه
چيذر
بزرگراه شهيد صدر ،تقاطع بلوار كاوه
شهيد كاوه
خيابان شريعتي ،شمال پل بزرگراه صدر
شهيدصدر
بزرگراه مدرس ،تقاطع الهيه و بلوار نلسون ماندال
الهيه
خيابان وليعصر ،پل تقاطع بزرگراه مدرس و شهيد چمران
پارك وي
بزرگراه شهيد چمران ،داخل نمايشگاه بينالمللي تهران
نمايشگاه بينالمللي
بزرگراه شهيد چمران ،شهرك آتيساز ،خيابان شهيد شاهپور سوري
شهرك آتي ساز
سعادتآباد ،ابتداي خيابان سرو شرقي ،ميدان فرهنگ
ميدان فرهنگ
خيابان سرو ،تقاطع بلوار سعادتآباد
سعادتآباد
سعادتآباد ،خيابان سرو ،تقاطع بلوار شهيد پاكنژاد
شهيد پاكنژاد
سعادتآباد ،ميدان كتاب
ميدان كتاب
بزرگراه شهيد آبشناسان ،تقاطع بزرگراه اشرفي اصفهاني
پونك
بزرگراه شهيد آبشناسان ،تقاطع بلوار سردار جنگل
سردار جنگل
بزرگراه شهيد آبشناسان ،تقاطع خيابان ايرانشهر و مركز معاينه فني
شهيد آبشناسان
بزرگراه شهيد آبشناسان ،بين بلوار مبعث و بزرگراه شهيد باكري
جنتآباد
شهران ،تقاطع بلوار كوهسار و انتهاي آبشناسان
كوهسار
شمال بزرگراه شهيد همت ،انتهاي بلوار دهكده المپيك
دهكده المپيك
انتهاي بزرگراه آيتاهلل مهدوي كني و پل همت
آيت اهلل مهدويكني
بين بلوار گلها و كاج ،ميدان بنفشه نهم
شهرك گلستان
شهرك گلستان غربي ،تقاطع بلوار كاشان و قائم نهم
كاشان
ميدان ساحل ،ابتداي بلوار شهيد جوزاني
شهيد جوزاني
درياچه چيتگر
شمال درياچه شهداي خليجفارس ،ميدان درياچه
بزرگراه شهيد خرازي ،بلوار طبيعت ،مجتمع ايرانمال
بازار بزرگ ايران
بزرگراه شهيد خرازي ،بلوار پژوهش
شهيد خرازي
بزرگراه شهيد همداني ،تقاطع بلوار مصطفي اردستاني
شهيد همداني
آزادراه تهران-كرج ،شمال محله وردآورد
وردآورد

خط 10مترو

پيگير خانه قرآنيان در شرق تهران هستيم

شنبه هفته آينده 25ارديبهشتماه  ،1400ايســتگاههاي اقدسيه و مرزداران در
خطوط 3و 6متروی تهران بهطور همزمان افتتاح خواهند شد .به گزارش همشهري
لوترافيك شهرداري تهران ،با توجه
وبهگفته سيدمناف هاشمي ،معاون حملونق 
به برنامهريزي صورتگرفته مبني بر افتتاح 6ايستگاه ديگر تا پايان نيمهنخست
سالجاري ،در هفته پاياني ارديبهشتماه شاهد بهرهبرداري همزمان از ايستگاههاي
اقدسيه از خط 3و مرزداران از خط 6خواهيم بود و با افتتاح اين دو ايستگاه ،شمار
ايستگاههاي فعال شبكه خطوط مترو به 139ايستگاه خواهد رسيد».

عكس :همشهري /مهدي بيات

افتتاح همزمان 2ايستگاه مترو

شهرداري تهران در مناسبتهاي مختلف
در اين حوزه فعاليت ميكنند .نكته مهم
ايناستكهشهرداريتنهادستگاهمتولي
امرتبليغيدرشهرنيستووزارتفرهنگ
و ارشاد اسالمي هم در اين بخش فعاليت
ميكند ،اما شــهرداري بيشترين حجم
فعاليتها در پايتخت را دارد».
ديروز به همت شهرداري منطقه 10بيش
از150بسته كمكهاي مومنانه تهيه شده
بود تا بهدســت نيازمندان برسد و پيروز
حناچي درخصوص ارائــه اين كمكها
از سوي شــهرداريهاي مناطق گفت:

«تهيه اين بســتهها جزو كارهاي جاري
همه مناطق است .تشكيالت غيردولتي
و غيروابسته به شهرداري راهاندازي شده
كه در شرايط سخت كنوني كه وضعيت
معيشت بيشتر خانوادهها دچار مشكل
شده است ،اين بستهها را تهيه ميكنند
و بهدست نيازمندان ميرسانند ».شهردار
تهران سپس به فرهنگسراي قرآن رفت
و حجتاالســام ميثم امرودي ،رئيس
فرهنگسرا توضيحاتي درخصوص نحوه
ارائه خدمات فرهنگســرا در شــرايط
كرونايي داد.

است .ميگويد كه اگر مترو شــروع بهكار كند اين
منطقه خيلي شلوغ ميشود و خانههايي كه تا حاال
خالي بودهاند ،پر ميشوند ،اما مترو واقعا يك نعمت
است .ظاهرا ســبك زندگي اهالي اين منطقه بدون
اســتفاده از اتوبوس شكل گرفته اســت و با وجود
معابر وسيع و خلوت دوچرخههاي زيادي هم ديده
نميشوند .تنها دوچرخهســواران بچههاي كوچك
هستند كه در فرعيهاي شــهرك فرهنگيان بازي
ميكنند .در ميدان ساحل ميشود تاكسيهايي به
مقصد دهكده المپيك و ايستگاه متروي چيتگر در
خط (5تهران  -كرج) را پيدا كرد .ايســتگاه متروي
چيتگر سهم زيادي در حملونقل اين منطقه دارد و
با پايانه اتوبوس و تاكسي به بخش بزرگي از منطقه
خدمترساني ميكند .تاكسيها از بزرگراه آزادگان
باال ميآيند و از خرازي به سمت غرب ميروند .مسير
ي تاكسيها هم به سمت ميدان صادقيه ،شهران
بعض 
و شهرك غرب است اما محله شمال درياچه هم مانند
ديگر محلههاي منطقه 22بهره چنداني از شــبكه
حملونقل عمومي تهران نــدارد و از ارتباط با ديگر
نقاط شهر محروم مانده است.
كلنگزني خط 10متروی تهران شــهريور ســال
گذشــته در شــمال بزرگراه چمران و در نزديكي
پاركينگ نمايشــگاه بينالمللي تهران انجام شد اما
نخستين مرحله كاري خارج كردن دستگاه تيبيام
(دســتگاه عظيم حفاري و تونلسازي همزمان) بود
كه بعد از ساخت خط 7در ميدان كتاب سعادت آباد
قرار داشت .قسمتهاي اين دستگاه از يكديگر جدا
و به كارگاه درياچه منتقل شد تا اورهال (تعميرات
اساسي) شــود .امروز چهارشــنبه كار حفاري يك
شفت (تونل عمودي) 18متري در اين كارگاه شروع
ميشود ،ششماه بعد قطعات تيبيام به انتهاي اين
شفت منتقل و به هم وصل ميشود و تيبيام كندن
خاك را به سمت شرق شروع ميكند.
بهگفته مديرعامل شركت متروی تهران اگر مشكل
خاصي پيش نيايد در 4يا 5ســال آينده ايســتگاه
درياچه شــروع بهكار ميكند و از ميــدان درياچه

شهردار تهران در بازديد از مجموعه فرهنگي شهيد غنيپور به همشهري گفت:

بهويژه كــودكان و نوجوانــان خدمات
فرهنگي و قرآني را در بســتر فضاهاي
مجازي دريافت ميكنند».
29فروردين شــهردار تهران با شركت
در محفل انس با قرآن كه در برج ميالد
برگزار شده بود ،از تالشش براي اختصاص
مجموعــه فرهنگي امام هــادي(ع) در
شرق تهران به خانه قرآنيان سخن گفته
بود كه در بازديد روز گذشــته ،خبرنگار
همشــهري پيگير اين موضوع شــد،
حناچي هم گفــت« :آن روزي كه گفتم
براي اختصــاص مجموعه فرهنگي امام
هادي(ع) به خانه قرآنيان تالش ميكنم،
فراموش كرده بودم كه ايــن پروژه را به
جاي ديگر قول داده بوديم اما همچنان
پيگير خانه قرآنيان در شــرق هستيم و
تالش ميكنم هرچه ســريعتر اين كار
انجام شود ».شــهردار تهران در پاسخ به
ادعاي كمرنگشدن المانهاي قرآني در
شهر هم اينچنين پاســخ داد« :شهر از
المانهاي قرآني خالي نيست و سازمان
زيباسازي و معاون فرهنگي و اجتماعي

عكس :همشهري /امير پناهپور

خط 10متروي تهران مشــخصات خاصي
دارد كه ميتواند دسترســي اهالي ساكن
در امتداد رشتهكوه البرز تهران به ناوگان
ريلي را امكانپذير كند .اين شاهراه ارتباط
زيرزمينــي بهعنــوان طوالنيترين خط
متروي پايتخت 43كيلومتــر طول دارد
كه با احتســاب 5كيلومتر خط تبادلي با
خط  ،7طول آن به 48كيلومتر هم ميرسد.
براي هزينه اجراي اين پروژه بسيار سنگين
ابتدا 19هزار ميليارد تومان درنظر گرفته
شده بود ،اما با افزايش قيمتها پيشبيني
ميشــود بيش از 30هزار ميليارد تومان
منابع مالي نيــاز دارد .به هرحــال امروز
دستگاه غولپيكر  TBMكار حفاري خود به
سمت ميدان كتاب را آغاز ميكند .در ادامه
ديگر مشخصات اصلي اين خط آمده است.
طــول اصلــي:
43كيلومتر
شروع خط :قنات
كوثر(شرق تهران)
پايــان خــط:
وردآورد (غربيترين نقطه تهران)
تعــداد فازهــاي
اجراي طرح5 :فاز
خــط  10متــرو
نخســتين خطي به
شــمار مــيرود كه
طراحي آن پس از پيروزي انقالب انجام
شده است.
خــط  10مترو با
7خط متــرو تقاطع
دارد
تقاطــع با خط :3
ايستگاه نوبنياد
تقاطع با خط  :1ايستگاه شهيد صدر
تقاطع با خط  :۷ايستگاه ميدان كتاب
تقاطع با خط  :۶ايستگاه كوهسار
تقاطع با خط  :۵ايستگاه وردآورد
تقاطع با خط  :4ايستگاه تهرانپارس
غربيترين نقطه خط :وردآورد
شرقيترين نقطه خط :قنات كوثر
از مناطــق يــك تــا  ۵و همچنيــن
منطقه ۲۲عبور ميكند.
برآورد ســاخت
قطعه اول5 :سال
85درصد صنعت
ســاخت ايــن خط
توليد داخل خواهد
بود.
100درصد منابع
مالــي آن از طريــق
تهاتر و همــكاري با
شهرداري مناطق و
مشــاركت بخــش
خصوصي تامين ميشود.

شهردار تهران روز گذشته برنامه بازديد
از مجموعه فرهنگي شــهيد حبيباهلل
غنيپور و فرهنگسراي قرآن را در برنامه
داشــت كه بهدليــل مصادفشــدن با
«سهشنبههاي بدون خودرو» با تاكسي
در اين برنامه حاضر شــد .بــه گزارش
همشــهري ،مجموعه فرهنگي شهيد
غنيپور نخستين مقصد بازديد بود.
بازديد حناچي از دارالقرآن نورالطريق كه
جزو مراكز نمونه و فعال تهران است ،شروع
شد و مســئوالن دارالقرآن توضيحاتي
در مورد كالسهاي مجازي ارائه دادند.
ســپس در جمع خبرنگاران حاضر شد
و درباره علت بازديدش از اين مجموعه
فرهنگي گفت« :به هر حال ماه مبارك
رمضان،ماه بهار قرآن است و امروز تصميم
گرفتم براي آشنايي با فعاليتهاي قرآني
در مقياس محالت به اين مجموعه بيايم.
اين مراكز وظيفه بسط و توسعه فرهنگي
و قرآني را برعهده دارند و بهدليل شيوع
كرونا ،شيوه و ســبك ارائه خدمات اين
مراكز هم تغيير كرده است و خانوادهها
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ميتــوان تا ميدان كتــاب كه ايســتگاه تقاطعي با
خط7است ،ســفر كرد .خط 10در طول مسير هم
ايستگاه تقاطعي با  6خط ديگر خواهد داشت .با اين
كار دسترسي ساكنان اين محدوده از منطقه 22به
شبكه اصلي مترو فراهم ميشود.
علي امام ميافزايد« :براي خطوط جديد ،قطعهبندي
و اولويتگذاري درنظر گرفته شــده اســت .ميدان
درياچه چيتگر اولويت اول است .اولويت دوم از ميدان
چيتگر به ســمت غرب اســت و اولويت سوم ديگر
خط10نيســت بلكه يكي از قطعات خط 11خواهد
بود و هميــن روش را تا ســال 1420بهعنوان افق
طرح ادامه خواهيم داد .قبال اين روش وجود نداشت
و بهعنوان مثــال كل 27كيلومتر خــط 7را به يك
پيمانكار داده بودند و در نتيجه كارگاههاي عمراني
متعدد در نقاط درون شهر ساخته شده بود».
احداث خط  10با مطالعه و طبق طرح جامع

از پروژههــاي عمراني ســاخت تونل متــرو مدتي
ميگــذرد و انتقاداتــي دربــاره تأخير در شــروع
پروژههاي جديد مطرح شــده اســت ،مديرعامل
شركت مترو در اينباره ميگويد« :نكته مهم دوران
جديد مديريت شــهري اين اســت كه بــه ضوابط
باالدستي در همه موارد و به شكل حداكثري پايبند
هســتيم .در اين دوره دو خط 6به طول 32كيلومتر
و خط 7به طول 27كيلومتر داشتيم كه بايد آنها را
تكميل ميكرديم22 .كيلومتر خط 7بهدليل نواقصي
كه داشت بعد از مدتي استفاده دوباره تعطيل شده
بود و تجهيزات خط 6هم براي افتتاح تكميل نشده
بود».
او ميافزايد« :اتفاق ديگر اين بود كه در ســالهاي
قبل شهر تهران فاقد طرح جامع ريلي كامل بود .در
سال 87طرح جامع ريلي تهران را بازنگري كرده و به
شورايعالي ترافيك كشور فرستاده بودند .قرار بود
4خط جديد شــامل 2خط عادي و 2خط اكسپرس
ساخته شــود .بهدليل ديدگاههايي كه دولت آقاي
احمدينژاد به مونوريل داشت و نظرات ديگر ،طرح
جامع ريلي بهصورت ناقص تصويب شــده بود .مثال
بخش شمالي خط 3مترو و بعضي قسمتها و خطوط

ديگر اصال به تصويب شورايعالي هماهنگي ترافيك
كشور نرسيده بود ولي با وجود اينكه مصوبهاي براي
آن نداشتند نهتنها ســاخته شد بلكه به بهرهبرداري
هم رسيد .تقريبا ميتوان گفت كه در اين زمان طرح
جامع را كنار گذاشتند».
در سال 95شوراي شــهر چهارم مطالعاتي را براي
طرح جامع ريلي دوباره آغاز كرد .در ســال98كار
مطالعات تمام و به شورايعالي هماهنگي مطالعات
ترافيك كشور فرستاده شد كه در زمستان98تصويب
و در خرداد 99توسط وزير كشور ابالغ شد.
علي امام ميگويد« :اگر ميخواســتيم بدون هيچ
توجهي به طرحهاي باالدســتي كار را شروع كنيم،
ميتوانســتيم زودتر عمليات عمراني را آغاز كنيم
اما براساس اصول مهندسي نبايد خطي كه در طرح
جامع ديده نشــده و مطالعات آن حداقل در فاز يك
انجام نشده است ،انجام بدهيم .زماني كه كلنگزني
خط 10مترو در شهريور سال 99در منطقه نمايشگاه
بينالمللي تهران انجام شــد ،هم طرح ابالغ شده و
هم بخش اوليه مطالعات مشاور انجام شده بود .اگر
نخواهيم اصول حرفــهاي را رعايت كنيم ميتوانيم
مانند بعضي از طرحهاي گذشــته ســاخت خط را
زماني آغاز كنيم كه مطالعات اوليه هم انجام نگرفته
است» .او ميافزايد« :اكنون از ابالغ طرح جامع يك
ســال هم نميگذرد و مشــاوري كه براي مطالعات
مربوط به طرح گرفتيم از ســال گذشــته كار خود
را شروع كرده اســت .مطالعات فاز يك اين خط از
ميدان درياچه تــا ميدان كتاب به پايان رســيده و
چون طرح جامع را هم در اختيــار داريم ميتوانيم
براســاس اصول كاري عمليات ســاخت را شــروع
كنيم .االن خروجيهاي كار مشــاور بهتدريج ارائه
شده اســت و اميدواريم تا پايان اين دوره مطالعات
هر 4خط را داشته باشيم» .مديرعامل شركت مترو
تأكيد ميكند« :در خط 10مطالعات محيطزيستي
شامل آبهاي زيرزميني ،گسل و ...هم در بازنگري
طرح جامع و هم در مطالعات مشاور انجام شده است.
عالوه بر اينها موضوع پدافند غيرعامل اين بار مورد
توجه قرار گرفته اســت كه قبل از اين در پروژههاي
مترو نبود».
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هيأت وزيران به تشكيل پرونده براي ولياله سيف واكنش نشان داد

دفاع قاطع دولت از سيف

بخشي از بيانيه دولت :بهكار بردن تعبير «تضييع» ،در مورد اقدام تخصصي و
قانوني بانك مركزي ،به كلي نادرست و موجب تشويش اذهان عمومي است

گزارش سرانجام دولت با صدور بيانيهاي رسمي به شائبهها و اتهامهاي مطرح شده
عليه رئيسكل پيشين بانك مركزي ،در فاصله شــهريور 92تا مرداد ،97
واكنش نشان داد و با حمايت و دفاع قاطع از عملكرد ارزي ولياله سيف تأكيد
كرد :بهكار بردن تعبير «تضييع» ،در مورد اقدام تخصصي و قانوني بانك مركزي ،درخصوص
عرضه ارز و سكه در بازار ،به كلي نادرست و موجب تشويش اذهان عمومي است.
به گزارش همشــهري ،از زمان استعفاي رئيسكل پيشــين بانك مركزي در مرداد سال
97تاكنون بارها برخي مقامات قضايي از احضار ولياله سيف و تشكيل يك پرونده قضايي
عليه او خبر دادهاند .هفته گذشته دادســتان تهران از ارسال پرونده ولياهلل سيف ،رئيس
سابق بانك مركزي ،به دادگاه ويژه اخالل در نظام اقتصادي خبر داد .علي القاصيمهر ،روز
دوشنبه  ۱۳ارديبهشت ،در جلسه شورايعالي قضايي ،از «تضييع»  ۳۰ميليارد دالر منابع
ارزي و ۶۰تن ذخاير طال با ارزش ريالي «  ۸۰۰هزار ميليارد تومان» در طول سالهاي ۹۵
تا  ۹۷خبر داد و تأكيد كرد« :تضييع» اين موارد بهدليل «نقض مقررات و ترك فعل ها» از
سوي بانك مركزي در طول آن سالها بوده است.
ترك فعل چيست؟

ترك فعل ،گزارهاي است كه بهويژه از زمان رياست سيدابراهيم رئيسي در قوه قضایيه و آغاز
دوره فعلي مجلس ،تحت اختيار اكثريت اصولگرا ،باب شده و بهعنوان يك موضوع اتهامي
عليه برخي دولتمردان پيشين و فعلي دولت حســن روحاني مطرح ميشود؛ تا جايي كه
برخي از آنها ميگويند عباس آخوندي ،وزير راه و شهرسازي در دولت نخست حسن روحاني
بهدليل كمكاري در ساخت مسكن يا انتقاد از مسكن مهر ،با اتهام ترك فعل بايد محاكمه
شود و در تازهترين اظهارنظر يك نماينده مجلس هم گفته اسحاق جهانگيري ،معاون اول
رئيسجمهوري بايد بهدليل اعالم سياست ارز 4200توماني بايد محاكمه شود زيرا او هم با
اتهام ترك فعل مواجه است.
تخلف مالي گزارش نشده

در بيانيه دولت ،از ولياله سيف بهعنوان رئيس «خدوم و امين» پيشين بانك مركزي ياد
شده و از اينكه براي او به اتهام تضييع 30ميليارد دالر و 60تن طال و اخالل در نظام اقتصادي
پروندهاي با عنوان مداخله ارزي تشكيل و به دادگاه ارجاع شده ،ابراز تعجب و تأسف شده
است .نكته كليدي در بيانيه دولت اينجاست كه وارد كردن اتهام تضييع در پرونده رئيسكل
پيشين بانك مركزي بهطور كلي «نادرست» و باعث «تشويش اذهان عمومي» اعالم شده و
از مداخله ارزي بهعنوان اقدام تخصصي و قانوني بانك مركزي ،ياد شده است .دولت ميگويد
همه وجوه دريافتي ،تا ريال آخر ،بهحساب بانك مركزي واريز شده و رسيدگي انجام شده،
هيچگونه سوءاســتفاده يا تخلف مالي را گزارش نكرده است .به گزارش همشهري ،اشاره
صريح بيانيه دولت متوجه اين است كه مداخله بانك مركزي در بازارهاي ارز و طال مسبوق
به سابقه بوده و در دولتهاي مختلف بانك مركزي از اين ابزار استفاده كرده و حاال اين سؤال
مطرح است كه چرا دستگاه قضايي در ارتباط با ميزان و نحوه مداخله ارزي در سالهاي قبل
ي خود را از سال 92قرار داده است؟
سكوت كرده و تنها مبناي رسيدگ 
رونمايي از مداخله ارزي بانك مركزي

دولت ميگويد :استفاده از ابزار «مداخله ارزي» براي مديريت بازار ارز از طريق فروش ارز در
بازار فرعي يا صرافيها رويهاي متداول در بانك مركزي در همه ادوار مديريت اين بانك ،در
دولت هاي مختلف و مديريتهاي مختلف در قوه قضایيه بوده است.
در اين بيانيه فاش شــده در دوره مديريت ســيف در بانك مركزي ،در مقايسه با  3دوره
مديريت قبل ،كمترين درصد تأمين ارز ،يعني ۲۳.۳درصد ،از اين طريق صورت گرفته و
انجام اين كار با كمترين هزينه عمومي همراه بوده؛ درحاليكه نســبت مداخله ارزي ،در
دورههاي مديريت پيشين ،بهترتيب۵۰.۴ ،درصد۶۶.۱ ،درصد و ۵۷.۹درصد ميزان تأمين
ارز بوده است .بهگفته دولت جمع ارز مداخلهاي فروخته شده در اين دوره۳۵ ،ميليارد دالر
بوده كه كمتر از يك چهارم ارزي اســت كه در دوره مديريتي قبلي به ميزان ۱۶۰ميليارد
دالر در بازار فرعي فروخته شده است .اشاره دولت به ميزان مداخله ارزي مربوط به دوران
رياست ابراهيم شيباني ،طهماسب مظاهري و محمود بهمني در فاصله سالهاي فروردين
82تا شهريور 92يعني در يك بازه زماني 10ساله است كه نشان ميدهد بيشترين حجم
ارزپاشــي با درنظر گرفتن مدت زمان تصدي رياســت بانك مركزي در دوران طهماسب
مظاهري و بيشترين ارزپاشي در تاريخ پس از انقالب در دوران رياست محمود بهمني انجام
شده و كمترين ميزان هم در دوران رياست سيف صورت گرفته است .دولت حتي ميزان
سكه طالي فروخته شده را به مردم در دوره رياست سيف۷.۶ ،ميليون قطعه اعالم و تأكيد
ميكند ميزان سكههاي فروخته شده از ۹ميليون قطعه سكه فروخته شده در دوره مديريتي
قبلي كمتر است؛ حال چگونه است كه اين رويه معمول ،كه در طول همه ادوار مديريتي
بهكار گرفته ميشده ،يكباره خالف قانون و اخالل در نظام اقتصادي ،معرفي ميشود؟
شائبه سياسي بودن پرونده

دولت در بخش پاياني بيانيهاش شائبه سياسي بودن پرونده قضايي ولياله سيف را مطرح
و تأكيد كرده؛ فضاسازي كاذب و سوءاستفاده از خواست عمومي مبارزه با فساد ،در جهت
اغراض سياسي به ضرر كشور و لوثكننده حركت اصيل ريشهكني فساد در دستگاههاي
حاكميتي اســت .دولت ميگويد :ورود به فضاي انتخابات ،مجوزي براي اتهام زني و سياه
نمایي نيست .به گزارش همشهري ،اين نخستينبار است كه دولت حسن روحاني نسبت
به طرح يك پرونده قضايي و احتمال محاكمه يكي از مديران ارشد اقتصادياش واكنش
نشان ميدهد و بايد ديد آيا سيف ،قرباني بازي سياست ميشود يا اينكه پرونده او از دستور
رسيدگي قضايي خارج خواهد شد.

سابقه تاريخي ،مناقشه نوربخش و توكلي

اقتصاد

ســال 1381و چندماه قبل از درگذشــت ناگهاني محســن نوربخش در روزهاي نخست
فروردين 1382بود كه اختالف بر سر مداخله ارزي بانك مركزي به اوج خود رسيد و احمد توكلي
چهره اقتصادي اصولگرا در نامهاي سرگشاده عملكرد رئيسكل وقت بانك مركزي را به چالش
كشيد و بهشدت از كاهش ارزش پول ملي ،باال بودن نرخ ارز ،اقدام بانك مركزي به فروش ارز
در خارج كشور (دوبي) ،استقراض از خارج براي تامين بودجه دولت و استقراض با نرخ سود باال
انتقاد كرد .ر ئيس كل فقيد بانك مركزي در بهمنماه سال  82بود كه به صراحت اعالم كرد :هيچ
ابهامي در نظام ارزي كشور وجود ندارد و وظيفه بانك مركزي است ،تا آنجا كه امكان دارد ،منابع
قابل دسترس را براي كشور زياد كند .او البته همچنين با رد ارقام مطرح شده درباره فروش ارز
گفت :آماده است در يك مناظره رو در روي تلويزيوني به ابهامها پاسخ دهد .مناظرهاي كه هرگز
انجام نشد و نوربخش چندي بعد چشم از جهان فروبست.

23023621

تصوير بازار كار ايران در محاصره كرونا ،تحريم و تورم

نقد خبر

يكميليون شاغل ،خانهنشين شدند

آمارهاي رسمي از خروج بيش از يكميليون نفر شاغل و 430هزار نفر بيكار از بازار كار حكايت دارد

كسبوكار آخرين آمارهاي منتشر شده از وضع بازار كار
ايران در سال 1399نشان ميدهد اقتصاد ايران
بهواســطه فشــارهايي كــه از جانــب
محدوديتهاي تحريم ،كرونا و داغ شدن حوزههاي غيرمولد،
بر اثر انتظارات تورمي ،متحمل شــده ،شرايط نامساعدتري
نسبت به قبل پيدا كرده و بخشي از نيروي انساني مولد و در
سن كار از دسترس آن خارج شده است.
به گزارش همشهري ،بررســي اطالعات رسمي مركز آمار
ايران ،گوياي اين نكته اســت كه نرخ مشــاركت اقتصادي
جمعيت 15ساله و بيشــتر در ايران ،افت قابلتأملي داشته
و به طور كمسابقهاي كاهش يافته است؛ درحاليكه پيش از
آن نيز نرخ مشاركت اقتصادي ايران در مقايسه با كشورهاي
توسعهيافته و حتي درحالتوسعه پايينتر بود.
بازار كار خلوتتر

نرخ مشــاركت اقتصادي جمعيت 15ســاله و بيشــتر در
ســال 1399نشــان ميدهد بهطور ميانگين در اين سال
41.3درصد از جمعيت در ســن كار از نظر اقتصادي فعال
بودهاند؛ يعني در گروه شــاغالن يا بيــكاران قرار گرفتهاند.
بررســي روند تغييرات نرخ مشــاركت اقتصادي كل كشور
در مقايسه با سال قبل حاكي اســت نرخ مشاركت در سال
گذشته تحتتأثير كرونا و تحريم و تورم 2.3درصد نسبت به
سال 1398كاهش پيدا كرده و بازار كار ،هم براي شاغالن و
هم براي بيكاران خلوتتر از قبل شده است .درنتيجه تحوالت
اقتصادي سال گذشــته ،درمجموع يكميليون و 430هزار
نفر از جمعيت فعال اقتصادي ايران كم شده كه از اين تعداد
يكميليون و 10هزار و 470نفر شاغل و 419هزار و 525
نفر بيكار و جوينده كار بودهاند .شواهد حاكي است اين مسئله
متأثر از عوامل متعددي بوده كه همزماني آنها با شيوع كرونا
باعث ميشود بخش عمده آن بهحساب كرونا نوشته شود ،اما
آنگونه كه در گزارش شاخص مديران خريد اقتصاد ()PMI
موسوم به شامخ در فروردين 1400اعالم شده ،پايين بودن
دستمزد نيروي كار در مقابل هزينه معيشت و متناسبنبودن
اين دو ،عم ً
ال باعث شده بخشــي از نيروي كار فعال كشور
تمايلي براي ادامه فعاليت نداشته و به اشتغال خود پايان دهد.
اين مسئله كه برخي از شركتها و بنگاههاي اقتصاد را نيز با
مشكل كمبود نيرو مواجه كرده ،اتفاقي است كه بروز آن در
اقتصادهاي بسيار متورم احتمال وقوع آن زياد است و زنگ
خطر تشديد افول اقتصاد محسوب ميشود.
در حقيقت ،در شــرايطي كه عواملي باعث انحطاط اقتصاد
و متورم شدن بازارها شــده ،نيروي مولد بهدليل دستمزد
پايين از ادامه فعاليت منصرف ميشود و همين مسئله توليد
را بيشازپيش تضعيف ميكند؛ درنتيجه با تضعيف توليد و
كاهش عرضه كاال و خدمات ،تنور تورم بيشتر زبانه ميكشد و

اين دور تسلسل ميتواند تا زمينگير شدن كامل اقتصاد ادامه
پيدا كند .اين اتفاق در حالي در اقتصاد ايران تجربه ميشود
كه در طول سال 1399و در شرايطي كه كارگران بارها نسبت
به پايين آمدن قدرت خريد معتــرض بودند ،در حوزههاي
غيرمولد و داللي ،درآمدهاي يكشبه و هنگفتي روانه جيب
برخي افراد ميشد.
اين موضوع مســتقيماً با تضعيف فرهنگ كار ،به دلسردي
كاركنان ،كاهش بهرهوري و درنهايت تضعيف توليد منجر
ميشــود و نتايج آن ميتواند به طرز دردناكي در اقتصاد و
بازارها منعكس شود .بررسي آمارهاي رسمي نشان ميدهد
تحوالت نرخ مشاركت اقتصادي در سال گذشته ،نرخ بيكاري
كل كشــور را 1.1درصد كاهش داده و بــه رقم 9.6درصد
رسانده است .اين رقم حاصل افت 0.6درصدي نرخ بيكاري
مردان و كاهش 1.9درصدي نرخ بيكاري زنان بوده است.
سهم زنان از اقتصاد كمتر شد

نتايج آمارهاي بازار كار در ســال 99نشــان ميدهد در اين
ســال نرخ مشــاركت اقتصادي در اقتصاد ايران در مناطق
شهري كمتر از نقاط روستايي و در ميان مردان بيشتر از زنان
بوده است .بررسي اين آمارهاي مربوط به ريزش اشتغال در
سال 99و خروج بيكاران از بازار كار به تفكيك جنسيت نشان
ميدهد در يك سال گذشته نرخ مشاركت اقتصادي مردان
2.4درصد كاهش پيدا كرده و به 68.7درصد رسيده و نرخ
مشاركت اقتصادي زنان با كاهش 3.1درصدي13.9 ،درصد
ثبت شده است .بهعبارتديگر ،باوجود اينكه سهم مردان از
فعاليتهاي اقتصادي در ايران 5برابر زنان اســت ،بازهم در
اثر اتفاقات اخير بازار ،ســهم زنان بيش از مردان تحتتأثير
قرار گرفته و بازار كار ايران مردانهتر شده است .آمارها نشان

ميدهد در ســال گذشــته347 ،هزار و  673شاغل مرد و
662هزار و  852شــاغل زن از بازار كار ايران خارج شدهاند.
همچنين 419هزار و  525مرد بيــكار و 239هزار زن بيكار
از كل جمعيت بيكاران كاسته شده كه در اين مورد نيز سهم
زنان بسيار بيشتر از مردان بوده اســت .ضمن اينكه يكي از
معاني اين اعداد ميتواند تصاحب بخشــي از سهم اشتغال
زنان توسط مردان باشد.
خروج جوانان از بازار

در شــرايطي كه نرخ بيكاري كل كشــور در سال گذشته
1.1درصد نســبت به ســال قبــل از آن كمتر شــده ،نرخ
بيكاري جوانان 15تا 24ســاله 2.3درصــد و نرخ بيكاري
فارغالتحصيالن دانشــگاهي 2.5درصد كاهش پيدا كرده
اســت .ظاهر اين ارقام فريبنده ،از بهبود وضعيت شــغلي
جوانان در ســال 1399حكايت دارد ،اما بررسي اطالعاتي
كه از اشتغال فارغالتحصيالن دانشگاهي وجود دارد ،گوياي
اين نكته اســت كه از مجمــوع افراد خارج شــده از جرگه
بيكاران جوان و فارغالتحصيل ،فقط بخش كمي به جمعيت
شاغالن اضافه شــدهاند .براســاس اطالعاتي كه مركز آمار
ايران از اشــتغال و بيكاري فارغالتحصيالن منتشر كرده در
سال گذشــته 242هزار و 34فارغالتحصيل بيكار از جرگه
بيكاران خارج شدهاند ،اما در مقابل كمتر از 70هزار نفر از آنها
توانستهاند به جمعيت شــاغالن اضافه شوند .بر اين اساس،
سهم فارغالتحصيالن دانشــگاهي از كل بيكاران كشور در
سال گذشته ،با كاهش 2.7درصدي به 38.9درصد رسيده
و سهم جمعيت شــاغل فارغالتحصيل آموزش عالي از كل
شاغالن كشــور نيز با افزايش 0.3درصدي ،فقط 25درصد
ثبت شده است.

ت در نانواييها
تابلوي جديد قيم 

گزارش ميداني همشهري نشان ميدهد اين روزها نانوايان هر قرص نان لواش را به نرخ 400تا  ،500بربري ساده 2هزار ،بربري
كنجدي  3هزار ،سنگك ساده 2هزار و  ،500سنگك كنجدي 3تا 7هزار و انواع تافتون را به نرخ 650تا 800تومان ميفروشند

بازار
بــا وجــود آنكــه نانوايان
درخواســت خــود را براي
اصالح قيمتها از تيرماه سال
گذشــته ارائه دادهاند اما تعييــن نرخ نان
همچنان معطل تصميم وزارت كشور است،
اين تعلل موجب افزايش 40تا 70درصدي
قيمت انواع نان ،عرضه چند نرخي و كاهش
حجم و كيفيت انوان نان ســنتي در برخي
نانواييهاي تهران شده است.
به گزارش همشهري ،افزايش قيمت يا اصالح
نرخ نان به چالشي بين تشكلهاي صنفي،
نانوايان و متوليان تنظيــم بازار نان تبديل
شده است .رشد هزينه تمامشده توليد انواع
نان ســنتي بهدليل افزايش نرخ دستمزد،
حاملهاي انرژي ،حملونقل و خمير مايه
موجب شــده با وجود اقدامات دولت براي
تثبيت نرخ آرد ،دخــل و خرج نانواييها در
2سال گذشته همخواني نداشته باشد.

سابقه افزايش نرخ

اتحاديه نانوايان ســنتي تهران پارســال
مســتندات افزايش 70درصــدي قيمت
تمامشده توليد نان سنتي را به ستاد تنظيم
بازار ارائه كرده ،قرار بود نرخ اصالح شــده
و جديد نان در بهمنماه پارســال تعيين و
به نانوايان ابالغ شــود اما بهگفته مسئوالن
تشكلهاي صنفي ذيربط متوليان تنظيم
بازار فعال به پاسكاري مشغولند.
اتحاديــه نانوايــان در شــرايطي از انتظار
نانواخانهها براي ابــاغ نرخ جديد نان خبر
ميدهد كه چندي پيش صديف بيكزاده
مديركل دفتر امور بازرگاني وزارت صنعت،
گفت :دولت تصميمي براي اصالح و قيمت
نان نگرفته است .ناصر مديحي ،رئيس گشت
تعزيرات حكومتي تهران نيز گفت :ســتاد
تنظيم بازار در اســتانداري تهران جلساتي
براي تعيين قيمت جديد نان برگزار كرده و
تصميماتي در اين خصوص گرفته است اما
هنوز مصوبهاي اعالم نشده است و بنابراين
افزايش نرخ نان توســط برخــي نانواييها
غيرقانوني است.
آخرين افزايش قيمت نان سنتي مربوط به
رشد 45درصدي قيمتها در سال 98است،
حاال نانوايان با استناد به رشد شديد هزينه
تمامشده توليد نان سنتي از ابتداي امسال،

درخواست افزايش 100درصدي قيمتها
را دارند .در اين شرايط ،تنور گراني نان داغ
شــده و نانوايان نرخهاي جديدي را براي
عرضه نان به مشــتريان تحميل ميكنند،
تعلل در افزايش رســمي نرخ نان ،موجب
تعجيل نانوايان در گراني خودســرانه اين
خــوراك اســتراتژيك در ســبد مصرفي
خانوارها شده است.
نان ،غيررسمي گران شد

مشــاهدات ميداني خبرنگاران همشهري
در برخي نانواييهاي اســتان تهران حاكي
از گراني غيررســمي نان ،تعيين نرخهاي
دلبخواه و افت كيفيــت و وزن چانه خمير
يا جبران هزينه تمامشده از طريق افزايش
بيشــتر قيمت انــواع نــان با اســتفاده از
افزودنيهاي مجاز مانند كنجد ،سياه دانه،
سبوس ،سبزيجات و ...است.
اين روزهــا نانوايان هر قرص نــان لواش با
وزن چانه خميــر متغير را به نــرخ 400تا
500تومان ،نان بربري ساده 2هزار ،بربري
كنجدي  3هزار ،سنگك ساده 2هزار و ،500
سنگك كنجدي از 3تا 7هزار تومان(براساس
ميزان كنجــد و وزن چانه خميــر) و انواع
تافتون بــه نرخ 650تــا 800تومان عرضه
ميكنند .افزايش 40تا 70درصدي قيمت
انــواع نان ســنتي در نانواييهــاي تهران
موجب گرمترشدن تنور عرضه چند نرخي
آن شــده بهنحوي كه قيمت يــك نوع نان
ســنتي مشــخص در يك واحد نانوايي در
مناطق مختلف شــهر تهران تفاوت 100تا
400توماني دارد .عالوه بر افزايش خودسرانه
قيمتها ،وزن چانه خمير انواع نان سنتي نيز
كمتر شده و كيفيت نان نيز افت شديدي را
شاهد بوده است.
جغرافياي نانواييها در ايران

بنابر آمارهاي رسمي 83هزار واحد صنفي
نانوايي در سطح ايران فعاليت ميكنند كه
از اين تعداد 24هزار واحــد نانوايي آزاد پز
هستند و 59هزار واحد صنفي نيز به پخت
و عرضه نان با آرد يارانهاي و قيمت مصوب
ملزم هستند .سرانه كشــوري گستردگي
واحدهاي نانوايي نشــان ميدهــد به ازاي
متوسط هر هزار و 16نفر يك واحد نانوايي

در ايران وجود دارد و از نظر پراكندگي نيز
كمترين ميــزان ســرانه واحدهاي صنفي
نانوايــي مربوط بــه گيالن بــا 600نفر و
بيشترين سرانه مربوط به هرمزگان با هزار
و 600نفر برآورد شده و ســرانه واحدهاي
نانوايي در تهــران نيز به ازاي هــر هزار و
500نفر يك واحد است.براســاس اين آمار

به ازاي هر 254خانواده ايراني يك نانوايي
در سطح كشــور فعاليت ميكند .افزايش
تعداد واحدهاي نانوايي آزادپز نســبت به
نانوايان يارانهايپز درحالي است كه ميزان
افزايش قيمت نان سنتي در واحدهاي آزادپز
بهمراتب بيشتر از نانواييهاي يارانهاي پز با
آرد دولتي است.

گرانفروشي؛ پيامد پاسكاري اصالح نرخ نان

رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران در گفتوگو با همشهري ،با پذيرش افزايش خودسرانه انواع
نان سنتي در تهران ،گفت :با ارائه فهرست هزينه تمامشده توليد نان در تيرماه سال گذشته مبني
بر رشد 70تا 80درصدي قيمت تمامشده و پذيرش آن در دستگاههاي دولتي ،متوليان تنظيم بازار
وعده اصالح نرخ نان تا بهمنماه سال گذشــته را دادند اما درنهايت در اسفندماه 99اعالم كردند
رئيسجمهوري دســتور داده تا قيمت كاالها ازجمله نان افزايش نيابد .بيژن نوروز مقدم با انتقاد
از سركوب قيمت نان ،افزود :در شــرايطي كه حقوق ،مسكن ،بن كارگري و ساير مزايا طي  2سال
گذشته افزايش ،نرخ خمير مايه يا كرايه حمل 100درصد رشد داشته و قيمت خوراك كارگر ،برق آب
و گاز افزايش يافته ،مسئوالن قصد تثبيت نرخ نان با پرداخت هزينه آن از جيب نانوايان را دارند.
بهگفته او براساس آناليز قيمت تمامشده نان سنتي در سالجاري ،هزينه تمامشده نان قطعا بيش
از 100درصد افزايش يافته اما متأسفانه اين حجم از تورم هزينه تمامشده توليد به نانوا تحميل شده
و مشخص نيست كه چرا ستاد تنظيم بازار توپ اصالح نرخ نان را به زمين كارگروه ملي آرد و نان و
استانداري مياندازد .رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران ،افزود :با گذشت 20ماه از آخرين اصالح
نرخ نان هنوز هيچ خبري از جبران هزينه تمامشده توليد با افزايش نرخ نان نيست ،اين امر موجب
بياعتباري اتحاديه نانوايان نزد اعضا ،محاسبه و اعمال افزايش خودسرانه نرخ نان توسط نانوايان
شده ،بهنحوي كه اكنون برخي واحدهاي صنفي ،نان لواش را مثال به نرخ 500تومان عرضه ميكنند
و هرج و مرج قيمتي در بازار نان را شاهد هستيم .نوروزمقدم ،افزود :از بهمنماه سال گذشته مقرر
شده تا نرخ جديد نان توسط استانداري تهران استخراج و ابالغ شود اما با وجود تعيين نرخ ،نشست
نهايي براي ابالغ نرخ نان برگزار نميشود ،مسئوالن اتحاديه نانوايان سرگردان شدهاند و نانوايان نيز
با افزايش خودسرانه قيمتها كار خود را ميكنند .او افزود :فشار رشد هزينه تمامشده توليد نان بر
نانواخانهها به جايي رسيده كه ديگر منتظر وعدههاي اتحاديه و مسئوالن دولتي براي اصالح نرخ
نميمانند زيرا نانوايان نيز قادر به جبران هزينه تمامشده توليد نيستند و چارهاي جز تعطيلي يا گراني
خودسرانه نان ندارند .اين شرايط مشكالت اتحاديه حتي پس از تصويب و ابالغ نرخ رسمي نان را نيز
دوچندان ميكند زيرا نانواياني كه بهدليل رشد هزينه تمامشده توليد براي مدتي مثال تافتون را به
قيمت هزار تومان فروخته حتي درصورت اصالح و ابالغ نرخ جديد اين نوع نان نيز حاضر به فروش
آن به كمتر از اين نرخ نخواهند شد.

قاچاق كاال؛ علت يا معلول
خبر :حسن روحاني ،رئيسجمهور ،قاچاق كاال را امري زيانبار براي
اقتصاد و تجارت سالم و شفاف دانست و تأكيد كرد :كولبري ،پديده
زشت و غيرقابلقبولي است كه نه د ر شان كرامت انساني مرزنشينان
است و نه با سياستها و انضباط تجاري ســازگاري دارد .او با تأكيد
بر اينكه بايد با حمايت اقتصادي ،اشــتغالزايي و مهارتافزايي براي
مرزنشينان شريف ،اين پديده ناگوار از چهره مرزهاي ما زدوده شود،
ي و ايجاد انضباط در سراسر چرخه تجاري ،از نقطه
گفت :شفافساز 
تامين تا زنجيره عرضه و نقطه مصرف الزمه اين كار است و رسيدن به
اين هدف با هماهنگي و همكاري همه دستگاههاي ذيربط در دولت،
نيروي انتظامي و نهادهاي نظارتي و قضايي امكانپذير خواهد بود.
نقد :در طول 4دهه گذشــته همواره در برخورد با پديده قاچاق
كاالها چه به بيرون مرزها ازجمله قاچاق سوخت يا به درون مرزها نظير
لوازم خانگي با شكســت مواجه بودهايم .راز اين شكست به نوع نگاه
سياستمداران و سياستگذاران برميگردد كه گاه قاچاق كاال را معلول
و يك عارضه بر اقتصاد ميدانند و بر اين باورند كه با سرمايهگذاري در
مناطق قاچاقخيز ميتوان جلوي اشتغال افراد در مسير قاچاق كاالها
را گرفت و گاه پديده قاچاق كاال را عامل مشكالت بخشهاي توليدي
ميپندارند كه باعث شده بازار كاالهاي توليد داخل خارج شده و در
اختيار كاالهاي قاچاق قرار گيرد.
نگرش دوگان ه علت و معلولي به اين پديده ،البته در قوانين و مقررات
و وظايف و اختيارات نهادهاي عريض و طويل تاســيس شــده براي
مبارزه با قاچاق كاالها مشــهود است ،چنانكه مشاهده ميشود ،هر
يك باغچه خود را بيــل ميزند و كاري به تخريــب باغچه ديگري و
كمبود آب و مشــكالت ديگران ندارد .ريشه اصلي قاچاق كاال را بايد
در ساختار اقتصاد ايران جستوجو كرد و تقليلدادن آن به كولبران يا
سوختبران ،خطا و انحراف در درك درست از واقعيت قاچاق است .از
اين منظر به چند رهيافت كلي ميتوان اشاره كرد و به انتظار نشست تا
روزي اين وضعيت سامان پيدا كند.
نخست اينكه وقتي دايره تجارت رســمي و قانوني كاالها محدود و
دســتخوش تصميمهاي موقت و لحظهاي ميشود ،بديهي است كه
دايره نفوذ كاالهاي قاچاق گسترش مييابد .بهطور مثال در سالهايي
كه واردات رسمي سيگار ممنوعشــد يا جلوي تجارت رسمي آن با
تعرفههاي باال گرفته شد ،قاچاق آن ســرعت گرفت و سهم تجارت
غيررسمي از رسمي بازار سيگار و دخانيات بيشتر هم شد و كشور از
درآمدهاي گمركي اين تجارت محروم.
دوم :تا وقتي كه سياستگذاري در اقتصاد به جاي تسهيل ،بر دخالت
در اقتصاد و كسبوكارها استوار باشــد ،پديده قاچاق كاال همچنان
بهعنوان يك مزاحم خود ساخته ميهمان اقتصاد ايران خواهد بود .ريشه
بسياري از قاچاق كاالها در نتيجه رانت ارزي و رانت برخاسته از تفكر
كنترل بازار و برخورد دستوري با بازار است؛ بهطور مثال وقتي قيمت
كااليي همانند شكر ،در داخل با نرخ دولتي و با قيمت ارز 4200توماني
تعيين شود ،بديهي است كه شكر وارد شده چه بهصورت مستقيم چه
غيرمستقيم در قالب شيريني و شكالت اين بار در پوشش صادرات به
بازار همسايه فرستاده ميشــود و در عمل توليد و سرمايهگذاري در
صنعت قندوشكر توجيهناپذير و تالش براي رانت ارزي شكر منطقي
جلوه ميكند.
ســوم :تا زماني كه اقتصاد ايران با پديده چند نرخي مواجه باشد
بهويژه چندنرخي ارز ،قاچــاق كاال ادامه مييابــد و ترديدي وجود
ندارد كه چندنرخي محصول تفكر سياستگذاران خطاانديش است و
هيچ توجيهي براي حفظ اين وضع مسموع نخواهد بود .همچنان كه
ي تجارت رسمي كاالها و استفاده حداكثري درآمدزايي از
محدودساز 
اين محل با باالبردن غيرمنطقي ديوار تعرفههاي گمركي باعث خواهد
شد تا راه براي تجارت غيررسمي هموار شود.
چهارم :اينكه دولت و مجلس درصددند با افزايش ســرمايهگذاري
و راهاندازي بنگاههاي توليدي جلوي اشــتغال مرزنشينان در بخش
قاچاق كاالها را بگيرند ،هرچند در نگاه نخست قابل دفاع است اما حلقه
مفقوده اين زنجيره همان است كه با فرض توليد كاالي ملي ،باز هم
قاچاق كاال حذف نميشود و در نتيجه سياستهاي غلط اقتصادي،
دوباره شاهد زمينگيرشدن بنگاههاي توليدي محتاج دستگيري دولت
خواهيم بود .بنابراين اگر هدف ،ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي است،
بايد تصميم بگيريم كه راه رشد واقعي ،پايدار ،مستمر و مستحكم با
اشتغال استوار از كدام مسير ميگذرد و آيا رويكرد دولت و مجلس در
قبال بازار كاالها بهعنوان ويترين نمايش و عرضه كاالهاي توليد داخل
دچار تغيير شده يا اينكه دوباره قرار است به بهانه حمايت از معيشت
مردم ،قيمتها سركوب و توليدكنندگان منكوب شوند؟
نتيجه اينكه قاچاق كاالها يك واقعيت و معلول خطا در سياستگذاري
ت حداكثري در اقتصــاد و ميوه
اقتصادي اســت و محصول دخالــ 
محدودشدن تجارت ايران با دنياي بيرون .دنبال راههاي خلقالساعه
نباشيد و از تجربه ديگر كشورها ياد بگيريد.

تداوم رشد قيمت دالر
قيمت هر دالر آمريكا ديروز به 22هزارو 600تومان رسيد
قيمت دالر ديروز براي سومين روز متوالي بعد از چند
دالر
هفته نزول با رشد مواجه شــد و دستكم 300تومان
افزايش يافت.
به گزارش همشهري ،بهدنبال بروز ترديدهايي در مورد آينده مذاكرات
هستهاي در وين و احياي برجام ،قيمت هر دالر آمريكا از روز يكشنبه
دوباره وارد روند صعودي شده و در اين مدت دستكم 7درصد رشد
كرده و از محدوده 21هزار و 100تومان ديروز به 22هزار و 600تومان
رسيد .اين در حالي است كه قيمت هر دالر آمريكا ظرف چند هفته
گذشــته نزديك به 4هزار تومان كاهش يافته و تا اواخر هفته قبل به
21هزار و 100تومان رسيده بود .اين نزول مداوم قيمت هر دالر آمريكا
از ابتداي ســال تا آخر هفته گذشــته كه معادل 17درصد افت بود،
اميدواري را براي سقوط قيمت دالر به زير 20هزار تومان افزايش داده
بود اما برخالف انتظار اين رويداد محقق نشد و بار ديگر بهدليل مخابره
اخباري از سوي مقامات سياسي كه احتمال طوالنيترشدن مذاكرات
را بيشتر كرده ،قيمت هر دالر آمريكا دوباره وارد كانال صعودي شد.
برخي تحليلگران بيم آن دارند در صورت تداوم مذاكرات هستهاي تا
بعد از انتخابات رياســتجمهوري ايران ،شرايطي در فضاي سياسي
كشور حاكم شود كه فضا را براي شكست در مذاكرات فراهم كند.
كارشناســان ميگويند انجام توافق هستهاي ميتواند از رشد قيمت
دالر جلوگيري كند و حتي زمينه كاهش آن را فراهم كند اما شكست
در مذاكرات ميتواند منجر به رشد افسارگسيخته قيمت ارز شود .با
اين حال تحليلگران بر اين باورند كه انجام مذاكرات هستهاي هم صرفا
ميتواند مانع از رشــد قيمت دالر در كوتاهمدت شود و در بلندمدت
فشارهاي مضاعفي از جانب تورم تحتتأثير رشد نقدينگي و كسري
بودجه به قيمت ارز وارد خواهد شد.
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كاهش قيمت گردو و بادام در ميادين

قيمت آجيل و خشكبار درجه يك در ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران(تومان)
قيمت
ناممحصول
قيمت
ناممحصول
118.000
آلوبخاراممتاز
بادام با پوست كاغذي 148.000
98.000
آلبالوبخارارسمي
175.000
مغز بادام
38.000
آلبالونيمهخشك
270.000
بادام هندي
 198.000آلبالوجنگليدرشت 23.000
پستهاحمدآقايي
پستهاكبري
 218.000انجير خشك10درصد پرك 120.000
 180.000انجيرخشكمعمولي 80.000
پستهفندقي
72.000
 205.000برگقيسيسكهاي
پستهكلهقوچي
57.000
برگ زردآلو ممتاز
339.000
مغزپسته
32.000
برگهلو
تخمهآفتابگرداندورسفيد 44.000
21.000
برنجك
45.000
تخمهجابانيممتاز
17.000
ذرتك
تخمه كدو درشت مرمري 99.000
128.000
توتخشكسفيد
160.000
فندقباپوست
59.000
شاهدانه
240.000
مغزفندقخام
31.000
كشمشپلويي
55.000
بادام زميني غالفدار
58.000
كنجدبوداده
مغزبادامزمينيممتاز 75.000
55.000
كنجدخام
98.000
گردو با پوست
26.000
آلو برغان طاليي
مغزگردوي دو پر سفيد 195.000
105.000
مويزبدونهسته
42.000
نخودچيدوآتشه
59.000
خاكشير
77.000
كشمشسبز

خامه گران شد
سوپرماركت در ادامه سريال گراني لبنيات ،خامه صبحانه بعضي
از برندهاي معروف به تازگي 500تومان گران شده
است.
به گزارش همشهري ،خامه صبحانه 100گرمي پاك كه تا پيش
از اين با قيمت 5هزار تومان فروخته ميشــد بــه تازگي 5هزار و
500تومان شده و بهنظر ميرســد اين تغيير قيمت آغازي باشد
براي تغيير قيمت محصوالت شــركتهاي ديگر لبني .البته اين
قيمت مختص به پاك نيست و هماكنون خامه ساده طراوت هم
با همين قيمت به فروش ميرسد ولي در ديگر برندهاي معروف
قيمت خامههاي 100گرمي هنوز 5هزار تومان است .خامههاي
عسلي و شكالتي معموال از انواع ساده گرانتر هستند ولي بعضي
از شــركتها ازجمله دامداران و پاكبان اين نوع خامه را هنوز هم
با قيمت 5هزار تومان عرضه ميكنند .قيمت پاكتهاي بزرگتر
خامه كه اغلب 200گرمي هســتند نيز بين 12تا 15هزار تومان
متغير اســت .خامه 200گرمي پاك و دومينو در بين محصوالت
مشابه باالترين قيمت را دارند و 15هزار تومان به فروش ميرسند.
خامه كمچرب دامداران هم با همين قيمت به بازار عرضه شــده
است .محصوالت لبني طي يكســال اخير درصد بااليي از رشد
قيمت را تجربه كردهاند.

همشهري بررسي ميكند

ردپاي دالر و تحريم در سفره خانوارهاي ايراني

درحاليكه غذا در فهرست تحريمهاي اقتصادي نيست ،افزايش نرخ ارز و تحريمهاي بانكي طي
يك سال گذشته سطح دسترسي مردم به كاالهاي اساسي را بهشدت كاهش داده است
فرخنده رفائي

خبرنگار

عكس :همشهري /منا عادل

قيمت بعضي اقالم آجيل وخشكبار در ميادين ميوه
تر هبار
و ترهبار كاهش يافت .به گزارش همشهري ،قيمت
آجيل و خشكبار در ميادين ميوه و تره بار شهرداري
نسبت به شب عيد تغيير كرده ،نرخنامه اين سازمان نشان ميدهد
بعضي از اقالم كاهش قيمت داشتهاند.
در ميان اقالمي كه قيمتشان نسبت به عيد پايين آمده مغز فندق
با كاهش 50هزار توماني داراي بيشترين تغيير قيمت بوده و پس
ازآن مغز بادام قرار دارد كه قيمت آن در مقايسه با شب عيد 20هزار
تومان در هر كيلو ارزانتر شده است .گردو هم جزو اقالمي است
كه ارزانتر شده؛ گردوي با پوست 12هزار تومان و مغز گردو 9هزار
تومان نسبت به شب عيد كاهش قيمت داشته است .با وجود كاهش
قيمت اقالم گفته شده ،برخي از انواع آجيل و خشكبار نيز از شب
عيد گرانتر شدهاند .براساس نرخنامه جديد انواع پسته باپوست و
مغزپسته ،بادام باپوست ،بادام هندي و انواع تخمه از اقالمي هستند
كه داراي افزايش قيمت بودهاند .تقاضا براي آجيل بعد از شب عيد
بهطور معمول با كاهش مواجه ميشــود و بيشتر تقاضا مربوط به
خشكبار ازجمله انواع آلو ،انجير ،برگهها ،كشمش و كنجد است.
در غرفههاي آجيل و خشكبار ميادين ميوه و ترهبار انواع خشكبار
و همچنين خالل بادام و پسته آماده در دسترس شهروندان است.
قيمت آجيل و خشكبار در ميادين در تمام اقالم دستكم 30درصد
از قيمت خشكبارفروشيهاي سطح شهر پايينتر است.

شفافشدن فضاي انتخابات ،بازارسهام را سبز كرد

افزايش اميدواري به توقف نزول بورس

روز سهشنبه بازار سهام براي
بورس
دومين روز متوالي رشد كرد
و 2درصــد باالتر نشســت.
ديروز باالترين ميزان خــروج نقدينگي از
صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت
رقم خورد210 ،ميليارد تومان نقدينگي از
پاركينــگ پول خــارج شــد و همزمان
سهامداران حقيقي 148ميليارد تومان پول
جديد وارد بازار سهام كردند.
به گزارش همشهري ،نااطميناني نسبت به
سياستهاي دولت در قبال بورس و وجود
ابهامهايي مانند انتخابات رياستجمهوري
و نتايج مذاكرات هســتهاي در وين ،روند
نزولي بورس را از ابتداي امســال تشديد
كرده .اين روند نزولي با وجود تدابير بسيار
براي تقويت طــرف تقاضا ،تاكنون متوقف
نشده اما از روز دوشنبه ،پس از توقف روند
نزولي نــرخ دالر و بازگشــت آن به كانال
22هزار تومان ،بازگشــت دامنه نوسان به
حالت متقــارن و همينطــور تأييد بانك
مركزي و تزريق منابع صندوق توسعه ملي
به بازار سهام ،شاخص كل بورس تهران با
رشد مواجه شــد .ديروز هم براي دومين
روز متوالي شــاخص كل بورس با افزايش
مواجه شد.
آمارها نشــان ميدهد نقدينگي در حال
خروج از پاركينگ پول است .بهنظر ميرسد
اين واكنش طبيعي بــورس به رفع برخي
عدمقطعيتها باشــد؛ فضاي بازار سهام با
توجه به نزديكشــدن به زمان انتخابات
رياستجمهوري و مراحل نهايي مذاكرات
هستهاي در حال خروج از ابهام است.
شكلگيري محدوده حمايت

ديروز بــراي دومين روز متوالي شــاخص
كل بورس تهران با رشد پرقدرت 22هزار
واحد افزايش يافت و به سطح يك ميليون و
179هزار واحد رسيد .با رشد 2.5درصدي
شــاخص كل بورس تهران در طول 2روز
مشــخص شــد ،به لحاظ تكنيكال ،يك
محدوده حمايت پرقدرت براي شــاخص
كل ،در محدوده يــك ميليون و 150هزار
واحد شكل گرفته و احتمال اينكه شاخص
كل بورس تهران از ايــن محدوده به اعداد
پايينتر نــزول كند ،كاهش يافته اســت.
شاخص كل بازار سهام از ديماه پارسال و
در طول 4ماه گذشته 3بار به اين محدوده
واكنش مثبت نشــان داده و هــر بار پس
از نزول تــا اين محــدوده بهدليل افزايش
تقاضا با رشد مواجه شده است .ظرف 2روز
گذشته بار ديگر شــاخص كل بورس براي
سومينبار در 4ماه گذشــته به اين ناحيه
به لحاظ تكنيكي واكنش مثبت نشان داده
و اثبات شــده يك منطقه حمايت در برابر
شاخص در اين محدوده شكل گرفته است.
خروج پول از پاركينگ

قيمت انواع برندهاي خامه در سوپرماركتهاي سطح شهر
قيمت  -تومان
مشخصات
برند
15.000
200گرمي -ساده
دومينو
15.000
200گرمي -ساده
پاك
15.000
200گرمي-ساده -كمچرب
دامداران
5.500
100گرمي -ساده
پاك
5.000
100گرمي -ساده
دامداران
5.000
100گرمي -عسلي
پاكبان
14.000
200گرمي -ساده
رامك
5.000
100گرمي -عسلي
دامداران
5.900
100گرمي -ساده
پگاه
5.500
100گرمي -عسلي
طراوت
5.500
100گرمي -ساده
كاله
6.000
100گرمي -كاكائويي
رامك
5.000
100گرمي -ساده
دامداران
12.000
200گرمي -ساده
پگاه
9.000
125گرمي -ساده
كاله
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همزمان با رسيدن شاخص بورس به كف
حمايتي خود ،ديروز ميزان ورود نقدينگي
به بورس افزايش يافــت و در مقابل خروج
نقدينگي از صندوقهاي سرمايهگذاري به
اوج خود رسيد.
آمارها نشان ميدهد ديروز سرمايهگذاران
210ميليــارد تومــان نقدينگــي را از
صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت
خارج كردهاند كــه اين ميــزان باالترين
ميزان خروج نقدينگي از اين صندوقها از
ابتداي امسال تاكنون است .همزمان با اين
رويداد ديروز 148ميليارد تومان نقدينگي
ســهامداران حقيقي وارد بازار سهام شد
كه اين بيشــترين ميــزان ورود نقدينگي
به بورس از ابتداي امســال تاكنون است.
در مبادالت ديــروز همچنين 83درصد از
خريدها را سهامداران حقيقي انجام دادند.
اهميت خروج نقدينگــي از صندوقهاي

ســرمايهگذاري با درآمد ثابــت و افزايش
حجم سرمايهگذاران سهامداران حقيقي در
بورس در اين است كه نشان ميدهد تمايل
سهامداران براي خريد سهام و خروج از بازار
اوراق بدهي افزايش يافته است.
از نيمه دوم پارسال بسياري از سهامداران
بهدنبال تداوم روند نزولي شاخص از طريق
صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت به
بازار اوراق بدهي پناه بردند .اين صندوقها
بخش مهمي از نقدينگي ســهامداران را
صرف خريد اوراق بدهي كردند .بر همين
اســاس خروج نقدينگــي از صندوقهاي
ســرمايهگذاري به نوعي بهمعناي خروج
پول از پاركينگ پول به ســمت بازار سهام
است .چنانچه اين روند ظرف روزهاي آينده
تداوم يابد ،اميدواري براي بهبود شاخصها
به شكل فزايندهاي افزايش مييابد.
داليل بهبود شاخصها

بررسيها نشــان ميدهد بخشي از داليل
توقف روند نزولي شاخص بورس در 2روز
گذشته به اجراي سياستهاي جديد براي
بازگشــت دامنه نوســان متقارن و صدور

روز سهشــنبه 210ميليــارد
تومان نقدينگي از صندوقهاي
با درآمد ثابت خارج و در مقابل
148ميليارد تومان پول جديد
وارد بورس شد
دستور تزريق نقدينگي از صندوق توسعه
ملي به بورس و بخشي ديگر به رشد قيمت
دالر ظرف 2روز گذشــته و نزديكشدن
به رفع ابهامهاي سياســي پيشروي بازار
بازميگردد .ســازمان بورس يكشنبهشب
دستور بازگشت دامنه نوسان به محدوده
5درصد را صادر كــرد .بهزعم فعاالن بازار
اين كار به تسهيل معامالت در بازار سهام
كمك ميكند .همچنين عبدالناصر همتي،
رئيسكل بانــك مركزي يكشنبهشــب
اعالم كرد دســتور تزريــق 200ميليون
دالر از منابع صندوق توســعه ملي به بازار
سهام صادر شده اســت .انتظار ميرود با
اجراي اين دســتور 5هزار ميليارد تومان
نقدينگي به بازار سهام تزريق شود .به غير
از اين دو عامل ،قيمــت دالر هم بهعنوان
پرقدرتترين محرك شاخص بورس ،از روز
يكشنبه تحتتأثير ترديدهايي كه نسبت به
آينده مذاكرات وين بهوجود آمده ،دوباره
وارد كانال صعود شده و از محدوده 21هزارو
100تومان به 22هزارو 600تومان رسيده
است .اين موضوع بهطور مستقيم معامالت
بازارسهام را تحتتأثير قرار ميدهد.
با وجود اين داليل بهنظر ميرسد رفع ابهام
فضاي سياسي ايران در رشد معامالت بازار
سهام تأثير بسياري داشته است.
رفع ابهامها

بهزعم كارشناســان ،يكــي از مهمترين
داليل نزول بازار ســهام بهويژه از ابتداي
امســال تاكنون وجود ابهامهاي مختلف
در سپهر سياســي ايران بوده است .بهزعم
آنــان نامشــخصبودن نتايــج انتخابات
رياســتجمهوري و همينطــور مذاكرات
وين ،اين فضاي نااطميناني را تشديد كرده
بود .بهگفته تحليلگران ،با رفع اين ابهامها
نقدينگي به ســرعت از پاركينگ پول به
سمت بازار ســهام خارج خواهد شد .حاال
اما بهنظر ميرسد با نزديكشدن به زمان
انتخابات رياستجمهوري در خردادماه و
همينطور زمان نهايي مذاكرات هستهاي،

ابهامهــاي موجود در بازار ســهام درحال
كمرنگترشدن اســت .بهويژه آنكه ديروز
پس از ثبتنام يكي از كانديداهاي مطرح
رياســتجمهوري كــه در روز نخســت
ثبتنام كرد و اعالم برنامه حمايت از بورس
از ســوي او ،مشخص شــد كه نامزدهاي
رياســتجمهوري همگــي در تبعيت از
فضاي اجتماعي ايران مجبورند برنامههاي
مشــخصي براي حمايت از بورس داشته
باشــند و اين به نوعي خيال بازار سهام را
راحتتر كرد.
بهنظر ميرسد با توجه به افزايش جمعيت
ســهامداران بــه 50ميليون نفــر ،بخش
عمده داوطلبان رياســتجمهوري توجه
ويژهاي به بورس داشــته باشــند و از اين
منظر ابهام سهامداران درباره نحوه تعامل
رئيسجمهوري جديد با بازارسرمايه رفع
خواهد شد.
ســعيد اســامي بيدگلي ،دبيركل كانون
نهادهاي سرمايهگذاري در اينباره ميگويد:
هرچند برنامه اعالمي نامزدها بر روند كوتاه
بازار اثرگذار اســت ،اما نبايد فراموش كرد
كه امروز بــازار ســرمايه موضوعي ملي و
فراگير اســت و عالوه بر دولت ،مجلس و
قوه قضاييه نيز نسبت به كاركرد اين بازار
حساس هستند و قوانين بازي تغيير كرده
است .بنابراين ديگر هيچ دولتي نميتواند
بدون برنامه و اقدام مؤثر از بورس عبور كند.
او با بيان اينكه به واسطه آزادسازي سهام
عدالت و سرمايهگذاريهاي جديد ،امروز
بخش بزرگــي از جامعه در بازار ســرمايه
حضور دارند و ضريب نفــوذ اين بازار قابل
قياس با گذشــته نيســت ،ادامه ميدهد:
پيشتر چنانچه كانديدايــي در مورد بازار
سرمايه صحبت ميكرد ،غيرعادي و عجيب
بود و خانواده كوچك بازارسرمايه خوشحال
ميشدند ،اما امروز همه چهرههاي سياسي
و اقتصادي كشــور از بازار سرمايه صحبت
ميكننــد .بنابرايــن با نزديكشــدن به
انتخابات رياســتجمهوري بخش مهمي
از اظهــارات اقتصادي نامزدهــا ،متوجه
بازارسرمايه است.
محمدابراهيــم پورزرنــدي ،كارشــناس
بازار ســرمايه هم با بيــان اينكه تحوالت
بازار ســرمايه آثار و تبعــات اجتماعي و
اقتصادي زيــادي دارد ،ميگويد :جايگاه
بازار ســرمايه اكنون در سطحي است كه
نامزدهاي انتخاباتي بايد براي بورس مانند
بازار پول برنامههاي خــود را ارائه دهند و
دولت از هر جناحي كه باشد ،بازار سرمايه
اولويت اهداف اقتصادي آن است ،در نتيجه
سرمايهگذاران نبايد از تركيب دولت بعدي
و اثر آن بر بورس نگراني داشــته باشند و
در مجموع انتخابات همچــون دورههاي
گذشته نيست و در واقع ابهام بازار محسوب
نميشود.
عليرضا تاجبر ،كارشــناس بازار ســرمايه
هم با بيان اينكه بازار ســهام نيازمند يك
محرك براي برگشــت بــه حالت طبيعي
اســت ،گفت :اولين محركي كه بــازار را
تكان ميدهد انتخابات رياســتجمهوري
است ،مواضع جديد دولت بعدي ميتواند
در زمان انتخابات هم مشــخص شــود و
بازار تصميمات جديــد در اينباره بگيرد،
دومين محرك هم مذاكرات برجام و رفع
تحريمهاست .بهروز خدارحمي ،مديرعامل
شركت سرمايهگذاري مالي سپهر صادرات
هم معتقد اســت :با كمرنگشدن ابهامات
در روزهاي آينده مشــخص خواهد شــد
كه بازار ســرمايه ارزندهترين بازار در بين
همه بازارها براي ســرمايهگذاري اســت.
بهگفته او ارزندگي بازار سهام به حدي زياد
اســت كه اگر تكليف ابهامات پيش روي
كشور مشخص شود ،قطعا رويه مثبتي آغاز
خواهد شد.

گزارش طي 2ســال اخير تحريمهاي اقتصادي ،كسب
درآمدهاي نفتي و غيرنفتي را براي ايران دشوار
كرده و ورودي منابع ارزي را كاهش داده است.
وابستگي به واردات ،در بسياري از صنايع ،در سايه نبود منابع
ارزي كافي در يكسال گذشته صنايع و بازارها را با مشكالت
زيادي مواجه كرده است .سختگيري بانك مركزي براي تعيين
منشأ ارز واردات ،خروج بسياري از كاالها از شمول دريافت ارز
دولتي و دشواريهاي تبادل پول ،افزايش هزينه واردات كاالها
را به همراه داشت .به گزارش مركز آمار ،بيشترين تغيير قيمت
در كاالهاي خوراكي در يكسال اخير با 151.8درصد به روغن
نباتــي جامد مربــوط بــوده و بعــد از آن برنــج خارجي با
137.4درصد ،مرغ ماشــيني بــا 135.6درصــد و نخود با
126.3درصد در ردههاي بعدي قرار گرفتهاند .مقايسه قيمت
گوشت ،مرغ ،لبنيات ،برنج ،روغن ،شكر و ميوه از ارديبهشت
99تا نيمه ارديبهشت امسال نشان ميدهد اين اقالم تنها در
يكسال اخير بين 50تا 350درصد گران شدهاند.
آشفتگي در واردات نهادهها

نهادههاي دام و طيور به واسطه نقش مستقيم در توليد گوشت
و لبنيات هنوز از معدود اقالمي هستند كه ارز دولتي دريافت
ميكنند ،اما موانع موجود در مسير واردات آنها در سال گذشته
به تورم در بازارهاي وابسته دامن زد .ايران ساالنه به  ۱۹ميليون
تن نهاده دام و طيور نيــاز دارد كه  ۱۶ميليون تن آن از طريق
واردات تأمين ميشود؛ يعني وابستگي حوزه نهادههاي دام و
طيور به واردات ۸۵درصد است .عباس حاجيزاده ،دبير اتحاديه
واردكنندگان نهادههاي دام و طيور در گفتوگو با همشهري
درباره نقش نوســان قيمت ارز در تورم نرخ نهادهها ميگويد:
پيشتر نهاده با ارز 4.200توماني وارد ميشــد و افزايش نرخ
ارز بهطور مستقيم بر كاهش واردات تأثير نداشت ،اما مشكالت
انتقال ارز ،بهدليل تحريمهاي بانكي كــه واردكنندگان را به
انتقال پول از طريق صرافيها و بهصورت چمداني ناچار ميكرد،
باعث شد مسير واردات دچار مشكل شود .اين موضوع مديريت
توزيع را دچار مشكل و توليدكنندگان دام و طيور را با چالشي
جدي مواجه كرد؛ زيرا نهادههاي موردنياز ،بهموقع بهدست آنها
نميرسيد و توليدكنندگان براي جلوگيري از تلفات و خسارت
بيشتر ناچار شدند نهادهها را از بازار آزاد با 3برابر قيمت مصوب
بخرند.
جهش قيمت مرغ و تخممرغ

شــرايط واردات نهادهها البته در نيمه دوم پارسال به وخامت
نيمه اول سال نبود ،اما تأثير اين نابساماني در واردات و توزيع ،تا
همين امروز در زنجيره توليد باقي مانده و صنايع وابسته شامل
صنعت توليد دام ،طيور و لبنيات را تحتتأثير قرار داده است.
قيمت مرغ از 11هزار و 700تومان در ارديبهشــت پارسال به
18هزار تومان در شهريورماه رســيد و روند افزايشي آن ادامه
يافت؛ تا جايي كه در پاييز هر كيلو مرغ تا 40هزار تومان نيز به
فروش رسيد .دليل اين جهش قيمت ،آشفتگي بازار نهادههاي
دامي بود .تخممرغ ديگــر محصولي بود كه افزايش قيمت آن
در طول ســال گذشته بارها مسئلهساز شــد .قيمت هر شانه
تخممرغ 30عددي از 20هزار تومان به 48هزار تومان رسيد و
امروز باوجود فراواني توليد ،قيمت در بازار همچنان باالست.
گراني 50درصدي گوشت

گوشت قرمز هم ازجمله كاالهاي اساسي بود كه رشد قيمت
آن از اوايل سال گذشته تا حد زيادي ناشي از گراني نهادههاي
دامي بود .گراني گوشــت البته مختص پارسال نبود ،اما آنچه
گراني سال گذشته را عجيب كرد ،شكايت دامداران از كاهش
تقاضا و نبود امكان صادرات دام مازاد بود .در ارديبهشت سال
99هر كيلو گوشــت گوســفندي 120هزار تومان و هر كيلو
گوشت گوساله بين 90تا 95هزار تومان بود ،اما اين قيمتها
تنها در فاصله يكمــاه تا 10هزار تومــان افزايش يافت؛ اين
درحالي بود كه رستورانها و تاالرهاي پذيرايي بهدليل شيوع
كرونا تعطيل بودند و كاهش تقاضا دامــداران و مرغداران را
تا آستانه ورشكســتگي پيش برده بود .رشد قيمت گوشت تا
همين امروز نيز تداوم يافته و حاال هر كيلو گوشت گوسفندي
180تا 200هزار تومان و هر كيلو گوشــت گوسال ه 160هزار
تومان فروخته ميشود .پديده گراني در بازار گوشت از 2جهت
به ارز و نوسان قيمت آن گره خورده؛ از يكسو كمبود ارز براي
واردات نهادهها و از ديگر سو كاهش شديد ارزش ريال كه ميل
به قاچاق رسمي و غيررسمي را نزد توليدكنندگان افزايش داد.
لبنيات هم اوج گرفت

گراني نهادهها نهتنها پاشــنه آشــيل افزايــش قيمت انواع
محصوالت پروتئيني بود ،بلكه افزايش قيمت نهايي شير خام،
بهانه خوبي براي گران كردن محصوالت بهدست شركتهاي
صنايع لبني داد3 .بار افزايش قيمت رسمي و مصوب براي اقالم
تحت حمايت دولت طي سال گذشته ،بهترين دليل براي اثبات

اين امر بود كه سيستم تزريق ارز دولتي براي واردات نهادهها
دســتكم فعال كار نميكند .لبنيات غيريارانهاي اما بيشتر از
3بار و تقريبا هرماه افزايش قيمت داشت و بيشتر محصوالت
لبني تا پايان سال 100درصد گران شدند .بهعنوان مثال ،پنير
515گرمي يكي از برندهاي معروف از 12هزار و 500تومان در
ارديبهشت پارسال ،امروز به 27هزار و 500تومان رسيده است
و قيمت يكهزار و 500توماني بســتني عروسكي در تيرماه
پارسال ،تا اسفندماه دوبرابر شد .بستني البته از جهات ديگري
نيز به واردات وابسته است و به جز شــير و شير خشك تمام
مواد تشكيلدهنده آن از طعمدهندهها ،كاكائو و شكر تا چوب
بستني از كشورهاي ديگر تامين ميشود.
تبادالت پولي ،مشكل بازار روغن و شكر

وابســتگي باالي صنايع توليد روغن بــه واردات روغن خام و
دانههاي روغنــي توجيهكننده ضريب باالي آســيبپذيري
بازار اين كاالست .در ســالي كه مديريت منابع محدود ارزي
دغدغه اول بانك مركزي بود و دورزدن موانع تبادل بينالمللي
پول بهدليل تحريمهــاي بانكي نگرانــي اول واردكنندهها،
رشــد قيمتهاي جهاني نيز مزيد برعلت شد تا شرايط براي
توليدكنندهها پيچيدهتر شود و بازار نابسامان و گراني و كمبود
روغن تا شب عيد را رقم بزند .قيمت روغن نيز در فاصله چندماه
دوبرابر شــد و هر بطري 900گرمي روغن مايع از 7تا 8هزار
تومان به 16هزار تومان رسيد .در بازار شكر نياز ايران به واردات
زياد نيســت و همين عامل باعث خروج زودتر شــكر از دايره
حمايت ارزي دولت شــد ،اما بازار اين كاال هم بهويژه در نيمه
دوم سال گذشته آشفته بود .كاهش توليد داخل ،نوسان نرخ
ارز و مشكالت نقلوانتقال پول و افزايش قيمت جهاني ،بازار
شكر داخل را ملتهب كرد و چند نرخي شدن اين كاال را بهدنبال
داشت .اين روزها شكر در بازار به 3برابر قيمت مصوب دولتي
فروخته ميشود.
رشد 7برابري هزينه توليد كشاورزي

تحريمها و افزايش نــرخ ارز در غياب سياســتهاي كارآمد
مبتني بر پيشبينيها و نظرات كارشناسي ،بخش كشاورزي
را نيز در يكسال گذشته با مشكالت تازهاي مواجه كرده كه
تامين آفتكشها و انواع كودها مهمترين آنهاست .تغيير نرخ
ارز تخصيصي به واردات سم و كود هزينه توليد در اين بخش
را بهطور چشــمگيري افزايش داد .خروج اين اقالم از اولويت
يك و تغيير نرخ ارز تخصيصي در اين حــوزه به نرخ نيمايي،
هزينه واردات را 7برابر كرد .رئيس انجمن واردكنندگان سم
و كود كشور و عضو كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران
در توضيح تأثير اين تغيير نرخ بــر هزينههاي توليد در بخش
كشاورزي به همشهري ميگويد :هزينهاي كه براي تهيه كود و
سم به كشاورز تحميل شد در كنار ديگر مخارج توليد ،هزينهها
را در اين بخش به 7برابر افزايش داد و اين رشد 700درصدي
عمال بخشي از كشاورزان را به حذف اين مواد از پروسه توليد يا
خريد آفتكشهاي تقلبي و بيكيفيت ارزانقيمت وادار كرد؛
كاري كه نتيجه آن افزايش آفت در باغها و مزارع و برگشــت
خوردن بسياري از محصوالت كشاورزي ما از بازارهاي جهاني
بهدليل باقي ماندن بقاياي سموم و مواد شيميايي در آنها بوده
است .سيدمهدي حسينييزدي با انتقاد از پرداخت يارانه ارزي
به واردكنندگان دولتي ،ميافزايد :كودهاي چند عنصري را كه
در تمام دنيا بهدليل بازدهي باال و توليد محصولي عاري از عناصر
سنگين جايگزين انواع ديگر شدهاند ،انجمنها و واردكنندگان
خصوصي وارد ميكنند؛ درحاليكه تهيــه ارز با نرخ نيمايي،
ســرمايه اين واردكنندگان را كاهش داده و واردات با مشكل
مواجه شده است .گراني نهادههاي توليد در كنار نبود نظارت
كافي بر بازار و نابســاماني در نظام عرضه سال گذشته قيمت
برخي محصوالت كشاورزي را تا 100درصد نسبت به سال قبل
از آن افزايش داد كه شاخصترين آنها قيمت ميوه بهويژه در
نيمه دوم سال بود.
رشد 3برابري قيمت برنج خارجي

سالهاســت بيش از يكســوم نياز بازار برنج ايــران ،يعني
1.2ميليون تن آن ،با واردات تامين ميشــود .كمبود منابع
ارزي براي تخصيص به واردات ،ســال گذشــته برنج را نيز از
اولويت دريافت ارز دولتي خارج كرد و اين تغيير ،قيمت برنج
هندي و پاكستاني را در بازار به 3برابر سال قبل يعني 30هزار
تومان رساند.
اثر غيرمستقيم

مقايسه قيمت كاالهاي اساسي از پارسال تا امروز نشان ميدهد
قيمت گوشت 50درصد ،مرغ 350درصد ،تخممرغ 250درصد،
برنج خارجي 300درصد ،روغــن 100درصد ،لبنيات دولتي
70درصد و غيردولتي 120درصد ،شكر دستكم 200درصد و
ميوه تا 100درصد افزايش يافته كه در تمام موارد ،نوسان نرخ
ارز و تحريمهاي بانكي نقش مستقيم داشته و هزينه توليد و
واردات را افزايــش داده؛ درحاليكه غذا و دارو هيچ زمان جزو
تحريمهاي اقتصادي نبوده ،اما اين عامل بهطور غيرمستقيم بر
معيشت خانوارهاي ايراني تأثير گذاشته است.
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ادامه موج چهارم در  4استان

باوجود افزايش آمار استانهايي كه از قله پيك چهارم عبور كردهان د اما
هنوزشدت بيماري در بعضي استانها نگرانكننده است
حميده پازوكي

خبرنگار

عكس :همشهري /علیرضاطهماسبی

عبور البرز از پيك چهارم
پس از شرايط بحراني البرز در ارديبهشت ،اين استان قله
موج چهارم را پشت سر گذاشــته و وارد سير نزولي شده
است .مهرداد بابايي ،سخنگوي ستاد كروناي دانشگاه علوم
پزشكي البرز با بيان اينكه اين استان 28فروردين بيشترين
ميزان بستري ،اول ارديبهشت بيشترين ميزان بستري در
يك روز و 6ارديبهشت بيشترين ميزان فوتي را تجربه كرده
است ،به همشهري ميگويد :پس از اين اتفاقات سير نزولي
بيماري در استان آغاز شد و با آنكه در زمان پيك 1178نفر
21ارديبهشت 918نفربستری

بستري داشتيم بستري روز
بودند و روند نزولي در اســتان ادامــه دارد و ما با افزايش
كنترل بيماري اين روند را در اســتان حفظ خواهيم كرد.
وي ادامه ميدهد :در البرز نمونهاي از كروناي آفريقايي و
هندي مشاهده نشده است ،اما هر نشانهاي از ويروسهاي
جهشيافته پيگيري خواهد شد .البرز به تهران نزديك است
و انتقال جمعيت بين 2استان هرروز انجام ميشود ،اما ما
توانستيم با افزايش هشدار و آموزش و رعايت سختگيرانه
پروتكلها به روند نزولي بيماري دست يابيم.
وضعيت ناپايدار تهران
عليرضا زالي ،فرمانده ســتاد عمليات مقابله با كرونا در
تهران خبر از كاهش مراجعان سرپايي در پایتخت ميدهد،
اما وضعيت كرونايي اين اســتان را همچنــان ناپايدار و
رنگبندي كرونايياش را قرمــز اعالم ميكند .بهگفته او

با وجود افزايش استانهاي عبوركرده
از قله موج چهارم ،هنوز برخي استانها
با بيمــاري درگيرند و ممكن اســت
شرايط باز هم خطرناك شود

ممكن است در روزهاي آينده با كاهش نسبي آمار مواجه
شويم ،اما دوباره فراز و فرودهايي را خواهيم ديد زيرا تغيير
مشاهدهشده در تردد شهري ،بسيار نگرانكننده است و
تيمهاي بهداشتي بايد اين روزها را با حساسيت ويژه رصد
كنند .خطر ويروسهاي آفريقايــي و هندي وجود دارد
و شايد با افزايش سن بيماري در حاشــيه استان تهران
روبهرو شــويم .در اين هفته حدود 1200بيمار از مراكز
درماني تهران ترخيص شــدند و نسبت به هفته گذشته
ميزان بستريها در بيمارستانها كمي كاهش داشت .با
اين حال بهگفته وي ،شايد در هفتههاي پيشرو آمارها
در تمام شاخصها نزولي شود ،اما شايد اين شرايط پايدار
نباشد و ضروري است كه همچنان رعايت فاصلهگذاري
اجتماعي و محدوديت ادامه داشته باشد.

ادامه بحران در هرمزگان
برخالف بيشتر اســتانهاي كشــور ،هرمزگان هنوز با

تسليت به همكار
با نهايت تأسف و تأثر مطلع شـديم همكارعزيزمان

افزايش تعداد مراجعان ســرپايي مواجه است .حسين
فرشيدي ،رئيس دانشــگاه علوم پزشــكي هرمزگان با
اشاره به اينكه شــرايط اســتان هنوز با قله موج چهارم
فاصلــه دارد به همشــهري ميگويد :تعداد بســتري و
ترخیص در بيمارســتانهاي اســتان مســاوي است
و به هميــن دليل احتمال بدحال شــدن بيمــاران در
هرمــزگان هنوز باالســت .بندرعباس هــم هنوز قرمز
اســت و اين نشــان ميدهد كه ما بهشــدت با بيماري
درگير هستيم.
وي ادامه ميدهــد :هماكنون همه موارد يافتهشــده از
ويروسهاي جهشيافته هندي و آفريقايي در قرنطينه
هستند و تمام مســافران خارجي و داخلي جديد براي
يافتن اين ويروسهاي جهشيافته رصد ميشــوند .از
سوي ديگر با قرنطينه شــديد بيماران ،پيگيري موارد
مثبت همــه انواع كرونا و افزايش فشــار بــراي رعايت
پروتكلها قصد داريــم هرمزگان را از بحــران موجود
كرونا خارج كنيم.
افزايش متوفيان در خراسان جنوبي
در 2روز اخير ميزان مرگومير ناشي از كرونا در خراسان
جنوبي روند صعودي داشته است و 11بيمار مبتال به كرونا
جان خود را از دســت دادهاند .به گفته محمد دهقاني،
رئيس دانشگاه علوم پزشكي بيرجند هماكنون 227بيمار
با عالئم تنفســي در بيمارســتانهاي خراسان جنوبي
بستري هستند كه 122نفر كرونا مثبت هستند و از اين
تعداد 21نفر در بخش مراقبتهاي ويژه بستري هستند
كه حال 7نفر نامساعد است.
آرامش در قزوين
بســتريها در قزوين هم كاهش يافته است .اين استان
كه در پيك بیماری 680 ،نفر بستري داشت االن روزانه
حدود  440نفر بســتري دارد .جــال رحماني .معاون
بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي قزوين با بيان اينكه استان
قزوين از قله موج چهارم عبور كرده است ،به همشهري
ميگويد :روز گذشته ما 2نفر فوتي داشتيم و هماكنون
هم 37نفر بيمار كرونايي بدحال در بيمارستانهاي استان
بستري هستند كه البته اين بيماران به زمان پيك چهارم
تعلق داشتند .وي درباره مشاهده ويروسهاي جهشيافته
در استان نيز اظهار ميكند :موردي از اين بيماريها در
استان ديده نشده اســت2.نفر تبعه هندي بيمار هم كه
در استان قرنطينه شدهاند با ويروس جهشيافته درگير
نيستند.
با اين روند اســت كه مرگومير هم در همه اســتانها
ازجمله قزوين كاهش خواهد يافت .هماكنون لغو سفرها
براي ما بسيار خوب بوده اســت زيرا يك استان عبوري
هستيم و حضور مســافران ميتوانست ثبات موجود در
استان را برهم بزند.
186مبتالي جديد در سيستان و بلوچستان
براساس آمار آزمايشــگاهي تا صبح ديروز با شناسايي
186مورد جديــد ابتال بــه كرونا ويروس در اســتان،
شــمار مبتاليان سيســتان و بلوچســتان به 33هزار و
 601نفر رسيد.
سيدمحمد هاشمي شهري ،رئيس دانشگاه علوم پزشكي
زاهدان با ابراز تأســف از آمار رو به رشد شيوع كرونا در
استان ،از وجود 185بيمار حاد تنفسي و 99بيمار مبتال به
كرونا در بيمارستانهاي استان خبر ميدهد .نكتهاي كه
نشان ميدهد اين استان نيز هنوز از قله پيك چهارم عبور
نكرده است و بيماري هنوز در آن شدت دارد.

با وجود افزايش استانهاي عبوركرده از قله موج چهارم،
هنوز برخي اســتانها با بيماري درگيرند و ممكن است
شرايط باز هم خطرناك شود .موج چهارم هنوز تمام نشده
است و اخبارديگر اســتانها نبايد مسئوالن بهداشتي
را از اســتانهايي چون تهران ،هرمزگان و سيســتان و
بلوچستان غافل كند.

خبر روز

آقاي مهدی کشوریان طبرستانی در غم ازدست دادن پدر
به سوگ نشسته است .براي آن مرحوم رحمت الهي و براي
بازماندگان صبر از درگاه ايزد منان خواهانيم.

جشنواره شهر و رسانه در اهواز
جشنواره شــهر و رسانه قرار اســت بعد از چند دوره تعطيلي
امسال برگزار شود.
به گزارش همشــهری ســومين نشســت تخصصي شوراي
سياستگذاري ششمين جشنواره شهر و رسانه با حضور تعدادي
از پيشكسوتان و اصحاب رســانه برگزار شد و امير آهنجان،
مديركل ارتباطات و امور بينالملل شهرداري اهواز در اينباره
گفت« :انتظار داريم جامعه مطبوعاتي استان با شور و اشتياق
از اين جشنواره استقبال و از رويدادي كه حركتي مثبت براي
تقدير از اهالي رسانه و فعاليتها و اطالعرسانيهاي شفاف در
حوزه مسائل شهري است ،حمايت كنند».
آهنجان اصحاب رسانه را چشــم و گوش شهرداري در شهر
خواند و افزود« :ما همواره از انتقادها و پيشنهادهاي مطبوعات
و جامعه خبري اســتان براي بهبود وضعيت شــهر استفاده
كرديم .برپايي چنين جشنوارهاي به نوعي تجميع همه مطالب
منتشر شده در حوزه مديريت شهري است و مطمئنا در پايان
جشنواره آثار برگزيده براي بهرهبرداري بهصورت كتاب چاپ
خواهد شد».

رتبه اول تهران و مشهد
در ايجاد مسيرهاي دوچرخهسواري

پيگيري
ایجاد شهرستانهای جدید
در استان قم

حدود 70درصد مسیرهای دوچرخهسواری مصوب شهرداریها
مربوط به كالنشهرهاست كه بيشترين آن با طول تقريبي
 500كيلومتر به تهران و مشهد تعلق دارد

روحاهلل كريمي
قم تنها اســتان كشور بود
خبرنگار
كه ســاختار يك استان را
نداشت و هم استان بود و هم
شهرستان .از 25سال پيش كه قم بهعنوان يك استان
مستقل شناخته شد ،مســئوالن و نمايندگان قبلي و
فعلي قم پيگير تكميل ساختار اين استان بودند ،ولي
تالش آنها نتيجهاي نداشت.

عكس :همشهري /سامان خوشپیمان

هفته گذشته بود كه سعيد نمكي ،وزير
گزارش بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
اعالم كرد در قلــه پيك چهارم و در
سرازيري آن هســتيم .گزار شهاي رسيده از
استانهاي مختلف اين اميدواري را ايجاد كرد كه با
كاهش نسبي موارد ابتال ،بستري و فوت ،اين اتفاق
رخ دهد .هرچند بسياري اســتانها از قله پيك
چهــارم عبــور كــرده انــد ،اما 6اســتان
سيستانوبلوچســتان ،تهران ،هرمزگان ،البرز،
قزوين و خراسان جنوبي در وضعيتي ديگر بودند و
تا رسيدن آنها به نقطهاي ثابت فاصله وجود داشت.
بهگفته سيماسادات الري ،ســخنگوي وزارت

بهداشت اكنون گرچه موج چهارم هنوز بهصورت
كامل پشت سر گذاشته نشــده است ،اما بيشتر
استانها قله موج را رد كرده و روند نزولي بيماري را
درپيش گرفت هاند .عليرضا رئيسي ،معاون بهداشت
وزير بهداشت و سخنگوي ستاد ملي مبارزه با كرونا
هم معتقد است كه روند بيماري در همه استانها
نزولي شده و  ۵استاني هم كه قبال به قله رسيده
بودند و سير نزولي را طي نكرده بودند ،اكنون سير
نزوليشان شروع شده است.
هماكنون  ۴۶شهر كشور در وضعيت قرمز۲۶۳ ،
شــهر در وضعيت نارنجي ۱۳۹ ،شهر در وضعيت
زرد قرار دارند و روز گذشته ۱۸هزار و  ۱۳۳مبتالي
جديد كوويد ۱۹-در كشــور شناسايي شدند و
 ۳۰۷نفر نيز بهدليل اين بيمــاري جان خود را از
دست دادند.

ايرانشهر

23023442

سیده زهرا عباسی

خبرنگار

معاون عمران و توسعه امور
شهری شهري و روستايي وزارت
كشــور چند روز پيش از
ايجاد بيــش از ۱۰۰۰كيلومتر مســير
دوچرخهســواري در مراكز استانها و
بهسازي مسيرهاي موجود و همچنين
ايجاد ۱۵۰۰كيلومتر مسير جديد خبر
داده بود.
پيشتازي كالنشهرها
«مهدي جمالينژاد» بــا بيان اينكه تاكنون
بيش از هزار كيلومتر مســير ويژه دوچرخه
در كالنشهرها و شــهرهاي مراكز استان از
سوي مديريت شهري ايجاد شده و در حال
بهرهبرداري اســت ،به همشهري ميگويد:
«از اين ميزان حدود 70درصــد مربوط به
كالنشهرهاســت كه بيشــترين آن با طول
تقريبي500كيلومتــر به تهران و مشــهد
تعلق دارد».
وي همچنين از ايجاد بيش از 1500كيلومتر
خطوط ويژه مصوب دوچرخه در كالنشهرها
و مراكز استانها و پيگيري آنها خبر ميدهد
و ميافزايد« :خطوط ويژه مصوب دوچرخه
در تهران 350كيلومتر ،مشهد220كيلومتر،
اصفهان 180كيلومتر و تبريز 110كيلومتر
است .اين اقدامات در ســاير شهرها هم در
جريان اســت كه براي مثال خطوط مصوب
در اراك 25كيلومتر ،نيشــابور 45كيلومتر،
بناب 7كيلومتر و خــوي 5كيلومتر تعيين
شده است».
چالش بيندستگاهي
معــاون عمــران و
توســعه امور شهري
و روســتايي وزارت
كشور از برنامهريزي
براي تامين دوچرخه
اشتراكي نسل 2و  4توسط شهرداريها براي
ترويج دوچرخهســواري و دسترسي هرچه
راحتتر شــهروندان به دوچرخه ميگويد و
توضيح ميدهد« :از اقدامات صورتگرفته در
اين زمينه ميتوان به تامين 2400دوچرخه
اشتراكي در پايتخت655 ،دستگاه در شيراز،
350دستگاه در اصفهان و 110دستگاه در
مشهد اشاره كرد».
بهگفتــه جمالينــژاد ،مســيرهاي ويــژه
دوچرخهســواري براســاس صالحديــد و
مطالعــات صورتگرفته از ســوي مديريت
شــهري و به نســبت تقاضــاي موجود در
شهرها برنامهريزي شده و همزمان با توسعه
و نوســازي معابر شــهري ،عمليات اجرايي
ايجاد مسيرهاي ويژه دوچرخه نيز در دست
انجام اســت .او از مهمتريــن موانع موجود
براي توســعه مســيرهاي دوچرخهسواري
در كالنشــهرها را ســختگيريهاي برخي
دستگاهها بهدليل دشــواري تامين ايمني
دوچرخهســواران ميداند وميگويد« :در
ســالهاي اخير با راهانــدازي پويش ملي
حملونقل پاك شــهرداريهاي كشــور و
جلبنظر دســتگاههاي ذيربط و گروههاي
مردمي ،همافزايــي مناســبي در رفع اين
موانع صورت گرفته اســت .همچنان تالش
بر بهبود هرچه بيشتر روابط بين دستگاهها و
سازمانها براي توسعه اين شيوه حملونقلي
در شهرهاســت ».او پيــش از ايــن تأكيد
كرده بود براي ترويج اســتفاده از شيوههاي
حملونقــل پــاك ،نشســتهاي زيادي
در شــهرها با هدف آگاهيبخشي به مردم
بهصورت حضوري و مجازي با حضور مديران
و مسئوالن شــهرداريها ،نيروي انتظامي،
آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان و
فدراسيون دوچرخهسواري و ساير دستگاهها
برگزار شده است و همچنان تداوم دارد.
جمالينژاد همچنين تأكيد كــرده بود كه

از زمان شــيوع ويــروس كرونــا و ضرورت
فاصلهگذاري فيزيكــي در جامعه ،مديريت
شهري تالش كرده است كه با تبليغ و ترويج
اســتفاده از دوچرخه در مسيرهاي شهري،
توجه عموم شــهروندان را بــه اين موضوع
بهعنوان يكي از شــيوههاي حملونقل پاك
جلب كند.
نگاه ويژه شيراز به دوچرخهسواري
شيراز از كالنشهرهايي است كه برنامهريزي
براي توســعه مســيرهاي دوچرخهسواري
در آن در دست انجام اســت .شهردار شيراز
در گفتوگو با همشــهري به بخشي از اين
برنامهها اشــاره ميكنــد و ميگويد« :در
شهر ،انسانها مهم هســتند و شهر را نبايد
فقط در خيابان و آسفالت و جدول و تقاطع
جســتوجو كرد .ما متناســب با اين نگاه
پروژههايي را تعريف كرديــم و در نهايت به
سياست زندگي پياده در شهر رسيديم .امروز
زندگي پياده در شــهر يكي از رويكردهاي
بســيار پيشــرفته و مهم در كالنشهرهاي
جهان اســت كه در لندن ،تورنتو ،پاريس،
مادريد و بارســلون هم پيگيري ميشــود.
شهرداري لندن تا سال 2022نگاهي را دنبال
و اجرايي ميكند كه بخش مركزي شــهر،
مركز پيادهمحوري و تردد انســانها باشد
و پيادهراهها و مســيرهاي دوچرخهسواري
جاي خودرو را بگيرد« ».حيدر اسكندرپور»
با بيان اينكه شــيراز همزمان با شــهرهاي
پيشرفته دنيا سياســت زندگي پياده را در
پيش گرفته اســت ،ميافزايد« :براســاس
سياست انســانمحوري و نگاه نرم به شهر
براي ايجاد زيرساخت دوچرخهسواري كار
بزرگي انجام شــد .دوچرخههاي هوشمند
را به شــهر شــيراز آورديم و به همين دليل
شيراز شهر ملي دوچرخه لقب گرفت .در يك
سال گذشته حدود يك ميليون و 800هزار
سفر و 72هزار كاربر دوچرخههاي اشتراكي
داشتيم و اين يعني مردم اســتقبال بسيار
خوبي از دوچرخهها نشان دادند و مسئوالن
هم همكاري خوبي كردند».
مسيرهاي ايمن
بهگفته شهردار شــیراز ،در سالهاي اخير
بيش از 300كيلومتر مسير دوچرخه ايجاد
شدهو ميتوان ادعا كرد بعضي از اين مسيرها
كامال ايمن هستند.
اســكندرپور پيادهراه اســتاد شــجريان با
3كيلومتر مسير ايمن براي دوچرخهسواري
بانوان و آقايان را از نمونه اين مسيرها ميداند
و توضيح ميدهد« :در شــهرداري مناطق
 7و  11يعني شــرق و شمال شــرق شيراز
كــه از مناطق كمتــر برخوردار به شــمار
ميروند ،مســير ايمن 10كيلومتري براي
دوچرخهسواري ساخته شده است».
سهشنبههاي بدون خودرو
و دوچرخهسواري
به گــزارش همشــهري ،يكــي از اقدامات
انجامشــده بــراي گســترش اســتفاده از
دوچرخــه ،پويــش سهشــنبههاي بدون
خودروســت؛ كمپيني كه با هدف استفاده
كمتر از خودروهاي تكسرنشين راهاندازي
شد تا شهروندان حداقل در روزهاي سهشنبه
بهجــاي اســتفاده از خودروي شــخصي،
گزينههاي مفيدتري را براي انجام كارهاي
روزمره جايگزين كنند.
ســتاد اجرايي اين پويش با هدف توســعه
فرهنگ زندگي شــهر دوســتدار سالمت و
محيطزيست در دفتر محيطزيست و توسعه
پايــدار وزارت ورزش و جوانــان جمهوري
اســامي ايران تأسيس شــد تا با نظارت و
هماهنگي  ۳۱دفتر محيطزيســت و توسعه
پايدار ادارات كل ورزش و جوانان استانهاي
كشور (بهعنوان دبيران اســتاني اين ستاد)
اين هدف را در سراســر كشــور دنبال كند.
تابهحال بيش از  ۲۰۰شهر ايران به اين پويش
پيوستهاند.

در اين سالها قم در رتبه آخر جدول اعتبار استاني قرار داشت
و تك شهرســتان بودن اين اســتان مهمترين مانع در جذب
اعتبار بيشتر بود .در گذشته پيگيريها براي تكميل ساختار
استان قم مبتني بر رويكرد بروناســتاني بود و فعاليتهايي
هم در اين زمينه انجام شد تا تعدادي از شهرستانهاي مجاور
ازجمله محالت ،دليجان و ...به قم ملحق شــوند كه به نتيجه
نرسيد.
تأكيد بر ظرفيت دروناستاني
بهرام سرمست ،استاندار قم با توجه به سوابقي كه در معاونت
سياسي وزارت كشور و بهعنوان مديركل سياسي و انتخابات و
تقسيمات كشوري در چند استان داشت به جاي اينكه بهدنبال
الحاق شهرستانهاي مجاور به قم باشد ،پيگير تاسيس چند
شهرستان در خود استان قم شد.
استاندار قم درباره اين ايدهاش ميگويد« :با توجه به شناختي
كه از تقسيمات كشوري و ظرفيتهاي بالقوه استان قم داشتيم
به اين نتيجه رســيديم كه بايد از ظرفيتهاي دروني استان
اســتفاده كنيم و رويكرد درون اســتاني را در دستور مطالعه
قرار داديم».
سرمست به معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعياش مأموريت
ميدهد كه با تكيه بــر مطالعات تخصصي و كارشناســي به
كمك صاحبنظران و استادان دانشگاهي و در تعامل با دفتر
تقسيمات كشوري وزارت كشور موضوع را مورد بررسي قرار
دهد .مطالعاتي در اين زمينه انجام و پيشــنهادهاي مرتبط و
گزينههاي مختلف در مطالعات جامع مطرح شــد .براساس
اين مطالعات ،تعدادي از كارشناســان تقسيمات كشوري به
قم ســفر كردند و با ماموريتي كه به تيم كارشناسي داده شد
در بازديدهاي استاني اين پيشنهادها مورد ارزيابي قرار گرفت
و اصالحاتي انجام و در نهايت با امضاي وزير كشــور به هيأت
دولت منعكس شد».
ابالغ شهرستانهاي جديد

اســتاندار قم بــا بيــان اينكه هيــأت دولت در جلســه روز
15ارديبهشــت ،تاســيس 2شهرســتان جديد در استان را
تصويب كــرد ،ميگويد« :طبــق مصوبه هيــأت دولت كه با
امضاي معاون اول رئيسجمهوري ابالغ شــد ،شهرســتان
كهك با 2بخش مركزي و بخش فردو با مركزيت شهر كهك و
شهرستان جعفرآباد با 2بخش مركزي و قاهان با مركزيت شهر
جعفريه تأسيس شد».
اين مصوبه از آنجا اهميت ويژهاي دارد كه مســئوالن استان
بدون اينكه درگير تنش با مسئوالن استانهاي همجوار شوند،
جايگاه و ظرفيتهاي داخلي استان قم را ارتقا دادند.
فوايد ساختار جديد
اســتاندار قم با طرح مطالعاتي تركيب 2بخش خلجستان و
ســلفچگان پيگير تأسيس شهرستان ســوم است .سرمست
درباره مزاياي ايجاد 2شهرســتان در قــم ميگويد« :با ابالغ
مصوبه تأســيس 2شهرســتان جديد ،قم از تك شهرستاني
بودن خارج ميشــود كه نتايــج و فوايد بســياري به همراه
خواهد داشــت .درباره بودجه و اعتبار اســتاني كه بهعنوان
دغدغههاي استان بود و قم بهدليل تك شهرستاني بودن در
رتبه سي و يكم به شــمار ميرفت ،اما هماكنون 3شهرستان
داريم و اين دســتاورد معيــاري در محاســبهها و تخصيص
اعتبار ميشود».
وي تقويت امور زيربنايي و اساسي استان قم را از آثار تأسيس
2شهرســتان جديد برميشــمارد و ميافزايد« :اين مصوبه
بر توسعه متوازن تأثير بســزايي خواهد داشت و از مهاجرت
بيرويه كه گسترش حاشيهنشــيني را در قم بهدنبال داشته،
ميكاهد ».استاندار قم مهاجرت معكوس با استفاده از توسعه
شــهرهاي اقماري را مورد تأكيد قرار ميدهــد و ميگويد:
«تأسيس 2شهرستان كهك و جعفرآباد جمعيت تحت پوشش
فرمانداري قم را كمتر ميكند و منجر به سبكسازي مسئوليت
سنگين فرمانداري قم ميشود».
بهگفته سرمست ،توسعه پايدار و ماندگار روستاها و شهرهاي
اقماري و توسعه متوازن در استان و شاكله و ساختار اصولي با
اجراي اين طرح تحقق مييابد و قم بهمعناي واقعي ،اســتان
ميشود و فرايند تكاملي را ميپيمايد.
وي تأسيس 2شهرستان جديد را به مردم قم تبريك ميگويد
و تصريح ميكنــد« :از بزرگان و معتمدان اين 2شهرســتان
تقاضاي همراهي براي استقرار 2فرمانداري با 2بخش جديد
داريم .معاونت سياسي و امنيتي اســتانداري ماموريت دارد
كميتههاي موردنظر را تشــكيل دهد و ما نيز در سطح ملي
مسائل را پيگيري ميكنيم».
با وجود اينكه مصوبه تأسيس 2شهرستان كهك و جعفرآباد
بعد از بودجه ســال1400ابالغ شــد ،اما اين مصوبه باارزش
و بهيادماندنــي ميتواند مبنــاي ريلگذاري بــراي بودجه
سال1401باشد .گرچه ميتوان از ظرفيت بودجه شناور سال
1400براي توسعه اين دو شهرستان استفاده كرد.
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زيست پارلمانهاي شهري در جهان

نگاهي به آنچه در اداره شوراهاي شهر در كشورهاي مختلف رخ ميدهد
بهناز عابدي

روزنامهنگار سياسي و ديپلماسي

عكس :سعيد گنجي

تصويب درخواست فرمانداري
درباره پسماند تهران

نمايندگان استانداري و فرمانداري به اعضاي ثابت كميته راهبردي طرح جامع
مديريت پسماند پايتخت اضافه ميشوند

جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران
گزارش در حالي برگزار شــد كــه عالوه بر
رســيدگي بــه 29پرونــده باغات،
بررسي اعتراض و درخواست فرمانداري به 2مصوبه
اخير مربوط به طرح «جامع مديريت پسماند» و
طرح «الزام شــهرداري تهران به رفع ســد معبر
ســاختماني غيرمجــاز و ايمنســازي حصــار
كارگاهي» ،را در دستور كار داشــتند که اعضا با
درخواستهاي ارائهشده موافقت كردند.
به گزارش همشهري ،جلســه روز گذشته شوراي
شــهر تهران چون روال هميشــه با صحبتهاي
رئيس پارلمان شهري شروع شد .محسن هاشمي
رفسنجاني در ابتداي جلســه به حمله تروريستي
اخير كابل اشاره كرد و ضمن محكومكردن چنين
اقداماتي گفت كه اين حادثه يا فاجعه كه در مدرسه
دخترانه سيدالشــهدا رخ داد بيش از 50شــهيد
و 150زخمي داشــت .او ضمن ابــراز همدردي با
خانوادههاي داغدار گفت« :اين حادثه را به برادران
و خواهران افغــان و مردم تهران و ايران تســليت
ميگوييم و اميدواريم ديگر شاهد چنين عمليات
تروريستي فاجعهآميزي در بين مسلمانان نباشيم».
پس از صحبتهاي رئيس شــوراي شهر تهران،
اعضا وارد دستور جلسه شدند و بررسي درخواست
هيأت تطبيق درخصوص طــرح جامع مديريت
پسماند را آغاز كردند .رئيس كميسيون سالمت و
محيطزيست شورا در توضيح درخواست ارائهشده
گفت كه مصوبــه طرح جامع مديريت پســماند
پس از تصويب در شــورا به هيــأت تطبيق رفت.
بهگفته او كليت موضوع مورد تأييد قرار گرفت اما
هيأت تطبيق از شورا درخواست كرده در راستاي
تعامل با سازمانهاي اجرايي بيرون از شهرداري،
نمايندگان استانداري و فرمانداري تهران به اعضاي
ثابت كميته راهبردي اضافه شوند .زهرا صدراعظم
نوري در ادامه عنوان كرد« :ما از هر پيشنهادي كه
به اجراي بهتر مصوبات شورا كمك كند ،استقبال
ميكنيم و با اضافهشــدن نمايندگان استانداري
و فرمانداري موافق هســتيم؛ چراكه حضور آنها
باعث ســرعت در اجراي طرح ميشود ».هر يك
از اعضا درخصوص اين درخواست پيشنهادهایي
داشــتند كه درنهايت با كاهش تعداد شهرداران
و اضافهشــدن نماينده فرمانداري تهران و ري و

نماينده استانداري در كميته راهبردي درخواست
هيأت تطبيق فرمانداري تصويب شد.
ارائه تخفيف در جرایم مربوط به ســد معبر
ساختماني

اعتراض ديگر فرماندار به مصوبه الزام شــهرداري
تهران به رفع ســد معبر ســاختماني غيرمجاز و
ايمنسازي حصار كارگاهي بود كه زهرا نژادبهرام
در توضيح اعتراض و درخواســت فرماندار گفت:
«فرماندار درخواســت ارائه تخفيــف در جرایم
مربوط به سد معبر ســاختماني دارد ».اين عضو
شوراي شــهر در جريان بررســي اين درخواست
عنوان كــرد« :مصوبهاي با عنوان رفع ســد معبر
ي حصار كارگاهي
ساختماني غيرمجاز و ايمنساز 
در 15فروردين 1400مصوب و به هيأت تطبيق
ارجاع داده شــد .هدف اين مصوبه ساماندهي و
حمايت از حقوق شــهروندان با رويكرد تشويقي
و ترغيبــي بود تــا ســازندگان در رعايت حقوق
شــهروندان پيشگام شوند .ســاماندهي وضعيت
شهر و تالشي در جهت جلوگيري از آشفتگيهاي
موجود در شــهر از ديگر اهداف اين مصوبه است.
بخشــي از اين رويكرد نيز اتخاذ جرايم بهمنظور
عدمرعايت حدود و مقررات بوده است ».بهگفته
نژادبهرام خواســته هيأت تطبيق اين است حاال
كه رويكرد شــورا تشــويقي و در جهت آموزش
شهروندان اســت اگر قوانين رعايت نشد در 3ماه
اول اجراي اين مصوبه در دريافت جرايم تخفيف
داده شود .اعضاي شوراي شهر تهران با درخواست
منوط به اينكه ارائه تخفيــف در جرایم مربوط به
سد معبر ســاختماني در 3ماه اول اجراي مصوبه
دســتورالعمل حصــار كارگاهــي در پروژههاي
ساختماني انجام شود ،موافقت كردند.
بررسي 10پالك ثبتي مبني بر باغبودن يا نبودن

اعضاي شوراي شــهر تهران همچنين 10پالك
ثبتي مختلف در شــهر تهران را مبني بر باغبودن
يا نبودن مورد بررسي و تعيين تكليف نهايي قرار
دادند .در همين راســتا ،زهرا نژادبهرام و محمد
ســاالري پالك ثبتي باغات را تشريح كردند و در
نهايت 9پالك ثبتي با رأي موافق اعضاي شورا به
باغبودن آن منجر شد.

هاشمي :درخواست شود ،دريغ نميكنم

شوراي پنجم بهدنبال حفظ باغات تهران است

رياست نيمه دوم جلسه ديروز شوراي شهر تهران را سيدابراهيم اميني بهعهده داشت كه در پايان ،او در جمع خبرنگاران
حاضر شد و به آييننامه جديد در تشخيص امالك از حيث باغ يا غيرباغ بودن اشاره كرد و گفت« :تالش جمعي شوراي پنجم
اين است كه باغات تهران را حفظ كند .قانون ،تصميمگيري راجع به امالك مبني بر باغبودن يا نبودن را به شوراي شهر محول
كرده و لذا بخش قابلتوجهي از وقت صحن علني به اين پروندهها اختصاص پيدا ميكند .با توجه به معيارها و مالكهاي
پيشبينيشده و ديدگاههاي دوستان بعضيوقتها تصميماتي كه گرفته ميشود در ظاهر باهم تعارض دارند ولي هدفي
كه دنبال ميشود يكي است و آنهم حفظ درختان و باغات تهران است ».نايبرئيس شوراي شهر تهران گفت كه دورههاي
قبل قانون برجباغ را تصويب كردند و فكر ميكردند از اين طريق بهتر ميشود از باغات حفاظت كرد ولي در شوراي پنجم
اعتقاد بر اين بود كه اين مصوبه باعث نابودي درختان ميشود ،بنابراين مصوبه لغو شد و با يك ديدگاه خاصتري تالش شد
تا باغات در تهران حفظ شود.

تفاهمنامه شهرداري و دانشگاه شريف براي استفاده
بيشتر از انرژيهاي نو
تفاهمنامهاي با موضوع ايجاد زمينه مناسب براي
خبر
استفاده از ظرفيتها و توان پژوهشي و اجرايي در
زمينه آب ،انرژي و محيطزيســت ميان اداره كل
محيطزيست و توسعه پايدار شهرداري تهران و پژوهشكده علوم
و فناوري انرژي ،آب و محيطزيســت دانشگاه صنعتي شريف به
امضا رسيد .به گزارش همشهري ،اين تفاهمنامه در جهت تحقق
اهدافي چون گســترش طرحهاي بهرهبــرداري از انرژيهاي
ي جهت اجراي پروژههاي تأثيرگذار در
تجديدپذير ،ظرفيتساز 
سطح تهران و استفاده از توان نيروهاي زبده و متخصص ايراني در
پروژههاي مرتبط با موضوع آب ،انرژي ،محيطزيســت و توسعه
پايدار ،ميان شينا انصاري ،مديركل محيطزيست و توسعه پايدار
شهرداري و حسين افشين ،مدير پژوهشكده انرژي دانشگاه شريف

در محل پژوهشكدهامضا شد .براساس اين تفاهمنامه طرفين در
بهرهگيري از آزمايشگاهها و منابع علمي مرتبط ،انجام طرحهاي
پژوهشي مشترك در راســتاي تفاهمنامه ،برنامهريزي و اجراي
طرحهاي مشــترك در زمينه اصالح الگوي مصرف شهروندان،
اجراي برنامههايي در جهت ارتقاي فرهنگ توليد و اســتفاده از
انرژيهاي تجديدپذير ،انجام برنامههاي آموزشي ،انجام خدمات
ي مصرف آب و انرژي و
مشاوره و اجراي پروژه در زمينه بهينهساز 
توليد انرژيهاي تجديدپذير در شــهرداري تهــران و برگزاري
كارگاهها و دورههاي آموزشي و ترويجي همكاري مشترك خواهند
داشت .در نهايت كميتهاي مشترك با حضور نمايندگان هر يك از
طرفين تشكيل ميشــود كه وظيفه تصميمگيري و نظارت بر
حسن اجراي تفاهمنامه را خواهد داشت.

يكي از جلسات شوراي شهر لندن پيش از شيوع كرونا.

روايتي از شهرهاي شاخص جهان

حاال اگر بخواهيم قدري از مدلها فاصله بگيريم و سراغ
آنچه در عمل ميگذرد ،برويم 4مولفه «انتخابات شهري
و نحوه شكلگيري شورا»« ،مسئوليت اعضاي شورا»،
«ميزان قدرت منتقل شــده از دولت مركزي به دولت
محلــي» و همچنين «نوع نظارت پارلمان شــهري بر
اقدامات هزينهاي و اجرايي شهردار» ،ميتواند معيارهاي
مناسبي براي مقايسه مديريت امور محلي در شهرهاي
شاخص جهان باشد؛ شــهرهايي كه به تصور بسياري،
شايد نشانيشان را بايد در اياالتمتحده آمريكا ،فرانسه،
انگليس يا ممالك اروپاي شمالي همچون سوئد جست.
بياييد از نخستين مولفه شروع كنيم؛ اينكه شوراها در
اين كشورها چگونهزاده ميشوند؟ انتخابات شوراهاي
شهر يا مجامع شــهري در نيويورك ،پاريس و لندن با
لحاظ «انتخاب نمايندگاني از همــه نواحي يا مناطق
شهري» از كانال شوراهاي محلي برگزار ميشود .اصل
پذيرش شــده در اين شــهرها براي نحوه شكلگيري
شوراهاي شهر آن است كه از يكسو« ،همه شهروندان
از نقاط مختلف محروم ،كمبرخوردار و مرفه شهر بايد در
شورا داراي نماينده باشــند» و از سوي ديگر« ،شوراي
شــهر تركيبي از اليههاي زيرين تشــكلهاي شهري
باشــد ».در نيويورك ،هر يك از  ۵۱ناحيه شهري ،يك
عضو در شوراي شــهر دارد و انتخابات شورا بر همين
مبنا برگزار ميشود .در لندن نيز انتخابات شورايشهر
دومرحلهاي برگزار ميشود؛ به اين معنا كه در مرحله
اول ،اعضاي شوراي شــهر مناطق انتخاب ميشوند و
در مرحله بعــد ،نفرات اول شــوراي مناطق بهصورت
مستقيم وارد شوراي شــهر مركزي ميشوند .در لندن
نيز «مجمع شهري لندن» با تركيب اعضاي شوراهاي
منطقهاي شكل ميگيرد .اســتراتژي «هرناحيه ،يك
نماينده» موجب شده است تا برنامهريزيهاي شهري
تماما براساس نارساييهاي شهر و مشكالت شهروندان
انجام شود و از تمركزگرايي در سياستگذاري و عرضه
امكانات پرهيز شود.
در كشــورهاي اروپاي شــمالي كه دمكراســي وزنه
ســنگينتري دارد ،اوضاع كمي متفاوت اســت .براي
نمونه ،در ســوئد 3ســطح حكومتي وجود دارد :ملي،
منطقهاي و محلي .سوئد به ٢١منطقه تقسيم ميشود
كه هركدام توسط شوراي استان اداره ميشوند .اعضاي
شوراي استان با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشوند.

همچنين در سطح محلي٢٩٠ ،شوراي شهر در سوئد
وجود دارد كه امور شهرها را مديريت ميكند .انتخابات
افراد در شوراي شــهر از طريق رأيگيري به احزاب و
همزمان با انتخابات مجلس برگزار ميشود .در استكهلم،
پايتخت ســوئد١٠١ ،نفر در شوراي شهر حضور دارند.
اعضا 2بار درماه تشكيل جلسه ميدهند و حضور عموم
مردم در جلســات آزاد است .شــورا ١٣نفر را از ميان
اكثريت و اقليت بهعنوان كميته اجرايي شهري انتخاب
ميكند تا مجري مصوبات آن باشند.
اما شايد عجيبترين انتخابات شوراها متعلق به نيوزيلند
باشد؛ كشوري توسعهيافته و با شاخص توسعه انساني
بسيار باال كه كودكان نيز در انتخاب اعضاي شوراهاي
شهر نقش دارند .براي نمونه ،در سال 2016كه دومين
دوره حضور كودكان در انتخابات بود١٢٧٣٠ ،كودك
١١تا ١٥ســال بهصورت الكترونيك رأي دادند .البته
گرچه محصول رأي ايــن كــودكان در نتيجه نهايي
انتخابات محلي محاســبه نخواهد شد ،اما مدارس اين
كشور بهصورت گسترده ،زمينه تمرين دمكراسي را براي
دانشآموزان فراهم ميآورند.
مسئلهاي به نام حكومت مركزي

در شهرهاي جهاني همچون لندن ،پاريس و نيويورك
دولتهاي محلي از قدرت ويژه و مناسب منتقل شده از
سوي حكومت مركزي برخوردار هستند و اين اختيار تام
را دارند كه براي بخشهاي مسكن ،حملونقل و تمامي
ادارات مستقر در شهر برنامهريزي و سياستگذاري كنند.
همچنين در كشــورهايي مانند تركيه ،شهرداريهاي
كالنشهرها با اختيارات ويژه نســبت به ساير شهرها،
مجري اخذ مالياتهاي مرتبط با امالك هستند و نيمي
از مالياتهاي شــهري كه از ســوي حكومت مركزي
دريافت ميشود را ساالنه در اختيار ميگيرند .در تركيه،
همچنين شوراي شهر در تصويب طرحها و لوايح شهري،
از مراجع استاني وابسته به دولت مركزي (استانداريها)
مستقل است؛ طوري كه زيرمجموعههاي دولت مركزي
حق لغو مصوبات شورا را ندارند و درصورت اختالفنظر،
بايد موضوع در مرجع ثالث رسيدگي شود .اما برخالف
تركيه يا كشــورهاي غربي ،داســتان دمكراســي در
كشورهاي حاشيه خليجفارس شــرايط متفاوتي دارد.
در اماراتمتحده عربي و شهر دوبي كه حاكم و حكومت
محلي وجود دارد و اداره شــهر ميان شاه و شاهزادهها

جلسات « پرسش از شهردار» در لندن

مكث

رئيس شوراي شهر تهران ديروز در حاشيه جلسه در مورد شركت در انتخابات رياستجمهوري گفت« :جبهه اصالحات
ايران معروف به نهاد اجماعساز هنوز به تصميم نهايي نرسيده و منتظريم بر اساس برنامههاي اعالمشده ،تصميم نهايي
گرفته و به كانديداها اعالم شود .هنوز تصميمي گرفته نشده و ثبتنام از ديروز شروع شده است ،بنابراين هنوز فرصت
هست كه بتوانيم بعد از همانديشي به تصميم نهايي برسيم ».محسن هاشمي رفسنجاني بار ديگر بر صحبتهاي گذشته
خود تأكيد كرد و گفت« :بارها گفتهام و يكبار ديگر هم تكرار ميكنم ،تا فشاري نباشد در انتخابات رياستجمهوري ثبتنام
نميكنم اما در صورت فراهمشدن شرايط و اگر درخواست شود حتما دريغ نميكنم و در انتخابات ثبتنام خواهم كرد».

اگر رد دمكراسي و همه ميوههاي حاصل
گزارش 2از آن را بگيريم و برويم و برويم ،بدون شك
به مختصاتي جز يونان باستان نخواهيم
رسيد؛ جايي كه اين مقوله مردمپسند نه فقط در سطح
حكمراني ملي ،كه در بستر محلي نيز جاري شد؛ زماني
كه نخبگان آتن گردهم آمدند و خرد جمعيشان اينگونه
حكم كرد كه نيكوترين شــيوه حل و فصل امورات اين
شهر ،حكمراني شورايي است .همين شد كه شوراهايي
با نام «بوله» را بنيان نهادند و انتخاب اعضايش را به مردم
سپردند .شرفالدين خراساني ،از برجستهترين استادان
فلســفه يوناني در ايران درباره اداره اين بولهها اينطور
مينويســد« :چگونگي اداره بوله اين بود كهســال به
بخشهايي شامل  ۳۵و  ۳۶و در سالهاي كبيسهدار ،به
 ۳۸و  ۳۹روز تقســيم شــده بود و طي هريــك از اين
بخشهاي سال ٥٠ ،نفر از نمايندگان برگزيده بولهها،
اداره كارهاي همگاني و سياســي را برعهده داشــتند.
شوراي خلق يا بوله ،هنگام تشكيل جلسههاي خود ،به
١٠بخش ،هريــك داراي ٥٠عضو ،يعنــي بنابر تعداد
بولهها و نمايندگان برگزيدهشده از آنها تقسيم ميشد.
اين  ١٠بخش پروتانايس ( )Prutaneisنام داشتند و
هريك از آنها پشتســر هــم بهمدت  ۳۵يــا ۳۶روز
سرپرستي جلســات بوله را برعهده داشــتند .اعضاي
شوراي خلق همچنين براي شركت در هريك از جلسات
آن پولي دريافت ميكردند و در جشنهاي ملي همگاني
جايگاه ويژه خود را داشتند و در مدت عضويت در بوله از
خدمت ارتشي نيز معاف بودند».
اما زماني كه تاريخ از يونان باستان در 500سال پيش
از ميالد مسيح عبور كرد و به قرون وسطي رسيد ،نقش
انتخاب مردم و حيطه عمل شهروندان تحديد شد؛ البته
نظام شورايي هرگز از بين نرفت و حتي در زمينههاي
محدود و خاص تقويت شد.
در آن زمان ،شــوراي نخبگان امور جامعه غيرمتمركز
اروپاي غربي را اداره ميكرد كه معروفترين آنها شوراي
شهر ونيز بود؛ درحاليكه قرون وسطي در آستانه غروب
بود ،ظهور شهرهاي مستقل و شوراهاي اصناف تأثيري
عظيــم و انكارناپذير در پيدايش نظام ســرمايهداري
برجاي گذاشت .شــهرهاي جديد تازه استقالليافته،
تماما داراي شوراي شــهر بودند و در برخي از شهرها
مجلس شهري يا مجمع عمومي سربرآورد و اداره شهر
را برعهده گرفت .اما وظيفه اصلي اين مجالس چه بود؟
تأمين امنيت .البته در شهرهايي كه اين نهاد شهري از
اقتدار بيشتري برخوردار بود ،مسئوليت قضاوت ،كنترل
قيمتها ،تعيين و اخذ ماليات هم به شرح مأموريت آنها
اضافه ميشد.
گذار از قرن وسطي و سايه انداختن نظام سرمايهداري
بر جهان غربي موجب شد تا شــوراها در قالب مفهوم
وسيعتري مطرح شوند و به شكل جدي ،جامعه مدني را
درگير خود سازند .در چنين شرايطي ،شوراها به قلمرو
جامعه مدني پيوستند تا شــهروندان تعلق بيشتري به
آنها يابند .پيدايش دولت ملــي ،بازتعريفي را در روند
شــكلگيري ،مأموريت و وظايف شوراهاي محلي رقم
زد تا در نظام ســرمايهداري ،اين شوراها در كشورهاي
مختلف بهصورت يكــي از اين 4قالب متولد شــوند:
.1مديريت فدرالي يــا غيرمتمركز(آلمان ،اســتراليا،
اياالتمتحده) :براســاس اين مــدل ،تمامي خدمات
شهري و امور اجرايي ،نظارتي و قانونگذاري مربوط به
آن در اختيار حكومتهاي محلي قرار دارد؛ .2مديريت
نامتمركز يا وحدتگرا يا مدل انگليســي (انگلستان،
اسكاتلند و بســياري از مستعمرات ســابق بريتانيا) و
ژاپن
مديريت نامتمركز يا وحدتگرا يا مدل ژاپني :در ِ
پساجنگ جهاني و مطابق با قانونگذاري جديد ،قدرت از
پايين به باال شكل گرفت و شوراهاي محلي با در اختيار
داشــتن كميســيونهاي اجرايي ،متولي امور شهرها
شدند؛ .3مدل مباشرتي فرانسوي :اين مدل كه از الگوي
كمونها و سيستم ناپلئوني گرفته شده است ،مهمترين
مدل پديد آمده اســت كه در آمريكاي التين ،آســيا و
آفريقا نيز رواج دارد .بر اين اســاس ،شــوراي منتخب
شهروندان و شهردار موظف به پاسخگويي به اين نهاد
محلي است؛ و .4مديريت شورايي يكپارچه :ابداعكننده
اين مدل اتحاد جماهير شــوروي بود كــه مطابق آن،
گونههاي مختلفي از شــوراها ،تمامي امور كشور را بر
عهده داشتند.

پاسخگويي شهردار به نهاد ناظر باالدست ،يك رويه متعارف ،منظم و پرفايده براي شهرهاي لندن ،نيويورك و
پاريس محسوب ميشود .تجربه دولت محلي لندن در اين زمينه نشان ميدهد كه مجمع لندن -شوراي مركزي-
۱۰بار در سال ،جلسات «پرسش از شهردار» را برگزار ميكند كه در اين جلسات ،اعضاي مجمع با مرور مصوبات
شوراهاي مناطق و تكاليف محولشده به شهردار ،كارنامه عملكردي شهرداري در بخشهاي مختلف را مورد
سؤال قرار ميدهند .اين رويه ،باعث شده شهردار لندن ،هر لحظه خود را ملزم به پاسخگويي در برابر تعهداتش
به پارلمان محلي و همينطور شهروندان بداند .البته در پايتخت انگليسيها ،بين «پاسخگويي منظم» شهردار به
شورا و شهروندان با «اتاق شيشهاي» مديريت شهري رابطه نانوشته ،اما معناداري وجود دارد .مطابق مقررات حاكم
بر پارلمان محلي لندن ،مجمع لندن حق برگزاري جلسه «غيرعلني» را ندارد و همه جلسات مجمع بايد با قابليت
مشاهده عمومي از سوي شهروندان برگزار شود .چنين مدلي از مديريت شهري ،سطح مشاركت شهروندان با
مجمع لندن براي برنامهريزي و ابالغ ماموريتهاي اجرايي به شهردار را به باالترين حد ممكن رسانده و به همين
نسبت ،پاسخگويي دائمي شهردار را تضمين كرده است.

انتقاد شورايعالي شهرسازي از كندي روند خروج
پادگانها از شهر
كندي روند خروج پادگانهــاي 77 ،06و64
شهرسازي ارتش از شــهرهاي تهران ،مشــهد و اروميه ،با
واكنش شورايعالي شهرسازي و معماري روبهرو
شــد .به گزارش همشهري ،در سومين نشســت شورايعالي
شهرسازي و معماري ايران كه بهطور ويدئوكنفرانس برگزار شد،
گزارش ميزان پيشــرفت مصوبات مربوط به انتقال پادگانها،
طرح موضعي ســاماندهي حريم شــهر چهارباغ در چارچوب
ضوابط حريم ،اصالح حريم شــهر كوهســار و الحــاق اراضي
۴۴۵هكتاري طرح اقدام ملي مسكن به محدوده شهر جديد پرند
بررسي شد .در اين نشســت گزارش ميزان پيشرفت مصوبات
شورايعالي شهرســازي و معماري مربوط به انتقال پادگانها
شامل پادگانهاي  ،۰۶لشگر  ۷۷مشهد و لشگر  ۶۴اروميه كه هر

يك مصوب سالهاي 97 ،99و  98بودهاند ،ارائه شد و با توجه به
عدم پيشرفت قابل قبول انتقال آنها پس از مصوبات مقرر شد
ظرف مدت 2ماه تعامل الزم درخصوص عملياتي شدن مصوبات
مربوطه توسط وزارت دفاع ،استانداران تهران ،خراسان رضوي و
آذربايجان غربي و شهرداران تهران ،مشهد و اروميه انجام و نتيجه
آن جهت تصميمگيري بعدي به شورايعالي منعكس شود .در
اين خصوص بر هدف اصلي مصوبات مذكور يعني ارتقاي كيفيت
فضاهاي شهري و اختصاص بخشــي از اين اراضي به فضاهاي
عمومي در اختيار مردم ،تأكيد شد .بديهي است در صورت عدم
تعامل در اجراي مصوبات ،تصميمگيري مبني بر تثبيت كاربري
شوراي عالي انجام

نظامي روي اراضي موصوف در جلســه آتي
خواهد شد.

تقسيم ميشود ،يك شوراي اجرايي به اداره شهر كمك
ميكند .اين افراد در دوبي بهعنوان كميته اجرايي دوبي
شناخته ميشوند .در ســال ٢٠٠٣محمدبن راشد آل
مكتوم ،امير دوبي دســتور داد بــراي اعمال وظايف او
و قدرتش كميتهاي تشكيل شــود .رئيس اين كميته،
وليعهد دوبي محمد حمدان بن محمد آلمكتوم معرفي
شد .تعيين و بهروزرساني برنامهريزيهاي شهر دوبي،
تعيين بودجه ساالنه ،حفظ امنيت و نظم در شهر ،تامين
امكانات شهري و پيشرفت اقتصادي ،اجتماعي شهر از
وظايف اين شوراست .اعضاي شورا در 5كميته مختلف
حضور دارند :كميته توســعه اقتصادي ،كميته امنيت
و عدالت ،كميته زيرســاخت و محيطزيست ،كميته
توسعه اجتماعي و كميته بهداشــت و ايمني .اعضاي
شــورا مانند انتخاب باالترين ردههاي سياسي امارات
متحده عربي بدون درنظر گرفتــن انتخابات و با حكم
حاكم شهر منصوب ميشوند .در دوبي شوراي اجرايي
شهر توسط حاكم دوبي مديريت ميشود و اعضاي آن
از ميان مقامات دولتي و توسط شخص حاكم منصوب
ميشوند .اين اعضا ممكن است در برخي مواقع از افراد
حقيقي انتخاب شــوند كه اين عده هم توسط شخص
حاكم تعيين ميشوند .درحاليكه در شهر دوبي ،نگاه
حاكميتي بر مقوله شــورا ســايه انداخته ،قطر در بين
كشورهاي عربي تنها كشوري است كه اعضاي شوراها
با رأي شــهروندان به پارلمانهاي شــهري ميروند.
نخســتين شــورا براي بار اول در اوايل دهه١٩٥٠در
قطر برگزار شد .در طول سالها سازوكار شورا در قطر
تغييرات زيادي كرده است؛ بهطوري كه ازسال١٩٩٩
اعضاي شورا در انتخابات و توسط مردم انتخاب ميشود.
نكته جالبتوجه اينكه شوراي شهر بهصورت متمركز
و مركزي برگزار ميشــود و اعضاي شورا در مورد تمام
شهرها و مناطق قطر ٢.٢ميليون نفري تصميمگيري
ميكنند .وظايف اين شوراي شــهر مركزي نظارت بر
اجراي قانون و تهيه برنامههاي مختلف براي توســعه
شهري و صنعتي ،زيرساخت و ساير سيستمهاي عمومي
است .نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي ،مالي و مديريت
اجرايي امور شهرداري از ديگر وظايف اين شوراست.
مسكو؛ تافته جدابافته

شوراي شهر و بهطوركلي سياست در مسكو با بسياري
از نقاط دنيا متفاوت است .در اين شهر ،شهردار با رأي
مستقيم مردم انتخاب ميشــود و از آنجايي كه مسكو
يكي از  3ايالت فدرالي روسيه است براي خود مجلس
و قوهمقننه دارد .درواقع حكومت فدرالي مسكو داراي
يك دوماست كه وظايف شوراي شهر را انجام ميدهد.
تمام قوانيني كه در دوماي مســكو تصويب ميشود،
الزماالجراست و تنها شــهردار و مقامات فدرال قادر به
وتوي آنها هســتند .انتخابات در اين مجلس براي يك
دوره 4ساله است كه بهصورت حزبي و مستقل برگزار
ميشود .دوماي مسكو ٤٥عضو دارد .آخرين انتخابات
دوما درســال ٢٠١9برگزار شد .موضوعاتي مانند امور
مالي ،مسكن ،ارتباطات ،بهداشت ،امنيت و حملونقل از
مهمترين موضوعات مورد بررسي در دوماي مسكوست.
در دوماي مســكو از ميان ٤٥صندلي١٨ ،صندلي در
اختيار زنان است.
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دلنوشته

سبا دادخواه

ب و زندگي با احساسات
كتا 
كتابها در البهالي صفحات سردشــان ،احساسات و
اشكها و شاديها و غمهاي ما را جا دادهاند.
وقتي قصــه «گردونــهدار پيــر» مكماهــون را در
«سووشون» سيمين دانشور ميخوانيم ،گويي لحظهاي
ِ
جهان ميايستد و غرق در لذت ميشويم از تصور ريش
بلند و ســفيد گردونهدار پير و پستوي آسماني و بچه
ستارههايي كه از نردبام آسمان پايين ميآيند و ستاره
بخت انسانها را بهخودشان ميسپارند.
وقتي در «كوري» ژوزهســاراماگو ،بندبند وجودمان
لبريز از ترس ميشود و اميد ،تنها عامل محركماست
براي خواندن و به پايانرســاندن كتاب و چه شيرين
و دلنشين اســت ،تحقق يكرؤيا در عمق كوريهاي
ممتد...
و باز هم عشق«...بلنديهاي بادگير» را به متروكهاي
ســرد و بيروح بدل ميكند و انســاني ســركش را،
مظلومانه و معصومانه در داغ عشقي ديرينه ميسوزاند
و به راستي ،چيست اين عشق كه به قول اميلي برونته،
هرگز نميميرد...؟
شايد هم بزرگ علوي بهتر از همه عشق را ميشناسد
كه آنگونه ،تصوير «چشمهايش» را توصيف ميكند و
قلب خواننده را از حرارت و گرمي آن عشــق ،به تپش
مياندازد...
و انتظار براي پــدر؛ پدري كه «زنــان كوچك» را در
كلبهاي تنها ميگذارد و دخترانش روز و شــب چشم
در راه دوختهاند .اما گاهي در عمقســياهيها ،نوري
ميدرخشد و داغ انتظار را سبكتر ميكند .به گمانم،
لوئيزا ميالكوت مفهوم انتظار را جور ديگري در ذهنمان
هك ميكند كه در سوز انتظار نبايد از زيستن غافل شد؛
چرا كه زندگي درازناي همين انتظارهاست.
و «دنياي سوفي» ديد جديدي از زندگي در اختيارمان
ميگذارد .در واقع خاصيت فلسفه اين است كه زندگي
را از زاويهاي شگفتانگيز بررسي ميكند .درست وقتي
كه يوســتين گوردر ميگويد« :بودن يا نبودن ،تمام
مسئله نيست .مسئله اين هم هست كه ما كيستيم؟»
افكارمان يكي پــس از ديگري نقش ميبندند و در هم
گره ميخورند چرا كه نميدانيم ،به راستي ما كيستيم؟
و هر كتاب ديگري ،با هر نويسنده و زباني ،عده زيادي
را مبهوت خود ميكند و بــا خواندن هر كتاب ،تكهاي
از روح عواطفمــان را در البــهالي صفحــات آن جا
ميگذاريم .پس تا زماني كه قلبمان ميتپد و بودنمان
معنا دارد ،كتــاب بخوانيم تا زندگي را با احساســات
بيشتري ،زندگي كنيم!
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گفت وگو با غالمحسین عمرانی ،شاعر ،پژوهشگر و استاد دانشگاه

«فطر» در آینه شعر و نثر فارسی
غالمحسین عمرانی ،از شاعران
فرشاد شیرزادی
خبرنگار
و پژوهشگرانی است که در حوزه
شعر کالسیک و معاصر به معنای واقعی کلمه غور کرده است.
کمتر مجموعه شعر و نثری است که میان اهل ادبیات ،زبانزد
باشد و او آنها را مطالعه نکرده باشد .سالها تدریس او در کسوت
استاد دانشگاه و مدرک تحصیلیاش ،دکتری عرفان اسالمی ،از
او مردی خودآموخته در شعر و پژوهش اسالمی ساخته است.
با او «فطر» را در آینه شعر و نثر کالسیک و معاصر بررسیای
اجمالی کردهایم.
«عید فطر» در آینه نثر کالســیک چگونه است؟
نثرنویسان پس از اسالم چقدر به این موضوع پرداختهاند؟

اجازه بدهیــد درباره خود واژه «فطر» اشــارهای کوتــاه کنم .اگر
بخواهیم آن را در فرهنگ فارســی -عربی یا عربی -فارسی معنی
کنیم ،درست به معنی گشودن روزه اســت .از همین واژه استفاده
میکنیم و واژه دیگري داریم که در ماه مبارک رمضان با آن بیشتر
ســر و کار داشــتهایم .منظورم افطار یا افطار کردن است .این هم
به معنی گشــودن ،باز کردن یا شکستن روزه اســت .از این  2واژه
2برداشت ميتوان داشت .یعنی اشــخاص روزه دارند و روزه را باز
میکنند .حاال عید فطر داریم که معادل فارســی «عید» میشود
«جشــن» که ما پایان ماه روزه را جشــن میگیریم که خود روزه
و گشــایش روزه فلســفهای دارد که در عالم شــریعت باید به آن
پرداخت .ما فراوان در مورد روزه و عید فطر یا افطار در نثر فارســی
نمونههای منحصر بهفرد ســراغ داریم که نثرنویســان مختلف در
آنباره نوشتهاند.
میتوانید کوتاه اشاره کنید؟

از «کشــف المحجوب» هجویری که یک کتاب عرفانی
اســت تا دوره معاصــر در زمینه نثــر -منظورم جز
داستاننویســی معاصر اســت -فراوان آثار مختلف
نگاشته شــده .و همینطور در «کلیله و دمنه» که در
باب روزه و روزهگشایی به تمثیل سخن گفته میشود.
در نثر فارســی از قرون ســوم،چهارم ،پنجم و ششم و
وقتی به دوره صفویه میرسیم ،یعنی قرون دهم
و یازدهم ،بیشتر این اشارات دیده میشود.
دوره صفویه نیز مهد مذهب اســت و
دوره ،دوره شریعت است .سخن گفتن
درباره این هر دو همانطور که گفتم
در شریعت مطرح است .البته برخی
از شاعران و نثرنویسان به این موضوع
پرداختهاند و برخی هم نپرداختهاند

و صد البته عمدی هم در کار نبوده.

مهمترین شاعران چه کسانی بودهاند که درباره فطر
شعر سرودهاند؟

از میان مهمترین شاعران از کســایی و رودکی اگر بخواهیم شروع
کنیم ،به لحاظ تتبع در شعر فارسی ميتوان گفت که ،اغلب شاعران
درباره روزه و گشودن روزه شــعر دارند .از منوچهری و فرخی که
بگذریم وارد فضای عرفانی شعر فارسی میشویم که در آن ،بیشتر به
موضوع عرفان و معنویت پرداخته شده است .این جریان از سنایی
آغاز میشود .اگر «حدیقه» سنایی را پیشرویمان قرا ر دهیم ،چون
کتابی سراسر عرفانی است ،درباره روزه مطالب فراوانی در آن یافت
میشود.
به اوج ادبیات عرفانی یعنی ســنایی اشاره کردید.
مولوی و سعدی اگر بخواهیم مغفول نمانند چه؟ آنها چگونه از
فطر و به قول شما گشودن روزه نقل کردهاند؟

سنایی را سرسلسله شاعران عرفانی گرفتیم .پشت سر آن حتماً از
عطار نیشابوری و مولوی باید نام ببریم که درباره روزه به وفور شعر
گفتهاند .عطار در سراسر منظومههای عرفان خود درباره روزه سخن
گفته .در «منطقالطیر»« ،مصیبتنامــه» و «اخالقنامه» به وفور
شعر دارد .موالنا از پی سنایی و عطار آمده است .خودش میگوید
من از پی سنایی و عطار آمدهام .مثنوی معنوی موالنا دریایی است از
همین مفاهیم معنوی و عرفانی .اتفاقاً آنها روزه را به معنای عرفانی
آوردهاند و فطر را هم به معنی عرفانی نقــل کردهاند .موالنا ،عطار،
سنایی و سعدی در حقیقت به پاالیش روان آدمی به سبب این روزه و
فطر ميپردازند .آنها معتقدند که گوهر آدمی با روزه پاالیش میشود
و این پاالیش را پس از ماه روزه جشن میگیرند برای اینکه انسان
آمرزیده و قرین رحمت الهی قرار گیرد و این آمرزیده شــدن
و قرین رحمت الهی قرار گرفتن برای زندگان ،با جشن
امکانپذیر اســت و اتفاقا در آن خبری از سوگ و غم
نیست .چرا که با مرثیه و غم روح آدمی پاالیش نمییابد.
سرودهاید.

خودتان هم درباره عيد فطر شــعری

بله .یک مثنوی عرفانی بلند باال دارم که در آنجا فقط 23
بیت را منحصرا ً درباره فطر و افطار سرودهام.
شاعران معاصر چطور؟ آنها هم
درباره فطر شعر دارند؟

پس از انقالب اســامی ،بیشتر شاعران
به مباحث عاشــورایی و شــعر علوی
پرداختهاند.
اگــر بخــــــواهید
آسیبشناسی کنید ،چرایی مغفول

تازههاي نشر

ماندن این موضوع به ویژه پس از انقالب چیست؟

برای اینکه ما درگیر دو موضوع مهم انقالب و دفاع مقدس بودیم،
کمتر شاعری به موضوع فطر اشاره کرده است .سنگرنشینان یا همان
رزمندگان تا جایی که من اطالع دارم و دیده بودم ،اغلبشان حتی
روزهدار هم بودند .روزهداری مفهومی عرفانی هم دارد که یک نوع
امساک و نه تنها از خوردن و آشامیدن است .از این واژهها در ادبیات
عرفانی ما به وفور مفهومسازی شده است .بنابراین شاید اشتغال و
تمایل ذهنی و زبانی اکثریت مردم و به تبع آن شــاعران ،در دهه
نخست انقالب و سپس دهه  70به مفاهیم واقعگرایانه و رئالیستی،
تنها دلیل موجه موجود روی کاغذ باشد .به همین دلیل این مباحث
کمتر دیده شــد ،اما محمود شاهرخی ،حمید ســبزواری ،مشفق
کاشانی و حسین آهی بر این مفاهیم در شعر معاصر صحه گذاشتند.
حسین آهی هم شاعری بود که شعرش را پنهان ميکرد اما امروز در
سلک همین شاعران میگنجد.
با نثر کالســیک گفتوگویمان را آغــاز کردیم.
میخواهم با شعر کالسیک به پایان برسانم .درباره نگاه حضرت
لسانالغیب ،حافظ ،گل سرسبد شــاعران ایران درباره فطر
بگوييد.

مغفول نماند که سعدی هم در غزلیاتش میگوید« :بازآ که در فراق
تو چشــم امیدوار /چون گوش روزهدار بر اهلل اکبر اســت» .به گل
سرسبد شاعران جهان به قول احمد شاملو اگر بپردازیم ،میرسیم
به حافظ که هیچ مفهوم معنوی از نظرش دور نیست .یکی از همین
مفاهیم معنوی روزهدار بودن و روزه گشودن است .حافظ اتفاقا غزلی
دارد که تماماً درباره روزه و فطر و جشن گرفتن است و منظورش در
آنجا از عید ،فطر است و نه نوروز .مطلع این غزل چنین است« :روزه
یکسو شد و عید آمد و دلها برخاست /می ز خمخانه به جوش آمد و
میباید خواست» .بعضیها میخوانند «می باید خواست» و برخی
دیگر «میباید خواست» که هر دو قرائت درست است .روزه یکسو
شد یعنی ماه روزه به یکباره رفت و به پایان رسید .یکسو شدن فعل
مرکب است« .عید آمد» یعنی عید فطر آمد .دلها برخاست یعنی
دلها به شوق آمد .پس برداشت میشــود که وقتی ماه روزه تمام
ميشود ،جشن میگیرند و عبادت کنندگان به شوق میآیند.
به مفهوم بیت بعدی هم کــه ميگوید «نوبه زهد
فروشان گرانجان بگذشت /وقت رندی و طرب کردن رندان
پیداست» اشارهای کوتاه کنید.

حافظ در واقع لبه تیغ کالمش بیشــتر متوجه زهدفروشان است.
منظورش از زهدفروشان منفی است .کســانی که ظاهر نمایی یا
ریاکاری میکننــد .او میگوید دوره این آدمها تمام شــد .منظور
از گرانجان بودن هم ســنگینی کردن آن اســت .این عبارت نیز
ضد سبکروحی و سبکباری اســت .روح انسان باید سبکبار باشد.
زهدفروشان به تعبیر حافظ روحشان سنگین است .در حقیقت او
هم مانند عطار و سعدی و موالنا و ســنایی معتقد است که در عید
فطر ،آدمی به پاالیش روان خود پرداخته و باید شاد و شادمان باشد
و این شادی را با دیگران تقسیم کند .این شعر در حقیقت جنبهای
اجتماعی نیز دارد .بسیاری از ابیات حافظ جنبه اجتماعی دارد و خود
روزه و فلسفه «فطر» هم جنبه اجتماعی دارد.

ي ماه اوت
توپها 

«توپهايماه اوت» درباره نخســتينماه
جنگ جهانــي اول اســت كــه در اوت
1914آغاز شد و  4سال ادامه يافت .باربارا
تاكمن ،نويسنده اين اثر به غايت خواندني
در اين كتاب جزئيات دقيق و رويدادها و
تصميمهايي را شرح داده است كه به جنگ
انجاميدنــد .او همچنين در سرگذشــت
و انديشــه مرداني كه جنگ را رقم زدند
تأمل كرده و آنچه را که در كابينهها ،ســتادها و جبههها
ميگذشــت روايت كرده اســت .باربارا تاكمــن در 1963براي
توپهايماه اوت جايزه پوليتزر را دريافت كرد .اين كتاب حتي
با استقبال كساني مواجه شد كه عالقه چنداني به خواندن تاريخ
نداشــتند .جان اف .كندي ،رئيسجمهوري پيشين آمريكا ،به
همكارانش توصيه ميكرد توپهايماه اوت را بخوانند.
تاكمــن ســالها رياســت «انجمن مورخــان آمريــكا» و نيز
«فرهنگســتان هنر و ادبيات آمريكا» را بهعهده داشت .او دو بار
برند ه جايز ه پوليتزر شد؛ يكبار براي كتاب توپهايماه اوت و بار
ديگر براي كتاب«استيلول و تجربه آمريكا در چين» .همچنين در
طول زندگي 11كتاب نوشت كه همه آنها در زمينه تاريخ بودند.
محمد قائد ،نويســنده ،مترجم و روزنامهنگار شناخته شده اين
كتاب 544صفحهاي را به فارسي برگردانده است .نشر ماهي اين
كتاب خواندني را به بهاي 110هزار تومان منتشر كرده است.

ُمردن

« ُمردن» نوشته «آرتور شنيتسلر» با ترجمه
علياصغر حداد را نشــر ماهي منتشر كرده
است .در اين كتاب زوجي جوان به نامهاي
ماري و فليكس در عصر يك روز بهاري ماه
مــه  ،1890در پارك همديگــر را مالقات
ميكنند .حين قدم زدن در باغ رستوران،
فليكس به ماري ميگويد كــه به بيماري
العالجي مبتال شده است و يك سال بيشتر
فرصت زنده ماندن ندارد و دارد ميميرد .ماري نامطمئن و ناباورانه
تصميم ميگيرد كه تا پايان در كنار او باشد .در اين مدت ما شاهد
نوساناتي در رابطه و ذهنيات هر دو هستيم .فليكس درون خود اميد
مرموزي احساس ميكند و...
او ميخواهد بــا ماري بمانــد و بهگونهاي عشقشــان را جاودانه
نگاهدارد .مردن جزو نخســتين آثار روانشناسانه است و ايدههايي
شگفتانگيز در اين حوزه در خود دارد .نثر آرتور شنيتسلر شاعرانه
و هوشمندانه است و جزئيات در آن حياتياند و هيچ كلمهاي هدر
نميرود.
نشر ماهي اين كتاب 147صفحهاي را با شمارگان هزار و 500نسخه
به بهاي 15هزار تومان براي چهارمين بار منتشر كرده است.
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خبرهای کوتاه
  وقوع رگبار در  ۲۰استان كشور

  آغاز عمليات انتقال آب به درياچه بختگان

عمليات انتقال آب به درياچه بختگان براي نجات فالمينگوها آغاز
شد .به گزارش ايرنا ،حميد ظهرابي ،مديركل حفاظت محيطزيست
فارس درباره روند خشكســالي درياچه بختــگان كه نگرانيهايي
را درباره مرگ جوجههاي فالمينگو ايجــاد كرده ،گفت :بنا بر نظر
گروههاي مشــاور و متخصص از دانشگاه شــيراز و صاحبنظران،
انتقال آب به محل زادآوري اين پرنده آغاز شده و جابهجايي جوجهها
در دستور كار است .براساس گفتههاي وي ،مطالعات جوجهآوري
فالمينگوها توسط دانشگاه شيراز انجام شده است .در اين زمينه با
تشكيل تيم مشاورهاي احياي فالمينگو متشكل از متخصصان اين
گونه از سراسر كشور و با تهيه برنامههاي مداخالت انساني با هدف
كنترل پيامدهاي خشكي تاالب بر زادآوري فالمينگوها از ابتداي
ســالجاري موضوع خشــكي بختگان و احتمال آسيب به جوجه
فالمينگوها مورد پايش و بررسي قرار گرفته است .همچنين با حفر
چاهك در نزديكي محل تجمع جوجهها و انتقال آب چاهكها به
سطح زمين با استفاده از لوله انتظار ميرود با اجراي اين برنامهها
تلفات جوجه فالمينگوها به حداقل ممكن برسد.

  كوير يزد ،منشأ بروز ريزگردهاي كرمان

بروز ريزگردها با منشــأ كوير يزد طي سالهاي اخير بارها شمال
اســتان كرمان را متأثر كرده است .مريم ســاجقه ،كارشناس
هواشناسي اســتان كرمان در اينباره به مهر گفت :ريزگردهاي
روزهاي اخير كرمان ،زرند و راور ناشــي از بروز تندباد در شمال
اســتان كرمان و از اســتان يزد بود .البته اين نخستينبار نيست
كه كرمان از اين كوير متأثر ميشود .او با اعالم اينكه هنوز وزش
بادهاي  ۱۲۰روزه سيستان و بلوچستان شروع نشده است ،گفت :با
شروع وزش اين بادها شرق و جنوب شرق استان نيز متأثر ميشود
كه موجب بروز مكرر توفان شن و ريزگرد خواهد شد.

اجرای قانونی حقابه
زیست محیطی زمان بر است
معاون محيط دريايي سازمان حفاظت محيطزيست :مدیریت تاالبها
به محیط زیست رسید و مدیریت بستر رودخانه ها به وزارت نیرو
زهرا رفيعي

خبرنگار

ميزان بارندگيهاي امسال نســبت به بارشهاي
مشــابه در درازمدت38 ،درصد و نســبت به سال
گذشــته 53درصد كاهش يافته است .چشمانداز
پيشرو تا پايان ســال آبي در مهرمــاه ،بهگونهاي
است كه انتظار افزايش چشــمگير بارشها را نيز
نميتوان داشت .بيشترين خسارت ناشي از كاهش
بارش را محيطزيســت خواهد ديد؛ در قانوني كه
2سال پيش تصويب و به صراحت اعالم شد .پس از
شرب ،حقابههاي زيستي در اولويت دوم قرار دارد،
با اين حال برخی دســتگاهها به مصوبات 10سال
پيش عمل ميكند و حقابهبــران قديمي در بخش
كشاورزي و صنعت نسبت به محيطزيست اولويت
بيشتري يافتهاند.
در ســالهاي پرباران تحقق نســبي حقابهها كار
آساني است ،ولي در سالجاري كه پيشبينيها بر
خشكسالي تأكيد دارد ،اجراي قوانين و مصوبات به
محك گذاشته ميشود .تا اينجاي كار ،از 11ميليارد
مترمكعب حداقل حقابههاي زيستي بخش چنداني
نصيب تاالبها نشده اســت؛ بهطورمثال درياچه
اروميه كه بايد با هر ميزان بارش ساالنه44 ،درصد از
بارش نصيبش ميشد ،امسال تاكنون فقط 25درصد
بهدســت آورده يا بختگان كه حداقــل حقابهاش
300ميليون مترمكعب اســت ،فقــط 55ميليون
مترمكعب حقابه گرفتهاست.
احمدرضا الهيجانزاده ،معــاون محيط دريايي و
امور تاالبهاي سازمان حفاظت محيطزيست ،در
نشســت خبري صبح ديروز خود در پاسخ به سؤال
همشــهري درباره حقابه تاالبهايي كه ســازمان
حفاظت محيطزيست آنرا تعيين و از سوي وزارت
نيرو تامين ميشود ،ولي بهدليل خشكسالي امكان
تخصيص حقابه وجود ندارد ،ميگويد :امســال از
50.5ميليارد مترمكعب حجم سدهاي كشور فقط
58درصد پر شده است و با توجه به اينكه فصل گرما
امسال زودتر شروع شده است ،با كاهش منابع آبي

روبهرو هستيم .تا پيش از تصويب قانون حفاظت از
تاالبها در مجلس در ســال 96و آييننامه آن در
ســال  ،97هيچ جايگاه قانوني براي حقابه تاالبها
نداشــتيم و هرچه بود چانهزني با وزارت نيرو بود.
همزمان با فراينــد مطالعاتي تعييــن حقابهها در
كارگروه سازگاري با كمآبي هر اســتان ،حقابهها
با 3سناريوي خشكســالي ،بارش نرمال و ترسالي
تعيين شــد و در نوبــت تصويب در دولت اســت.
11ميليــارد مترمكعب بهعنــوان حداقل حقابهها
پيشبيني شده است .در ســال آبي گذشته تقريبا
اين حقابهها تامين شــد و در سال آبي جديد كه با
كاهش بارش مواجهيم ،حقابهها تامين نشده است و
ما براي تامين حداقلها تالش ميكنيم .البته هنوز
با وزارت نيرو و شركتهاي آب منطقهاي به نتيجه
نرسيدهايم.
برداشت غیرقانونی از حقابه تاالب ها

به اعتقاد او از آنجا كه حقابههاي كشاورزي و صنعت
قدمت چند ده ســاله دارد و حقابه تاالبها ،تازه از
سال گذشته قانونمند شده ،اجراي مصوبات نيازمند
زمان اســت .احمدرضا الهيجــانزاده ميگويد:
منبع آب تعداد زيادي از تاالبهاي كشــور بهويژه
در مناطق كويري مانند هورالعظيم بارشهاســت.
برخي از تاالبها مانند بختــگان يا گاوخوني نيز با
پاياب رودخانهها 200تا 300كيلومتر فاصله دارند
و تماما از اراضي كشاورزي عبور ميكنند .متأسفانه
در اين مسير كشــاورزان آب را برداشت ميكنند و

عكس :همشهري /علی الفهداوی

سازمان هواشناســي درباره وقوع رگبار و رعد و برق در  ۲۰استان
هشدار زردرنگ صادر كرد .به گزارش همشهري ،در اين هشدار آمده
است :وقوع رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد شديد موقتي با
احتمال تگرگ امروز (۲2ارديبهشتماه) براي استانهاي كردستان،
كرمانشاه ،زنجان ،همدان ،قزوين ،قم ،اصفهان و ارتفاعات و دامنه
در استانهاي چهارمحال و بختياري ،شمال فارس و شمال سمنان
پيشبيني ميشود .حاكميت اين شــرايط جوي فردا (پنجشنبه
 ۲۳ارديبهشتماه) در اســتانهاي كرمانشاه ،كردستان ،اصفهان،
همدان ،آذربايجان شرقي ،زنجان ،مركزي ،قزوين ،تهران ،البرز ،قم
و ارتفاعات و دامنه استانهاي ســمنان ،آذربايجانغربي ،اردبيل و
چهارمحال و بختياري و (جمعه ۲۴ارديبهشت) در استانهاي البرز،
تهران ،قزوين ،قم ،مركزي ،اصفهان و ارتفاعات و دامنه استانهاي
سمنان ،مازندران ،لرستان و همدان دور از انتظار نيست .از مخاطرات
چنين شرايط آب و هوايي آسيب رسيدن به محصوالت كشاورزي و
اصابت صاعقه به دامهاست.

زيستبوم
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در نهايت حقابه تاالب بهطور كامل به آن نميرسد.
براي جلوگيري از اين اتفاق بــا وزارت نيرو توافق
كردهايم كه به محض اتمــام بارشها در بهمنماه،
آب به ســمت تاالب رها شــود تا اين آب توســط
كشاورزان برداشت نشود ،اما هماكنون كشاورزان
بهصورت شــبانه و غيرقانوني براي محصولشان كه
50درصد رشد داشته از ســهم تاالب آب برداشت
ميكننــد55 .ميليون مترمكعبي كــه به بختگان
رســيد ،بالفاصله پس از بــارش در فصلي بود كه
كشــاورزان از آن اســتفاده نميكنند .چه بسا اگر
در بهمن اين كار را نميكرديم ،همين هم به پهنه
تاالب نميرسيد.
طرح جامع زاینده رود

تا جايي كه اطالع داريم موضوع واگذاري
تاالبها به وزارت نيرو منتفي شده است؛
به هر حال تا زمانيكه بهصورت رسمي
اين موضوع به ما و ســاير دستگاههاي
ذيربط ابالغ نشود ،نميتوانيم اظهارنظر
نهايي كنيم

طرح جامع مديريت تاالب گاوخوني تهيه شــده و
بهتصويب شوراي برنامهريزي استان اصفهان رسيده
است .بر اين اساس ،طرح احيا و نجات اين دو حوضه
آبي به دســتور رياستجمهوري از ســال گذشته
در دســتور كار قرار گرفته اســت .بهگفته معاون
محيطزيست دريايي سازمان حفاظت محيطزيست،
محوريت اجراي طــرح جامع زاينــدهرود و تاالب
گاوخوني برعهده وزارت نيروســت ،اما ســازمان
حفاظت محيطزيست نيز در اين امر مشاركت دارد.

افغانستان ،هيرمند را منحرف ميكند

چندي پيش راهاندازي سد كمال خان در افغانستان
با ظرفيت اسمي 50ميليون مترمكعب براي تامين
حقابه ايران نگرانيهايي را ايجاد كرد ،اما حجم اين
سد كه افغانها به آن بند ميگويند ،نسبت به آورد
ســاالنه رودخانه هيرمند اساسا قابل توجه نيست.
آنچه بر روابط 2كشور و حقابه تاالبهاي هامونها
سايه افكنده ،منحرف كردن مسير رودخانه درون
كشور افغانســتان اســت .معاون دريايي سازمان
حفاظت محيطزيست در اينباره گفت :در آيندهاي
نزديك هيأتي از افغانستان براي برگزاري جلساتی
درباره حقابه هیرمند به ايران خواهند آمد .وزارت
امور خارجه موضــوع را پيگيري و اطالعرســاني
ميكند .شناســايي پهنههايي كه امــكان ايجاد
تاسيســات آبشــيرينكن در آنها وجود دارد و
تهيه اطلس دريايي خليجفارس و درياي عمان از
اقداماتي است كه ســازمان حفاظت محيطزيست
در ســال گذشــته انجام داده اســت .احمدرضا
الهيجانزاده در پاســخ به سؤال همشهري درباره
پايشها در خليجفــارس ميگويد :ايــن پروژه را
پژوهشگاه ملي اقيانوسشناسي و علوم جوي انجام
خواهد داد .براساس قرارداد منعقد شده مقرر شد،
سالي 2بار يك كشــتي از عمان تا اروند در آبادان

بهطور گســترده نمونهبرداري انجام دهد .بر اين
اســاس ،پايش جامع از آب و رسوبات دريا صورت
ميگيرد .چنين پايش گســتردهاي در ۱۵ســال
گذشته صورت نگرفته است.
واگذاري تاالبها به وزارت نيرو منتفي است

او درباره ماجــراي مالكيت وزارت نيــرو بر تاالب
انزلي و بســتر رودخانهها نيز ميگويــد :معاونت
حقوقي رياســتجمهوري پيگير موضوع واگذاري
تاالبها به وزارت نيروست .تا جايي كه اطالع داريم
موضوع واگذاري تاالبها به وزارت نيرو منتفي شده
اســت؛ به هر حال تا زمانيكه بهصورت رسمي اين
موضوع به ما و ساير دستگاههاي ذيربط ابالغ نشود،
نميتوانيم اظهارنظر نهايي كنيم .در مورد مالكيت
بستر رودخانهها نيز بايد بگويم كه سازمان حفاظت
محيطزيست اساســا در مورد بستر رودخانههايي
كه در مناطق چهارگانه قرار دارد ،مســئوليت دارد
و مابقي رودها براساس قانون به نمايندگي از دولت
بر عهده وزارت نيروست .تخريبهاي فراگيري كه
در ســيلهاي اخير ايجاد شده ،نمايندگان مجلس
را به فكر اصــاح قانون انداخته تا باالخره كســي
پاسخگوي ساختوســاز غيرمجاز در حريم و بستر
رودخانهها باشد.
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اعتراض دانشجويان به گروكشي شهريهها

خبر

در حالي كه برخي از دانشجويان دانشگاههاي آزاد و پيام نور نسبت به اجبار مسئوالن دانشگاه به پرداخت
شهريهها براي تحصيل در ادامه ترم اعتراض دارند؛ مسئوالن اين دانشگاهها موضوع را رد ميكنند

نيما شايان
خبرنگار

رفتار اجبارگونه چند واحد دانشگاهي
گزارش دانشــگاه آزاد براي تســويه شــهريه
دانشــجويان بدهكار در وســط ترم و
همچنين آنچه از ســوي دانشــجويان تحت عنوان
افزايش شهريه متغير دانشگاه پيامنور نسبت به آغاز
ترم عنوان ميشود ،باعث اعتراض دانشجويان شده و
مطالبه آنها براي تعديل شهريهها در دوران آموزش
مجازي را دوباره زنده كرده است.
ماجرا از اين قرار بود كه واحد تهران مركزي دانشگاه
آزاد و واحد الكترونيك اين دانشــگاه هفته گذشته
به دانشجويان بدهكار اجازه نميدادند تا در دورهها
و كالسهايي كه بهصورت آنالين برگزار ميشــوند،
شركت كنند؛ بهطوري كه دانشجويان بدهكار هنگام
ورود به اين ســامانه با اين پيام مواجه ميشــدند:
«دانشجوي گرامي ،براساس تصميم اتخاذ شده واحد
دانشگاهي ،لطفا قبل از شــركت در كالس مجازي،
نســبت به پرداخت بدهي شــهريه از طريق سامانه
آموزشيار اقدام فرماييد .بديهي اســت پس از واريز
بدهي ،ظرف مدت 24ســاعت دسترســي شما به
ســامانه فعال ميشــود ».در پي اين اقدام ،تعدادي

از دانشــجويان در شــبكههاي اجتماعي با هشتگ
«نه_به_واريز_شهريه_ زوري» به اين روند اعتراض
كرده و اجبار اينچنيني براي پرداخت شــهريه در
وســط ترم را در حالي نقد كردند كه همچون سال
گذشــته ،مطالبه كاهش شــهريه در دوره آموزش
غيرحضوري را دوباره تكرار ميكردند.
رسول– م ،دانشجوي واحد تهران مركزي دانشگاه آزاد
ميگويد« :به جاي اينكه در اين وضعيت اقتصادي كه
حتي دانشجويان كارهاي نيمهوقت خود را از دست
دادهاند ،كمك حالمان باشند ،ما را تحت فشار بيشتر
گذاشتهاند كه االن بقيه شهريه را تسويه كنيد؛ آن هم
به زور .درحاليكه طبق روال ،ميتوانيم براي شركت
در امتحانات شــهريه را بپردازيم .تازه حاال نسبت به
موقعي كه آموزش حضوري بود ،شــهريهها بيشتر
هم شده؛ درحاليكه كيفيت سايت و حتي كالسها
بهشدت ضعيف است».
زهرا– س ،دانشجوي ديگر دانشگاه آزاد نيز در تماس
با همشهري عنوان كرد« :دانشگاه آزاد هنوز يكماه و
نيم مانده به امتحانات ،دانشجويان را براي شركت در
كالسهاي آنالين محدود كرده اســت؛ يعني تا كل
شهريه را نپردازند ،امكان شركت در كالسها را ندارند.
حاال بماند كه با وجود مجازي بودن كالسها ،شهريه
را هم افزايش دادند .رئيس دانشگاه در رسانهها قول

داده بود كه موضوع كاهش شهريه واحدهاي نظري
در اين ترمهاي مجازي را بررسي ميكنند ،اما هيچ
اتفاقي نيفتاد».
دانشجويان دانشگاه پيامنور هم ميگويند كه همين
اتفاق به شكل ديگري براي آنها افتاده و تقريبا همه
واحدهاي دانشــگاهي پيامنور ،شــهريه متغير را در
اواسط ترم افزايش داده و دسترسي به برنامه امتحاني
را منوط به پرداخت اين مبلغ كردهاند .تارا  -پ ،يكي
از دانشجويان كارشناسيارشد رشته مديريت در يكي
از واحدهاي دانشــگاهي پيامنور تهران در اينباره به
همشــهري توضيح داد« :در ابتداي ترم جديد وقتي
شهريه ثابت را پرداخت كرديم ،لينك پرداخت شهريه
متغير بسته بود .پرسوجو كرديم و گفتند كه سايت
در حال بازسازي است و به محض اينكه درست شد،
خبر ميدهيم .تقريبــا 10روز پيش لينك پرداخت
شــهريه متغير را منتشــر كردند؛ درحاليكه 3برابر
شــده بود .مبلغي كه ابتداي ترم براي 4درس براي
من 900هزار تومان ثبت شده بود ،حاال به 2ميليون
و 700هزار تومان رسيده است .بقيه دانشجويان هم
چنين وضعيتي داشتند و همه متعجب و سرگردان
كه چرا اين اتفاق رخ داده است» محمد  -الف ،ديگر
دانشجوي كارشناسي دانشگاه پيامنور در اينباره به
همشهري گفت« :شــهريههاي متغير را بدون هيچ

هيچ دانشجوي پيامنوري بهدليل بدهي شهريه از شركت در امتحانات محروم نميشود

توضيحي اضافه كردند؛ درحاليكه كيفيت كالسها
ضعيف شده و ساعت تدريس كاهش پيدا كرده است.
برخي از استادان مطالب درسي را با شرايط تدريس
مجازي منطبق نكردهاند و آخر خالقيتشــان اين
اســت كه از روي كتاب عكس ميگيرند و در كالس
ميگذارند .مديران گروه كمتــر نظارتي بر كيفيت
كالسها دارند ،اما دانشــگاه شــهريهها را تا 3برابر
افزايش داده است».
«حبيب  -س» از دانشجويان دانشگاه پيامنور است
كه بهعلت افزايش ناگهاني شهريه متغير در وسط ترم
انصراف از تحصيل داده است .او ميگويد كه خيلي از
دانشــجويان مثل او انصراف دادهاند؛ «توان پرداخت
شهريه را نداريم .اگر ميخواستيم 4ميليون شهريه
بدهيم ،دانشــگاه آزاد ثبتنام ميكرديم .بدتر اينكه
زمان امتحانــات را از اول تير به اول خــرداد به بهانه
برگــزاري انتخابات رياســتجمهوري تغيير دادند

و گفتند تا شــهريه را نپردازيد ،اجازه دسترســي به
برنامــه امتحاني را نميدهيــم ».او ميگويد« :اكثر
كالسها از 25فروردين شــروع شد و اول خرداد هم
كه زمان برگزاري امتحانات اعالم شده ،چرا بايد بابت
يكماهونيم كالس چند ميليون شــهريه بپردازيم؟
چرا وزارت علوم هيچ نظارتي بر فعاليت دانشگاههاي
پولي ندارد و كيفيت آموزش و شهريه آنها را ارزيابي
نميكند؟» دانشجويان دانشگاه پيامنور در يك سامانه
اينترنتي ،نامهاي طراحي و اعتراضهاي خود را ثبت
كرده و با بيش از 5هزار امضا براي مسئوالن دانشگاه
پيامنور فرســتادهاند ،اما هنوز به آنها پاســخي داده
نشده است .اين دانشجو ميگويد« :فرصت اعتراض
از مجاري قانوني را با جلو انداختن زمان امتحانات از
دانشجويان گرفتند .خيليها از ترس اينكه از دريافت
برنامه امتحاني و شركت در امتحانات محروم شوند،
مجبور شدند كه شهريه اضافي را بپردازند».

تعيين شهريه واحدهاي دانشگاهي به استانها سپرده شد

مكث

مكث

اميرحسين بهروز ،مديركل روابطعمومي دانشگاه پيامنور در گفتوگو با همشهري در واكنش به اظهارات دانشجويان پيامنور درباره افزايش
شهريه متغير در وسط ترم جاري ،گفت« :هيچگونه تغيير شهريه و افزايش شهريهاي در نيمسالجاري در دانشگاه پيامنور نداشتهايم ».بهروز
افزود« :اين دانشجويان معترض ،پذيرفتهشده مقطع كارشناسيارشد فراگير پيامنور هستند كه نيمسال دوم امسال به جمع خانواده پيامنور
اضافه شدهاند .براساس مدل آزمون فراگير و طبق آنچه در دفترچه سازمان سنجش آموزش كشور قيد شده است ،دانشجوياني كه تحصيل در
مدل فراگير را انتخاب ميكنند ،خودشان دروس ترم اول دانشپذيري كارشناسيارشد را مطالعه و در آزمون فراگير شركت ميكنند؛ چنانچه
در اين آزمون پذيرفته شوند ،بهعنوان دانشجوي ترم دوم پيامنور وارد دانشگاه شده و درواقع يك ترم جلو ميافتند .براساس مصوبات و آنچه
در صفحه56دفترچه راهنماي پذيرش دورههاي فراگير سال1399در موقع ثبتنام توسط سازمان سنجش منتشر شده ،اين موضوع قيد شده
است كه وقتي داوطلب تحصيل مقطع كارشناسيارشد فراگير پيامنور در آزمون فراگير پذيرفته شد ،بايد شهريه ثابت ترم يك دانشپذيري
را به دانشگاه بپردازد .الزم به ذكر است كه ترم يك دانشپذيري ،شهريه متغير ندارد؛ بنابراين رقمي كه دانشجويان كارشناسيارشد فراگير
در آغاز ترم جاري پيش روي خود ديدهاند ،شهريه ثابت ترم يك دانشپذيري بوده است .اما حاال ،رقم شهريهاي كه در سامانهشان ثبت شده
است ،مجموع شهريه ثابت ترم اول دانشپذيري با شهريه ثابت و متغير ترم دوم تحصيليشان است .روالي كه هميشه در دانشگاه پيامنور
وجود داشته است اين بوده كه كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم ،پس از پرداخت شهريه بهصورت اتوماتيك فعال ميشد .هماكنون
كه آموزش غيرحضوري است ،كارت ورود به جلسهاي وجود ندارد؛ بنابراين دانشگاه از دانشجويان خواهش كرده است بهدليل اينكه خللي
در فرايندهاي آموزشي ايجاد نشود ،نسبت به پرداخت شهريهشان اقدام كنند .با اين حال ،تأكيد ميكنيم كه هيچ دانشجويي در دانشگاه
پيامنور بهدليل بدهي شهريه از شركت در امتحانات پايان ترم محروم نميشود».

مبلغ زكات فطره رمضان  ۱۴۰۰اعالم شد

نتيجه اقدامات دانشگاه آزاد درباره وضعيت شهريهها را از احمد حيدري ،سخنگوي دانشگاه آزاد اسالمي پيگيري كرديم .حيدري در گفتوگو با
همشهري اعالم كرد« :با توجه به قولي كه رئيس دانشگاه درباره ارزيابي شهريهها داده بود و با توجه به شرايط كرونا ،براي نخستينبار در دانشگاه
آزاد اسالمي در زمينه تعيين نرخ افزايش شهريه دانشجويان شاهد2تفاوت اساسي نسبت به قبل هستيم .هميشه هيأت امناي كشوري درباره
ميزان افزايش شهريهها تصميمگيري ميكرد ،ولي براي نخستينبار در دانشگاه آزاد ،تعيين ميزان افزايش شهريه به هيأتهاي امناي استاني
واگذار شد تا آنها با توجه به درآمدها ،شرايط كرونا ،مقتضيات هر شهر از نظر برخوردار بودن يا كمتر برخوردار بودن و همچنين با توجه به وضعيت
واحد دانشگاهي ،نسبت به تعيين ميزان افزايش شهريه متغير تصميمگيري كنند .بنابراين ديگر نرخ شهريه يك درس در كل كشور يكسان
نيست و در شهرها و واحدهاي مختلف متفاوت است .بهعنوان مثال ،شهريه يك درس در مقطع كارشناسي رشته حقوق در واحدهاي تهران يك
مبلغ و در يك واحد اقماري تهران مبلغ ديگري است؛ اين در حالي است كه قبل از اين تصميم ،شهريه آن درس در كل واحدهاي سراسر كشور
يكسان بود .اين تصميمگيريها درواقع 2اقدام عملي در راستاي وعده رئيس دانشگاهبراي منطقيشدنشهريههابود».سخنگوي دانشگاه آزاد
درباره افزايش شهريهها با وجود غيرحضوري شدن آموزش نيز ميگويد« :پرداخت حقوق و دستمزد اعضاي هيأت علمي و كاركنان دانشگاه آزاد
در آموزش مجازي و آموزش حضوري ،تفاوتي با يكديگر ندارد؛ ضمن اينكه وقتي آموزش در تمامي دانشگاهها مجازي شد ،دانشگاه آزاد پهناي
باند خريداري كرد و زيرساختهاي اينترنتي تقويت شدند و اين تقويت زيرساختها در همه استانها هزينه بسيار زيادي به دانشگاه تحميل
كرد ».حيدري در پاسخ به سؤال همشهري درباره اعتراض دانشجويان واحد تهران مركزي نسبت به رفتار اجبارگونه اين واحد دانشگاهي براي
تسويه شهريه دانشجويان بدهكار در وسط ترم ،با عنوان اينكه «اين مسئله حل شد» توضيح ديگري نداد.

دفاتر مراجع عظام تقليد ،مبلغ زكات فطرهماه مبارك رمضان ۱۴۰۰را
اعالم كردند .حجتاالسالم والمسلمين محمد رضايي ،مسئول بخش
اســتفتائات دفتر مقام معظم رهبري اعالم كرد :زكات فطره امسال
براساس قوت غالب گندم براي هر نفر ۲۰هزار تومان ،براي افرادي كه
برنج ايراني مصرف ميكنند به ازاي هر نفر حدود  ۱۰۰هزار تومان و
براي كساني كه برنج خارجي مصرف ميكنند هر نفر ۷۵هزار تومان
درنظر گرفته شده است .همچنين دفتر آيتاهلل سيدعلي سيستاني
مقدار زكات فطره را به اين شــرح اعالم كرد :از آنجا كه ميزان زكات
فطره براي هر فرد 3كيلوگرم اســت ،مبلغ آن براي فطريه بدل از آرد
۲۱هزار تومان و براي فطريه بدل از برنج ايرانــي ۱۰۰هزار تومان و
فطريه بدل از برنج غيرايراني۷۵ ،هزار تومان تعيين شده است .دفتر
آيتاهلل مكارم شيرازي نيز اعالم كرده كه زكات فطره امسال بر مبناي
قوت غالب گندم ،مبلغ ۲۰هزار تومان و بر مبناي قوت غالب برنج مبلغ
۷۰هزار تومان است.

رؤيت هالل شوال
اگر منزل امام جماعت دور از مسجد بود ،در گذري
ادامه از
صفحه اول نزديك به مسجد جمع ميشدند و از امام جماعت
استقبال ميكردند و با او تكبيرگويان به سمت مسجد ميرفتند .آنگاه
قبل از شــروع نماز ،ذكرهاي خاصي را با صداي بلند و دستهجمعي
ميخواندند و همزمان فطريه خود را ميپرداختند و تا زماني كه نماز
تمام نشده بود از خوردن امساك ميكردند .بودند كساني هم كه خوردن
روز عيد فطر را با آب تربت سيدالشهدا آغاز ميكردند .دعاهاي اين نماز
هم آهنگين ،تاملبرانگيز و در خور توجه است بهخصوص قنوتهاي آن.
دعاهاي قرآني را ميتوان از ويژگيهاي شيعيان دانست .دعا در همه
اديان و مذاهب هست و هيچ ديني نيست كه در آن مناسك و دعا وجود
نداشته باشد اما ميان شيعيان ،دعا جلوه خاصي پيدا كرده است .نمونه
آن دعاهايي است كه در قنوت نماز ميخوانيم .قنوت نماز عيد فطر هم
خيلي زيباست .نخست تأكيد بر رحمت الهي است و اسماء جاللي الهي
همچون كبريا و عظمت و جبروت و سپس اسماء ديگر جاللي همچون
عفو و رحمت و مغفرت .ديگر تأكيد بر «عيد مسلمين» است و باالخره
صلوات بر محمد و آل محمد و همگامي با ايشان در اين سرا و آن سرا كه
زينت خاص دعاست .بودند مراســمي كه پايانبخش آن ،خطبه امام
سجاد عليهالسالم در وداع باماه رمضان بود .پذيرايي با چاي و شيريني
و صبحانه منزل آخر اين مناسك را رقم ميزد.
نماز عيد فطر را كسي ميخواند كه روزههايش را گرفته به اين اميد كه
به شبي برسد كه برتر از هزا ر ماه باشد و در پايانماه عيدي خود را كه
همان عفو و رحمت و مغفرت الهي است ،دريافت كند.
عيد فطر مبارك باد
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#هوشمند

امضاي الكترونيك پاي مدارك تحصيلي

جهان استارتآپي
ون خورشيدي
بوكارهاي آينده
براي كس 

فرايند صدور ديپلم با امضاي الكترونيكي كامل شده و تا پايان 1400مدارك دانشگاهي هم با اين امضا،
تبديل به اسناد انكارناپذير ميشوند

استارتآپ آلماني «سونو موتورز» ( )Sono Motorsپيش از توليد
برنامهريزي شده خودروي خانوادگي برقي با باتري PV-packing
در سال آينده ميالدي ،با همكاري شــركت اتوبوس و كاميونسازي
مان ( )MANدرحال قرار دادن ســلولهاي خورشيدي در يك ون
است .به گزارش وبسايت نيواطلس ،مان نسخه برقي ون حملونقل
بار با ســقف بلند ديزلي خود را در سال2018توليد كرد .ون eTGE
ديفرانســيل عقب ،داراي ظرفيــت بارگيــري 10/3مترمكعب در
قســمت بار تا 950كيلوگرم اســت و ميتواند با حداكثر ســرعت
90كيلومتر در ســاعت به لطف يك موتور 100كيلووات كه گشتاور
290نيوتن متــر را توليد ميكنــد ،حركت كند .طبــق گزارشها،
باتري ليتيوم يوني آن 35/8كيلووات ســاعت است كه ميتواند بين

110تا 115كيلومتر مسافت را با يكبار شارژ كامل طي كند .مقامات
شركت مان خاطرنشان ميكنند كه اين مسافت براساس رانندگي با
سرعت زياد است .اين شركت همچنين مدعي شده است كه بسته به
مسافت پيموده شده ســاالنه ،اين ون برقي ميتواند از نظر اقتصادي
مقرون بهصرفهتر از خواهر و برادر ديزلياش باشد و قادر است حدود
4سال پس از خريد ،هزينه پرداختشده براي خريدش را با عدمنياز
به سوخت جبران كند .اين وسيله نقليه قرار است كه بهعنوان بستر
آزمايش براي فناوري اســتارتآپ ســونو موتورز بهكار گرفته شود.
فناوري «سونو سوالر» ( )Sono Solarاين استارتآپ در پيكربندي
استاندارد ون قرار خواهد گرفت .اين مشاركت اين موضوع را بررسي
خواهد كرد كه آيا سلولهاي خورشيدي تعبيه شده بر پايه پليمر در
سقف و بدنه ون ميتواند با شارژ كردن بســتههاي باتري ،بر برد اين
خودرو تأثيرگذار باشد يا خير؟ 248پنل فتوولتائيك يكپارچه شده در
ون سيون ( )Sionكه بهگفته استارتآپ «سونو موتورز» سال آينده
ميالدي به توليد ميرسد ،در شــرايط ايدهآل آفتابگيري ميتوانند
حدود 34كيلومتر برد در روز را به اين وسيلهنقليه اضافه كنند .در كل
و با توجه به بســته باتري درنظر گرفته شــده براي اين ون ،ميتوان
بهخوبي پيشبيني كرد كه حداكثر برد آن ميتواند تا 255كيلومتر
نيز درنظر گرفته شــود .چنين طرحي بهطور كلــي ميتواند براي
اپراتورهايي كه ونهاي بســياري را در خدمت دارند ،وسوسهكننده،
سودمند و البته بسيار مقرون بهصرفه باشد.

عمادالدين قاسميپناه

خبرنگار

چند روز پيش ســرانجام
فناوري فراينــد صــدور ديپلــم
متوســطه بــا امضــاي
الكترونيك كه اســتنادپذير و انكارناپذير
است كامل شد .سال گذشــته استعالم
مدارك تحصيلي بهصــورت الكترونيكي
امكان يافت و پــس از آن پايگاه اطالعات
تحصيلي هم رونمايي شــد .با اين حال،
نكتهاي كه وجود داشت اين بود كه چرخه
فرايند بايد بهصــورت كامل ،الكترونيكي
ميشد و همچنين همه دادههايي كه قرار
بود تبادلپذير باشــد ،بايد استنادپذير و
انكارناپذير ميشــد .براســاس مصوبات
شورايعالي فضايي مجازي25 ،پايگاه پايه
كشور هدفگذاري شده بود تا هم دادههاي
آنها تكميل شــود و هم مبتني بر اسناد
انكارناپذير و الكترونيكي ،اين پايگاهها با
ذينفعان تبادل داده داشته باشند .يكي از
اين پايگاه دادهها ،پايگاه مدارك تحصيلي
بود كــه 3وزارتخانه آمــوزش و پرورش،
بهداشــت و وزارت علوم ،ايــن پايگاه را
تشكيل دادند و فرايندهاي مبتني بر نظام
آموزش كشــور ،چه در مقاطع تحصيلي
دانشآمــوزي و چــه در مقاطع آموزش
عالي ،بهصورت الكترونيك تدوين شد.
ديپلم كاغذي ،فاقد وجاهت

رضا باقــري اصل ،دبير شــوراي اجرايي
فناوري اطالعات كشــور با اعالم اينكه
ديپلم كاغذي ديگر وجاهت ندارد ،تأكيد
ميكند كــه «از حاال ديپلم بــا امضاي
الكترونيكي مورد استناد بخش خصوصي
و دولتي قرار ميگيرد و ديگر نيازي نيست
كه براي تشكيل پرونده ،كپي برابر اصل
ديپلم كاغذي ارائه شود».
از آنجا كه سند ديپلم الكترونيك داراي
امضاي الكترونيك اســت ،ديگر نياز به
اســتعالم هم ندارد .بهعنوان مثال ،اگر

بخش خصوصي بخواهد كسي را استخدام
كند ،كافي است از متقاضي شغل بخواهد
كه اين ســند را در بخــش وروديهاي
درگاه مدارك بارگــذاري كند تا امضاي
الكترونيك بررسي و اســتنادپذيري آن
مشخص شود .راســتيآزمايي هم روي
خود ســند صورت ميگيــرد .در واقع،
ســند امضايي دارد كه با بررسي فني و
كارشناسي قابل تشخيص است.
باقري اصــل همچنين از آغــاز عمليات
پايلــوت ســند الكترونيكــي مدارك
دانشگاهي خبر ميدهد و اظهار اميدواري
ميكند كــه تــا پايــان 1400مدارك
دانشــگاهي هم مانند ديپلــم با امضاي
الكترونيك تبديل به اسناد استنادپذير و
انكارناپذير شوند.
روياي امضاي الكترونيك

براي اينكه يك سند الكترونيك قابليت
اســتناد داشــته باشــد و در عين حال
انكارناپذير باشد ،نياز به امضاي الكترونيك
دارد .در فناوريهاي متمركز ،راهكار اين
اســت كه مبتني بر مجموعهاي از قواعد
حقوقي ،روي يك ســند كدگذاريهايي

انجــام ميشــود .ايــن كدگــذاري
غيرهمزمان( )asynchronباعث ميشود
كه كل محتوا و مفاد يك سند امضا شود و
ديگر قابليت تغيير نداشته باشد .در واقع
امضاي الكترونيك يك هشكد يا نوعي
كدگذاري محتواي سند است كه به كل
سند متصل ميشود و هر تغييري در سند
ايجاد شــود ،آن هشكد تغيير ميكند و
باطل ميشود.
دبير شــوراي اجرايي فناوري اطالعات
با ذكر يك مثال توضيــح ميدهد« :اگر
تغييري در معــدل ديپلــم تحصيلي با
امضاي الكترونيك ايجاد شــود ،ســند
تغيير ميكند .به ايــن ترتيب از آنجا كه
آن امضاي الكترونيك براساس كدگذاري
تمام اجزاي آن سند و منحصر به آن سند
است ،تماميت سند از بين ميرود و امضا
باطل ميشــود .بنابراين هنگام بررسي،
باطل بودن امضا مشخص ميشود».
براساس قانون تجارت الكترونيك ،امضاي
مطمئن ،آن امضايي است كه اعتبار آن از
ســوي يك «مركز گواهي ريشه» تأييد
شده باشد .يك فرد يا ســازمان در مركز
توكن امضا
گواهي ريشــه ،درواقع يــك ِ

سايه روشنهاي بازار متالطم رمزارز

استالر و اتريوم دوشنبه بسيار خوبي را سپري كردند؛ اما توجه بازار به رمزارز جديدي به نام «شيبا» جلب شده است

ساسان شادمان منفرد

خبرنگار

دوشنبه گذشته ،رمزارز
رمزارز استالر پرشي دو رقمي
داشــت و اتريــوم هم
توانســت مرز 4200دالر را رد كند؛
اگرچه اين وضعيت چنــدان دوامي
نداشت .از ســوي ديگر با وجود اينكه
بيتكوين اين روزها دچار ركود شده،
اما دادههاي بازار نشان از آن دارد كه
اين ارز ديجيتال ارزشمند آماده يك
جهش اســت .به گزارش و بسايت
كويندسك ،ستاره ارزهاي ديجيتال
در بازار كويندســك ،20استالر بود.
رمزارزي كه در سال2014توسط يك
كارآفرين به نــام «جِ د مككالب» به
بازارهاي جهاني معرفي شد .استالر در
ســال2021عملكرد فوقالعــادهاي
داشــته و ارزش آن در ســالجاري
ميالدي 435برابر شده است .درماه
اكتبر اســتالر حمايت استيبل كوين
 USDCرا بهعنــوان بخشــي از
تالشهايش بهمنظور ورود به حوالهها
با پشتيباني دالر به سيستم خود اضافه
كــرد .كنســتانتين كــوگان ،مدير
ســرمايهگذاري ميگويد« :من فكر
ميكنم اين واقعيت است كه استالر با
اضافه كردن «استيبل كوين» كمك
زيادي بــه افزايش قيمتــش كرده
است ».تحليلگران روز دوشنبه تالش
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و گردآورنده دادههاســت ،عالقه به
اتريوم به 10ميليــارد و 700ميليون
دالر در روز يكشــنبه رســيد .حاال با
محبوبترين پروژههــاي امور مالي
غيرمتمركز (  )DeFiكه در بالكچين
اتريوم ساخته شــدهاند ،سرمايه كل
بازار براي  DeFiاخيرا به باالي ۱۰۰
ميليارد دالر رســيده است .براساس
مشاهدات در كوينمتريكس ،تعداد
آدرسهاي فعال اخيرا بــه باالترين
رقم هميشگي يعني  ۷۷۱هزار رسيده
و از ركورد قبلي خود يعني  ۷۳۹هزار
كه درماه نوامبر ثبت شده بود ،پيشي
گرفته است.
در عين حال تعــداد معامالت روزانه
در بالكچين اتريــوم نيز با  ۲۲درصد
افزايش به يك ميليون و  ۳۷۶هزار نفر
در سالجاري افزايش پيدا كرده است.

تازهوارد اميدوار

ارز ديجيتال «شــيبا اينو» ( )SHIBA Inuيكي از آخرين رمزارزهايي است
كه به بازار آمده ،اما برخي از آن بهعنوان يك ارز مهم و پرســود ياد كردهاند.
براساس گزارش وبسايت اين رمزارز50 ،درصد از كل مقدار موجود آن قفلشده
است .نكته جالب اينجاست كه شــيبا همان نژاد سگ ژاپني است كه بهعنوان
نماد دوجكوين شناخته ميشود .اواســط آوريل ارزش اين ارز ديجيتال حدود
0/13ريال بود ،اما حاال قيمتش حدود 8ريال است .برخي از كارشناسان بر اين
باورند كه شيبا ميتواند دنبالهروي دوجكوين باشد و به همان اندازه رشد كند.
سوسانا استريتر ،تحليلگر ارشد سرمايهگذاري در هارگريوز لندزداون به روزنامه
سان گفت« :بهنظر ميرسد اين رمزارز ايجاد شده است تا موفقيت دوجكوين را
تكرار كند».

كردند تــا دليلي پيدا كننــد كه چرا
استالر جهش خود را دو رقمي كرده
است ،اما در نهايت آنها توانستند فقط
بگويند« :فصل آلتكوينهاست» .اين
صنعت ارز ديجيتال همه حرفش اين
اســت كه معاملهگران سود خود را از
بيتكوين به ارزهاي ديجيتال ديگر
منتقــل ميكننــد .زك فريدمــن،
مديرعامل شركت تجارت كوانتومي
گلوبــال ديجيتــال اســتس
(  )Global Digital Assetsدر
اظهارنظــري متفــاوت گفــت:
«توكنهــاي قديمي مانند اســتالر
شروع به جلبتوجه مجدد كردهاند».
دليل ديگــر بــراي اين هجــوم به
آلتكوينها در روز دوشنبه برميگردد
به يك پروژه در حال ساخت كه اكنون
رو به جلو حركت كرده تا از نقدينگي
كافي بازار استفاده كند.

دوران خوش اتر

اتريــوم ،دومين رمزارز بــزرگ دنيا
دوشنبه خوبي را سپري كرد ،اما ديروز
بار ديگر به زير 4هزار دالر بازگشــت.
فريدمــن در اينباره گفــت« :اتريوم
رشد پايدار را تحت فشار قرار داده و به
باالترين سطح جديد رسيده است».
از ســوي ديگر ژان مــارك بونفوس،
شــريك شــركت ســرمايهگذاري
 Tellurian Capitalدر اين خصوص
ميگويــد« :ما شــاهد يــك مرحله
طوالنيمدت اثرگذاري اتر و امور مالي
غيرمتمركز ( )DeFiپس از يك دوره
طوالني هســتيم كه بيشترين منافع
نهــادي در اطــراف بيتكوين جمع
شده بود .اين نشان ميدهد كه رشد
معامالت اتر در صرافي بزرگ  CMEو
همچنين روند صعودي نسبتا منظم
است ».بهگفته  Skewكه يك آناليزور

نظرسنجي دوجكويني ايالن ماسك

اوايل روز سهشــنبه (ديــروز) ايالن
ماسك در يك نظرسنجي در توييتر
از بيــش از 53ميليــون و 800هزار
دنبالكنندگانــش پرســيد كــه آيا
شركت تســا بايد پرداخت با رمزارز
دوجكوين را بپذيــرد؟ اين درحالي
بود كه ماسك چند روز پيش از انتشار
اين توييت گفته بود كه اســتارتآپ
فضايــياش يعني اســپيسايكس،
رمــزارز دوجكويــن را بهعنوان يك
پرداخت ميپذيرد .توييتهاي ماسك
در ســالجاري ميالدي ارز ديجيتال
مبهم و نه چندان مشــهور دوجكوين
را كه براساس يك شوخي و بهصورت
تفنني ساخته و به بازار عرضه شده را
حسابي معروف كرد و بســياري را با
اميد رســيدن ارزش آن به يك دالر
و حتي فراتر به خريد آن وا داشــت.
درحاليكه ارزش دوجكوين پنجشنبه
و جمعه گذشــته به اوج خود رسيد،
حضور ماســك در برنامه تلويزيوني
طنز «شنبهشــب زنده» باعث شد تا
قيمت دوجكوين حسابي ريزش كند
كه علت آن هم به صحبتهاي ماسك
در اين برنامه بهعنوان مجري – مهمان
بود .او ارزهاي ديجيتال را آينده دنيا
خواند ،اما از مردم خواست درخصوص
ســرمايهگذاري در اين بــازار دقت
بيشتري به خرج دهند.

ميگيرد و مبتني بر آن كليد نرمافزاري يا
سختافزاري ،اسناد خود را امضا ميكند.
گاهي مواقع هم يك سيســتم اسناد را
امضا ميكند.
باقري اصل با تشــريح جزئيات فني اين
فراينــد ميگويد« :كليدهــا ُمهر زماني
دارند و اعتبار يك ســند مبتني بر اعتبار
اين كليدهاســت .بهعنوان مثال ،اعتبار
يك ســند را با يك توكــن نرمافزاري يا
سختافزاري 2ســال تعيين ميكنيم.
بنابراين ،اين ســند در اين دو سال قابل
استناد اســت و پس از اين زمان ،يا ُمهر
زماني ابطال ميشــود يــا امضا بهخاطر
فرايند اخذ امضا غيرمعتبر ميشود».
بهگفته باقري اصل« ،امضاي الكترونيك
مبتني بر 2زوج كليد اســت؛ يك كليد
عمومــي و يك كليــد اختصاصي .كليد
عمومي منتشر ميشود و كليد خصوصي
نزد شخص امضاكننده محفوظ ميماند.
همراه بودن ايــن دو كليد و فرايندي كه
اعتبارســنجي آن در مركز گواهي ريشه
براساس تكنولوژيهاي مختلف ازجمله
 CRLبررسي ميشود ،به اين امضا اعتبار
ميدهد».
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آغاز واكسيناسيون نوجوانان در جهان

با مجوز سازمان غذا و داروي آمريكا ،واكسن نوجوانان  ۱۲تا  ۱۵سال
در جهان وارد فاز تازهاي شده و بهزودي گستردهتر ميشود
واكسيناســيون نوجوانان 12تا
دانش
15سال آمريكايي با واكسن فايزر
آغاز شد .اين نخستين واكسن
كووید19-در دنياســت كه مجوز استفاده در
گروه ســني نوجوانان را دريافــت ميكند .به
گزارش اينســايدر ،كارشناسان از زمان شروع
واكسيناسيون عمومي كوويد19-در كشورهاي
مختلف ،واكسينه كردن نوجوانان را نقطه عطف
پايان پاندمي ميدانســتند و حاال با توجه به
دريافت مجوز فايزر از ســوي ســازمان غذا و
داروي آمريكا براي واكسيناسيون زير 16سال،
نزديك شدن به ايمني كامل حداقل در آمريكا
ممكــن اســت .بــا ايمنينوجوانــان ،امكان
بازگشــاييمدارس و مراكــز آموزشــي مهيا
ميشود و بازگشت به زندگيعادي ،رفته رفته
آغاز ميشود.
واكسن آلماني -آمريكايي فايزر با  2دوز مبتني
بر پلتفــرم  mRNAاز دســامبر 2020مجوز
تزريق به 16سال به باال را دريافت كرد و حاال
با پشتسر گذاشتن آزمايشهاي باليني ،مجوز
استفاده در گروه زير 16سال را نيز گرفته است.
به جز آمريكا ،كانادا ديگر كشــوري است كه
واكسيناسيون نوجوانان 12ســال به باال را با
همين واكسن آغاز كرده است.
افزايش اولويت بنديهاي واكسيناســيون و
افراد واجد شرايط كه شــامل افراد 12سال به
باال ميشود ميتواند ســرعت ايمني جمعي
را باال ببرد .براســاس دادههاي مراكز كنترل و
پيشــگيري از بيماريهاي آمريكا ،اصليترين
عامل كاهش موارد ابتالي روزانه در اين كشور
اين اســت كه حدود 58درصد از بزرگساالن
در اين كشور ،حداقل يك دوز واكسن خود را
دريافت كردهاند .دكتر ژانت وودكوك يكي از
مقامات سازمان غذا و داروي آمريكا ميگويد:
اقدامات جديد كه اجازه ميدهد افراد نوجوان
12سال به باال واكسينه شوند ما را در نزديك
شــدن به شــرايط عادي و پايان همهگيري
كمك می كند .وودكوك معتقد است؛ والدين
و سرپرستان اين گروه سني ميتوانند اطمينان
داشته باشند كه آژانس ،تمام دادههاي موجود
را دقيق مورد بررســي قرار داده است ،درست
مانند تمام مجوزهاي استفاده اضطراري واكسن
كوويد19-بــراي بزرگســاالن ،بنابراين جاي

نگراني نيســت .برخي كارشناســان سالمت
ميگويند :واكسينه كردن بچهها – كه بيش از
يك پنجم جمعيت آمريكا را تشكيل ميدهد-
كليد رسيدن به خط پايان پاندمي است.
فايزر براي دريافت مجوز استفاده ،آزمايشهاي
باليني خود را روي 2هزار و 260نوجوان 12تا
15ساله انجام داده .نيمي از داوطلبان يك دوز
فايزر دريافت كردند و باقي دارونما .در مجموع
تنها 18نفر دچار كوويد19-شدند كه همگي
نيز از گروه دارونماها بودند .همچنين عوارض
جانبي مشاهده شده همانند عوارضي بود كه در
گروه 16تا 25سال مشاهده شد.
اين شركت آزمايشهاي باليني خود براي امكان
استفاده از اين واكســن روي گروههاي سني
پايينتر را نيز آغاز كرده است و درماه سپتامبر،
نتايج مطالعه باليني واكسيناسيون گروه سني
2تا 11ســال منتشر خواهد شــد .آخرين فاز
آزمايشي نيز روي كودكان 6ماه تا 2ساله است
كه دادههاي آن در نوامبر بيرون خواهد آمد.

ســاير واكســنهاي تأييد شــده نيز در حال
آزمايــش دوزهــاي خــود روي جمعيــت
نوجوان هســتند .در تاريخ ششم می ،شركت
سازنده واكســن مدرنا اعالم كرد كه واكسن
كوويد19-آنها در بررســي اوليه يك آزمايش
باليني كه روي بيش از 3هزار نوجوان داوطلب
انجام شد ،بســيار مؤثر بوده است .اين شركت
همچنين در پي ثبت نام از داوطلبان 11سال تا
6ماه براي انجام آزمايشات باليني واكسن اين
گروه سني است.

12
وجيهه اميرخاني :هزينههاي درمان كرونا ،بسياري
از خانوادهها را به زير خط فقر كشــانده ،حاال هرقدر
هم كه مسئوالن از پوششهاي بيمهاي 90درصدي
و ارائه خدمــات با قيمت دولتــي ميگويند ،باز هم
بخش قابلتوجهي از هزينههاي درمان کرونا خارج از
بيمارستانهاي دولتي ،از جيب خود بيماران پرداخت
ميشود؛ روندي كه در حال فقيرتر كردن بيماران است.
با شروع پيك چهارم كرونا ،آمار مبتاليان بهشدت باال
رفته است .اين بار ويروس انگليسي گريبان بيماران
را گرفته و ســرعت انتقال و شدت بيماري ،خيليها
را در صف انتظار خالي شدن تخت و نوبتدهي مراكز
تصويربرداري و ...نگه داشته است .آغاز پيك چهارم
در نخستينماه از ســال ،همزمان با تصويب افزايش
28.5درصــدي تعرفههاي خدمات تشــخيصي و
درماني همراه شد كه بالفاصله هم نتيجه آن در هزينه
ت پزشكان و مراكز تصويربرداري و ...ديده شد.
ويزي 
با افزايش تعرفهها ،بار سنگينتري بر دوش بيماران
قرار گرفت .در شرايطي كه بسياري از بيمارستانهاي
دولتي پر از بيماران كرونايي بوده و فهرســت انتظار
مراجعهكنندگان به مراكز تصويربرداري طوالني است،
بيماران ناگزير براي درمان ،به بخش خصوصي كشانده
ميشوند و همانجا ،جيبهايشــان خالي ميشود.
هزينههايسنگيندرمانكروناازانجاميكتستساده
ش مراقبتهاي ويژه بيمارستانها در
تا بستري در بخ 
اوجگيري دوباره بيماري ،دردسرساز شده است .فشار
باالي هزينههاي درمان به بيماران و خانوادههايشان
را ميتوان با ديدن اشــكهاي پسر جواني كه پشت
درهاي داروخانه 13آبان ايستاده و از اينكه نميتواند
700هزار تومــان هزينه داروی كرونــاي پدرش را
پرداخت كند ،فهميد .ريه پدر60درصد درگير ويروس
شده و براي هر آمپول رمدسيوير بايد 700هزار تومان
پرداخت كند.

آمــار مبتاليــا ن ديروز
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گــزارش همشــهري از هزينههــاي بــاال و كمرشــكن درمــان کرونــا كه در
پيــك چهــارم ،خانوادههــاي بيشــتري را بــا مشــكل مواجــه كرده اســت

فقر؛ تهدید جدید بیماران کرونایی

بررســيهاي همشــهري نشــان ميدهد قیمت برخي داروهای
درمــان کرونا كه با تعرفه دولتــي بســتهاي400-500هزار تومان
اســت ،در بــازار آزاد از 3تا 17ميليــون تومان به فروش میرســد

پوششهاي بيمهاي از وعده تا واقعيت

مهر سال گذشته ،يعني با گذشت نزديك به 7ماه از
شيوع كرونا در ايران ،محمدمهدي ناصحي ،مديرعامل
سازمان بيمه سالمت اعالم كرده بود كه متوسط هزينه
هربيمارمبتالبهكروناكهدربيمارستاندولتيبستري
ميشود ،حدود 5ميليون و 400هزار تومان است كه
4ميليون و100هزار تومان آن را سازمان بيمه سالمت
براي افراد تحت پوشــش بيمه ،پرداخت ميكند .او
گفته بود که اين ســازمان 90درصد هزين ه بيماران
بستري و 70درصد هزينه بيماران سرپايي را پرداخت
ميكند .حاال با گذشت14ماه از شيوع بيماري ،شهرام
غفاري ،مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين
اجتماعي بر ادامه همان سياست قبلي ،تأكيد ميكند
و به همشهري ميگويد« :بيماران سرپايي و بستري
موقت با پوشش 70درصدي و بيماران بستري دائم
با پوشــش 90درصدي ميتوانند از خدمات درماني
برخوردار شــوند ».او اين را هم اضافه میکند كه در
كنار اينها ،پوشش بيمهاي براي 3نوع داروي متداولي
كه براي بيماران كرونايي تجويز ميشــود هم برقرار
است .غفاري خبر ديگري هم براي بيماران سرپايي
و موقت دارد و ميگويد :براساس تصميمات جديدي
كه بهزودي ابالغ ميشود ،بيماران بستري موقت هم
درصورت تشكيل پرونده بستري ميتوانند از پوشش
90درصدي بيمه استفاده كنند .از سوي ديگر براي
بيماران سرپايي قرار است تصميماتي گرفته شود تا
آنها هم از پوشش90درصدي بيمه استفاده كنند.
مســئوالن بيمه ،از خدمات حمايتــي ميگويند،
اما بيمارانــي كه پلههاي بيمارســتانها ،مطبها و
داروخانهها را باال و پايين ميروند تا تخت خالي پيدا
كنند ،نوبت سيتياسكن بگيرند و داروها را بخرند،
ماجراي ديگري را روايت ميكنند .با اينكه مسئوالن
در يك ســال گذشــته ،بر ارزان بودن درمان كرونا
تأكيد ميكنند ،اما برخي از بيمــاران مبتال به كرونا
به همشــهري ميگويند كه هزينههاي بســتري از
10تا 100ميليون تومان است و مجبورند بخشي از
داراييهايشان را بفروشند يا از خيريهها درخواست
كمككنند.
داروهای100هزار تا20ميليون توماني

برزو بياباني ،مــادر مبتال به كرونايــش را در يكي از
بيمارســتانهاي خصوصي بســتري كرده .با اينكه
هزينههاي درمان در بخش خصوصي بسيار باالست،
اما براي گرفتن خدمات بهتر و به دلیل پيدا نشــدن
تخت خالي در بخش دولتي ،چارهاي جز مراجعه به
يكي از بيمارستانهاي خصوصي نداشته است .مادرش
اخيرا بستري بوده و حاال برزو به همشهري ميگويد:
«براي انجام تست پيسيآر و يك سيتياسكن ساده،
يكميليون تومان پرداخت كرديم و اين تازه آغاز ماجرا
بود .بعد از تأييد بيماري ،درنهايت يك تخت در يكي

از بيمارســتانهاي خصوصي در شمال غرب تهران
پيدا كرديم ».بهگفته او ،هزينه يك شب بستري در
بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان10،ميليون تومان
اعالم شد كه در همان ابتدا 50ميليون تومان بهعنوان
وديعه بايد پرداخت ميشد« :اين ميزان هزينه براي
بستري در بخشي پرداخت شد كه شرايط استاندارد
مراقبتهاي ويژه را نداشت و تختها با فاصله كمتر
از نيممتر قرار گرفته بودند ».با اينكه وزارت بهداشت
سامانه آنالين ثبت اطالعات بيماران مبتال به كرونا
را راهاندازي كرده تــا بيماران بــراي دريافت دارو با
تعرفههاي دولتي بــه آن مراجعه كنند ،اما همچنان
بازار آزاد داروها بــا هزينههاي عجيب ،گرم و پررونق
است و دالالني كه در بيمارســتانها پرسه ميزنند
يا از طريــق برخي داروخانهها معرفي ميشــوند ،از
شرايط استيصال بيماران و نبود نظام قانونمند براي
تهيه دارو سوءاستفاده ميكنند .بياباني درباره همين
ماجرا هم ميگويد كه از زمان ثبت اين دارو در سامانه
تا دسترسي به آن چندين روز ،زمان ميبرد و در همين
مدت ،بيماري پيشرفت ميكند و بايد از هر روشي براي
تهيه دارو استفاده كرد .بهگفته او ،برخي داروها كه با
تعرفه دولتي بســتهاي 400-500هزار تومان است،
در بازار آزاد از 100هزار تــا 3ميليون تومان براي هر
عدد قرص شروع و تا بستهاي 17-20ميليون تومان

بازار آزاد داروها با هزينههاي عجیب،
گرم و پر رونق است و دالالنی که در
بیمارستانها پرسه میزنند یا از طریق
برخی داروخانهها معرفی میشوند ،از
شرایط استیصال بیماران و نبود نظام
قانونمند برای تهیه دارو سوءاستفاده
میکنند

واكسيناسيون سالمندان باالی 80سال تمام شد

آغازواكسيناسيون
75سالههابهزودی
واكسيناسيون ســالمندان باالي 80ســال ،امروز
(چهارشنبه) به پايان ميرسد و ســالمندان  ۷۵تا
79ساله به شرط تامين واكسن از آخر هفته در نوبت
واكسينه قرار ميگيرند؛ اين خبري است كه معاون
وزير بهداشت در شانزدهمين اجالس مجازي روساي
دانشگاههاي علوم پزشكي كشــور اعالم كرد ،آن
هم درحاليكه در برخي مراكز بهداشــتي طي چند
روز اخير واكسيناســيون اين رده ســني آغاز و در

خريد و فروش ميشــود .داروي رمدسيوير ازجمله
داروهاي مهمي است كه براي بيماران مبتال به كرونا
تجويز ميشــود و تهيه آن بهويژه در مراكز درماني
بخش خصوصي ســخت و پيچيده است .بياباني كه
تجربه زيادي براي تهيه اين دارو دارد ،توضيح بيشتري
ميدهد« :توزيع دارو در داروخانهها ،شبكه پيچيدهاي
دارد .اگرچه اين دارو از طريــق داروخانههاي مجاز
با قيمت هر عدد 700هزار تومان بايد در دســترس
بيماران قرار بگيرد ،اما بهدليــل محدوديت تعداد و
نبود برنامه مشــخص توزيع ،در بازار آزاد هر عدد از
20تا 40ميليون تومان خريد و فروش ميشــود».
همه اينها در شرايطي اســت كه قبل از اين ،حيدر
محمدي ،مديركل داروي سازمان غذا و دارو گفته بود
كه داروهاي رمدسيوير ،فاويپيراوير و ريتاناوير كه قبال
وارداتي بود ،حاال در داخل توليد ميشود.
ويزيتهاي100هزار توماني

هزينههاي سنگين درمان كرونا ،تنها گريبان بيماراني
را كه در مراكز درماني بســتري ميشــوند ،نگرفته
است ،بيماران با ابتالي نه چندان شديد هم ،گرفتار
هزينههاي باالي درمان بيماريشان هستند .آنها با هر
بار مراجعه به متخصص ،بين 100تا 120هزار تومان
هزينه ويزيت پرداخت ميكنند ،براي هر بار تســت
پيسيآر ،بين 300تا 600هزار تومان پول ميدهند،
براي سيتياسكن 185تا 400هزار تومان می پردازند
و داروهاي تقويتي و جانبي درمــان را با قيمتهاي
باالي100هــزار تومان تهيه ميكننــد .ليال يكي از
بيماراني است كه ابتالي متوسطي به كرونا داشت و
نياز به بستري در بيمارستان براي او نبود .با اينكه او
درگير هزينههاي سنگين بستري نشد ،اما ميگويد
كه هزينههاي درمان حتي براي بيماران متوســط و
خفيف كرونا هم كم نيست« :تست پيسيآر در هيچ
شرايطي رايگان نيســت .هزينه اين تست در منزل،
حدود 405هزار تومان است؛ البته تعرفه آزمايشگاهها
با هم فرق ميكند .از سوي ديگر ،هزينه سيتي اسكن
بهصــورت آزاد 185هزار تومان اســت؛ يعني حتي

حال انجام است .عليرضا رئيســي با تأكيد بر اينكه
در اين فاز ۹۶۰هزار سالمند 75تا 79سال واكسينه
خواهند شد ،گفت« :واكسيناسيون 80سالهها به باال
همچنان ادامه خواهد داشت و واكسن به تعداد كافي
در اختيار تمام دانشــگاهها قرار گرفته است .پس از
پايان واكسيناسيون 75سالهها ،به سراغ گروه سني
 ۷۰تا  ۷۵سال ميرويم كه تعداد آنها بيش از 2ميليون
نفر است و جزو گروههاي پرخطر سالمندان به شمار
ميروند .بنابراين بايد خيلي سريع واكسينه شوند».
به گزارش ايلنا ،رئيسي بر راهاندازي مراكز تجميعي
تزريق واكسن كرونا ،تأكيد كرد«:ما تا يكسال درگير
واكسيناسيون هستيم و نميتوانيم مراكز بهداشت
را به واحد واكسيناســيون تبديل كنيم زيرا ساير
خدماتمان روي زمين ميماند .بنابراين بايد هرچه
سريعتر مراكز تجميعي را در مراكز شهري راهاندازي
شود .البته در روستاها و شــهرهاي زير  ۲۰هزار نفر

گروهی از بيماران مبتــا به كرونا
ميگويند هزينههاي بستري از 10تا
100ميليون تومان است و مجبورند
بخشي از داراييهايشان را بفروشند
يا از خيريهها درخواست كمك كنند
بدون نسخه پزشك .اما براي اســتفاده از بيمه بايد
نسخه پزشك متخصص همراه داشته باشيم .ويزيت
پزشك متخصص حداقل80هزار تومان است و هزينه
سيتياسكن با بيمه 90هزار تومان ميشود؛ بنابراين
خيلي تفاوتي نميكند که بهصورت آزاد سيتياسكن
انجام شود؛ چراكه اين مراكز نسخه پزشك عمومي را
قبول نميكنند ».او به هزينههاي اضافه ديگري كه در
پروسه درمان به بيمار تحميل ميشود ،اشاره ميكند:
«با توجه به ويزيت 80تا 150هزار توماني پزشــك
متخصص ،در برخي موارد پزشكان متخصص با بروز
عالئم و زودتر از زمان درگيري دستگاه تنفسي ،دستور
انجام سيتياسكن ميدهند كه بيمار مجبور ميشود
در مراجعه بعدي هم سيتياسكن ريه را انجام دهد تا از
ابتال به ويروس مطمئن شود ».هر چند كه اين تعرفهها
مربوط به قبل از افزايش تعرفههاي درمان است و حاال
بايد حدود 30درصد به اين هزينهها اضافه كرد.
تعرفههايسليقهاي

بررســيهاي انجامشــده از هزينه برخي از خدمات
درماني مربوط به كرونا در بيمارستانها نشان ميدهد
حتي تعرفههاي مصوب هم در تمــام مراكز درماني
دولتي يكسان نيست؛ براي نمونه بيمارستان شريعتي
كه يك بيمارســتان دولتي در تهران اســت ،براي
اســكن ريه بهصورت آزاد 185هزار تومان و با بيمه
40هزار تومان دريافت ميكند ،اما بيمارســتان امام
خميني(ره) براي همين اقدام45 ،هزار تومان با بيمه

نيازي به اين كار نيست ،در اين مناطق  ۱۰۰درصد افراد
در سامانه ما هســتند و ميتوانند با يك نوبت دهي
ساده از سوي بهورز ساماندهي شوند ».بهگفته معاون
بهداشت وزير بهداشــت ،بر اين اساس 4يا 5مورد از
مراكز بهداشت ميتوانند به اين مراكز تجميع وصل
شوند تا مراقبين سالمت كه در مراكز تجميعي هستند،
بتوانند نوبتدهي افراد را در آن مركز بهداشت يادشده
در همان منطقه به خوبي مديريت و راهنمايي كنند:
«اين مراكز تجميعي باعث تجمع نميشــوند چون
سالنهاي بزرگ ورزشي و يا مصالها براي اين مراكز
تجميعي درنظر گرفته شــده است .همچنين ما يك
مصوبه از ســتاد ملي مقابله با كرونا گرفتيم كه تمام
دســتگاههاي دولتي ،غيردولتــي و حتي نظامي و
انتظامي را موظف ميكند فضاهايشان را در اختيار ما
قرار دهند .و همچنين ضرورت دارد يك مأمور نيروي
انتظامي ،يك آمبوالنس و يك تيم پزشكي در مراكز
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و 180هزار تومان بدون بيمه ميگيرد .در بيمارستان
بقيهاهلل با بيمه نيروهاي مســلح ،تســت پيسيآر،
25هزار تومان و با بيمههاي غيراز نيروهاي مســلح
300هزار تومان است .تست پيسيآر در بيمارستان
نيكان بهعنوان يك بيمارستان خصوصي360 ،هزار
تومان و سيتياســكن ريه 420هزار تومان اســت.
بيمارستان آتيه ،اما تعرفههاي ديگري دارد .هر تست،
350هزار تومان است و سيتياسكن ريه بين 300تا
500هزار تومان با بيمار حساب ميشود .حاال به اينها
بايد هزينه ويزيت پزشكان متخصص را هم اضافه كرد
كه انجام سيتياسكنها بايد به تأييد آنها برسد .اين
هزينهها تنها براي درمان ابتال به كروناي خفيف و انجام
سادهترين و ابتداييترين خدمات براي تشخيص ابتال
به كروناست.
اجاره هر شب دستگاه تنفس؛2ميليون تومان

در اين ميان برخي از بيماران بهدليل شــرايط ويژه،
ناچارند خدمات درماني را در منــزل دريافت كنند
كه خود هزينههاي ســنگين ديگــري دارد .مراكز
ارائه خدمات در منزل براي بيمــاران كرونا ،در يك
سال و چندماه گذشــته ،به كسبوكار قابلتوجهي
در اين زمينه رســيدهاند؛ چراكــه تعرفههاي آنها با
بيمارستانهاي خصوصي برابري ميكند .در تماس
با يكي از اين مراكز اعالم شد كه هزينه يك شبانهروز
اعزام مراقب بدون انجام كار تزريق700 ،هزار تومان
است ،اعزام كارشــناس پرستار تنها براي تزريق بين
100تا 200هزار تومان است .در اين ميان هم ممكن
است بيماران به دستگاه اكسيژنساز نياز داشته باشند
كه قيمت اين دستگاه حدود 20ميليون تومان است،
اما هر شب اجاره آن از سوي اين مراكز2،ميليون تومان
حساب ميشود .پيش از اين نادر توكلي ،معاون درمان
ستاد مقابله با كروناي تهران گفته بود كه در يك پرونده
بســتري موقت كه بيمار ميآيد و داروهاي تزريقي
دريافت ميكند ،بهطور ميانگين حدود يكميليون
تومان هزينه بايد پرداخت كند كه اگر  ۳۰درصد سهم
بيمار را حساب كنيم ،پرداختي بيمار بين ۲۵۰تا۳۰۰
هزار تومان و اگر  ۱۰درصد در نظر بگيريم ،حدود ۱۰۰
هزار تومان ميشود .البته هزينه بستري بهدليل ورود
هتلينگ ،انجام آزمايشها و ...عدد باالتري دارد.
هزينههاي درمان حتي پيش از شيوع كرونا هم براي
بيماران سنگين بود .مهر سال  ،98يعني 4ماه پيش از
شيوع كرونا در ايران ،اعالم شد كه هر سال 3ميليون
نفر بهدليل هزينههاي درمان در كشور فقير ميشوند.
استناد اين آمار به اعالم قبلي وزارت بهداشت بود ،زماني
كه گفته شد ساالنه 3.76درصد جمعيت كشور ،دچار
هزينههاي فقرزاي ســامت ميشوند .به هزينههاي
كمرشكن سالمت ،كاتاستروفي ميگويند كه يكي از
شاخصهاي مهم ســامت در كشورهاست ،اما ايران
بهدليل شبكه سالمت و پراكندگي مراكز درماني ،روند
نگرانكنندهاي دارد .پيش از اين سايت الف ،در گزارشي
نوشــته بود وقتي يك خانواده 40درصد درآمدش را
صرف هزينههاي ســامت ميكند ،دچار هزينههاي
كمرشكن درمان شده و به زيرخط فقر ميرود؛ هر چند
كه بعدا معاون كل وزارت بهداشت اين عدد را 25درصد
اعالم كرد .آمار هزينههاي كمرشكن درمان ،در تهران
با ساير استانها متفاوت است؛ بهطوري كه قبال معاون
درمان وقت وزير بهداشت در سال 92اعالم كرده بود
كه 14درصد تهرانيها بهدليل ايــن هزينهها به زير
خط فقر ميروند .حاال اما به هزينههاي قبلي ،هزينه
درمان كرونا هم اضافه شده اســت .بيماراني كه قبال
هم درگير بيماريهاي خودشــان بودند ،در يك سال
گذشته با ابتالي خود يا اعضاي خانوادهشان كمرشان
زير بار هزينهها خمتر شده است .حسين راغفر ،استاد
دانشگاه و پژوهشــگر حوزه فقر و عدالت اجتماعي در
تحليل پيامد هزينههاي سنگين درماني كه در اين دوره
بر دوش مردم است ،به همشهري ميگويد« :شرايط
سخت اقتصادي سالمت و جان مردم را در بحران كرونا
نشانه گرفته است .بهنظر ميرسد ائتالف فراگير و غالبي
شكل گرفته كه منافع خود را در غارت منابع مردم دنبال
ميكند؛ ائتالفي كه در همه نهادهاي سياسي ،اقتصادي
و ...حضور پررنگي دارد و برخورد با آن بسيار پرهزينه
است .درصد قابلتوجهي از مردم براي برخورداري از
خدمات درماني هر روز فقير و فقيرتر ميشوند و اين
اتفاق بهطور حتم موجب باز شدن غدههاي چركيني
در حوزه اقتصادي و اجتماعي ميشود».
او معتقد است ،سياست كشورها منجر شده تا سالمت
تبديل به كااليي بــراي عرضه و تقاضا شــود .در اين
سيستم ،حتي در شرايط پاندمي ،فردي كه پول دارد،
حق زنده ماندن دارد« :اين سياست ،مختص كشور ما
نيست و در همه كشورهاي صنعتي از آمريكا تا هند اين
نگاه كااليي به انسان حاكم اســت كه در بحرانهايي
مانند كرونا خود را عريان ميكند».

تجميعي حضور داشته باشند ».براساس اعالم رئيسي،
هر تيم واكسيناسيون در هر  ۸دقيقه ميتوانند به يك
نفر واكســن بزند .بنابراين با يك برآورد ساده در هر
مركز تجميعي روزانه بيش از هزار واكســن ميتوان
تزريق كرد .هماكنون  ۲۶هزار و  ۹۰۰تيم واكسيناسيون
مشخص شدهاند و با اين ظرفيت بايد براي آينده آماده
شد تا روزانه يك ميليون واكسن در كشور تزريق شود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره تزريق واكسن
به 75سالهها در برخي مراكز بهداشت هم توضيح داد:
«يك بيانضباطي كه در برخي از دانشــگاهها ديده
ميشود اين است كه برخي گروههايي كه طبق سند
مل 
ي در نوبت نيستند ،واكسن زدهاند ،لطفا اين مسئله
را جمع كنيد زيرا باعث سؤال و ابهام است .اين اقدام
بايد با هماهنگي وزارت بهداشت انجام شود .اگر هنوز
واكسيناســيون براي اين افراد اعالم نشده ،نبايد
شروع شود».
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میز خبر

اولين محموله واكسن ايرانی کرونا
تحويل وزارت بهداشت شد

اولين محموله واكســن ايراني كرونا به ميزان  ۳۰۰هزار
دوز ،رونمايي و آماده تحويل به وزارت بهداشت شد .صبح
ديروز نخستين محصول انبوه توليدشــده واكسن «كوو
ايران بركت» درمراســمي باحضور رئيس ســتاد اجرايي
فرمان امام ،رئيس سازمان غذا و دارو ،استاندار البرز درمحل
كارخانه توليد واكسن در شهرك شفافارمد كردان ،رونمايي
و آماده تحويل به وزارت بهداشت شد .محمد مخبر ،رئيس
ستاد اجرايي فرمان امام در اين مراسم گفت« :مراحل تست
انساني كوو ايران بركت در فاز يك و  2با موفقيت به اتمام
رسيده و ايمني آن رسما تأييد شــده و فاز سوم مطالعات
باليني هم در 6شهر كشور در حال انجام است ».او در ادامه
گفت« :سايتي كه براي توليد واكسن كرونا راهاندازي شده
به بزرگترين كارخانه توليد واكسن در منطقه تبديل خواهد
شــد .در اين مجموعه قادر به توليد واكسنهاي DNA
و ساب يونيت و هر واكسن پيشــرفته و پيچيده ديگري
هستيم ».مخبر گفت« :ما در ارديبهشتماه يك ميليون
واكسن توليد شده را تحويل وزارت بهداشت خواهيم داد
كه زمانبندي مصرف آن توسط خود وزارت بهداشت تعيين
ميشود ،در خردادماه 3تا 4ميليون دوز ،در تيرماه  ۱۰تا ۱۲
ميليون دوز ،در مردادماه  ۲۰ميليون و تا شهريورماه حداقل
 ۳۰ميليون دوز واكســن كرونا تحويل وزارت بهداشــت
خواهيم داد ».او همچنين گفت« :به جز كوو ايران بركت
از  ۶مسير ديگر مانند  mRNA، DNAمزانشيم ،ساب
يونيت و ...توليد واكسن كرونا را دنبال ميكنيم و همگي
اين  ۶پلتفرم تستهاي حيواني را پشت سر گذاشته و به
مرحله تست انساني رســيدهاند و به محض اينكه واكسن
 mRNAتوسط وزارت بهداشت تأييد شود آن را نيز توليد
ميكنيم ».محمدرضا شانهساز ،رئيس سازمان غذا و دارو هم
گفت« :برآوردمان اين است كه تا فروردينماه سال آينده،
ظرفيت توليد ۱۹۷ميليون دوز واكسن كرونا در كشور ايجاد
شود .تا چندهفته آينده محمولههاي ميليوني واكسن را از
توليدكنندگان داخلي ازجمله شفافارمد خواهيم گرفت و
واكسيناسيون عمومي با واكسن ايراني را در خردادماه آغاز
خواهيم كرد ».او افزود« :ازاين پس سياست ما تأمين واكسن
از توليدكنندگان داخلي است».
نياز به واردات نيست يا واردات بايد شتاب بگيرد؟

مينو محرز ،عضو ستاد ملي مقابله با كرونا كه در فاز سوم
باليني خود واكسن «كوو ايران بركت» را تزريق كرده است
هم در مراسم تحويل واكســن ايراني به وزارت بهداشت،
گفت« :با توليد واكسن توسط شركتهاي داخلي اينكه
ديگر كشورهاي خارجي به ما واكسن بفروشند و يا نفروشند
مهم نيست و ايران ديگر نيازي به واردات واكسن ندارد».
البته او در شرايطي اين موضوع را بيان كرد كه در هفتههاي
گذشته رئيسجمهوري و مســئوالن وزارت بهداشت بر
ضرورت واردات واكسن و سرعت بخشيدن به واكسيناسيون
در كشور تأكيد كردهاند .روز گذشته عليرضا زالي ،فرمانده
ســتاد مقابله با كرونا در تهران با اشاره به اينكه خبرهاي
خوشي در مورد واردات واكســن كرونا در راه است ،گفت:
«احتماال از شــنبه هفته آينده واردات واكسن در كشور
شتاب ميگيرد ».او هفته پيش نيز گفته بود« :درخواست
مشخص ما واردات پيوسته و افزايش سرعت واردات واكسن
به كشور و اســتان تهران است تا واكسيناسيون با سرعت
بيشتري محقق شود .آنچه تاكنون با تالش وزارت بهداشت
وارد شده است كفايت نميكند .قطعا براي كاهش قطعي
مرگومير بايد قبل از بروز خيزهاي جديد واكسيناسيون
را افزايش دهيم».

۱۲۰شهيد و 100هزار مبتال
در گروه پرستاري

رئيسكل سازمان نظام پرستاري از شهادت 120پرستار
در بحران كرونا خبر داد .به گزارش ايسنا ،محمد ميرزابيگي
در نشست خبري به مناسبت روز جهاني پرستار ،گفت:
«در كنار اين تعداد فوتي ،تاکنون ابتالی حدود  100هزار
پرستار به کرونا را داشتیم ..بنابراين بايد قانوني در مجلس
شوراي اسالمي داشته باشيم كه موضوع شهداي پرستاري
و سالمت پيگيري شــود ».او درباره واكسيناسيون كادر
پرستاري هم توضيحهايي ارائه داد« :اكنون اعضاي سازمان
نظام پرستاري كه در سيستم غيربيمارستاني يا خدمات
منزلي هستند را فراخوان كرديم .گلهمنديهايي از وزارت
بهداشت ب ه دليل نگاه دوگانه پزشكي -پرستاري وجود دارد
كه زماني كه آقايان سهميه خوبي به نظام پزشكي دادند
به ما ندادند .پزشــكان ،منشــيهاي مطبها و ...واكسن
دريافت كردند و اكنون بعد از پيگيريهاي زياد به ما هم ،2
3روزي است كه سهميهواكسن دادهاند .ما اعالم كرديم هر
پرستاري كه واكسن نزده به سازمان مراجعه كند .قرار است
فهرستي تكميل كنيم و به شكل لكهگيري واكسيناسيون
افراد باقيمانده انجام شــود .در شهر تهران تاكنون حدود
۵هزار نفر اعالم كردند كه خواستار دريافت واكسن هستند.
ما كمك ميكنيم خود سيستم بيمارستاني كه واكسن
تزريق ميكند ،به اين افراد نيز تزريق كند ».او درباره تعداد
پرستاران و تناسب آنها با اعداد تختها گفت« :تا اواسط
دهه ۷۰تعداد پرستارانی كه سواد دانشگاهي داشته باشند
و بتوانند پابهپاي متخصصان پزشكي كار كنند 2 ،دهم به
ازاي هر تخت بيمارستاني بود و اكنون اين عدد به 8دهم
رسيده است».

انتخاب راحت يك عشق فيلم
ي عمادي
عل 

منتقد

وقتي هنوز تحريمها ،پاي برندها را از دوروبرمان نچيده بود
و در زمانهاي كه هنوز هر نشان ،تصوير پررنگ و لعابتري
براي محصوالتش نساخته بود ،هروقت از مقابل تلويزيون
فروشيهاي راسته شريعتي رد ميشدم ،محصوالت يك
برند با هم ،تصويري از صحنه نبرد خير و شر در «نارنيا» را
به نمايش ميگذاشــتند و من هر بار با هر ميزان عجلهاي

كه داشتم پا شــل ميكردم تا براي صدوچندمين بار آن
را تماشــا كنم تا باالخره يك بار آن را از خودم پرسيدم؛
واقعا چرا؟
خب از مجموعه فيلمهاي نارنيا بدم نميآمد اما نه آن كه
ازتماشايش خسته نشــوم و بعد به اين نتيجه رسيدم كه
اگر آن تلويزيونها مثال چاپليــن را درون رينگ بوكس،
زدوخوردي از جكي چان يــا صحنه انفجار پل يا عمليات
انتحاري آخر فيلم «اين گروه خشن» را هم نشان ميداد،
بياختيار مرا به ســمت خود ميكشــاند؛ دوئل سهتايي

«خوب ،بد ،زشت» هم؛ گفتم دوئل ،خب اگر صحنه حمله
هوائي فيلم درويش هم بود همين اثر را داشــت ...و اينها
يعني من مانند خيلياز آدمهاي ديگر مفتون تصوير بوده
و هستم.
انتخاب فيلم محبوب؟ راســتش را بخواهيد من توانش را
ندارم .ميتوانم از تماشاي مكرر برخي فيلمها ،خاطرهبازي
كنم ولي بازهم سر آخر پاي تكههاي تصوير كه به جادوي
موسيقي و يا سحر كلمات آميخته شدهاند به ميان ميآيد.

بســته به حال و روزگارم ،دلم دنبال تكــهاي از اين پازل
جادويي خوش آب و رنگ ميگردد و در اين لحاف چهل
تكه ،يافتن يك كل منسجم دور از ذهن است .بيش از آن
كه يك يا چند فيلم را بتوان به نام محبوبان خود سند زد
يا بيشمار صحنههاي جاويدان را فهرست كرد ،ميتوانم
خيالم را راحت كنم و خود را يكي از بيشمار عاشقان سينما
بدانم .درسرگشتگي اين همه انتخاب ،باآسودگي هرچه
تمامتر ميگويــم :فيلم محبوب من
خود سينماست!
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اين گروه خشن

گوز 
نها

جذابیتتمامنشدنی
روزنامهنگار

ساندنس كيد

با این مقدمه میرویم سراغ پرونده فیلمهایی كه از تماشایشان
سیر نمیشویم؛ فیلمهایی كه نه بخشــی از زندگی كه اساسا خود
زندگیاند.

پدرخوانده

از تماشایشان سیر نمیشــویم .دیدار مكررشان لذتبخش است.
اگر بهطور اتفاقی و هنگام عوض كردن كانال هم با آنها مواجه شویم
تا انتها همراهشــان میشــویم .اینها فیلمهایی بــرای تمام فصول
هســتند؛ فیلمهایی كه برایمان یادگارهای همیشه از دورانیاند كه
سپری نمیشوند و گذر ســالها چیزی از جذابیتشــان نمیكاهد.
اینها الزاما بهترین فیلمهای تاریخ ســینما نیستند .الزاما در فهرست
برگزیدگان و تاپ تن منتقدان حضور ندارند .تعدادیشــان حتی در
زمان ساختهشدنشان خیلی تحویل گرفته نشدهاند و كسی برایشان
گریبان چاك نكرده است .از نگاه نخبهگرایانه و روشنفكرانه خیلی از
این فیلمها تولیدات سرگرمكنندهای بوده و هستند كه برای مصرف
عموم تولید شــدهاند .برای اینكه گیشــهای را گرم كنند و سودی به
تهیهكننده برسانند و تمام .اما داستان همین جا تمام نشده و از همان
اكران اول یا در سالهای بعد دوستدارانی یافتهاند كه همه جوره پای
اثر محبوبشان ایستادهاند و هیچ رقیبی هر قدر قدرتمند نتوانسته آنها
را از قلب مخاطبان بیرون كند؛ مخاطبانی كه گاهی زندگیشان را با
سینما ،سینمای محبوب و دوستداشتنی تعریف كردهاند .گفتههای
روزمرهشان به دیالوگهای این فیلم و آن فیلم چنان آغشته شده كه
منفك كردنشان از فضای «فیلمیك»ی كه در اتمسفرش زندگی معنا
مییابد غیرممكن است .وقتی قرار است به آن جزیره تنهایی معروف
بروی و ناچار به انتخاب باشی بعید اســت تاركوفسكی و آنتونیونی و
برسون را انتخاب كنی .اگر بخواهی با خودت روراست باشی باید سراغ
فیلمهایی بروی كه تماشای مكررش برایت لذتبخش باشد.

چ كاسيدي و
بو

سعيد مروتي

شدهاند كه بخشی از زندگی روزمره شــدهاند .مثال «پدرخوانده»
آنقدر دیده شده كه هر عالقهمند به سینمایی دیالوگهای معروفش
را حفظ باشد .عموما همین فیلمها به درد جزیره تنهایی میخورند؛
فیلمهایی كه امتحانشــان را پس دادهاند و بخشــی از وجودمان
شدهاند .احتماال كمتر كسی فیلمی از بالتر را برای جزیره تنهایی
انتخاب میكند .بعید است میان «سالم بر مریم» ژان لوك گدار و
«آپارتمان» بیلی وایلدر كسی اولی را انتخاب كند .احتماال خود گدار
هم ترجیح میدهد شاهكار وایلدر را به خلوتش ببرد .همچنان كه
مثال اگر كسی بین فیلمهای تجربی و چند ساعته اندی وارهول و
مثال «دیوانه از قفس پرید» میلوش فورمن ،اولی را انتخاب كند يا
نگران احواالتش میشویم يا به صداقتش شك ميكنيم.

«پیشنهادی بهش میكنم كه نتونه رد كنه».
«جمعه جمعه آقامه .شنبه هم شنبه آقامه».
«من بودم حاجی نصرت ،رضا پونصد ،علی فرصت ،آره و اینا خیلی
بودیم».
« هیچكس بینقص نیست».
خیلی وقتها برای رساندن منظورمان به طرف مقابل سراغ سینما
میرویم .معموال هم از نمونههایی بهــره میگیریم كه آنقدر دیده
يوانه از قفس پريد
د

مادر

قيصر
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ديوانهازقفسنپريد
شهرام فرهنگی
روزنامهنگار

«ديوانه از قفس پريد» ،ديوانه از قفس پريد،
ديوانه از قفس پريد؟ چرا ايــن فيلم را بارها و
بارها و بارها ديدهام و حاضــرم بارها و بارها و
بازهم ببينم؟ اصال چهكسي عنوان «پرواز بر فراز
آشيانه فاخته» را در ايران به «ديوانه از قفس
ِ
سرخپوست ساكت
پريد» برگرداند؟ البته كه
و غولپيكر و عجيب اين داســتان ،آخر فيلم
از ديوانهخانه ميگريزد ولي ديوانه اين عنوان
بدون هيچ ترديدي مك مورفي است.
او كه ديوانه نيســت و براي فــرار از مجازات
سنگين آزارجنســي خود را به ديوانگي زده و
با اين همه بيش از هر ديوانــهاي كادر درمان
تيمارستان را به ســتوه ميآرود .اين فيلم در
دهه  60جزو معدود عناويني بود كه در شبكه
زيرزميني فيلمهاي ويدئويي ،دست بهدست
در نقاط مختلف شــهر به امانت داده ميشد.
آقاي فيلمي با ساك مشــكي ،هفتهاي يكبار
براي تحويل گرفتن فيلمهايي كه هفته پيش
كرايه داده بود ميآمد .زيپ ســاك مشــكي
را ميكشــيد و فيلمهاي ويدئــو بتاماكس را
ميچيد روي ميز و ...قبليها را تحويل ميدادي
يا اگر دوست داشــتي و آقاي فيلمي سفارشي

نگرفته بود ،يك هفته ديگــر فيلمها را تمديد
ميكردي و بعد ميتوانستي فيلم جديد از روي
ميز برداري .هميشه همان انتخابهاي محدود؛
شكارچي گوزن و بربادرفته و هفت عروس براي
هفت برادر ،سنگام و شعله و هنديهاي ديگر،
وســترنها و جري لوئيس و چند فيلمفارسي
قبل انقالبي ،اين زمين مال من اســت ،طالع
نحس و ...مثال همين ديوانه از قفس پريد .البته
دليل اينكه بينهايت و يكبار يك فيلم را تماشا
كني و باز هم دوســت داشته باشي تماشايش
كني ،نميتواند اين باشــد كه گزينهاي ديگر
براي تماشا نداشــتي .چون به هرحال بعدها
اوضاع عوض شــد و هر فيلمي براي تماشا در
دسترس قرار گرفت.
حاال ديگر تنوع آنقدر زياد است كه آدم يادش
نميماند آخرين فيلمي كه ديده چه بود و چه
جزئياتي داشت .فيلمهاي جديد از هزاران آدم
بااستعداد از سراســر كره زمين چنان سريع
بهروز ميشــوند كه براي جانماندن از مسابقه
تماشــاي محصــوالت جديد ،فقــط فرصت
ميكني دانلودشان كني ،آرشيو شوند كه وير
دانلود كردنــت خوابيده باشــد .از آنهايي هم
كه ميبيني بايد بهســرعت بگذري كه صدها
عنوان ديگر در انتظار ديده شــدن در آرشيو
باقي ماندهاند .اينطور همهچيز در سطح باقي
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ميماند ،اصال شايد«سطح» هم براي توصيف
چنين وضعيتي ،واژهاي اغراقآميز باشد؛ مثل
گاز قوطي باز شده پپسي ،به هوا ميروند و طعم
خوش نوشيدنی را تباه ميكنند .شايد همين
است كه ديوانه از قفس پريد و ديگر گزينههاي
به يادمانده از دوران محدوديت چنين عميق
در ذهن ماندهاند .آن زمان ميشــد ديوانه از
قفس پريد را ديد و دســتكم يك هفته فقط
به صحنههايش ،داستانش و جزئيات ديگر فكر
كرد .بعد كه مرز دسترسي به فيلمها بازتر شد،
تازه ذوق دوباره ديدن بدون سانسورش به جانت
ميافتاد و باز ميديدي ،نه ،مك مورفي بينظير
است .اشــتباه نكرده بودي .فقط كاش ميشد
آنجاي فيلم كه مك مورفي دســتهايش را
گره ميكند دور گردن پرســتار راچد و فشار
ميدهد ،فشار ميدهد ،فشار ميدهد و صورت
راچد مثل انار سرخ ميشــود ...كاش ميشد
اينبار ،اينبــار ديگر موفق شــود كار راچد را
تمام كند .آدم هوس ميكند دوباره و دوباره و
دوباره نگاه كند ،بهويژه اگر هر روز در جغرافياي
اطرافش – بدون درنظر گرفتن جنسيت – كلي
پرســتار راچد احســاس كند .بهاحتمال زياد
داليل ديگري هم براي عالقه جنونآميز نسبت
به اين فيلم دارم ولي بهنظرم تا همين حد هم
كافي است.

هفت ( دیوید فینچر )1997

طراوت آزاردهنده

زندگي زيباست
(روبرتو بنيني)1997

فوران همزمان دو
حس متناقض

روبرتــو بنينــي ،كارگــردان
محمد عدلي
ايتاليايي طوري بــه جنگ جهاني
روزنامهنگار
دوم نگاه كرده است كه هيچكدام از
همصنفهايش در دنيا تجربه نكردهاند .اگر فيلمهاي ساخته شده در مورد جنگ
جهاني كه تعدادشان بيشمار است ،دستهبندي شوند ،يك دسته تنها يك فيلم
در خود جاي خواهد داد« .زندگي زيباست» نگاه يك كمدين به جنگ است اما
محصول او از تمام آثار تراژيك حول جنگ جهاني،غمبارتر اســت .اگر يكي از
داليل فيلم ديدن ،تخليه احساسات باشد ،زندگي زيباست به نقطه طاليي در اين
ويژگي رسيده است .او لحظاتي را در اين فيلم خلق كرده است كه لبخند و اشك
بهطور توامان روي صورت نقش ميبندند .روبرتو بنيني كه خود نقش اصلي اين
فيلم را بازي كرده با هنرمندي تمــام اين دو حس متفاوت را بهصورت همزمان

برميانگيزد .اين فيلم در سال 1998ســه جايزه اسكار دريافت كرد؛ يكي براي
بخش بهترين فيلم غيرانگليسي زبان ،يكي براي موسيقي متن و ديگري براي
نقش اول مرد .فيلم «بچههاي آسمان» ساخته مجيد مجيدي در آن سال بهعنوان
رقيب در بخش اسكار غيرانگليسي زبان با زندگي زيباست حضور داشت .فضاي
فيلم روبرتو بنيني و موقعيتسازي ويژهاش اين امكان را ميدهد كه بارها آن را
تماشا كرد .داستان فيلم درباره مردي يهودي است كه طي جريان عاشقانهاي با
يك مسيحي ازدواج ميكند و يك فرزند به دنيا ميآورند .بعد از آغاز جنگ جهاني
دوم مرد يهودي و پسر كوچكش به اردوگاههاي كار اجباري به اسارت ميروند .او
در تمام اين دوران سعي ميکند واقعيت را براي فرزندش طور ديگري جلوه دهد
تا او متوجه نشود كه به اسارت آمدهاند .او همهچيز را براي پسرش به يك بازي
تشبيه ميكند و زندگي زيبايي برايش ميسازد.

پدرخوانده (فرانسيس فورد كاپوال )۱۹۷۲

يك عروسي و چهار تشييع جنازه
ناهيد پيشور
روزنامهنگار

«من به آمريكا ايمان دارم»؛ پدرخوانده با اين جمله
بوناسرا آغاز ميشــود و خيلي زود متوجه ميشويم
كه عكسش درست اســت .ايماني به سرزميني كه از
دختري جوان هتك حرمت ميكنند و كاري از نظم و
قانون برنميآيد در كار نيست .جمله بوناسرا مطلعي
است براي ورود به جهان فيلم .به عروسي كاني ،دختر
ويتوريو دن كورلئونه .طوالنيترين سكانس فيلم كه
نيمساعت طول ميكشد و ما در خالل مراسمي كه در

حال برگزاري است با دنياي گانگسترها آشنا ميشويم.
با پدرخوانده و خانــواده واعوان و انصارش .مقدمهاي
طوالني ،ولي ضروري كه هم اطالعات به تماشــاگر
ميدهد و هم با بازيگران اصلي اين درام گانگســتري
آشنايش ميكند .كاريزماي دن كورلئونه ،خشونت و
شيطنتساني ،فراست تام ،عجز جاني فانتين ،متانت
مايكل ،ضعف فردي ،وفاداري لــوكا و ظرافت توأم با
ســادگي كيت .عروسي كه تمام ميشــود ما با تمام
كاراكترهاي مهماني باشــكوهي كه فرانسيس فورد
كاپوال برايمان تدارك ديده آشنا شدهايم.
«پيشــنهادي بهش ميكنــم كه نتونــه رد كنه»؛
اين مشــهورترين ديالوگ فيلم اســت؛ ديالوگي كه

توضيحدهنده شــخصيت دن كورلئونه هم هســت.
پدرخواندهاي كــه با ارادهاي معطــوف به قدرت در
كانون محوري درام ميدرخشــد .فيلــم با نمايش
قدرت پدرخوانده ،مثل كله اســبي كه در رختخواب
تهيهكننده هاليوود گذاشــته ميشود ،بهمرور سراغ
تمام شدن دوران او هم ميرود .سكانس سوءقصد به
پدرخوانده نقطه اوج مهمي براي نمايش تغيير دوران
و زوال تدريجي دن كورلئونه است.
دار و دســتههاي مافيايي عليه خانواده دن كورلئونه
متحد شــدهاند و از اينجا به بعد مايكل پســر خوب
خانواده وارد ميدان ميشود تا نقشي را بر عهده بگيرد
كه خالف تصميم و اراده پدر است .بعد از مجموعهاي
از خشنترين سكانسها ،فيلم با سكانس گلولهباران
ساني در بزرگراه ،اوج سبعيت را به نمايش ميگذارد.
خشــونتي كه تار و پود فيلم پدرخوانده را تشــكيل
ميدهد ،كامال فاخر ،نمايشــي و ســينمايي است.

معمو الً فيلمهاي جنايي بعد
علي رستگار
از يكبار تماشا ،مهمترين كاركرد
روزنامهنگار
خود يعني غافلگيــري مخاطب
را از دست ميدهند و كمتر پيشميآيد ،تماشــاگر با وجود علم به هويت
قاتل و روند كشف پرونده ،بار ديگر پاي آن اثر بنشيند .اما اگر فيلم جنايي،
يك تريلر روانشناسانه تمامعيار هم باشــد ،آنوقت شناخت قاتل و هويت
برمال شده او و حتي مســير كشــف پرونده ،كمترين اهميت را دارد و اين
پيچيدگي شخصيتهاســت كه مخاطب را درگير ميكند« .هفت» فينچر
براي من چنين وضعيتي دارد و باوجود لو رفتن قاتل در تماشــاي اول ،اين
شخصيتهاي درخشان جان دو ،ديويد ميلز و ويليام سامرست با بازيهاي
كوين اسپيسي ،براد پيت و مورگان فريمن است كه تماشاي دوباره و چندباره

صحنه گلولهباران ســاني ،يــادآور پايانبندي فيلم
«باني و كاليد» (آرتور پن) هم هست .بعد از عروسي،
آنچه در فيلم به سهولت و فراواني تكرار ميشود قتل
و جنايت است.
مرگ دن كورلئونه و ظهور مايكل بهعنوان پدرخوانده
تازه ،تغيير مناسبات و روزگار را هم نمايان ميكند.
تدوين موازي غســل تعميد فرزند كاني در كليسا و
حذف تمام مخالفان مايكل ،دســتاوردي اســت در
زيباييشناسي خشونت و ضرباهنگي كه گويي يك
رهبر اركستر آن را طراحي و اجرا كرده است.
در پايان فيلم ،شــاهد تاجگذاري مايــكل بهعنوان
پدرخوانده هســتيم و در نماي پاياني چهره كيت را
ميبينيم كه در به رويش بســته ميشود و تاريكي
ميآيد .نماد معصوميت و عشق و زيبايي جايي در اين
دنياي پليد و خوفناك ندارد.
فرانسیس فورد کاپوال در پشت صحنه پدرخوانده

و هر از گاهي اين فيلم را برايم لذتبخش ميكند .اين عيش سينمايي قطعا
با تيتراژ كايل كوپر ،آن نيويورك چرك و كثيف و هميشه باراني كه ماحصل
فيلمبرداري و فضاسازي نفسگير داريوش خنجي است و البته ابهت صداهاي
ماندگار ناصر طهماسب ،جالل مقامي و منوچهر اسماعيلي در نسخه محشر
دوبله فارسي ،كاملتر ميشود.
باوجود اينكه سالهاســت از سرنوشت شــخصيتهاي قصه اندرو كوين
واكر و فينچــر مطلعم ،هنوز و در هر بار تماشــا« ،هفت» طــراوت دلپذير
و آزاردهندهاي دارد و بهويــژه ضجههاي ميلز /پيت /مقامــي و آن ترديد
جانكاهش (جانكاهشان) براي كنترل خشم يا كشتن قاتل همسرش پاي آن
دكلهاي برق ،همچنان برايم تكاندهنده است.
نيمكت ذخيره :ناصرالدين شاه آكتور سينما به كارگرداني محسن مخملباف.
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تماشاي مادر
مسعود مير
روزنامهنگار

«مادر» براي من دور اســت و نزديك ،آنقدر تماشايش كردهام
و دل به حرفهايش دادهام كه اصال يــادم رفته در آن احواالت
گاهي خوش بودهام و بيشــتر ناخوش ،فراموش كردهام كه فيلم
ميبينم و در فيلم سينمايي زندگي ،بحمداهلل سايه حضور مادرم
بر سرم هست.
اينها را چرا ميگويم؟ مادر را تماشــا كردهام بيآنكه يادم باشد
برادري ندارم كه تني و ناتني بودنش را با تسمه و زور بازو محك
بزنم .دروغ چرا؟ تماشاي مادر كه شروع ميشود يكبار ميشوم

هامون (داریوش مهرجویی ) 1368

به راستي صلت كدام قصيده اي اي غزل؟
نگار حسینخانی
روزنامهنگار

«هامون» مهرجويي تا آن زمان كه كارگردانش حــرف اول و آخر را
در سينماي ايران ميزد و شمار فيلمهاي ســينمايي قابل ديدن به
تعداد انگشتهاي يك دســت نبود ،فيلمي بود براي تماشا و تماشا
كردنهاي هزارباره .آن وقتها كه كتاب هنوز مسئله لوسي در تجويز
تفكر نشــده بود و همه روياهايي داشــتيم براي زندگي متفاوت در
آبشخورهاي سنتي زمانهمان .همان دوره بود كه هر وقت ميخواستيم
در دوستيهاي تازهاي ،خودمان را به ديگران معرفي كنيم ،در رديف

محمد ابراهيم كه فاتحه ميخوانم براي دايي مرحوم كه باالخره
راه و چاه رندي را به من آموخت و يادم داد كه نبايد ببو و پپه باشم.
بعدش گير و واگيرهاي خانداداش با خواهرها و برادرها را به دل
صبر ميبينم و بيتعارف كلي با اين كاراكتر خاكســتري عشق
ميكنم و منتظر ميمانم تا مادر از راه برســد و بنشيند كنار آن
تخت كهنه و سر درد دلم برايش باز شود از بيمهريهاي روزگار
و محبوبهاي جراره مسلك.
محمد ابراهيم كه چرت بعد ناهار را در سايه حياط شروع ميكند،
من ميشوم غالمرضا و دلم ضعف ميرود براي رسيدن مادر و بو
كردن چادرش .حاال شدهام كتكخور محبتهاي خاله خرسي
آشنايان و زير چشــمم كه كبود ميشود ميروم گم ميشوم در
روزگار رفته و با بغض ميگويم :من آقامم. ...
بساط هندوانه و سكنجبين خاطرهبازي با دورهميها كه پيش
چشمم جمع ميشود تازه يادم ميافتد كه در بهترين حالت همان

عالقهمنديها هامون را ميچپانديــم جزو فيلمهاي اول و آخري كه
بايد ديد .گاهي با آنهايي كه بيشتر دوستشان داشتيم يا براي تكرار
درسهاي روشنفكري ،هامون ميديديم تا يادمان بيايد جاي پاهايي
كه بايد راهشان را برويم ،دقيقا كجاها هستند .حاال اما چند سالي است
ديگر هامون را نديدهام .گاهي حتي براي آنكه حالم را بهتر كنم ،رفتهام
سراغ فيلمهاي شوخ و شنگتر و پرجزئيات و فانتزي تا بلكه براي ادامه
ذهنم را به امور كوچكتري دلخوش كرده باشم .مثال در همين چند
سال «اجارهنشينها» را چپاندهام الي فيلمهايي كه بهتر است چندبار
تماشايش كرد .با اين حال هنوز از آن سر پرشور چيزهايي برايمان به
يادگار مانده .حاال علي عابديني بيشتر برايم قهرماني ميكند .گاهي
كساني را كه دوستتر دارم به اين اسم ميخوانم .هامون اما شده ميراثي
از دوستان و همنسالنم كه حاال اسم قهرمانمان را پسرانشان به يادگار
آن روزها نفس ميكشند.

درنگ

فیلممحبوب

پسر ادبدان و نچســب و مثال عاقل خانهام؛ همان جاللالدين
كه خدا ميداند هيچوقت دوســتش نداشــتم و به همين دليل
احواالتش به سرم آمد.
تماشاي مادر البته وجه ديگري هم براي من دارد و آن هم كيفور
شدن از كالم مادر است .از آموختن درس زندگي البهالي تدارك
حلوا و قيمه ،از تربيــت بچهها زير خنكاي بادبــزن با مهرباني
و خشمپوشــي ،از نمايش چتر خواســتني مادرانگي زير سقف
آبچكان خانه ،از كمكــردن زحمت زندگي با نشســتن روي
تخت مرگ...
با معرفي...
همين تكه معــروف تيتراژها را بايد بگــذارم اول اين بخش تا با
خودم براي شما مرور كنم كه با غربت «آدمبرفي» آب شدهام ،با
ديوانگيهاي «هامون» عاشقي كردهام ،با نواهاي «دلشدگان»
دل باختهام و با ديوانگيهاي «سوتهدالن» عاقل شدهام. ...
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چند سطر پراكنده در ستايش نزديكتر () closer

قاعده بازی
مرتضي كاردر
روزنامهنگار

جاي برنده و بازنده كجا معلوم ميشود؟ چرا بعضي
برندهاند و بعضي بازنده؟ قسمت ازلي است و در دايره
تقدير ،نقشها معلوم شده يا به چگونگي مواجهه با
آنچه تقدير بهنظر ميرسد ،برميگردد؟
غريبهاي را ميبيني و نگاهت بــا او تالقي ميكند؛
غريبهاي كه ميتوانســتي مثل رهگذري از كنار او
بگذري و درســت در لحظهاي كه بــه محاذات هم
قرار ميگيريد حادثهاي اتفاق ميافتد و پيوند شكل
ميگيرد .سكانسهاي بعد مثل قصهاي كه دررؤيا
ميگذرد ،پيدرپي اتفاق ميافتد .بخت يار اســت و
ايام به كام و ماجرا آنقدر خوب پيش ميرود كه حتي
دوربين از خيلي از اتفاقها جا ميماند.
رابطه بعدي خيلي بعيدتر شكل ميگيرد ،دو آدم بر
اثر يك اشتباه با هم آشنا ميشوند؛ اشتباهي مضحك
كه محصول شيطنت شخص ثالث است؛ رابطهاي كه
در نگاه نخست عبث و بيآينده بهنظر ميرسد اما انگار
برندههاي بزرگ از گروه بازندهها ميآيند و قرار نيست
كسي كه خوب آغاز كرده و همهچيز مطابق خواسته
او پيش ميرود نهايتاً برنده از بازي بيرون بيايد.
«نزديكتر» بازي رابطههاســت ،تالقي رابطههايي
كه توالي اتفاقهاي خوب و بد آنهــا را به هم پيوند

ميدهد و تبديل ميشوند به رابطههايي درهمتنيده
كه تفكيكشان از هم دشوار مينمايد و نقطه شروع
و اوج و فرودشان به هم ميريزد.
نزديكتر ،حكايــت فرازها و فرودهــا و نيرنگها و
فريبها و شيطنتها و سرگرمكردنها و پيروزيها
و شكستهاست .حكايت همه حقههايي كه ممكن
است آدمها براي رسيدن به پيروزي بهكار ببرند .دروغ
ميتواند كشنده باشد و كسي را به قعر چاه بيندازد اما
انگار به كشندگي حقيقت نيست .فريب هم ميتواند
مرگبار باشــد اما همه تهديدها ميتواند به فرصت
تبديل شود اگر و فقط اگر بازيگر دريابد كه مشغول
بازي است و ميتواند سرنوشت بازي را عوض كند.
نزديكتر بيشتر از اينكه عاشقانه باشد ،شبيه بازي
است ،براي من مثل «بيلياردباز» رابرت راسن است.
هر دو را ميتوان بارها تماشا كرد .جوجه را آخر پاييز
ميشــمارند و در پايان بازي دست يك نفر بهعنوان
برنده باال ميرود و برنده كسي است كه قاعده بازي را
بلد است .كسي است كه بيشتر صبر ميكند؛ آنقدر
كه رقيب را از ميدان به در كند .برنده كسي است كه
به قول گزارشگرها شخصيت برنده را دارد نه كسي
كه گل اول را ميزند يا بهتر بازي ميكند.
ذخيرهها :درخشش ابدي ذهن پاك (چارلي كافمن
و ميشــل گندري) .كاپوتي (بنت ميلر) .بازگشــت
(آندره زوياگينتسف)

بعضيها داغش رو دوست دارند (بيلي وايلدر )۱۹۵۹

كمدي بيعيب و نقص

«بعضيها داغش رو دوست دارند»
مهرنوش سلماسي
هم فاخر اســت و هم عامهپســند.
روزنامهنگار
همان قدر تجارتي اســت كه هنري.
و احتماال خندهدارترين فيلمي است كه وايلدر كارگرداني كرده است .فيلمي كه لقب
پرنشاطترين كمدي تاريخ ســينما برازندهاش است .اين فيلمي است كه در تماشاي
مداوم و مكرر همچنان كاركرد خود بهعنوان كمدي بســيار مفرح و سرگرمكننده را
حفظ ميكند .و همچنان تماشــاگر را ميخنداند .از مقدمه تا موخره فيلم با تكيه بر
فيلمنامهاي دقيق و اجرايي اســتادانه مسير بهدقت طراحي شــده را با مهارت تمام
ميپيمايد و موقعيتهاي كمدياش چنان استادانه نوشته و كارگرداني شده كه در هر
بار تماشا مثل ديدار اول مخاطب را ميخنداند .بعضيها داغش رو دوست دارند ،فيلم
خندههاي از ته دل است .وايلدر و همكار فيلمنامه نويسش آي .ا .ال .دايموند بهترين
شوخيهاي دورانشان را نوشــتهاند و وايلدر بهعنوان كارگردان با بهترين انتخابها
(بهتر و مناسبتر از جك لمون ،توني كرتيس و مريلين مونرو سراغ داريد؟) و انتخاب
لحن متناســب ،كمدي راحت و صميمي و پر نكتهاي را ساخته كه شاهكار جزئيات
است .همين جزئيات و پر و پيمان بودن شــوخيها و موقعيتهاي كمدي است كه
باعث ميشــود فيلم كاركردي جادويي بيابد .آن قدر جادويي كه بشود در هر فرصت
مغتنمي دوباره و سهباره ديد.
فيلم در عين شيريني ،تلخانديشانه هم هست و در كنار موقعيتهاي كمدي ،جنايت
و تعليق هم در آن نقش كليدي دارد .جك لمون و توني كرتيس دو نوازندهاي كه در
حال فرار از دســت جنايتكاران به زنپوشــي رو ميآورند ،براي زنده ماندن به شكل
زيركانهاي در نقشهاي تازهشان فرو ميروند و اين مقدمهاي است براي شوخيهاي
ناب وايلدري .شــوخيهايي كه فرصتهاي زود گذر زيستن را به شكل مداوم تمديد
ميكنند .ديوانهوار بودن كمدي فيلم ،ضرباهنگ شوخيها و گفتارنويسي پر از كنايه
و متلك همراه با ظرافت ،همان طناب باريكي است كه شــخصيتها با مهارت از آن

خوب ،بد ،زشت (سرجو لئونه ) 1966

آدما دو دستهن

«خوب ،بد ،زشــت» نقطه اوج
مسعود پويا
وسترن اســپاگتي است .وسترني
روزنامهنگار
كه لئونه با «به خاطر يك مشــت
دالر» پايهگذارياش كرد و آنقدر موفق شد كه لشگري از فيلمهاي مشابه از
راه رسيدند .فيلمهايي كه لئونه بعدها آنها را فرزندان ناخلف خود خواند .خوب،
بد ،زشت نمونه فاخر و باشكوه وسترن اسپاگتي است .جو (كلينت ايستوود)،
استنزا (لي وان كليف) و توكو (ايالي واالك) در جستوجوي يافتن جعبهاي
كه در آن ۲۰۰هزار دالر پول مسروقه وجود دارد به راه ميافتند و اين مقدمهاي
بر يكي از سرگرمكنندهترين وسترنهاي تاريخ سينماست.
سرجو لئونه به شكلي تناقضآميز ،فانتزي و رئاليسم را براي سينماي وسترن
به ارمغان ميآورد .لئونه اغراقهاي نمايشي را تا ميتواند افزايش ميدهد (از
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موسيقي موكد تا نماهاي بسيار درشــت از چهره بازيگران) و از سوي ديگر
ميكوشد تا كابويها را به چهره واقعيشان در غرب وحشي نزديك كند.
ايستوود بهعنوان قهرماني خونسرد همان قدر ملموس است كه لي وان كليف
بهعنوان بدمن و ايالي واالك با تركيبي از بدجنسي و سادهلوحي ضلع سوم
مثلث خوب ،بد ،زشت را تكميل ميكند .ســكانس فينال فيلم ،مجموعهاي
است كامل از دستاوردهاي لئونه در سينماي وسترن ،آن نماهاي خيلي درشت
از چهره و چشمان و تعليق و هيجان و قطع شدن پي در پي پالنها با موسيقي
انيو موريكونه كاركردي جادويي مييابد .اين وسترني است كه ميشود بارها
و بارها تماشايش كرد و از سرزندگي و نشاط و چشماندازها و موزيكش لذت
برد و از خوب ،بد ،زشتش و جمله تكرارشــونده و معروف ايستوود كمحرف:
«آدما دو دستهن».

عبور ميكنند و با وجود خطر سقوط يا پاره شدن طناب در نهايت به سالمت به مقصد
ميرسند .پايان خوش فيلم آرامشبخش و جمله نهايياش (هيچكس كامل نيست)
به يادماندني است .تركيب جك لمون ،توني كرتيس و مريلين مونرو احتماال بهترين
مثلث همه كمديهاي تاريخ سينماست .مثل خود فيلم كه در سينماي كمدي بديلي
ندارد .بعضيها داغش رو دوست دارند در عين فاخر بودن و تكامل سبكي (وايلدر آن را
در بهترين دوران حرفهاي ساخته است) بسيار صميمي و راحت و دوستداشتني است.
ضيافتي است براي تماشاگر تا رها و آسوده خودش را به شوخيهاي ناب فيلم بسپارد
و نشاطي را تجربه كند كه با اين كيفيت در كمتر فيلمي قابل تكرار است.
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فیلممحبوب

درنگ

23023442

باایناخستگیمو درمیكنم
انتخابهایی برای همه عمر

سعيد مروتي
روزنامهنگار

س
ایـینرامای
ن

ماموریت غیرممكن :مگر میشود از بین این همه فیلم
یكی را انتخاب كنی و بقیه را كنار بگذاری؟ اگر دلبسته
سینما باشی ،تعداد فیلمهای محبوبت خیلی زیاد است.
خیلی بیشتر از اینكه بتوانی یكی را در آغوش بگیری و
بقیه را قربانی كنی .نیمكت ذخیرهها برای همین اضافه

شده .برای اینكه كمتر عذاب وجدان داشته باشی.
به برداشت اول اعتماد كن :وقتی چارهای جز انتخاب
نداری به نخستین گزینههایی كه به ذهن میآید اعتماد
كن .همانی كه بیشــتر از بقیه دیدهای و با آن زندگی
كردهای .همانی كه شــاید بهترین فیلم عمرت نباشد و
اگر بخواهی فهرست بهترینها تنظیم كنی دست و دلت
بلرزد كه انتخابش كنی یا نه؟! بهترین انتخاب همانی است
كه بیشتر از بقیه تماشایش كردهای .همانی كه ویاچاس

رنگیاش را آنقدر تماشا كردی كه سیاه و سفید شد.
انتخاب فیلم ایرانی :اینجا كار راحتتر است و تكلیف
روشنتر .دو انتخاب همیشــگی وجود دارند .دو فیلم
قدیمی از كیمیایی .همان سیاه و سفیدهایی كه بخشی
از حافظه جمعی ایرانیان اســت .حاال باید انتخاب كرد؛
«قیصر» یا «گوزنها»؟ راســتش این هم سخت است و
راندن هر كدامشان به نیمكت ذخیرهها بیانصافی است.
كاش میشد نوشت قیصر و گوزنها .حیف كه نمیشود.

  گوزنها(مسعودكیمیایی)۱۳۵۴

بوچكسیدیوسندانسكید(جور جرویهیل)۱۹۶۹

معجزهرفاقت

قهرماناندیروقت

سالها پیش زندهیاد جالل مقدم دربارهاش گفت« :این فیلمی است كه یقه
آدم را میگیرد ».توصیف دقیق و درستی از گوزنها كه همیشه و هر بار حسی از
تاثر عاطفی را با رنگمایهای از حماسه و شكوه مردانگی برمیانگیزاند .این شاید
تلخترین فیلم كیمیایی باشد كه در میانه هر اندوه عمیقی ،لحظهها و صحنهها
و گفتارهایی دارد كه حس طنز غریب خالقــش را در دل درامی اینچنین تلخ
نمایان میكند و به شكلی عجیب موفق میشود لحن همگون و منسجم را هم
حفظ كند.
یكی از دالیل مانــدگاری گوزنها و لذت تمامنشــدنی تماشــای مكررش
هم همین رفت و برگشــت میان كمدی و درام اســت .ســید بهعنوان یكی
پرداختهترین كاراكترهای تاریخ سینمای ایران ،با آن اندوه عمیق برآمده از

خودآگاهیاش و با آن تراژدی دردناك زندگیاش ،تا دلتان بخواهد تكیه كالم
و كنش بامزه دارد.
به تعبیر دوستم علیرضا محمودی ،گوزنها بیش از هر چیز فیلم باحالی است و
این با حال بودن ،از نزدیكیاش به زندگی میآید .از اینكه سید در كنار میزبانی
از رفیقش قدرت ،همه جا حواســش هست كه چه بگوید و چگونه عكسالعمل
نشان دهد.
فیلم از «آغاز برنامههای ما هماكنون شروع شد» تا «نمردیم و گوله هم خوردیم»
یكسره در اوج است و معجزه رفاقت در آن به شكلی اساسی كار میكند و تأثیر
میگذارد كه توضیحش طوالنی است و اساسا چه نیازی است به توضیح؟ آنها كه
گوزنها را دوست ندارند باید دالیلشان را توضیح بدهند.

از بین این همه فیلم چرا این وســترن جورج روی هیل؟ پاسخم برای چنین
ی در دوران نوجوانی و جوانی
سؤال موجهی تماشای مكرر و دیوانهوار بوچ كسید 
است .آنقدر كه تعدادش از دستم در رفته است .فیلم را نخستین بار در یك مهمانی
خانوادگی و از سكانس دوچرخهسواری پل نیومن و كاترین راس دیدم و قبل از تمام
شدن مجبور به ترك مهمانی شدم و دو سالی در جستوجوی یافتن نام فیلم بودم
كه االن شاید عجیب بهنظر برسد ولی در برهوت دهه  60اتفاقی طبیعی و بدیهی
بود .وقتی صاحب كپی ویاچاس فیلم شدم روی ابرها سیر میكردم و همهچیزش
برایم دلپذیر بود و همچنان هست .از داســتان تلخ تمام شدن دوران كابویها كه
موضوع وسترنهای فراوانی در دهههای  60و  70بود ،و جورج روی هیل با افزودن
مایهای طنزآمیز فرار بوچ و سندانس را از دست آدمهای اجیر شدهای كه ماموریت

وامابعد                                        

س
جیهنامای
ن

نابودیشان را داشتند ،تماشاییتر و غنیتر كرده بود گرفته تا حضور پل نیومن و
رابرت ردفورد و حاشیه صوتی غنی فیلم و ارزش افزودهاش برای ما با صدای خوش
نشسته چنگیز جلیلوند و جالل مقامی در دوبله فارسی و...
با احترام به شاهكارهای فورد و هاكس و والش و زینهمان و پكین پا كه بهترینهای
وسترن هستند و در دوراهی میان «این گروه خشن» (سام پكین پا  )۱۹۶۹و بوچ
كسیدی و سندانس كید و با علم به برتری فیلم پكین پا ،انتخابم فیلم جورج روی
هیل اســت كه جز «نیش» ( )۱۹۷۳معروفش« ،والدو پپر بزرگ» ( )۱۹۷۵را هم
در كارنامه دارد كه فیلم درجه یكی است .تقریباً هیچ لحظهای در بوچ كسیدی و
سندانس كید نیست كه دوستش نداشته باشم و شیفته پایانش هستم كه جورج
روی هیل با فیكس كردن تصویر قهرمانانش ،مرگشان را به نمایش نمیگذارد.

وامابعد                                        
اینگروهخشن(سامپكینپا)۱۹۶۹

قیصر(مسعودكیمیایی)۱۳۴۸

همه فیلم با تمام لحظات فراموشنشدنی و جزئیات و پرداخت كاراكترها و كنشها و موقعیتهای جالب توجهش
یك طرف ،حمام خونی كه پكین پا در انتهای ماجرا راه میاندازد یك طرف .بهخصوص مقدمهای كه فیلمساز برای به
مسلخ بردن قهرمانانش تدارك دیده و آن قاب فراموشنشدنی چهار نفرهای كه پایك و رفقا مصمم و سبكبال میروند
تا به جدال نهایی برسند ،كه غایت و نهایت سینمای پكین پا است .یاغیان این گروه خشن تصویری از كابویها را بر
پرده بزرگ سینما تجسم بخشیدند كه پیش از آن خیلی مسبوق به سابقه نبود و پس از آن هم با وجود انبوهی مقلد،
همچنان منحصر به فرد باقی ماند .لذت تماشای نسخه  ۷۰میلیمتری در فیلمخانه ملی دهه ،70در سالهای بعد و
در تصویر كوچك تلویزیون گرچه دیگر تكرار نشد ولی دیدار مكررش همچنان سكرآور است.

كمتر فیلمی را در سینمای ایران میتوان سراغ گرفت كه به اندازه قیصر كشش
دراماتیك داشته باشــد .چنین قهرمان هدفمندی ،چنین روایت سلیس و روان
و بدون لكنتی و چنین جذابیت تمامنشدنیای كه تماشــای قیصر را برای چند
نسل بدل به تجربهای لذتبخش كرده و از دیالوگهایش در طول بیش از نیمقرن
تكیهكالم ساخته ،جایگاهی بیبدیل به دومین ساخته مسعود كیمیایی بخشیده
است.

اجارهنشینها(داریوشمهرجویی)۱۳۶۵
ســرگرم كنندهترین و دلچســبترین فیلــم داریوش مهرجویی .كمــدی انتقادی
اجتماعی دهه شصتی كه تصویر طبقه متوسط را به شكلی دقیق و اسنادی ترسیم میكند.
«اجارهنشینها» بهترین فیلم سازندهاش هم هست .با تعداد قابل توجهی از سكانسهای
به یادماندنی و تیپهایی دوستداشتنی از عباس آقا سوپر گوشت و آقای قندی و سعدی تا
مش مهدی و غالم تركهای و آق باقری .این فیلمی است كه بدون هیچ توضیح و تفسیری و
فارغ از تمام تعابیر فرامتنی نسبت داده شده به آن ،میشود با فراغ بال بارها و بارها تماشایش
كرد .موقعیت جفنگ نه فقط در سینمای مهرجویی كه در كل سینمای ایران هرگز به اندازه
اجارهنشینها چنین تبلور درخشانی نداشته است.

سرودگیبلهوك(سامپكینپا)۱۹۷۰
فیلم حاشــیهای و كمتر به یاد آورده شــده پكین پا كــه مفرحترین فیلم
كارنامهاش هم هست« .ســرود گیبل هوك» باحالترین و دلنشینترین فیلم
پكین پا اســت و او در تمام دوران فعالیت حرفهایاش فیلمی به این بانشاطی
نساخت .فیلم سرزندهای كه جیسون روباردز جونیور در نقش گیبل هوك سهم
زیادی در موفقیتش دارد .چنین كمدی وسترن تماشایی و دوستداشتنیای
در كارنامه پكین پا دیگر تكرار نشد.

سوتهدالن(علیحاتمی)۱۳۵۶
اين فیلم علی حاتمی ختم كالم همه عشــقهای جنونآمیز سینمای ایران
است .مجید سه كلهای كه «ختم اقدس اقدس» میگیرد و بین تمام شخصیتهای
سوتهدل خالقش بیشتر از همه بر دل مینشیند و اندوه تراژیك را با رمانتیسمی
نوستالژیك همراه میسازد ،قلبها را به تسخیر درمی آورد .اگر قرار به انتخاب تنها
یك فیلم از علی حاتمی باشد« ،ســوته دالن» موجهترین و دوستداشتنیترین
گزینه ممكن است.

دخترخداحافظی(هربرتراس)۱۹۷۷
ملودرام دهه هفتادی تمامعیار با تمام ویژگیها و شــاخصههای دورانش كه قصه رابطه عاشــقانه را
بهدرستی پیش میبرد و پایان خوشش یكی از شورانگیزترین پایانبندیهای دهه  70میالدی است .وقتی
ریچارد دریفوس از تلفن عمومی به مارشا میسن زنگ میزند تا همراهش به هالیوود بیاید انگار حیثیتی
دوباره به مفهوم هپیاند در سینما بخشیده میشود.

كندو(فریدونگله)۱۳۵۴
از جمله فیلمهای سینمای ایران كه به شكلی مثالزدنی ایده مركزی جذابش را نهتنها در
پرداخت كدر نمیكند كه در پرداخت و جزئیات با بهره از مشاهدات عینی فیلمساز به كلیتی
قابل استناد برای ترسیم یك دوران میسازد .ابی شورشیترین كاراكتر سینمای ایران در
دهه  ،50بهعنوان بچه خیابان ،با مجموعهای از دراماتیكترین صحنههایی كه فریدون گله
در طول دوران فعالیت حرفهایاش نوشته و كارگردانی كرده ،تجربهای را از سر میگذراند
كه در هر دیدار تازه و پر طراوت است.

سهتفنگدار(ریچاردلستر)۱۹۷۳
با فاصله این بهترین اقتباس ســینمایی از رمان بلند آوازه الكســاندر دوما
است .از همه قبلیها و بعدیها سرگرمكنندهتر و متقاعدكنندهتر است .داستان
محبوب دوما دستمایه مناسبی برای ریچارد لستر فراهم كرده تا از ماجراهای
تارتانیان و «سه تفنگدار» فیلمی تماشایی بسازد.

و اينك...
بهترين پاسور پرتغال
مهدي طارمي  63دقيقه بازي كرد 2 ،گل
زد و 2پاس گل هم داد .او حاال يكي از
بهترينهاي ليگ پرتغال است

لندن چه رنگي است؟
چلسي

23:45

داربي امشب پايتخت انگليس را
از دست ندهيد
آرسنال

همه معادالت
آخر هفته الليگا

شايد قهرمان فصل در بازيهاي اين هفته
مشخص شود
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يحيي  4بار و مجيدي 2بار در داربي سرمربي بودهاند؛ تمام آن بازيها مساوي شده است

پرسپولیس

19:30
جمعه

استقالل
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نقل قول

نكته بازي
ما حماسهها ديدهايم

مهدي طارمي ،مهاجم ايراني پورتو :بازی
خوبی را از خودم به نمایش گذاشــتم،
درست مانند تیم .ما عالی بازی کردیم.
به فار ِ
ِنسه ،تیمی که برای بقا در این لیگ
میجنگد تبریــک میگویم چون آنها
فوتبال بازی کردنــد و 10بازیکن را در
دفاع نگذاشتند .ما همگی برای تیم بازی
میکنیم و فرقی نمیکند که در کنار چه
کسی بازی کنم.

اين خبر صــدور كارت بازي آرمان
رمضاني براي اســتقالل با تصوير
اين بازيكن در پيراهن پرسپوليس
واقعا عالي و بامزه بود .شما فقط
ببينيد چقدر كارها در فوتبال ايران
باســمهاي و باري به هر جهت است.
مورينيو هنوز با رم قرارداد نبسته بود كه نقاشيهاي ديوارياش
سطح شهر را پوشــاند ،اينجا عكس بازيكن را با لباس رقيب
حيثيتي روي كارت تيم جديدش ميزنند و خيلي هم خوش
ميگذرد .البته ما از اين حماســهها زياد ديدهايم .چند سال
پيش سايت سازمان ليگ بخشي را به معرفي نفرات هر تيم
اختصاص داده بود كه بايد عكسهــاي آن را ميديديد؛ مال
بعضيها مربوط به  3تيم قبليشان بود و از بعضي نفرات هم
عكس دوره مدرسه فوتبالشان را گذاشته بودند .بعد هم ديدند
گرداندن اين كارها زحمت دارد ،كال تعطيلش كردند.

جيا نلوييجــي بوفــون ،درواز هبان
34ســاله يوونتوس :مشخص و واضح
است كه تجربه طوالني من در يوونتوس
در پايان فصل ،قطعا به پايان ميرسد.
فكر ميكنم همه كار بــراي يوونتوس
انجام دادهام اما چيزهايي كه از يوونتوس
گرفتهام ،بيش از كارهاي من بوده است.
ما به پايان راه رسيديم و در پايان فصل،
قراردادم را تمديد نخواهم كرد .آينده؟
يا بازنشسته ميشــوم و يا اينكه اگر
موقعيتي وسوسهكننده براي بازيكردن
و تجربه جديدي نصيبم شــد ،آن را
بررسي خواهم كرد.

اين االن يعني اتهام جادوگري؟

صالح مصطفــوي ،يكــي از مربيان
استقالل در مورد شكست اين تيم
برابر ذوبآهــن توضيحاتي داده
است .او كلي از بازي تيمش تعريف
كرده ،همزمان يقــه داور را گرفته،
بعد مدعي شده نجابت كادرفني آبيها
به ضرر اين تيم تمامشده و دست آخر هم در يك جمله جالب
بدون هيچ توضيح اضافهاي گفته« :از طرفي مســائل ماورايي
دخيل بود كه بازي را نبريم ».خب اين همان بخشي است كه
ما متوجه نميشويم .احيانا آقاي مصطفوي در حال وارد كردن
اتهام قديمي جادوگري به تيم حريف است؟ يعني آنها بازي را
قفل كرده بودند كه توپ استقالليها گل نميشد؟ خالصه اين
عبارت مسائل ماورايي را متوجه نشديم ،اما اين را ميدانيم كه
اگر عارف غالمي توپ را دو دستي تقديم تيم حريف نكند ،بعيد
است چنين مسائلي به استقالل ضربه بزند.
مطمئني در ورزشگاه بودي؟

حســين نجاتي ،ناظر داوري بازي
سپاهان و پرسپوليس حر فهاي
جالبي در مورد اين بــازي زده؛
آنقدر عجيب كه آدم فكر ميكند
اين بندهخدا كال داخل ورزشــگاه
نبوده! اين جمالت را بخوانيد« :نه من،
نه داوران و نه نمايندگان فدراسيون درگيري نديديم .عملكرد
داور مطلوب بود ».در مورد خوب بودن كار داور كه اصال جاي
هيچ شك و شبههاي نيســت .فقط بين كارشناسان اختالف
وجود دارد كه 2پنالتي در اين مســابقه گم شــد يا 3پنالتي!
از اينكه بگذريم ميرســيم به درگيريها؛ يعني خداوكيلي
هيچكدامتان هيچچيز نديديد؟ دعوا قشنگ وسط تونل رخ داد؛
يعني كنج و كنار نبود كه فكر كنيم از چشم همه شما عزيزان
پنهان مانده است .همه همان وسط بودند .حاال اگر آنجا چيزي
نديديد ،الاقل ويدئوها را تماشا كنيد .هست به ميزان كفايت!

آماربازي

متريكا

4بازيكن از سپاهان در جمع 7بازيكن برتر
ليگ حضور دارند و اين نشانگر فرم خوب
ســپاهانيها در فصل جاري است .طبق
آمارهاي متريكا همچنان سجاد شهباززاده
بهترين بازيكن ليگ بيستم است .آقاي گل ليگ در هفتههاي اخير دچار
افت شده در 4بازي آخر سپاهان در ليگ گلي نزده است .ميانگين نمره
او كه تا 7/50هم باال رفته بود حاال به 7/39رســيده و رقبا به نزديكي او
رسيدهاند اما هنوز ســجاد در رتبه اول نشسته است .امين قاسمينژاد
(پديده) با اختالف 0/02دوم است و گادوين منشا (گلگهر) و سيامك
نعمتي (پرسپوليس) نفرات سوم و چهارم هستند .بعد از اينها به 3بازيكن
سپاهان ميرسيم؛ اميد نورافكن ،دانيال اسماعيليفر و سروش رفيعي
بهترتيب در رتبههاي پنجم تا هفتم جدول بازيكنان قرار دارند.
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در جدال رودرروي سپاهان و پرسپوليس
و در جريان تساوي يك -يك اين دو مدعي
قهرماني ،سرخپوشــان نمره فني بهتري
نســبت به رقيب گرفتند اما در كل ليگ
همچنان نمره فني سپاهان باالتر از پرسپوليس است .متريكا بعد از بازي
صدرنشينها به تيم پرسپوليس نمره فني 7/4را داد و سپاهان هم نمره
7/2را دريافت كرد .پرســپوليس با نمره7/4از 10بهعنوان بهترين تيم
هفته بيستودوم هم انتخاب شــد .بعد از اين مسابقه ،ميانگين نمرات
پرسپوليس در كل بازيهايش به 7/28رسيد و ميانگين نمرات سپاهان
هم 7/32باقي ماند .به اين ترتيب سپاهان همچنان بهترين تيم ليگ از
لحاظ عملكرد فني اســت .بعد از  2تيم صدرنشــين ،گلگهر با معدل
7/12در رتبه سوم است و فوالد با نمره 7/10رتبه چهارم را دارد.

7/4

استقالل در مسابق ه اين هفته كه به باخت
2بر صفر اين تيم مقابل ذوبآهن منجر
شد ،با زدن ۲۰شــوت ركورد بيشترين
شوت خود را در اين فصل از ليگ جابهجا
كرد اما هيچكدام از اين شوتها منجر به گل نشد .آبيپوشان در فصل
جاري چه با هدايت محمود فكري در 16بازي اول و چه با فرهاد مجيدي
در 3بازي بعدي ،هرگز نتوانسته بودند تعداد شوتهاي خود را در يك
بازي به عدد20برسانند .اما مقابل ذوبآهن با حمالت پرتعداد به آمار
20شوت رســيدند كه 8شــوت آنها داخل چهارچوب بود .دياباته و
مطهري هر كدام 4شوت زدند و قائدي و مهديپور هم 3شوت به سمت
دروازه داشتند .همين شوتها گلر ذوبآهن را بهترين بازيكن ميدان
كرد؛ شــهاب گردان نمره9/59را دريافت كرد كــه بهترين نمره يك
دروازهبان در فصل جاري بوده است.
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و اينك ،بهترين پاسور پرتغال

مهدي طارمي  63دقيقه بازي كرد 2 ،گل زد و 2پاس گل هم داد .او حاال يكي از بهترينهاي ليگ پرتغال است
حيف كه برخي امتيازســوزيها باعث شــد پورتو
بهاحتمال بسيار زياد قهرماني در ليگ امسال پرتغال
را از دست بدهد .باز هم حيف كه بياعتمادي اوايل
فصل سرجيو كونسيسائو به مهدي طارمي باعث شد
اين بازيكن خيلي دير به تركيب اصلي پورتو راه پيدا
كند .انگار سرمربي پورتو كمي سر لج افتاده بود و شايد
قهرمان نشدن امسال تيم ،تبعات همان لجبازي باشد.
به هر حال خبر تكراري ،اما شيرين فوتبال ايران تداوم
درخشش مهدي طارمي است .اين بازيكن در ديدار
با فارنسه در هفته ســيودوم ليگ پرتغال 63دقيقه
در زمين بود و همه كار كرد؛ گل اول را از روي نقطه
پنالتي به ثمر رساند2،پاس گل فرستاد و گل چهارم را
هم زد .شايد اگر مهدي تعويض نميشد ،ميتوانست
گلهاي بيشتري بزند و كورسوي اميدش براي كسب
عنوان آقاي گلي را دنبال كند ،اما اين اتفاق رخ نداد.
در پايان شب اول از هفته سيودوم طارمي با 15گل
در تعقيب هريس سفروويچ و پدرو گونسالوش 18گله

از بنفيكا و اسپورتينگ بود .جالبتر اينكه مهدي با
2پاس گل ارسالياش در اين بازي به آمار 9پاس گل
رسيد و باز تا پايان شــب اول بازيها در صدر جدول
بهترين پاسورهاي امســال ليگ پرتغال قرار گرفت.
او كه پارسال بهطور مشترك در كنار 2بازيكن ديگر
عنوان برترين گلزن ليگ را بهدســت آورد ،امسال
ميتواند عنوان بهترين پاسور را از آن خود كند .بله؛
فتوحات طارمي در ليگ پرتغال ادامه دارد.
طارمي در پايــان بازي با فارنســه بهعنوان بهترين
بازيكن زمين انتخاب شد؛ عنواني كه در اين فصل5بار
به آن دست يافته است .امسال تنها 4بازيكن بيشتر از
او صاحب اين عنوان شدهاند.
طارمي اين هفته از سايت ليگ پرتغال نمره9/4گرفت
تا بهترين نمرهاش با پيراهن پورتو را ثبت كرده باشد.
اين در حالي است كه ســايت معتبر whoscored
به طارمي نمره عالي 9/73داده اســت .بهترين نمره
طارمي پيش از اين 9/24بود كه در مصاف با ويتوريا

گيماريش ثبت شده بود؛ ديداري كه طارمي در آن
2گل زد و عنوان بهتريــن بازيكن زمين را در اختيار
گرفت.
براساس نمرات ســايت  ،whoscoredطارمي در
حالحاضر با نمره  ،7/21هشتمين بازيكن برتر ليگ
پرتغال اســت .پدرو گونســالوش كه در حالحاضر
با 18گل در صدر جدول گلزنان قــرار دارد ،با نمره
 7/40بهترين بازيكن ليگ پرتغال است.طارمي در
حالحاضر تنها 3گل تا صــدر جدول گلزنان فاصله
دارد و اين در حالي اســت كه پنالتيزن اول تيمش
نبوده اســت .ســرجيو اوليويرا تا همين چند هفته
پيش پنالتيزن اول پورتو بــود؛ بازيكني كه 7گل از
12گل اين فصلــش را از روي نقطــه پنالتي به ثمر
رسانده است .اين آمار نشان ميدهد اولويرا اگر فقط
3پنالتي را به طارمي داده بود ،شرايط در صدرجدول
گلزنان متفاوت بود .طارمي امسال تنها 3گلش را از
روي نقطه پنالتي به ثمر رسانده است .البته اين نكته

را هم نبايد فراموش كرد كه 2گلزن برتر ليگ پرتغال،
روي هم رفته تنها يكگل از روي نقطه پنالتي زدهاند.
طارمي اگــر در ادامه فصل يك پــاسگل ديگر به
همبازيانش بدهد نامش در كنار بزرگاني مثل آرتور،
كوارشما ،هالك ،خامس و براهيمي قرار ميگيرد كه
در نخستين فصل حضورشان در اين تيم 10يا بيشتر
پاسگل ثبت كردند.
در اين فصل تنها 3بازيكن توانستهاند در يك بازي
2گل بزنند و 2پاسگل بدهند؛ سفروويچ (بنفيكا)،
طارمي (پورتو) و لوكاس پيازون (براگا).
طارمي امسال 41بار در موقعيت خطرناك قرار گرفته
كه ريكاردو هورتا ( )44و سفروويچ ( )43باالتر از او
قرار دارند .مهاجم ايراني نــرخ گلزني بااليي هم در
گلزني داشته و از 19ضربه داخل چهارچوب دروازه
حريفان 15تاي آن را به گل تبديل كرده است .طارمي
با ميانگين 2/4شــوت به طرف دروازه هم چهارمين
بازيكن برتر ليگ پرتغال بوده است.

معادالت آخر هفته الليگا

شايد قهرمان فصل در بازيهاي اين هفته مشخص شود
بارسلونا بامداد امروز با لوانته بازي كرد تا با پيروزي در اين ديدار
مقابل تيمي كه در 10بازي آخرش 7باخت داشته ،روي اتلتيكو و
رئالمادريد فشار بياورد .برد در بازي ديشب ميتوانست اين تيم
را براي اولينبار در اين فصل به صدر جدول ببرد 2 .رقيب بارســا
ديدارهاي سختي دارند .اتلتيكو در سختترين بازياش تا پايان
فصل امشب و در واقع ساعت00:30بامداد فردا از رئال سوسيداد
رده پنجمي پذيرايي ميكند و دقيقا 24ساعت ديرتر رئالمادريد
در زمين گرانادا بــه ميدان ميرود .رئالمادريــد جدا از وضعيت
داوري و كمكداور ويدئويي كه در 3تســاوي آخر آنها در الليگا
تأثير منفي گذاشته ،در مورد برنامه بازيها نيز انتقاد دارد زيرا آنها
بايد در  ۶۶ساعت خارج از خانه مقابل گرانادا و اتلتيكو بازي كنند.
گرانادا همان تيمي است كه بارسا را اخيرا در نوكمپ شكست داده
و در جام حذفي هم تا ثانيههاي پاياني اين تيم را حذف كرده بود
اما به لطف وايخو كه بازيكن قرضي رئال مادريد در اين تيم است
كامبك خورده بود .وايخو 2گل بهخودي هم در اين فصل زده اما
در بازي فرداشب مقابل رئال غايب است .در عوض زيدان باز هم هر
 4مدافع اصلي خود شامل راموس ،واران ،كارواخال و مندي را در
اختيار ندارد و 2مدافع جايگزين كناري يعني مارسلو و اودريوسوال
هم مصدوميت جزئي دارند و لوكاس واسكس هم كه مدت زيادي
در اين فصل بهجاي كارواخال در دفاع راست بازي كرد ،فصل را از
دست داده است .اتلتيكو اگر سوسيداد را ببرد ،بهنظر ميرسد براي
2بازي آخر مقابل اوساسونا و الچه مشكل خاصي نخواهد داشت

و تا حدودي قهرمانياش قطعي اســت .اما يك تساوي در يكي از
اين دو ديدار ميتواند رئال را اگر هر 3بازي خود را بتواند با پيروزي
پشتسر بگذارد بهجاي اتلتيكو به صدر برساند .بارسا چون در بازي
رودررو با اتلتيكو يك باخت و يك تساوي بهدست آورده ،درصورت
برد در 3بازي آخرش و توقــف اتلتيكو در يكي از
ديدارها با اين تيم همامتياز ميشود اما بهدليل
نتيجه ضعيفتر در بــازي رودررو با اين تيم،
پايينتر از آنها قرار ميگيــرد .اگر اتلتيكو
بازي امشب را مســاوي كند و رئال و
بارسا هر 3بازي باقيمانده خود
را ببرند ،هر 3تيم در امتياز
82با هم برابر ميشــوند
و آنــگاه رئالمادريــد
چون در تقابــل با هر
2رقيب در ديدارهاي
رفتوبرگشت فصل
بهتــر عمل كــرده،
قهرمان خواهد شــد.
فعال سرنوشت اتلتيكو
دست خودش است و
با 3برد آســمان هم به
زمين بيايــد نميتواند

قهرماني را از آنها بگيرد .براي اينكه بارســلونا قهرمان شود ،بايد
در  3بازي باقيمانده خود پيروز شود و منتظر بماند تا رئال مادريد
در يكي از ديدارهاي خود ببازد يا حتي فقط يك مساوي بگيرد و
اتلتيكو مادريد فقط يك بازي ببازد يا  2تساوي بگيرد.

لندن چه رنگي است؟

داربي امشب پايتخت انگليس را از دست ندهيد
امشب يك داربي لندني در پيش داريم .چلسي كه با توماس توخل دل همه را برده و رئال و منچسترسيتي را هم
از پيشرو برداشته ،ساعت23:45در استمفورد بريج از آرسنال پذيرايي ميكند تا احتماال سهميه ليگ قهرمانان
فصل آينده خودش را قطعي كند و آرســنال را به رتبههاي دورقمي جدول بفرستد .توخل 2بار همين چند وقته
منچسترسيتي را در ليگ و جام حذفي برده و در فينال ليگ قهرمانان هم بايد به مصاف اين تيم برود .او از زماني كه
جانشين لمپارد در چلسي شده ،فقط 2باخت داده؛ يكي باخت عجيب  5بر  2به وستبروم سقوط كرده و يكي هم
باختبيتأثيردربازيبرگشت ليگ قهرمانان مقابلپورتو .اودر25ديداربهعنوان سرمربيچلسي ميانگين2/28امتياز
براي اين تيم گرفته؛ 17برد6 ،تساوي و فقط  2باخت1/36 ،گل زده و 0/44گل خورده در هر بازي .در طرف مقابل
مايكل آرتتا قرار دارد كه پس از كسب2جام در اوايل حضورش عملكردي فاجعهبار روي نيمكت آرسنال در اين فصل

داشته ،اما هر كاري ميكند اخراج نميشود .آرتتا براي اولينبار در 25سال اخير موفق شده آرسنال را به هيچ جام
اروپايي نرساند .او در83بار نشستن روي نيمكت مربيگري توپچيها تنها44برد بهدست آورده و23بار باخته و بيشتر
بازيهاي مهم را واگذار كرده و ركورد بازيكنان اخراجي را در اين باشگاه زده است .اما هنر فرانك لمپارد اين بود كه
به همين مربي در ديدار رفت ليگ برتر اين فصل ببازد .حاال توخل بايد انتقام لمپارد را هم از آرتتا بگيرد .احتماال بن
چيلول ،جورجينيو ،ماونت و هاورتز كه در بازي با سيتي در تركيب نبودند ،در اين بازي برميگردند .سبايوس محروم
است و كواچيچ هم همچنان مصدوم .محمد النني مصري هم كه ديروز در توييتر نسبت به حوادث بيتالمقدس و
زخمي شدن فلسطينيان در اين شهر واكنش نشان داده در تركيب قرار دارد .غيراز او رياض محرز ،اشرف حكيمي و پل
پوگبا هم در روزهاي اخير واكنشهاي مشابهي نشان داده بودند .داور بازي امشب آندره مارينر است.

آندره آ پيرلو ،ســرمربي يوونتوس در
واكنش به شــايعه اخراجش :ترس از
اخراج؟ هيچ ترســي ندارم .من فقط به
صالح يوونتوس كه مهمترين چيز است،
ميانديشم .سعي ميكنم تا هر وقت كه
اينجا هستم ،تمام تالشم را براي باشگاه
انجام دهم .فوتبال به شما ميآموزد كه
هر اتفاقي ممكن است بيفتد و بنابراين
به خوشبيني زيادي نياز داريم .عصباني
هستم و استعفا نميدهم.
الئوتارو مارتينز ،مهاجــم آرژانتيني
اينتر :درســت است ،بارســلونا مرا
ميخواست و امكان انتقال وجود داشت
اما فصل دير به پايان رسيد ،مشكالت
كوويد وجود داشت و من تصميم گرفتم
در اينتر بمانم .خوششــانس بودم كه
ماندم و اين تصميم درســتي بود .رئال
مادريد؟ باور كنيد چيزي نميدانم .از
لحظه حال لذت ميبــرم و درباره چيز
ديگري فكر نميكنم.

ديگو سيمئونه ،سرمربي اتلتيكومادريد
در واكنش به اعتراضــات داوري :با اين
صحبتها توجهات را نســبت به وظايف
مربيان منحرف خواهيــم كرد .كار ما اين
است كه شرايط تيمهايمان را بهتر كنيم
نه اينكه در مورد داوران حرف بزنيم .وقتي
خوب بازي ميكنيد و برنده ميشويد ،در
مورد داوري صحبتــي نميكنيد .جنجال
در فوتبال هميشه هســت اما ما بهعنوان
مربي بايــد كاري كنيم تيممان بهتر بازي
كند90 .دقيقه بازي ميكنيم و در جريان آن
يك داور در بازي وجود دارد و يك داور نيز
در اتاق كمك داور ويدئويي است و ما هم
بخشي از اين شرايط هستيم .نميتوانيم
روي چيزي تأثير بگذاريم .تصميمگرفتن
بر دوش داوران است و بايد به آنها احترام
بگذاريم.

مدير برنامههاي گــرت بيل :گرت هنوز
يكي از بهترين بازيكنان جهان اســت.
هماكنون 4بازي تا پايان ليگ انگليس
باقي ماندهو بايد منتظر ماند و ديد چه
پيش ميآيد .بايد يك مذاكره سهجانبه
بين ما ،رئال مادريــد و تاتنهام صورت
بگيرد .ما نظرات خودمان را داريم و در
زمان مناسب اين نظرات را در اختيار آنها
قرار ميدهيم .با وجود اين شك دارم بيل
فصل بعد در رئال مادريد بازي كند.

روبرت لواندوفسكي ،مهاجم 23ساله
بايرنمونيخ :حضور در فوتبال ايتاليا؟
درباره ليگ ايتاليا ،چيزهاي خوبي به
من گفتهاند .درباره ايتاليا شناخت دارم
چون چندينبار با تيمهاي ايتاليايي در
ليگ قهرمانان اروپا روبهرو شدهام اما
حقيقت ماجرا اين است كهقراردادم با
بايرن مونيخ تمام نشده و احساس خيلي
خوبي در اين تيم دارم .حضور در بايرن
مونيخ عالي است.
عليرضا جهانبخــش ،بازيكن ايراني
برايتون:بعد از مدتها بود كه در تركيب
فيكس قرار ميگرفتم و در دقايق اوليه
بازي اندكي كار برايم سخت بود ،اما بعد
از 15دقيقه در جريان بازي قرار گرفتم و
ريتم هميشگي خودم را بهدست آوردم.
وقتي براي مدت زماني طوالني از ابتدا در
تركيب بازي نميكنيد ،اندكي مضطرب
ميشويد .چندين هفته خوب داشتم و
از زمان رفع مصدوميتم در چند بازي به
ميدان آمده بودم.

اســتفانو پیولی ،ســرمربي ميالن:
نشنید هام هواداران خواهان برکناری
من باشــند .جو تیم مثبت است .میان
بازیکنان همدلــی وجود دارد .پس من
هم با آرامش به کارم ادامه خواهم داد.
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هفته بيست و دوم

پديده -گل گهرسیرجان

19:00

فوتبال ايران

داور داربي؛ محمدرضا اكبريان

عكس|فرشاد عباسي|

پنجشنبه 30ارديبهشت1400

هفته بيست و سوم
جمعه 24ارديبهشت1400
نساجی مازندران-فوالد

18:00

آلومینیوم اراک  -پديد0

18:15

داربي عاشقان مساوي

تراکتور-صنعت نفت آبادان

18:30

گل گهرسیرجان-ذوب آهن

پرسپوليس و استقالل روز جمعه
نودوپنجميــن داربــي پايتخت
را با قضــاوت محمدرضا اكبريان
برگزار خواهند كرد .بازي رفت را
رضا كرمانشــاهي قضاوت كرد و
براي بازي برگشــت چند داور از
جمله محمدحســين زاهد يفر،
اشكان خورشيدي و اكبريان در
فهرست گزينهها قرار داشتند كه
نهايتا داور 43ساله كرجي انتخاب
شد .اين داور در ليگ بيستم 6بار
قضاوت داشته و آخرينبار در هفته
نوزدهم بازي نفت مسجدسليمان
و نســاجي مازندران را بهعنوان
داور وســط قضاوت كرده است.
اكبريــان در دومين هفته از ليگ
امسال مصاف پرسپوليس مقابل
صنعتنفت آبادان را قضاوت كرده و
براي استقالل هم ،جدال اين تيم در
مقابل گلگهر را سوت زده و جالب
اينجاست كه هر دو قضاوت با برد
سرخابيها همراه شد.

ناراحتي بازيكنان تراكتور؛ خطيبي پادگان درست كرده!

اگر دنبال مجموعهاي از اتفاقات عجيب و حاشــيهاي
هستيد ،هميشــه بايد اخبار باشــگاه تراكتور را دنبال
كنيد .آنها در اين سالها خصوصا از زماني كه محمدرضا
زنوزي مالكيت باشگاه را برعهده گرفت ،با حاشيههاي
زيادي دســتوپنجه نرم كردند و اين وضعيت در تيم
پرطرفدار شهر تبريز همچنان ادامه دارد .آخرين اتفاق
عجيب در تراكتور هم مربوط به غيبت اشــكان دژاگه
و مسعود شجاعي در تمرينات اســت و آنها در بازي با
پيكان هم بــراي اين تيم به ميــدان نرفتند .در كوران
مسابقات ليگ كه نتايج آن براي سرخپوشان تبريزي از
اهميت بااليي برخوردار است ،غيبت شجاعي و دژاگه
ابهام بزرگي است .البته باشگاه تراكتور اعالم كرده اين
دو بازيكن با اجازه كادر فني در مرخصي بهسرميبرند،
اما واقعيتها خــاف اين موضوع را نشــان ميدهد و
اطالعرساني باشــگاه تراكتور هم ديگر براي خيليها
قابل باور نيست.

اين سومين رويارويي مجيدي و يحيي است اما مجموع مساويهاي آنها در داربي 6مساوي است

18:55

داربي شماره 95تهران رأس ساعت 19:30جمعه  24ارديبهشت
در ورزشــگاه آزادي تهران آغاز خواهد شد .سواي تمام مسائل
حاشيههاي اين مسابقه و حرفوحديثهايي كه مطابق معمول
پيش از اين مسابقه جريان دارد ،مقايسه 2تيم در برخيآيتمهاي
فني نيز خالي از لطف نيســت .اگرچه تجربه نشان داده در اين
مسابقه ،شرايط روحي رواني 2تيم و اتفاقات حاشيهاي حين بازي
تأثيرگذارتر از مسائل فني است.

پرسپولیس -استقالل

19:30

یکشنبه ۲۶اردیبهشت۱۴۰۰
سپاهان  -مس رفسنجان

19:20

يحيي-فرهاد؛ شيفتگان مساوي

سایپا-پیکان

سرمربيان جوان 2تيم در داربيهاي گذشته نشــان دادهاند عاشق
نتيجه مســاوياند؛ يا اگر عاشق نيســتند هم تاكنون توان گرفتن
نتيجهاي جز اين را نداشتهاند .يحيي در 4داربي سرمربي پرسپوليس
بوده و هر 4بار در تقابل بــا امير قلعهنويي ،محمــود فكري و فرهاد
مجيدي (2بار) به نتيجه مســاوي رسيده اســت .مجيدي هم 2بار
بهعنوان ســرمربي در داربي حاضر بوده و هر 2بار به مساوي قناعت
كرده است.

نفت مسجدسلیمان-ماشینسازیتبریز

19:25
جام حذفي مرحله يك هشتم

ارسالن حاضر؛ عبدي غايب

سه شنبه ۲۸اردیبهشت۱۴۰۰

در جمع بازيكناني كه جمعه شانس بازي در داربي را دارند ،ارسالن
مطهري با 3گل در داربيهاي گذشته گلزنترين است .مهدي قائدي
(2گل) ،دانشگر ،وريا و فرشــيد اســماعيلي ديگر استقالليهايي
هســتند كه ســابقه گلزني در داربي را دارند .در پرســپوليس هم
عاليشاه ،سيدجالل ،نوراللهي ،وحيد اميري و مهدي عبدي در داربي
گل زدهاند كه اگر تكگل داربي 91را به پاي عبدي بنويسيم ،او هم
از 2گلههاي داربي است .هرچند عبدي اين بار شانس چنداني براي
حضور در بازي ندارد.

شاهین بندرعامری  -پرسپولیس

20:30

چهارشنبه ۲۹اردیبهشت۱۴۰۰
قشقایی شیراز -فوالد خوزستان

19:15

بهترينها در جدول بازيكنان

براســاس آمارهاي متريكا ،مهدي قائدي و ســيامك نعمتي بهترين
بازيكنان 2تيم در ليگ جاري بودهاند .نعمتي با ميانگين امتياز 7/27
چهارمين بازيكن برتر فصل بوده و قائدي هم با امتياز  7/21يازدهمين
بازيكن برتر فصل جاري و بهترين بازيكن استقالل است.
ترابي ،قائدي؛ ستاره كيست؟

همه منتظرند از بين قائدي و مهدي ترابي يك نفر سرنوشت داربي را
مشخص كند .قائدي كه بهترين بازيكن آبيهاست در20بازي4گل زده،
5پاس گل داده و 2بار هم پنالتي گرفته است .داربي 93با گل او شروع
شد و داربي 94با گل او به پايان رسيد .داربي 95هم منتظر درخشش
اين ستاره خواهد بود .مهدي ترابي فقط 4بازي در ليگ داشته ،يك گل
زده ،يك پاس گل داده و يك پنالتي گرفته است .ميانگين نمرات او از
متريكا  7/69بوده كه از ميانگين تمامي بازيكنان ليگ باالتر است و فقط
بهخاطر اينكه تعداد بازيهايش به حدنصاب نرسيده ،در جدول بازيكنها
صدرنشين نيست.
شوتها مساوي است؛ پرسپوليس كمي مساويتر

ميانگين شــوت به دروازه 2تيم كامال مساوي اســت .هر 2تيم بهطور
ميانگين در هر بازي 12شوت زدهاند اما شوتهاي پرسپوليس دقيقتر
بودهاند .قرمزها در هر بازي  4/8شوت در چارچوب زدهاند و آبيها 3/8
شوت .نرخ تبديل شوت به گل در پرسپوليس  11/1و در استقالل 9/2
بوده است.
ديوار قرمز محكمتر است

در بخش دفاعي هم پرسپوليسيها موفقتر از حريف عمل كردهاند .تيم

چرا كاپيتانها ناراحتند؟

يحيي در هر بازي  7/8بار به حريفان فرصت شوتزني داده (رتبه دوم در
ليگ) كه  2/8از اين شوتها در چارچوب بودهاند (رتبه سوم در ليگ).
اما استقالل در هر بازي با  8/7شوت مواجه شده (رتبه ششم در ليگ)
كه  2/9از اين شوتها در چارچوب دروازه بودهاند (رتبه پنجم در ليگ).

شــجاعي و دژاگه در حالي حضور در تمرينات تراكتور
را تحريم كردهاند كه از زنوزي بابت عدمانجام تعهدات
مالي بهشدت ناراحتند .خصوصا كه مبلغ قراردادهاي
اين دو بازيكن هم باالست .كاپيتانهاي تراكتور بهدنبال
جلسه با مالك باشگاه و پيگيري مطالبات خود هستند
كه هنوز به نتيجه مثبتي نرسيدهاند .جدا از مشكالت
مالي ،دژاگه و شــجاعي رابطه چنــدان صميمي هم با
رسول خطيبي سرمربي اين تيم ندارند .يكي از بازيكنان
تراكتور بــه خبرنگار همشــهري ورزشــي ميگويد:
«كاپيتانهاي ما در اين چند سال هميشه مورد احترام
سرمربي قرار داشتند و جايگاه آنها نزد كادر فني هميشه
خاص و ويژه بود .در مورد رسول خطيبي اما قضيه فرق
ميكند و ســرمربي تيم ارتباطي صميمــي با دژاگه و
شجاعي ندارد .ديگر بازيكنان تيم هم اين حس را دارند
كه با كاپيتانهاي ما مثل گذشته رفتار نشده است».
هر چند ســابقه مربيگري خطيبي هم نشان داده كه
در كار كردن با ســتارهها تا حدودي مشكل دارد ولي
از ســوي ديگر نميتوان ترك تمرينات تراكتور توسط
 2بازيكني كه ســالها در باالترين سطح فوتبال بازي
كردهاند را تصميمي قابل دفاع دانست .بهنظر ميرسد
با گذشــت 10روز از غيبت اين بازيكنان در تمرينات،
باشگاه تراكتور بايد بهصورت شفاف دليل اين اتفاق را
اعالم كند چراكه اعالم مرخصــي رفتن اين دو بازيكن
بيش از اينكه مورد قبول باشد ،بيانگر غيرحرفهاي بودن
باشگاه و بازيكنان است.

پاسها مساوي؛ استقالل مساويتر

آمار مالكيت تــوپ در هر 2تيم تقريبا مســاوي اســت؛  55/8براي
پرسپوليس و  55/3براي اســتقالل كه بهترين آمارهاي ليگ جاري
هستند .در تعداد پاس هم سرخابيها برترين تيمهاي ليگاند و استقالل
با آمار  518به  507برتري نسبي بر پرسپوليس دارد .دقت پاس 2تيم هم
تقريبا مساوي است ( 81/7به  .)81/6پس منتظر باشيم كه 2تيم آماري
بسيار نزديك در چرخاندن توپ داشته باشند.
پرسپوليس اخير؛ استقالل اخير

فرم اخير قرمزها بهتر از آبيپوشــان بوده است .پرسپوليس در 6بازي
اخير به 3برد و 3تساوي رسيده و 6بازي اخير استقالل در ليگ با 2برد،
2تساوي و 2باخت به پايان رسيده است.
استعداد كامبكزدن

پرســپوليس در اين فصل 3بار گل اول بازي را خورده و هر 3بار بازي را
با تساوي به پايان رسانده است .استقالل 6بار گل اول را خورده كه يك
برد2 ،تساوي و 3باخت ،حاصل كار استقالل در اين بازيها بوده است.
بنابراين بهنظر ميرسد قرمزها آمادگي بهتري براي كامبكزدن دارند
و آبيها درصورت خوردن گل اول به مشــكل ميخورند .در بازي رفت
پرسپوليس گل اول را خورد اما به بازي برگشت و نهايتا گل تساوي را هم
در دقيقه 94دريافت كرد.

مشكالت مالي

مسئله مهم ديگر در باشگاه تراكتور مربوط به مشكالت
مالي است .يكي از بازيكنان تراكتور كه جزو قديميهاي
اين تيم محسوب ميشود در اين خصوص ميگويد« :ما
تا به امروز 35درصد از پولهايمان را گرفتهايم و حتي
حق مصاحبه كردن هم نداريم .ما به دســتور باشگاه و
سرمربي نميتوانيم با رسانهها صحبت كنيم و آقارسول
انگار پادگان درست كرده است .ما شغلي بهجز فوتبال
نداريم و نميدانم چرا باشگاه پولهايمان را نميدهد».
تراكتور در حالي با بحران مالي مواجه شده كه خطيبي
هم به شكل عجيبي در اين مورد سكوت كرده و همين
موضوع باعث شــده تا بازيكنان از اين مربي هم شاكي
باشــند .آنها معتقدند وقتي بازيكنان پول نميگيرند
سرمربي بايد در مورد حق شاگردانش با باشگاه صحبت
كند ولي بهنظر ميرسد كه خطيبي نميخواهد در اين
ماجرا دخالتي داشته باشد ،موضوعي كه قطعا جايگاه
ســرمربي تراكتور در بين بازيكنان را متزلزل خواهد
كرد.

آلومینیوم اراک -تراکتور تبریز
استقالل  -ذوب آهن

انفجار انگيزه

19:35

5نفر كه براي داربي جمعه از همه بيقرارتر هستند
بهروز رسايلي| بيگمان همه نفراتي كه در داربي تهران حاضر هستند
بمب انگيزهاند .اصال نيازي به گفتن نيست كه هر كسي هر نقشي در
اين بازي داشته باشد ،با همه وجودش سعي ميكند به بهترين شكل
ممكنآنراايفاكند،چراكهداربيكوتاهترينراهتاريخبرايجاودانگي
است؛يكميانبرتمامعيار.وقتيپرسپوليسيهابعدازربعقرنهنوزاز
بهنامطاهرزادهحرفميزننديااستقالليهاهمچناننمايشاسماعيل
شريفاتراازيادنبردهاند،يعنياينبازيپتانسيلشگفتانگيزيدارد.
بنابراين سربازان اين جمعه هم لبالب از شوق پيروزي هستند ،اما اين
وسط حكايت 5نفر فرق ميكند .اين5تن صاحب انگيزهاي مضاعف
برايكاميابيدرشهرآوردپيشروهستند.

مقدماتي جامجهاني
پنجشنبه 12خرداد1400
ایران  -هنگ کنگ

17:30

دوشنبه  17خرداد 1400
ایران  -بحرین

19:30

يحيي؛ باالخره يكبار ببر

جمعه  21خرداد 1400

يحيي گلمحمدي يك داربي در ليگ دوازدهم سرمربي پرسپوليس بوده،
يك داربي در دور برگشت ليگ نوزدهم ،يك داربي در نيمهنهايي جام حذفي
و يك داربي هم در دور رفت ليگ بيســتم .او اما هيچكدام از اين 4مسابقه
را نبرده است .هر 4بازي با تساوي به پايان رســيده و البته بازي حذفي را
استقالل در ضربات پنالتي به سود خود خاتمه داد .بدون تعارف الاقل در
3داربي اخير دســت يحيي اصال خالي نبوده و او ابزار الزم براي پيروزي را
داشته ،اما هر بار مرتكب اشتباهاتي شده كه برايش گران تمامشده است.
اين ناكاميها كمكم باعث شده فرضيه «گلمحمدي مرد بازيهاي بزرگ
نيست» قوت بگيرد .او حاال بايد بازي جمعه را ببرد تا هم روي اين حرف و
حديثها خط بطالن بكشد و هم در كورس قهرماني از سپاهان عقب نيفتد.

کامبوج  -ایران

17:30

سه شنبه۲۵خرداد1400
ایران  -عراق

19:30

لیگ برتر ایران(جام خليج فارس) -فصل بيستم
رتبه

تيم

بازيها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل امتياز

1

سپاهان

22

13

6

3

37

20

17

45

2

پرسپولیس

21

11

9

1

28

11

17

42

3

استقالل

20

9

7

4

22

14

8

34

4

گل گهرسیرجان

21

9

5

7

24

21

3

32

5

آلومینیوم اراک

22

7

11

4

21

23

-2

32

6

فوالد

19

7

9

3

18

11

7

30

7

تراکتور

20

7

7

6

18

18

-

28

8

مس رفسنجان

22

7

7

8

15

16

-1

28

9

پیکان

22

6

9

7

20

23

-3

27

10

پديده

20

6

7

7

20

22

-2

25

11

صنعت نفت آبادان

21

6

7

8

15

17

-2

25

12

تمسجدسلیمان
نف 

21

13

ذوب آهن

21

14

سایپا

21

15
16

5
4
3

9
9
10

7
8
8

14
21
12

17
26
19

-3
-5
-7

24
21
19

نساجی مازندران

22

5

4

13

17

26

-9

19

ماشینسازیتبریز

21

1

8

12

15

33

-18

11

نيازي به توضيح نيست كه باختن به فرهاد مجيدي براي پرسپوليسيها
خيلي خيلي ناگوار خواهد بود.
فرهاد؛ فرار از اسم فراز

شايد اگر فرهاد مجيدي ميدانست فراز كمالوند به همين زودي او را ترك
ميكندوپسازآنهمهموفقيتهابهنامدستيارمستعفينوشتهخواهدشد،
اصال اين انتخاب را براي نيمكت آبيها انجام نميداد .االن فضاي هواداري و
حتيبرخيتحليلهايعميقترطوريشدهكهانگارمجيديباازدستدادن
دستيارشهيچحرفيبرايگفتننخواهدداشت.شكستبرابرذوبآهنهم
فضا را عليه او سنگينتر كرد .فرهاد براي فرار از اسم «فراز» بايد يك موفقيت
فوري و بزرگ بهدست بياورد و صد البته هيچ مسابقهاي به اين منظور بهتر
از داربي تهران نيســت .او ميداند كه بردن اين بازي به تاجگذارياش در
استقالل رسميت خواهد بخشيد و براي مدتي او را در حاشيه امن قرار خواهد
داد .مجيدي كه در دوران بازي ستاره تقابل با پرسپوليس بود ،پارسال در
نيمهنهايي حذفي طعم پيروزي در اين بازي بهعنوان مربي را هم چشيد؛
پس خوب ميفهمد بردن حريف سنتي چه لذتي دارد .ضمن اينكه پيروزي
احتمالي استقالل اين تيم را به كورس قهرماني بازميگرداند.
شيخ؛طلسمتاريخيرابشكن!

حاال ديگر همه ميدانند و قبول كردهاند كه اين شــيخدياباته ،آن مهاجم
سرپنجه فصل گذشته نيست .او امسال حق مطلب را ادا نكرده و در ازاي
دستمزد دالرياش ،كارايي متناسب نداشته است .دياباته باالخره يك جا
بايد اين افول را جبران كند و اين موقعيت ميتواند در داربي تهران باشد .به
شكلي عجيب گلزني بازيكنان خارجي استقالل در داربي طلسم شده و تا به
حال در طول تاريخ حتي يك بازيكن غيرايراني هم نتوانسته براي استقالل
به پرسپوليس گل بزند .دستكم در طول سالهاي اخير هيچ بازيكني براي

23023602

شكستناينطلسمسزاوارترازشيخدياباتهنبودهاست.اوميتواندباگلزنيدر
اينبازياسمشرادرتاريخاستقاللجاودانهكند.بهعالوههيچتضمينيهم
وجود ندارد كه اين آخرين داربي نباشد .پس فرصت زيادي باقي نمانده است.
حامد لك؛ دوباره رأي اعتماد بگير

شروع حضورش در پرســپوليس رؤيايي بود .نقش او در فيناليست شدن
فصل قبل پرسپوليسيها در ليگ قهرمانان آسيا غيرقابل انكار است .با اين
حال در فصل جديد ليگ خبري از آن لك جادويي نبود و او تقريبا به جلد
همان دروازهبان معمولي ساليان گذشته بازگشت .لك در مرحله گروهي
ليگ قهرمانان درخشش خاصي نداشــت و در ليگ برتر هم نسبتا راحت
گل ميخورد .در مهر و آبان وقتي خبري از حامد در ليستهاي اعالمي تيم
ملي نبوده ،خيليها از دراگان اسكوچيچ ايراد گرفتند ،اما حاال كسي جاي
لك را در تيم ملي خالي نميبيند .بهنظر ميرسد اين دروازهبان دوباره بايد
از هواداران رأي اعتماد بگيرد و البته كه يك درخشش درست و حسابي در
داربي ميتواند كار را براي او دربياورد.
آرمان رمضاني؛ طالع اگر مدد دهد

اين بازي 2ياغي داربي اولي دارد .براي ما راحتتر بود كه اسم محمد نادري
را در اين فهرست بنويسيم .او هم بازيكن باكيفيتتري است و هم احتماال
در تركيب اصلي به ميدان خواهد رفت .بنابراين درخشش نادري ميتواند
پرسپوليسيها را بابت از دست دادن اين بازيكن پشيمان كند .با اين حال
حكايتآرمانرمضانيخيليخاصتراست.اوالبتهآنقدرهابازيكنكارآمدي
نيست،امانكتهاينجاستكهازپرسپوليسراندهشدودراستقاللهمتحويل
گرفته نميشود .آرمان اگر جمعه فرصت بازي پيدا كند و اگر حضورش مؤثر
بيفتد ،قشنگ يك اتفاق تاريخي و فراموشنشدني را رقم خواهد زد .اين
ميتواند قيام يكنفرباشدعليههمهدنيا.

شما ميفرماييد كي واكسن بزنند؟
بررسي اعتراض عجيب باشگاه پرسپوليس در 3بند

تنها چيزي كه باشگاه پرسپوليس امســال به آن اعتراض نكرده
بود ،واكسيناســيون كرونا بود كه خدا را شــكر بــه اين يكي هم
عارض شــدند .بازيكنان تيم ملي فوتبال ايران كه خودشــان در
مصاحبههاي مكرر خواهان دريافت واكســن كرونا شــده بودند،
سرانجام عصر دوشنبه در كمپ تيمهاي ملي واكسن زدند .هدف از
اين برنامه ،مصون شدن بازيكنان پيش از مسابقات مرگ و زندگي
تيم ملي در خردادماه است؛ براي اينكه اين بچهها با خيال راحت
فوتبالشان را بازي كنند و به اميد خدا تيم به مرحله بعدي برسد.
بعد در چنين شرايطي پزشك باشگاه پرسپوليس مصاحبه كرده
و گفته با توجه به عوارضي كه ممكن اســت واكسن كرونا داشته
باشد ،بهتر بود اين برنامه به زمان ديگري موكول شود و در آستانه
داربي اتفاق نيفتد .در اين مورد چند نكتــه وجود دارد.نكته اول:

در مورد عوارض دريافت واكســن اظهــارات ضدونقيضي وجود
دارد ،اما در بدترين وضعيت گويا بيحالي و رخوت ناشــي از آن
ظرف 2تا  3روز برطرف ميشود .تازه گروهي از دريافتكنندگان
واكســن هيچ عارضه خاصي را گزارش نكردهاند .بنابراين تزريق
واكســن در فاصله 4روز تا داربي قاعدتا نبايد مشكلســاز باشد.
نكته دوم :همانطور كه از پرســپوليس نفراتي مثل مهدي ترابي،
وحيد اميري ،كنعانيزادگان و احمد نوراللهي واكســينه شدند،
از اســتقالل هم رشــيد مظاهري ،عارف غالمي و مهدي قائدي
واكســن دريافت كردند .بنابراين اگر قرار اســت پــاي عوارض
احتمالي هم وسط كشيده شود ،شــرايط براي 2تيم تقريبا برابر
اســت.نكته سوم :راســتش منظور باشگاه پرســپوليس از اينكه
بايد زمان ديگري واكســن زده ميشــد را نميفهميم .مسابقات

بهصورت فشرده در حال برگزاري است و اينطور نيست كه بعد از
داربي هيچ ديدار ديگري در كار نباشــد .بازي حذفي پرسپوليس
با شــاهين بندرعامري شايد ساده بهنظر برســد ،اما استقالل در
همين مرحله يك مصاف بسيار ســخت با ذوبآهن دارد .موكول
كردن واكسيناسيون به آستانه بازيهاي انتخابي جامجهاني هم
درست نبود ،چون بازيكنان تيم ملي بايد پيش از اردوي كيش به
يك اطمينان خاطر دست مييافتند .بعد هم بازي با عراق و بحرين
از كل داربي و ليگ و حذفي مهمتر اســت و اگر واقعا عارضهاي در
كار باشد بهتر اســت تا آن زمان برطرف شود .با اين شرايط كاش
مسئوالن باشگاه پرسپوليس دســتور ميدادند چه زماني را براي
واكسيناسيون بازيكنان مناســب ميبينند تا به فرمان آنها عمل
شود!
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زير يك خم

نگرانيهاي  2قايقران براي يك سهميه

محسن محمود صفري

خبرنگار

جنجال كشتي بهخاطر انتخابات شوراها؟

پرويز هادي معترض اســت كه چرا به انتخابي تيم ملي دعوت
نشده و ســهميه جام تختي را به او ندادهاند .هادي 6ماه پيش
در انتخابي تيم ملي به امين طاهري و اميرحســين زارع باخت،
در ليگ كشــتي هم با اينكه قرارداد داشــت ،كشتي نگرفت.
او بعــد از مصاحبههاي جنجالي ،پيام تصويــري اعتراضي هم
داده؛ با كتوشلواري شيك از پشــت يك ميز مديريتي .هادي
كانديداي شوراي شهر تبريز شده است .خيليها هم ميگويند
او ديگر شانسي براي رقابت براي مدعيان سنگين وزن ندارد .آيا
جنجالهاي او بر سر انتخابي كشتي ،به انتخابات شوراي شهر
ربط دارد؟ هادي خواسته با اين اعتراضها در صدر اخبار باشد؟

بهمن نصيري و نازنين ماليي منتظرند فدراسيون تكليف تك سهميه المپيك را مشخص كند .نصيري ميگويد اگر انتخاب فدراسيون فني و منطقي نباشد يكي از  2ورزشكارش را از دست ميدهد
دادن سهميه بيشتر به ايران
ليلي خرسند
منتفي اســت و فدراسيون
خبرنگار
قايقراني براي تك سهميه
المپيكي روئينگ بايد بين نازنين ماليي و بهمن نصيري يكي را انتخاب
كند .ماليي و نصيري هفته پيش در مسابقات انتخابي المپيك در ژاپن،
دوم شدند .طبق قوانين فدراسيون جهاني اگر آنها مدال طال ميگرفتند
ميتوانستند با  2سهميه به المپيك بروند اما  2مدال نقره يك سهميه
دارد و فدراسيون ايران بايد از بين آنها يكي را انتخاب كند.
بعد از مسابقات عليرضا ســهرابيان ،رئيس فدراســيون اظهارنظر
غيرمنتظرهاي داشت .او مدعي شد كه به خوا ن كريستفروالند ،رئيس
فدراسيون جهاني روئينگ نامه نوشته و خواسته است سهميه ايران
افزايش پيدا كند .فدراسيون خبر ديگري هم داشت؛ وحيد مرادي،
نايبرئيس ايراني كنفدراســيون آســيا در حال رايزني با مسئوالن
فدراسيون جهاني است تا يك سهميه به  2سهميه تغيير پيدا كند.
اما ديروز نصراهلل سجادي ،سرپرست كاروان ايران در بازيهاي توكيو،
در نشست خبري گفت كه قايقرانان اميدوار نباشند ،چون قرار نيست
فدراسيون جهاني قوانينش را تغيير بدهد« :این درخواستی است که
از طرف ایران مطرح شده ولي فدراسیون جهانی براساس ضوابط خود
تصمیم میگیرد و به نظرم بعید است این کار انجام شود .ممکن است

انتقاد چشم بسته

شاگردان محمد بنا در  3مقطع (مســابقات جهاني ،گزينشي
آسيا و گزينشي جهاني) موفق نشدند سهميه المپيك در وزن
87كيلوگرم را بگيرند و بهخاطر همين تيم ملي كشتي فرنگي با
تركيبناقصبهبازيهايالمپيكميرودودرتوكيو5فرنگيكار
كشــتي ميگيرند .در فضاي مجازي واكنشهاي تندي به اين
اتفاق شــد و حتي بعضيها به محمد بنا و حبيب اخالقي حمله
كردند.عدهايميگفتنداگردرمسابقاتگزينشيلهستانمربي
سازنده ناصر عليزاده با او به مسابقات اعزام ميشد ،االن سهميه
فرنگي كامل بود .شايد حرف آنها درست باشد اما اگر قرار باشد
هر كشتيگيري با مربي سازندهاش راهي تورنمنتها شود ،چرا
كادر فني تيم ملي تشكيل ميشود ؟ فرنگي در المپيك لندن هم
كامل نبود اما 3مدال طال گرفت.

ايران را در لیست انتظار قراردهند که این هم بعید است ».انتخاب يك
نفر از بين نصيري و ماليي براي فدراسيون سخت است ولي قرار است
درجلسهمربيانومسئوالنفدراسيوننفرالمپيكينهاييانتخابشود.
فدراسيون ،المپيك را حق هر دو ورزشكار ميداند و روزهاي گذشته
مربيان و مسئوالن فدراسيون گفتهاند كه انتخاب برايشان سخت است
ولي موضوع ديگري هم مطرح است؛ فدراسيون نگران پيامدهاي بعد
از انتخاب اســت .بهمن نصيري از حاال ميگويد اگر انتخاب منطقي
نباشد ،فدراسيون يك ورزشكارش را از دست ميدهد .نازنين ماليي
هم سكوت كرده است و حرفهايش را گذاشته براي بعد از جلسه.
نصيريبههمشهريميگويدبايدانتخابفنيباشد«:منوخانمماليي
 2سالاستكههمتيميهستيم.خيليجاهابههمديگركمككردهايم.
هم من و هم خانم ماليي دوست داريم به المپيك برويم .انتظارمان اين
است كه انتخاب نفر المپيكي منطقي و فني باشد .اگر قرار شد خانم
ماليي به توكيو برود ،فدراسيون بايد بتواند من را قانع كند و اگر قرار شد
منبروم،فدراسيونبايدخانممالييراقانعكند.اگرغيرازاينتصميمي
گرفته شود ،فدراسيون مطمئن باشد كه يكي از ورزشكارانش را از دست
ميدهد ».چرا نصيري روي فني و منطقي بودن انتخاب تاكيد ميكند؟
بعضيها احتمال ميدهند شايد فدراسيون ترجيح بدهد يك زن را
به المپيك ببرد و كميته ملي المپيك هم از اين انتخاب حمايت كند.

نصيري ميگويد« :اگر نظرشان اين باشد من قبول نميكنم .انتخاب
فقط بايد فني باشد ».ماليي فعال ترجيح ميدهد در اين باره صحبتي
نكند« :فعال هيچ چيزي مشخص نيست و بهتر است صحبتي نكنم تا
جلسه تشكيل شود .بعداز جلسه كه نظرها را ديدم ،صحبت ميكنم.
االن حاشيه درست مي شود و من وقت وارد شدن به حاشي ه را ندارم.
نميخواهم ذهنم را روي اين مسايل بگذارم .در تايم ريكاوري هستيم و
منتظرم اردوها برگزار شود و تمريناتم را شروع كنم».
ميزبانعليهايران

قبل از اين كه تيم روئينگ به مســابقات ژاپن اعزام شــود ،به نظر
نميرسيد كه ماليي و نصيري براي گرفتن سهميه كار سختي داشته
باشند ولي ژاپن ســهميه را از آنها گرفت .ماليي ميگويد ژاپن همه
كشورها و به خصوص ايران را غافلگير كرده است« :ما انتظار داشتيم
كه ژاپن خوب ظاهر شود ،چون آنها بعد از بازيهاي آسيايي جاكارتا
تيمشان را به اروپا بردند تا براي اين مسابقات حاضر شوند .با توجه به
اين كه ميزباني را هم داشتند ،حدس ميزديم برنامه خاصي دارند .ما
هم براي ركوردي پايينتر از ركوردي كه تا حاال در آسيا زده شده بود،
تمرين كرده بوديم ».آنها انتظار داشتند در صدمهاي ثانيه با ژاپن رقابت
كنند« :گفتيم اگر ژاپن خواست سورپرايزمان كند ،كل مياندازيم و

ته خط صدم ثانيهها اول و دوم را مشخص ميكند .ما براي صدمهاي
ثانيه برنامه داشتيم نه براي  7،8ثانيه».ماليي با زمان  ۷:۵۰.۵۳دقیقه
به خط پايان رسيد و قايقران ژاپن با زمان  ۷:۴۳.۱۳دقیقه .ماليي قبل
از اين مســابقه قايقران ژاپني را نديده بود« :در اين  14سالي كه پارو
ميزن م اين دختر ژاپني را نديده بوديم .آنها توانستند در  3سال يك
نفر را در اين سطح آماده كنند .ژاپن قبل از اين در تك نفره زنان كسي
را نداشت ».ماليي براي المپيك مجبور شــد از روئينگ سبكوزن
ن وزن برود .به خاطر اين تغيير وزن و سطح باالي مسابقه
به ســنگي 
ميگويد« :از خودم راضيام».
نصيري هم از رقابتي كه در مسابقات انتخابي المپيك داشت ،راضي
است .شايد اگر قايقران ژاپن نبود ،او حاال المپيكي بود« :بهتر از اين
نميتوانستم مسابقه بدهم .بهترين مســابقه عمرم را دادم .قايقران
ژاپن بعد از اين كه از آب بيرون آمد ،گفت مســابقه سختي بود .اين
يعني او هم در رقابت با من اذيت شده بود .اين قايقران اميد اول ژاپن
براي مدال المپيك است .من چه كار ميتوانستم بكنم؟» زماني را كه
نصيري ثبت كرد  ۷:۰۸.۹۸دقیقه بود و نماینده ژاپن با زمان ۷:۰۱.۵۹
دقیقه اول شــد .ماليي و نصيري منتظر شــروع جلسه فدراسيون
هستند ،فدراسيون هنوز زمان برگزاري جلسه را مشخص نكرده است.
نصيري ميگويد او و ماليي بايد در اين جلسه حضور داشته باشند.

بي برنامگي براي بازگشايي باشگاهها

بعد از اينكه علي دلفاني ،كشــتيگير فرنگي كار تيم ناشنوايان
بهخاطر آسيبديدگي نخاع درگذشت ،اين سؤال مطرح شد كه
چرا ستاد مبارزه با كرونا اجازه بازگشايي باشگاهها را نميدهد؟
باشگاههايكشتيبهدليلشيوعويروسكروناتعطيلشدهاندولي
ورزشكاران حرفهاي كه نميتوانند ورزش را رها كنند مخفيانه در
باشگاههاي بدنسازي كه غيرمجاز باز هستند ،تشك كشتي پهن
و تمرين ميكنند .اما در شرايطي كه باشگاهها تعطيل هستند،
چطور مسابقات برگزار ميشــود؟ يا در شرايطي كه اصنافي كه
بيشتر در معرض شــيوع كرونا قرار دارند ،تعطيل نشدهاند ،چرا
نبايد باشــگاهها حداقل براي كســاني كه درحد حرفهاي كار
ميكنند ،باز باشد؟
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اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
9
6
4
1
2
7
5
3
8

1
3
5
8
6
9
2
7
4

متوسط
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ساده

 -1اســتعمال -فاقــد
خصلتهاي پســنديده-
ريشه
 -2جمع شــيء -اثري به
قلم شاتو بريان فرانسوي-
مستمندان
 -3بدون حضور شــخص
مــورد نظــر -گرفتاري-
شاعر معيري
 -4خواري -سر و تــــه-
يار عذرا
 -5بافته شده -گوش اين
حيوان روي پاهايش است
 -6خداوندي -طلوعكردن-
بله انگليسي
 -7پرندهاي شكاري -دعا
به درگاه خدا -واحد پول
فرانسه
 -8پدرمــــرده -كفش
علماي ديني -فراموشكار
 -9ارزشـــــمند -داراي
گنجايش كافي -قبض
 -10فرورفتــه  -اقامتگاه
زمستاني -آتش گرفتن
 -11تربيت شده و اهلي-
مجموعه ادوات جنگي
 -12پوشــيده و پنهان-
بزرگ و مهتــر -باال آمدن
آب دريا
 -13امــر بــه يافتــن-

اضافههــا -خوراكــي از
تخممرغ
 -14هــــــواي گرفته-
نويسندگي -نوآور
 -15از ســازهاي آيينــي
ايران -حزن -شجاع و قوي
عمودي:

 -1زيادهروي در تشريفات
اداري -ساكنان بهشت
 -2قهرمان تــروا -كتابي
تأليف اســدي طوســي-
رنگ آرامشبخش
 -3دورويــي -شــهري
در جنــوب آلمـــــان-
خودخواهي
 -4گلي معطر و دارويي-
وعدهگاه -حرف انتخاب
 -5سي و ششمين سوره
قرآن -متنفر
 -6بله روســي -كاري كه
بهطــور معمــول و مكرر
انجام ميشــود -روزنامه
چاپ پاريس
 -7مــوج زدن -معجزه-
فاضالب
 -8از اجزاي انگشــتان-
لندهور و بدقــواره -رنگ
برتر
 -9درد -شــاه بنيانگذار
نوروز -مامان

 -10از انواع خرماي ايران -اهل
نيست -محكم كردن
 -11همبازي لورل -بخشاينده
 -12تكرار حرفــي -يار ليلي-
بهياد ماندني و فراموشنشدني
 -13پرنده شــكاري -گزارش-
درس خوانده
 -14نوزاد گوســفند -مقاومت
متغير سهسر -مقصود
 -15كيسه نايلوني دستهدار -از
بازيهاي قديمي و اصيل ايراني
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با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

كوچههاي روبهروي برج طوبي در جنتآباد نيازمند نظافتند

مدت يكماه است كه معابر و جويهاي آب كوچههاي «ستايش»،
«صفرخان لو» و «رستمي» واقع در جنتآباد مركزي روبهروي برج
طوبي كه مربوط به ناحيه 7منطقه 5شــهرداري ميشود ،نظافت و
ي اين منطقه تقاضاي رسيدگي داريم.
اليروبي نشده است و از شهردار 
مرادي از تهران

طرحهاي كتابخواني در مترو و اتوبوس چه شدند؟

يكي از كارهايي كه به باال رفتن سرانه كتابخواني و آگاهي مردم كمك
ميكند قرار دادن كتاب در مترو و اتوبوس است كه مدتي هم در متروي
تهران و كرج و برخي اتوبوسها اجرايي شــد .چرا اين اقدام فرهنگي
دنبال نميشود؟
مديري از كرج

در بيمههاي تكميلي بازنشستگان تجديد نظر كنند

ي حقوق مستمريبگيران تامين
ضمن تشكر ا ز اعمال همسانســاز 
اجتماعي ،خواهشــمنديم در مورد بيمههاي تكميلي اين قشر هم
تجديد نظر شود چرا كه با ويزيتها و هزينههاي درماني حال حاضر،
همخواني ندارد.
حسيناهلل وردي از تهران

صرفهجويي در مصرف آب بايد فرهنگ عمومي شود

اينكه اعالم ميشود بارندگي كم است يا هزينه تامين آب گران است و
مردم بايد صرفهجويي كنند يك بحث است اينكه در هر حالتي بايد در
مصرف آب صرفهجويي كرد بحثي ديگر .متأسفانه مصرف بيرويه آب
در كشور ما بخشي از زندگي است و مردم كمتر در قبال آب احساس
مسئوليت ميكنند چون به روزگار ســختي مناطق خشك و بيآب
مبتال نشدهاند و اميدواريم هرگز نشوند.
هاشمي نيك از كرمان

اتالف وقت در ايستگاه اتوبوس دستواره -تجريش

اتوبوس خط 225شــهيد دســتواره به تجريش و بالعكس ،كندي
رفتوآمــد دارد و ما برخي اوقــات تا 45دقيقه در ايســتگاه معطل
ميشويم.
حسينآبادي از تهران

قدرداني
تشكر از كادر درمان دهونك

روز شنبه 18ارديبهشت جهت تزريق واكسن كرونا به درمانگاه دهونك
مراجعه كردم .كادر درمان بسيار خوش برخورد و صبور بودند و حتي
براي رعايت حال من كه باالي 80ســال دارم تزريق را داخل ماشين
انجام دادند .رفتارشان با همه مهربان و مودبانه بود و در كار خود بسيار
حرفهاي بودند.
مجدي معلم بازنشسته از تهران

پاسخ مسئوالن
اختاللي در ساعات حركت خط 3متروي تهران نيست

روابطعمومي شركت بهرهبرداري قطارهاي شهري تهران و حومه پيرو
چاپ پيام مردمي با عنوان تأخير در حركت قطارهاي خط سه مترو
در ستون با مردم روز 24فروردينماه پاسخ داده است :احتراما ضمن
سپاس از اين مسافر محترم ،به اطالع ميرساند پس از بررسي گزارش
الزم اختالل خاصي طي مدت اخير مشاهده نشده و همچنين تغييري
در جدول زمانبندي حركت قطارها به ثبت نرسيده است .گفتني است
كه با وجود كمبودهاي موجود در شبكه مترو ازجمله كمبود ناوگان،
مسافران محترم اطمينان داشته باشند اين شركت با تمامي امكانات
موجود و توان اجرايي خود تالش ميكند تا تأخيري در حركت قطارها
بهوجود نيايد و بيش از پيش رضايت مسافران گرامي را فراهم نمايد.

اين روزها كه خود را به خواب زدهام
«خوآو گويي ما رئس روســا» داستان پدري را
ادامه از
صفحه اول مينويســد كه به رود ميانــدازد و ميرود در
بينهايت و ديگر باز نميگردد .در بخشي از داستان ميخوانيم «:از قضا
روزي پدرم زورقي سفارش داد .او در اين مورد بسيار جدي بود .قرار بود
زورق مخصوص او و از چوب اقاقيا ساخته شود .ميبايست آنقدر مقاوم
باشد كه براي  20يا  30سال دوام آورد و درست بهاندازه يك سرنشين
جا داشته باشد .مادر دراين باره چه ُغرها كه نزد .آيا قرار بود شوهرش
يكباره ماهيگير از آب درآيد؟ يا شكارچي؟ پدر هيچ نگفت .خانه ما با
رودخانه كمتر از يكمايل فاصله داشت .رودخانه در آن حوالي ،عميق،
آرام و چنان فراخ بود كه آن طرفش ديده نميشد».
شايد رفتهام به رمان سيذارتاي هرمان هسه ،همراه قايقران شدهام...
قايقران به ســيذارتا گفت«:هزاران نفر را از رود عبور دادهام .آنها رود
را مانع ميدانند ،اما تو با بقيه فرق داري به آواز رود گوش كردي»...
همچنان كه در قايق ميرانم به انتخابات هم فكر ميكنم به مردم هم...
مردم مورد نظر مسئوالن عزيز ،چه كساني هستند؛ همان هايي كه در
تمام سال حرفهايشان را نميشنويم ،سر انتخابات ،عزيز ميشوند و
ميخواهيم بيايند و مشاركت كنند .نه! مشاركت معنايش اين نيست.
دوباره به قايق بر ميگردم ...و آهسته با چشماني بسته در يك فضاي
مهآلود پارو ميزنم .خوابم و از خبر مرگ گورخر هلندي گذشــتهام.
گورخرهايي كه در گمرك ماندنــد و ُمردند .آقايان گورخر كه كاالي
غيرضروري نيست موجود جاندار است .ناياب است...
آمار كرونا هم آزارم ميدهد؛ بايد به خواب بروم .راســتي ما اين همه
از كادر درمان گفتيم يادمان باشــد خبرنگار و روزنامهنگاران هم در
فضاهايي كار كردند كه اكثرا قرباني كرونا شــدند ...االن هم جلوي
وزارت كشور در هم ايســتادهاند؛ بدون فاصله اجتماعي از كساني كه
ميروند ثبت نام ،عكس ميگيرند .مصاحبه ميكنند .دوباره به خواب
مصنوعي ميروم.
ياد حرفهاي داگالس آدامز ،نويسنده انگليسي ميافتم« :خداوندا ،مرا
از دانستن چيزهايي كه نياز به دانستن آنها ندارم حفظ كن ...مرا حتي
حفظ كن از اينکه بدانم چيزهايي دانستني هستند كه من نميدانم،
مرا حفظ كن تا ندانم كه تصميم گرفتهام چيزهايي را ندانم»...

حوادث
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كارگردان سينمـا
از قصاص گريخت
كارگردان معروف كه 8ماه قبل بر
پيگيري سر اختالف با يكي از همسايهها او
را به ضرب گلوله به قتل رســانده
بود ،با بخشــش اولياي دم از مجــازات قصاص
رهايي يافت.
به گزارش همشــهري ،اين حادثه 19شهريور
پارسال رخ داد .آن شــب مأموران بسيج هنگام
گشتزني در خيابان خواجهنصير طوسي تهران
صداي شليك 3تير پياپي را شــنيدند .آنها در
جســتوجوي محل تيراندازي ،به ساختماني
4طبقه رســيدند كه د ِر آن نيمهباز بود و داخل
ســاختمان مردي در حال شســتن آثار خون
مشاهده ميشد .مأموران همزمان چشمشان به
اسلحهاي افتاد كه كنار آن مرد روي زمين بود اما
مرد با ديدن مأموران به سرعت در ساختمان را
بست .در اين شرايط ماجراي اين حادثه به پليس و
بازپرس جنايي تهران اطالع داده شد و تيم جنايي
براي بررسي موضوع راهي محل حادثه شدند اما
مرد مسلح حاضر به تســليم نميشد .آنها سعي
داشتند مردي كه مسلح به اسلحه كالشنیكف
بود را خلع ســاح كنند اما تالششان بيفايده
بود .در اين شرايط مأموران نوپو در محل حاضر

21
كوتاه از حادثه
سقوط مرگبار
هواپيماي فانتوم در اراك

شدند و پس از 4ســاعت،مرد مسلح را دستگير
كردند .در خانه اين مرد يك اسلحه كالشنيكف
به همراه 72تير جنگي كشف شد و مأموران پس
از جستوجو در ساختمان جسد مردي حدودا
60ســاله را پيدا كردند كه زيــر راهپلهها بود .او
با شليك گلوله به قتل رســيده و عامل جنايت
مرد مسلحي بود كه 56سال سن داشت .آنطور
كه بهنظر ميرسيد مرد مسلح بعد از كشتن اين
مرد قصد داشته جسد را به زيرزمين يا پاركينگ
منتقل و آن را از ساختمان خارج كند كه مأموران
بسيج او را ديده بودند و نقشهاش ناكام مانده بود.
در ادامه معلوم شد كه متهم فردي مشهور است.
وي يكي از فيلمنامهنويسهــا و كارگردانهاي
معروف سينما ،تئاتر و تلويزيون بود كه چندين
سال قبل با يكي از بازيگران معروف ازدواج كرده
اما پس از مدتي از يكديگر جدا شده بودند.

اجاره داده بود .مدتي بود كه با هم بر سر واحدهاي
ساختمان اختالف داشــتيم .از سوي ديگر افراد
زيادي به آپارتمان او رفتوآمد داشتند و همين
مسئله مرا آزار ميداد .بارها به او تذكر داده بودم
اما بيفايده بود و بعد ناچار شدم از او شكايت كنم.
وي ادامه داد :مقتول يــك در آهني بين طبقه
همكف و اول گذاشته بود .شب حادثه يك چكش
برداشته بود و مدام به در آهني ميكوبيد .ابتدا به
او تذكر دادم اما اصال به من توجهي نكرد .وقتي
متوجه شدم كه قصد اذيتكردن مرا دارد ،اسلحه
را برداشتم و چند تير به سمتش شليك كردم .بعد
از قتل تصميم داشتم جسد را به زيرزمين منتقل
كنم و در فرصتي مناسب از ساختمان بيرون ببرم
ي افتادم كه در ساختمان ريخته و
كه بعد ياد خون 
به سمت بيرون سرازير شده بود .به همين دليل
جســد را زير راهپله رها كردم و مشغول شستن
خون شدم كه مأموران بسيج مرا ديدند و لو رفتم.
در ادامه تحقيقات مشخص شد كه اين كارگردان
مشهور براي ســاخت فيلمهاي اكشن و پليسي

اختالف با مرد همسايه

كارگردان مشهور در بازجوييها به قتل اقرار كرد
و گفت :دفتر كارم طبقه همكف ساختمان است و
مقتول مالك تعدادي از واحدهاي ساختمان بود.
يكي از واحدها در اختيار خودش بود و مابقي را

از مراكز نظامي اســلحه گرفته تا بعــد از پايان
فيلمبرداري آنها را برگرداند .اما يكي از اسلحهها
پيش او مانده و بهگفته خودش قرار بود بهزودي
اسلحه را برگرداند که با آن دست به جنايت زد.
بخشش

متهم به قتل پس از بيان جزئيات جنايت با قرار
قانوني بازداشــت و روانه زندان شد .درحاليكه
پرونده در مرحله تكميل تحقيقات در دادسراي
جنايي بود ،اولياي دم پيش روي قاضي ساسان
غالمي بازپرس شعبه سوم دادسراي جنايي تهران
حاضر شدند و كارگردان مشــهور را بخشيدند.
آنها كه تا قبل از ايــن اصرار بر قصاص كارگردان
داشتند راضي شدند تا در آستانه عيد فطر متهم
به قتل را ببخشند .به اين ترتيب با گذشت اولياي
دم ،عامل جنايــت از چوبــه دار فاصله گرفت و
پرونده بهزودي پس از صدور كيفرخواســت به
دادگاه كيفري فرســتاده خواهد شد تا متهم از
لحاظ جنبه عمومي جرم محاكمه شود.

هواپيماي سبك فانتوم دقايقي پس از پرواز از
فرودگاه اراك سقوط كرد و هر دو سرنشين آن
جان خود را از دست دادند.
به گزارش همشهري ،اين حادثه ساعت 10:07
صبح ديروز در نزديكي فــرودگاه اراك اتفاق
افتاد .محمدحسن ذيبخش ،سخنگوي سازمان
هواپيمايي كشــوري در توضيــح اين حادثه
گفت :هواپيماي فوق سبك فانتوم 11-29يك
دقيقه پس از برخاستن از فرودگاه اراك سقوط
كرد و متأســفانه هر دو سرنشين اين هواپيما
جان باختند .اين هواپيما ساعت 10:06صبح
سهشنبه از فرودگاه اراك به پرواز درآمد و در
ساعت  10:07سقوط كرد.
وي با بيان اينكه اين پرواز آموزشي و هواپيما
متعلق به شركت خصوصي بوده است ،گفت:
متأسفانه در اين حادثه هر دو سرنشين هواپيما
شامل خلبان اصغر نمازيان كه از دالوران سابق
نيروي هوايي جمهوري اســامي ايران بود و
بهعنوان اســتاد خلبان در اين هواپيما حضور
داشت و دانشجو حميد مرادي جان باختند.

تيراندازيدريكيازمدرسههايجمهوريتاتارستان،دستكم11كشتهبرجایگذاشت

حمام خون در مدرسه كازان

پسر جواني با تيراندازي در يكي از مدرسههاي
خارجي شهر كازان پايتخت جمهوري تاتارستان ،از
جمهوريهاي روســيه حمام خــون به راه
انداخت و جان دستكم 11نفر ،شامل10دانشآموز و يك
معلم را گرفت و 32نفر را مجروح كرد.
به گزارش همشهري ،اين حادثه صبح ديروز با وقوع انفجاري
در محوطه يكي از مدرسههاي شهر كازان ،پايتخت جمهوري
تاتارستان آغاز شد و با شنيده شدن صداي ممتد تيراندازي
ادامه يافت .بهدنبال آن نيروهاي امنيتي از يك سو و نيروهاي
امدادي از سوي ديگر خود را به محل حادثه رساندند .ابتدا
اعالم شد كه عامالن اين تيراندازي 2نفر هستند كه بهسوي
دانشآموزان شليك كردهاند اما در ادامه معلوم شد كه عامل
اين حادثه پسري 19ساله است كه پيش از حادثه ،اسلحهاي
به نام خودش خريده بود .آنطور كه شواهد نشان ميداد او
در اقدامي جنون آميز بهسوي دانشآموزان تيراندازي كرده
كه 8نفر از دانشآموزان همراه با يــك معلم جان خود را از
دست دادهاند .در جريان اين حادثه ساير دانشآموزان كه
از رگبار گلولهها وحشــت كرده بودند از ترس در اتاقهاي
مختلف مدرســه پناه گرفتند و در ويدئوهاي منتشرشده
روي شــبكههاي اجتماعي ديده ميشــود كه تعدادي از
دانشآموزان پس از آغاز صداي تيراندازي ميكوشــند از
پنجرهها يا بام مدرسه پايين بپرند .كمي بعد مشخص شد
كه  ۲تن از دانشآموزان كه از طبقه سوم پايين پريده بودند

در اثر اين كار ،جان باختهاند.
بهگفته يكي از شــاهدان عينــي ،دانشآموزاني كه داخل
ساختمان مدرسه بودند بعد از شــنيدن صداي تيراندازي
روي زمين دراز كشيدند و تالش كردند خود را مخفي كنند
و همزمان نيروهاي امنيتي و امدادگــران به كودكان براي
خروج از ساختمان كمك كردند.
در جريان اين حادثه ،دســتكم ۳۲نفر نيز زخمي شدند
كه طبق اعالم خبرگزاري دولتي روسيه 4نفر از آنها تحت
درمان قرار گرفتهاند .ساعتي از شروع اين حادثه ميگذشت
كه پليس روســيه اعالم كرد؛ عامل تيراندازي را بازداشت
كرده اســت .طبق اعالم پليس ،فرد بازداشتشده پيشتر
در شبكههاي اجتماعي از طرح خود براي حمله به مدرسه
خبر داده بود.
در همين حال دفتر دادستاني منطقه در جمهوري تاتارستان
اعالم كرد تحقيقات درخصوص اين تيراندازي آغاز شده و
دادستان منطقه به محل حادثه رفته است .همچنين رستم
مينيخانوف ،رئيسجمهور جمهوري تاتارستان هم در محل
حاضر شــد .تاكنون انگيزه اصلي اين تيراندازي مشخص
نشده است.
ي در مدارس روســيه نادر اســت .آخرين بار در
تيرانــداز 
سال ۲۰۱۸در شــبهجزيره كريمه كه به خاك اين كشور
الحاق شــده ،تيراندازي يــك دانشآموز ،جــان  ۱۹تن و
سرانجام خود وي را گرفت.

بازداشت مأموران پليس بهخاطر
تيراندازي مرگبار به پسر5ساله
دادستان نظامي استان سيســتان و بلوچستان
از تشــكيل پروندهاي در ارتباط بــا حادثه مرگ
يك كودك بر اثر تيراندازي مأمــوران انتظامي
شهرستان ايرانشهر خبر داد .ظهر روز دوشنبه در
جريان تعقيب يك دســتگاه خودروي پژو پارس

روز ثبتنام نظاميها

او با انتقاد از سياســت خارجي
ادامه از
صفحه  2دولت گفت :اينكه نگاهها به 5+1
باشد خطايي استراتژيك است كه تا به امروز شاهد آن
بوديم و نتيجه آن هم صرفا كوچكشدن سفرههاي
مردم و نگرانيهاي مردم بوده است .آنچه براي من مهم
است رضايت ولي و رضايت مردم عزيز كشور است و
اميدوارم مردم به سرباز كوچك خودشان و فردي كه
براي پاسخگويي به نيازهاي آنها وارد عرصه شده است،
تا روز انتخابات حمايت مستمر داشته باشند.
پاسخ فرمانده سابق قرارگاه خاتماالنبيا به كنارهگيري
احتمالياش درصورت ثبتنام ابراهيم رئيسي نيز محل
توجه بود .او گفت :با توجه به اينكه آيتاهلل رئيســي
اعالم موضع نفرمودند و ايشان از سرمايههاي عظيم

حمله به درمانگاه
براي ويزيت بدون نوبت

توسط مأموران نيروي انتظامي ايرانشهر پسري
5ساله با شليك گلوله مأموران پليس جان خود
را از دســت داد .بهدنبال اين حادثه تحقيقات در
اين خصوص آغاز شــد تا اينكه ماموراني كه در
اين تعقيب و گريز حضور داشتند بازداشت شدند.
عليرضا موسايي ،دادستان نظامي استان سيستان
و بلوچســتان در اينباره به ايسنا گفت :بهدنبال
وصول خبر كشتهشدن يك كودك پنجساله در
جريان تيراندازي مأموران انتظامي شهرســتان
ايرانشــهر ،تحقيقات در اين ارتباط در دادسراي
نظامي آغاز شد .وي افزود :از همان لحظات اوليه
حادثه مأموراني كه در اين حادثه تيراندازي كرده
بودند احضار و پس از تحقيقــات مقدماتي براي
بررســي زواياي مختلف حادثه بازداشت شدند و
پرونده بهطور ويژه در دست رسيدگي است.

انقالب هســتند و همچنين با توجه به اينكه كارزار
انتخابات هنوز شفاف نيســت ،پس از پايان ثبتنام و
تأييد صالحيتها در اين زمينه اعالمنظر خواهم كرد.
نيازي به اذن گرفتن نبود

محمد در پاسخ به اين پرسش كه آيا براي كانديداتوري
در انتخابــات از رهبري اذن گرفتهايد؟ گفت :شــأن
رهبري بسيار باالتر از اين است كه بخواهند به افرادي
اذن بدهند؛ شايد برخي نزد ايشان براي مشورت حاضر
شوند و معموال نيز ايشان سعي ميكنند نفيا و اثباتا
وارد اين عرصه نشــوند .راجع به حقير اصال نيازي به
اين موضوع نبوده و همين كه ديدم ايشان در گام دوم
راجع به حضور جوانان تأكيد كردند بر خود الزم ديدم

رئيس مركز عمليات پليــس امنيت عمومي
تهران بزرگ از دستگيري فردي خبر داد كه
به درمانگاهي در شرق تهران حمله كرده بود.
سرهنگ سعيد راستي در اينباره گفت :چندي
پيش مردي با حالتي خشمگين و با سالح سرد
وارد درمانگاهي در يكي از محالت شرقي تهران
شده و با ايجاد رعب و وحشــت در بين افراد
حاضر در اين محل4 ،نفر از كاركنان درمانگاه را
مجروح و اقدام به تخريب اموال درمانگاه كرد.
وي در ادامه گفت :متهم پــس از واردكردن
خسارت به درمانگاه و مصدومكردن كاركنان
آنجا بالفاصله فرار كرد و با حضور مأموران در
محل ،بررســيها و اقدامات براي دستگيري
اين فرد آغاز شــد تا اينكه حدود 3ساعت بعد
او دســتگير شــد .او در جريان بازجوييهاي
انجامشده اقرار كرد كه همسرش براي انجام
امور پزشكي به درمانگاه رفته و از پرسنل آنجا
درخواســت كرده كارهاي پزشكياش بدون
نوبت انجام داده شود كه با مخالفت كاركنان
مواجه شده و او هم به همين دليل وارد درمانگاه
شده و با كاركنان آنجا درگير شده است .بهگفته
رئيس مركز عمليات پليــس امنيت عمومي
تهران بزرگ ،با تشــكيل پرونده تحقيقات در
اين خصوص ادامه دارد.

كشف لباسهاي زن گمشده در اتاقك نگهبان افغان
با گذشت 3سال از ناپديد شدن زني جوان ،لباسهاي خون آلود او در اتاقك يك نگهبان
افغان كشف شده و تيم جنايي را با يك معماي پيچيده روبهرو كرده است.
به گزارش همشهري ،يكي از روزهاي خرداد سال 97زني به اداره پليس رفت و از ناپديد
شدن دختر 40سالهاش خبر داد .وي گفت :دخترم سوسن چند وقت قبل از همسرش
جدا شــد و به تنهايي زندگي ميكرد .معموال هر روز با او در تماس بودم و قبل از اينكه
جايي برود مرا در جريان قرار ميداد .وي ادامه داد :چند روزي ميشــود كه از سوسن
بيخبرم و هرچه به او زنگ ميزنم جوابم را نميدهد .درحاليكه بهشدت نگران شده
بودم با كليدي كه داشتم به خانهاش رفتم اما اثري از سوسن نبود .از همسايهها سراغش را
گرفتم كه آنها ميگفتند چند روزي ميشود كه سوسن را نديدهاند .بهشدت نگران بودم و
به تمام دوستان و آشنايان زنگ زدم ،اما هيچكس از دخترم خبري ندارد.
پروندهاي درخصوص ناپديد شدن زن جوان تشكيل شد و مأموران تحقيقات خود را براي
يافتن ردي از زن جوان شروع كردند ،اما به نتيجهاي نرسيدند و هيچ ردي از او بهدست
نيامد .مأموران حتي از تمام بيمارستانها و مراكز درماني استعالم گرفتند ،اما در اين
توجو براي يافتن سرنخي از زن گمشده ادامه داشت
شاخه نيز به بن بست رسيدند .جس 
تا اينكه در تازهترين تحقيقات،سرنخهايي در اين پرونده بهدست آمد .بررسيها حكايت
از اين داشت كه سوسن آخرين بار با مردي كه نگهبان يك ساختمان نيمه كاره بوده قرار
مالقات داشته است .همين سرنخ كافي بود تا مأموران راهي محل كار مرد نگهبان شوند.
كه وارد عرصه شوم .محمدحسن نامي نيز در مهمترين
بخش از اظهاراتش در جمع خبرنگاران گفت :من با
شعار «نظم و قانون در ســايه مكارم اخالق» آمدهام
تا دولت مقتدر و منضبط تشكيل دهم .بينظمي در
اركان اداري كشور ايجاد شده كه بايد آن را اصالح كرد.
او در پاسخ به اين پرســش كه آيا با احمدينژاد براي
ثبتنام هماهنگي كردهايد ،گفت :چه نيازي هست
با احمدينژاد صحبت كرده باشم .من فرد مستقلي
هستم كه عقبه من ارتش است.
رئيس سابق سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح درباره
فعاليت انتخاباتي خود گفت :اعتقاد دارم تا زماني كه
همه نامزدها مورد تأييد شوراي نگهبان قرار نگرفتهاند،
نبايد ستادي ايجاد كرد و نامي از افراد كابينه آورد .من
قبل از تأييد صالحيت توسط شــوراي نگهبان ،كار
تبليغاتي انجام نميدهم.

   حاشيههاي ثبتنام

او اما هرگونه آشنايي با سوسن را انكار كرد و گفت اصال او را نميشناسد .او گفت :اگرچه
سوسن را نميشناسم اما ميدانم چه اتفاقي برايش رخ داده است .پيش از من كارگري
جوان ،نگهبان ساختمان نيمه كاره بود .در آن زمان موبايل من در اختيار كارگر جوان
بود چون با هم دوست بوديم .فكر ميكنم او با سوسن طرح دوستي ريخته و مرا به جاي
خودش جا زده است .من و دوستم مراد هر دو در يك پروژه ساختماني كار ميكرديم و او
چندماه قبل ،پيش من آمد ،موبايلم را برگرداند و گفت قرار است از ايران خارج شود .من
فكر ميكنم او از سرنوشت سوسن خبر دارد .ادعاي مرد مظنون عجيب و پر از تناقض بود.
در اين شرايط قاضي حبيباهلل صادقي ،بازپرس جنايي تهران دستور داد تا سگهاي زنده
توجو در محل كار مرد مرموز بپردازند تا شايد سرنخي از سوسن ،زن گمشده
ياب به جس 
ت آيد .تالشها نتيجه داد و سگها از زير كانكس جايي كه اتاق نگهباني بود ،كفش
به دس 
و لباسهاي زنانهاي پيدا كردند كه روي آن لكههاي خون وجود داشت .خانواده سوسن،
زن گمشده نيز با ديدن لباس و كفشهاي كشــف شده عنوان كردند كه متعلق به زن
ناپديد شده است .در اين شرايط ،فرضيه قتل زن جوان قوت يافت و در ادامه مشخص شد
كه وي بيش از يكماه با مرد نگهبان در ارتباط بوده و با هم تماس تلفني داشتهاند .با اين
مدارك و شواهد موجود بازپرس شعبه چهارم دادسراي جنايي تهران دستور بازداشت
نگهبان ساختمان را صادر كرده است چرا كه مشخص است سناريوي وي ساختگي بوده
و او راز ناپديد شدن زن جوان را ميداند ،اما سعي در كتمان حقايق دارد.

نخستين روز ثبتنامهاي انتخابات رياستجمهوري سيزدهم با اســتقبال دهها نفره داوطلبان از همان نخستين ساعت
نامنويسي همراه بود .برخي قبل از ساعت8صبح و شروع ثبتنامها جلوي در تاالر وزارت كشور جمع شده بودند و منتظر آغاز
بهكار ستاد انتخابات كشور بودند .داوطلبان زيادي از شهرستانهاي دور و نزديك راهي تهران شده بودند تا پرونده ثبتنامي
در انتخابات تشكيل دهند .تعدد حضور مردان و زنان در كنار يكديگر حكايت از يك دوره ديگر استقبالهاي ثبتنامي در
انتخابات رياستجمهوري داشتند .از همه سنين و اقشار مختلف ثبتنام به عمل آمد و بسياري از داوطلبان در گفتوگو با
همشهري ميگفتند ستاد انتخابات در گرفتن مدارك و نامنويســي از آنها برخورد مناسبي داشته است .فرايند ثبتنامها
براي بسياري از داوطلبان طوالني ميشد و تا مدت يك ساعت زمان ميبرد .يك روحاني غيرمشهور براي ارائه كامل پرونده
ثبتنامي خود 2ساعت در يكي از باجهها نشست و به كاربر سيستم ثبتنامها ميگفت مدرك فقه مديريت دارد ولي اثبات
آن شرايط خاص خود را داشت .اگر نامزدها تمايل داشتند مدارك تحصيلي و سوابق كاري آنها نيز دريافت ميشد ولي الزامي
نبود و براي ثبتنامها مطابق قانون انتخابات رياستجمهوري عمل ميشد .نزديك به 40كاربر بهطور همزمان كار ثبتنامها
را انجام ميدادند .يكي از كاربران ثبتنامها به همشهري گفت که براي ثبتنامها مطابق ادوار گذشته عمل ميشود و با توجه
به آموزشهاي الزم از چند هفته قبل ،در عمل امكان ثبتنام با شرايط جديد نيز فراهم نبوده است .در عين حال بهگفته او اگر
كساني شرايط جديد مدنظر شوراي نگهبان درخصوص سوابق اجرايي و مدرك تحصيلي فوقليسانس نيز داشتند اين مدارك
از آنها دريافت ميشد .حضور يكي از نامزدها كه ميگفت يارانه يورويي به ايرانيان ميدهد و دختر جواني كه با موتورسيكلت
به محل ثبتنامها آمده بود ازجمله حاشيههاي روز نخست ثبتنامها بود .پسر جوان 27سالهاي که داراي مدرك كارشناسي
بود وقتي ثبتنامش انجام شد گفت به كاربران ثبتنام تذكر داده است که دريافت مدرك فوقليسانس و لحاظ شرايط سني
خالف قانون است .يك فالفلفروش نيز در ثبتنامها ريموت كنترل خود را به نشانه كليد حل مشكالت بهدست گرفته بود.
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تلويزيون در مدار سريالهاي طنز

يادداشت

بعد از مدتها 3 ،سريال طنز از شبكههاي تلويزيونی پخش ميشود

سريال بوتيمار

روزنامهنگار

با پايان سريا لهاي ويژهماه رمضان،
تلويزيون بــا مجموعههاي جديد به
سراغ 3ســريال طنز رفته تا بتواند
شانس خود را براي باالبردن مخاطبان
امتحان كند.
زيرخاكي با برقنورد و پژمان جمشيدي

شبكه اول پخش تيزرهاي «زيرخاكي»2
را آغاز كرده؛ سريالي به كارگرداني سامان
جليل كه فصل يــك آن با بــازي پژمان
جمشيدي ،ژاله صامتي و هادي حجازيفر
جزو سريالهاي نســبتا موفق سيما بود
و اين بار بدون حضور حجازيفر ســريال
توليد شــده و هومنبرقنورد جاي هادي
حجازيفر را گرفته و ستاره پسياني ،گيتي
قاسمي و نســرين نصرتي هم از بازيگران
جديد زيرخاكياند .اين سريال هم مضمون
طنــز دارد و بعــد از «احضــار» عليرضا
افخمي كه براساس اعالم رسانه ملي جزو
سريالهاي پرمخاطب در شبهاي رمضان
شده ،روي آنتن خواهد رفت.
صبح آخرين روز در شبكه2

شبكه 2هم بعد از پايان «بچه مهندس» به
سراغ زندگي شهيد شهرياري رفته و «صبح
آخرين روز» را كه در مركز زنجان ساخته
شده به زندگي دانشمند هستهاي شهيد

بوتيماربامرجانهگلچينوحميدلواليي

ســريال طنــز «بوتيمــار» قــرار بــود
نــوروز1400روي آنتن بــرود و مديران تا
دقيقه آخــر تصميــم به پخش ســريال
داشــتند اما در نهايت تصميم بر اين شــد
كه «گاندوي» 2پخش شــود؛ سريالي كه
در قسمتهاي پاياني خود به ناگهان ديگر
پخش نشــد و مقرر شد كه ســريال بعد از
انتخابــات روي آنتن بــرود .در بوتيمار كه
عليرضا نجــفزاده آن را كارگرداني كرده،
بازيگران ســريالهاي طنــز پرببينده در
دهه 80ديده ميشود.
نام حميد لواليي و مرجانه گلچين در ميان
بازيگران سريال ديده ميشود .بوتيمار بعد
از«ياور» سعيد ســلطاني پخش ميشود.
نجــفزاده كارگــردان ســريال ميگويد:
«قصههاي اجتماعي از بطن جامعه نشات

روزهاي شلوغ
پس از چند هفته
تعطيلي

سریال زیرخاکی 2

تلويزيون

فهیمهپناهآذر

مجيد شهرياري ميپردازد .اين مجموعه
قرار بود در شبكه يك پخش شود و بعد از
آن نام شبكه سه سيما هم به ميان آمد اما
در آستانهماه رمضان تهيهكننده سريال از
تقاضاي هر سه شــبكه يك ،دو و سه خبر
داد؛ ســرانجام هم نصيب شبكه دو سيما
شد .سريال در 30قسمت و با بازي سپيده
خداوردي ،زهرا سعيدي ،شهرام عبدلي،
مهران رجبي ،افســانه ناصري ،سيروس
همتــي و ميرطاهر مظلومــي روي آنتن
ميرود و نقش شهرياري را كاوه خداشناس
بازي كرده است.

ميگيرد .با توجه به اينكه بيش از يك سال
است كه جامعه درگير كروناست هم سعي
كرديم به كرونا نگاه ويژهتري داشته باشيم
و تالش كرديم نگاهي شيرين و طنز به اين
يادگار تلــخ در اين مقطــع از تاريخ وجود
داشته باشد».
وي كــه قبلتر ســريال «زوج و فــرد» را
روي آنتن داشــت ،معتقد است كه بوتيمار
موفقتر از زوج و فرد خواهــد بود .هدايت
هاشمي ،مهران رجبي ،اشكان اشتياق ،ساناز
ســماواتي ،علي صبوري ،عليرضا درويش،
ســپند امير ســليماني ،رامين ناصرنصير،
شهاب عباســي ،ندا كوهي و ...از بازيگران
سريال هستند.
روزهاي آبي در شبكه5

...بر سر پيمانه شد

شبكه 5كه شبهاي رمضان موفق به پخش
«رعد و برق» افخمي نشــد و سريال كرهاي
را جايگزين كرد ،بعــد از رمضان «روزهاي
آبي» را روي آنتن ميآورد .نخستين قسمت
از اين ســريال كه محمدرضا حاجيغالمي
ساخته و پرويز اميري تهيهكنندگي كرده،
قرار اســت همزمان با عيد ســعيد فطر از
پنجشنبه23ارديبهشتماه ساعت23پخش
خودش را آغاز كند .اين سريال در 26قسمت
40دقيقــهاي با بــازي اكبر عبــدي ،نادر
ســليماني ،مهران رجبي ،فريبا متخصص و
ايرج نوذري و سامان صفاري ،امير غفارمنش،
علي ســليماني و رامين ناصر نصير پخش
ميشود.

هفتهاي كه گذشت
نخستين هفته فعاليت
گالريها در سال جديد بود
مرتضي كاردر گالر يها بعــد از هفتهها
تجسمی
تعطيلي درهاي خود را از
روزنامهنگار
جمعه روي دوســتداران
هنرهاي تجسمي باز كردند .هفته اخير در حقيقت نخستين هفته
فعاليت گالريها در سال جديد است .بيشتر گالريها هفت ه نخست
پس از تعطيالت سال جديد را با نمايشگاههاي نوروزي سر كردند و
منتظر بودند ببينند شــرايط چگونه خواهد شد كه وضعيت قرمز
تهران سبب شــد درها را روي بازديدكنندگان ببندند .پس از آن،
شمار گالريهايي كه در تهران و سراســر ايران داير بودند كمتر از
انگشتان يك دست بود .بعضي بازديد با وقت قبلي را در دستور كار
قرار دادند و بعضي ديگر به ســراغ برگزاري نمايشگاههاي آنالين
رفتند اما بديهي است كه هيچكدام از اينها نميتواند جاي بازديد
حضوري را بگيرد .افتتاحيههاي جمعه ،افتتاحيههاي شلوغي بود.
كساني كه هفتهها پشت در بســته گالريها مانده بودند جمعه به
سراغ گالريها رفتند كه آثار جدید را تماشا كنند.
آسيبهايي كه در درازمدت به هنرهاي تجسمي ميرسد

تعطيلي گالريها شايد در كوتاهمدت تأثير چنداني براي گالريها
نداشته باشــد .دســتكم ميتوان گفت گالريها به اندازه ديگر
صنفهاي فرهنگي مثل كتابفروشيها و ناشران آسيب نميبينند
اما تأثير منفــي تعطيلي گالريها در درازمدت انكارناپذير اســت.

در تمام اين  ۹۹سال ،با خود و براي موسيقي و
ادامه از
صفحه اول شعر زيست؛ فراوان تحســين شنيد و سررشته
خرد را گم نكرد .ســتايندگان او مجموعهاي عجيبانــد و نگارنده
بهعنوان دوستدار كوچك هنر و شخصيت استاد شهيدي ،تعدادي از
آنها را فهرست كرده است .از جمله :غالمحسين مين باشيان ،احسان
يارشاطر ،داوود پيرنيا ،جين لويسن ،پرويز ياحقي تا جوانهايي دقيق
و فاضل چون سجاد پورقناد (موسيقيشناس و سردبير سايت هارموني
تاك) و اديب وحداني(كارشناس موســيقيهاي متال و انواع راك).
بله؛ شهيدي چنين هنرمندي بود .دسته گل معطري كه هر صاحب
شامهاي به زعم و ذوق خود ،عطر زندگي فزاي هنر او را دريافته است.
اندوهگينم از رفتنش؛ چرا كه از انسانهايي بود كه در هر سني بروند
باز هم جاي دريغ است؛ و خوشحالم از اينكه در زمان حياتش به اندازه
بضاعت ناچيزم به او حرمت ورزيدم و به عشقش نوشتم و پاسخي گرفتم
پدرانه و استادانه و مهربانانه .فرمود« :شما درد دلم را از زبان خود گفتي
و مرا از رنج آن رها كردي ».و در ادامه ؛ بيت جاودانه سعدي را خواند:
هم بدهد دور روزگار ،مرادت  /ور ندهد ،دور روزگار ،نمان َد
و نميدانست كه وجود نازنينش ،خودِمراد است براي ما ،و ما مريد حال
ناب و نگاه نجيب او بوديم .خاك بر آن قامت بلند مهربان باد.

چرخه هنرهاي تجسمي بدون گالريها لنگ ميماند و آموزش و
توليد و خلق به ارائه نميرسد و در درازمدت شاهد انبوه هنرمنداني
خواهيم بود كه هفتهها و ماهها در صف گالريها ميمانند و اميدشان
برای برگزاري دستكم يك نمايشگاه در سال نيز از دست ميرود.
در عين حال حسي از رخوت و سكون و بيانگيزگي ميان دوستداران
هنرهاي تجسمي و كساني كه روزهاي جمعه و روزهاي ديگر هفته
به گالريگردي عادت كردهاند ،حاكم ميشود.

مسعود ولدبيگي درگذشت

آوند زمان ،حميدرضا اندرز در گالري شيرين
حميدرضا اندرز ،نقاشي حداقلگرا به شــمار ميرود .او نقاشيهاي
خود را با حداقل شخصيتها خلق ميكند .نقاشيهاي او تكپرسوناژ
هستند؛ يك درخت ،يك ماهي ،يك نهنگ ،يك گلدان گل ،گاهي
شايد يكي را به دو تا تبديل كند اما معموالً تعدادشان بيشتر نميشود.
حداقلگرايي او فقط محدود به شــخصيتها نيست و رنگها را نيز
شامل ميشود .او در هر نقاشــي نهايتاً از دو ،سه طيف رنگي بيشتر
اســتفاده نميكند و محيط پيرامون و پسزمينه را با يكي دو رنگ
سامان ميدهد .چيزي كه نقاشيهاي او را دلپذير ميكند ،حركت
آرام ميان طيفهاي رنگي اســت و تصوير محو و مبهمي است كه
از اشياء بهدست ميدهد .جزئيات در نقاشيهاي او به نفع كليت اثر
حذف ميشوند و آنچه روي بوم به چشم ميآيد كليتهايي است كه
با رنگ متمايز شده است؛ آنقدر كه به نقاشيهاي انتزاعي پهلو ميزند.
نمونه نقاشيهاي او در هنر معاصر ايران بيسابقه نيست اما آنچه سبب
تمايز او از نقاشان گذشته ميشود ميل به طبيعتگرايي است .رويكرد
متفاوت او به طبيعتگرايي دســتكم ميان همنسالن او بيسابقه
است آوند زمان ،عنوان نمايشگاه تازه او است كه از جمعه در گالري
شيرين داير شده اســت .آوند زمان جز نقاشيها شامل مجموعهاي
از طراحيهاي او نيز ميشــود .كتاب آثار او نيز همزمان با برگزاري
نمايشگاه منتشر شده است.

اين روزها انتشــار خبر درگذشت هنرمندان
برايمان دردآورتر از هميشه شده است .طي
روزهاي گذشته برخي از هنرمندان را از دست
داديم و اين بار خبر درگذشت مسعود ولدبيگي
را منتشــر ميكنيم .چهرهپرداز پيشكسوت
سينماي ايران كه گفته ميشود بهدليل ايست
قلبي در بيمارســتان مهراد درگذشــت .به گزارش همشهري ،مسعود
ولدبيگي بهدليل بيماري در  ۲نوبت يعني  ۲هفته قبل از نوروز و  ۲هفته
بعد از نوروز در بيمارستان بستري بود .در كارنامه هنري مرحوم ولدبيگي
چهرهپردازي و گريم در بيش از 50فيلم ســينمايي و سريال تلويزيوني
ديده ميشــود .عبداهلل اســكندري درباره مرحوم ولدبيگــي ميگويد:
« آقاي ولدبيگي جدا از كار حرفهاي ،يك انسان واقعي ،مهربان و با روحيه
بود .اين سعادت را داشتم كه در كنار ايشان در سريال «مختارنامه» حضور
داشته باشم و آنجا رفتار و حركات ايشــان را از نزديك ميديدم كه بسيار
محترم و عاشقانه كار ميكرد ».ولدبيگي كه براي چهرهپردازي فيلمهاي
«از كرخه تا راين»« ،پرده آخر» و «زشت و زيبا» سيمرغ بلورين جشنواره
فجر را گرفته بود ،طراحي چهرهپردازي فيلمهايي همچون «توبه نصوح»
مخملباف« ،كمالالملك» علي حاتمــي« ،قرمز» فريدون جيراني« ،روز
شيطان» بهروز افخمي« ،سلطان» و «ضيافت» مسعود كيميايي و «دوئل»
احمدرضا درويش را در كارنامه خود دارد.

تا مرز انتزاع

پرده آخر زندگي يك چهرهپرداز قديمي

شبكه «انبيسي» ،گلدن گلوب 2022را پوشش نميدهد


خروج انبيسي از شراكت در پخش و اجراي گلدن گلوب

شبكه «انبيســي» در بيانيهاي اعالم كرد كه در سال2022
پخش مراسم گلدنگلوب را بهدليل ابهاماتي كه درباره فعاليت
مالي انجمن مطبوعات خارجي هاليوود و اين مســئله كه اين
تام كروز 3جايزه گلدنگلوب را پس داد

مكث

شبكه انبيســي در بيانيهاي
آرش نهاوندي
اعالم كرد ،از پوشــش مراسم
روزنامهنگار
گلدن گلوب در ســال2022
خودداري ميكند .نتفليكس و استوديوهاي آمازون و وارنر مديا
نيز پيشتر حضور در گلدنگلــوب را بهدليل انتقادات فراواني
كه نســبت به نحوه عضوگيري و ابهامات در برخي حوزههاي
مالي «انجمن مطبوعات خارجي هاليوود» مطرح شده ،تحريم
كردهاند .با افزايش فشارها ،انجمن مطبوعات خارجي هاليوود
اعالم كرده است؛ جدول زماني براي اجراي تغييرات ساختاري
در سريعترين زمان ممكن تدوين كردهاند.
اين انجمن در بيانيهاي كه به اين منظــور صادر كرده ،به اين
نكته اشــاره كرده كه « انجام اين اصالحات ساختاري اولويت
اصلي سازمان ماست .بر مبناي اين جدول زماني «هيأت مديره
انجمن مطبوعات خارجي هاليوود» به جلسات خود با گروههاي
مشــورتي بهمنظور اجراي تمام تعهدات اصالحي خود ادامه
ت تاماه آگوست2021
خواهد داد .بر مبناي اين تغييرات قرار اس 
دستكم 20نفر به تعداد اعضاي اين انجمن اضافه شود و طي
18ماه بعدي نيز 50درصد به تعداد اعضاي انجمن مطبوعات
خارجي هاليوود افزوده شــود .پيشتر اعضا پس از گذشــت
يكسال از عضويت ،حق رأي بهدست ميآوردند ،اما اكنون و
ضمن تغييرات جديد اعضا خواهند توانســت از همان روز اول
عضويت در انجمن مطبوعات خارجي ،حق رأي داشته باشند.

بهگفته منابعــي از شــبكه «انبيســي» و «ديك كالرك
پراوداكشنز» كه اولي مراسم را پوشــش ميدهد و دومي نيز
تهيهكننده گلدنگلوب اســت ،مديران اين مجموعهها ابراز
اميــدواري كردهاند كه انجمن مطبوعــات خارجي هاليوود،
نگرانيهــاي صنعت ســينما دربــاره نحوه برپايي مراســم
گلدنگلــوب و وضعيت كنوني عضوگيــري در اين انجمن را
جدي بگيرد.

انجمن تنوع نژادي در انتخاب اعضاي خود و انتخاب نامزدهاي
دريافت جايزه را رعايت نميكند ،پوشش نخواهد داد.
به گزارش ورايتي فيلم ،اين بهمعناي آن خواهد بود كه «انجمن
مطبوعات خارجي هاليوود» اكنون نســبت به چگونگي انجام
تغييرات در زمينه برگزاري مراسم گلدنگلوب در سال آينده
تصميمگيري كند ،هماكنون اين ســؤال مطرح اســت كه آيا
انجمن مطبوعات خارجي مراســم «گلدنگلــوب »2022را
بدون همراهي شريك ديرين تلويزيونياش«انبيسي» ،برگزار
خواهد كرد يا اينكه با سرعت بيشتري نسبت به اعمال تغييرات
مورد درخواست صنعت سينما در زمينه عضويت و روند انتخاب
نامزدهاي جايزه گلدنگلوب اقدام خواهد كرد.
در بيانيه «انبيسي» در اينباره آمده است :ما همچنان بر اين

در اعتراض به عدمتنوع در اعضاي انجمن مطبوعات خارجي هاليوود ،تام كروز ،بازيگر مشهور سينما3 ،جايزه گلدنگلوب
خود را كه بهدليل نقشآفريني در فيلمهاي«متولد چهارم ژوئيه»(جايزه بهترين بازيگر مرد) ،جري مك گواير(بهترين
بازيگر مرد در رشته فيلمهاي كمدي يا موزيكال) و ماگنوليا(بهترين بازيگر مرد نقش مكمل) ،دريافت كرده بود را پس
داد .پيشتر نيز اسكارلت يوهانســون و مارك روفالو از ديگر بازيگران شناختهشده سينماخواستار آن شده بودند كه
صنعت سينما از حمايت و حضور در گلدنگلوب تا زماني كه انجمن مطبوعات هاليوود ،دست به اصالحات بنيادين در نحوه
عضوگيري و شيوه انتخاب نامزدهاي دريافت جوايز نزند ،خودداري كند.

باوريم كه «انجمن مطبوعات خارجي هاليوود» خود را به انجام
تغييرات جدي متعهد ميداند .با اين حال انجام تغييرات به اين
گستردگي نيازمند زمان و كار بسياري است و ما بر اين باوريم كه
«انجمن مطبوعات خارجي هاليوود» برای انجام دقيق و درست
اين تغييرات به زمان زيادي نياز داد .به همين دليل نيز شبكه
«انبيسي» در ســال 2022مراسم «گلدنگلوب» را پوشش
نخواهد داد .با درنظر گرفتن اين فرضيه كه «انجمن مطبوعات
خارجي هاليوود» با درنظر گرفتن يك جــدول زماني برنامه
خود براي اعمال تغييرات را اعمــال خواهد كرد ،ما اميدواريم
كه بتوانيم دوباره در ژانويه  2023در موقعيت پوشش مراسم
«گلدنگلوب» قرار بگيريم.

گزارش لسآنجلس تايمز؛ آغازگر موج انتقادات

از چندماه قبل نــوك تيز انتقادات فعــاالن در عرصه صنعت
سينما ،انجمن مطبوعات خارجي هاليوود كه برگزاري مراسم
گلدنگلوب را بهعهده دارد ،نشــانه رفته اســت .چندماه قبل
روزنامه لسآنجلس تايمز در گزارشي هم به برخي فعاليتهاي
مالي كوچك و جزيرهاي پرسشبرانگيز و هم به سابقه انجمن
مطبوعات خارجي هاليــوود ،در عدمرعايت تنــوع نژادي در
اعضاي خود اشاره كرده بود ،حتي در اين گزارش به اين مسئله
اشاره شده بود كه انجمن مطبوعات خارجي هاليوود هيچ عضو
سياهپوستي ندارد.

توضيح صندوق اعتباري هنر ،درباره حمايت از قاسم آهنينجان

بين ما دوستي و صميميت برقرار بود

سهشــنبه هفته پيــش بود
ياور يگانه
كه قاســم آهنينجان ،شاعر
روزنامهنگار
اهوازي كه به ســرطان مبتال
بود ،در 62سالگي درگذشــت .پس از درگذشت وي،
بحثهايي درباره بيتوجهي مســئوالن به مشكالت
معيشتي و درماني اين شاعر درگرفت .انتشار ويدئويي
كه مرحــوم آهنينجان را در لباس بيمارســتان و در
خيابان نشــان ميداد ،به اين شايعه دامن زد كه چون
آهنينجان از پــس مخارج بيمارســتان برنيامده ،از
بيمارستان بيرون انداخته شده است .البته اين شايعه
بعدا تكذيب و مشــخص شــد كه مرحوم آهنينجان
خودش درخواست كرده بود كه او را به خانهاش ببرند
اما بهدليل اينكه در اواخر عمــر دچار اختالل حواس
بوده ،نشــاني منزل ســابقش را ميدهــد و كاركنان
اورژانس پــس از اطــاع از ســرگرداني وي ،او را به
بيمارســتان بازميگردانند .با اين حال ،اين پرســش
همچنان به قوت خود باقي اســت كه آيا آهنينجان
از خدمات حمايتي و درمانياي كه «صندوق اعتباري
هنر» به اعضاي اين صندوق ارائه ميدهد بهرهمند شده
بود يا خیر .براي اطالع از چند و چون اين موضوع با ليال

فرخپي ،مسئول روابطعمومي صندوق اعتباري هنر،
تماس ميگيريم .فرخپي با اشاره به اينكه آهنينجان
از ايــن صندوق كمكمســتمري دريافــت ميكرده
ميگويد« :مرحوم آهنينجان از ســال  ،۹۱ماهانه از
صندوق اعتباري هنر كمكمستمري دريافت ميكرد.
كمكمســتمري به تمامي هنرمنداني تعلق ميگيرد
كه به داليل كهولت ســن ،بيــكاري و ازكارافتادگي
قادر به تامين معاش نباشــند و از محل ديگري حقوق
دريافت نكننــد ».وي در ادامه ميافزايــد« :مديران
صندوق اعتباري هنر در ســفر به استان خوزستان در
اســفند  ۹۶با اين هنرمند ديدار كردنــد .در آن تاريخ
مادر ايشــان در بســتر بيماري بود و صنــدوق مبلغ
 ۵ميليون تومان كمك بالعوض به ايشــان پرداخت
كرد .مرحوم آهنينجان حتي درخصوص اين سفر طي
مصاحبهاي كه با روابطعمومي صندوق در مهرماه ۹۷
داشت ،از اين مالقات بســيار ابراز رضايت كرد و گفت
واقعاً اين ديدار دوســتانه بود و اين مهرباني و دوستي
صميمانه خيلي من را زنده كرد .ايشــان حتي از آقاي
سيدحسين ســيدزاده ،مديرعامل صندوق ،هم بابت
پيام تسليت براي فوت مادرشان تشكر كردند ».بهگفته

فرخپــي ،آهنينجان طي ســالهاي  ۹۸ ،۹۷و  ۹۹از
خدمات بيمه تكميلي صندوق به رايگان برخوردار بوده
و حتي پس از اطالع صنــدوق از آبگرفتكي منزل اين
شاعر ،مبلغ  ۱۲ميليون تومان در آذر  ۹۸كمك بالعوض
به ايشان پرداخت شده بود .همچنين ،در سال گذشته،
مبلغ  ۳ميليون تومان كمكهزينه معيشتي بهحساب
وي واريز شده است.
فرخپي درباره انتشــار ويدئوي آهنينجــان با لباس
بيمارســتان در خيابان هم ميگويد« :زندهياد آهنين
جان بارها طي تماس با مســئوالن صندوق از انتشار
اين ويدئو در فضاي مجازي ابراز تأســف كرد و حتي از
بازپخش آن در صفحه يكي از هنرمندان مطرح كشور
بسيار آشفته بود».
مسئــول روابطعمومي صن��دوق در خاتمه ميگويد:
«پس از ديدار با اين هنرمند در سفر حمايتي خوزستان
رابطه صميمانهاي ميان زندهياد آهنينجان و مسئوالن
صندوق برقرار شــد .پس از اين ســفر بارها ،زندهياد
آهنينجان در صندوق اعتبــاري هنر حضور پيدا كرد
و هر زمان براي حضور در مراســمي به تهران دعوت
ميشد ،افتخار ديدار و ميزباني ايشان را داشتيم».
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ورود ديرهنگام اروپا به صحنه ديپلماسي واكسن

كشورهاي اروپايي با هدف رقابت با چين و روسيه قصد دارند مكانيسمي مستقل از برنامه كوواكس براي اهداي واكسن به كشورهاي فقير تعريف كنند

باالخره كشورهاي اروپايي هم بعد از اينكه
گزارش ذخاير واكســن كروناي موردنيــاز خود را
تأمين كردند ،آماده ميشوند تا وارد رقابت
سياسي توزيع واكسن در جهان شــوند .بعد از ماهها كه
برنامه واكسيناسيون اتحاديه اروپا بهصورت آرام و نامتوازن
پيش ميرفت ،باالخره ميزان عرضه از تقاضا جلو زد و حاال
دســت اين قاره باز اســت تا فرايند ارســال واكسن به
كشــورهاي فقير را آغاز كند .در اين ميان ،كشــورهاي
اروپايي در راستاي توسعه ديپلماسي واكسيناسيون ،قصد
دارند واكسنهاي مازاد خود را به مناطقي بفرستند كه از
نظر سياسي و استراتژيك برايشان آورده داشته باشد.
وبســايت پوليتيكو در گزارشــي نوشــته كه برخي از
كشــورهاي اروپايي همكاري با برنامه كوواكس را كه با
هدف توزيع عادالنه واكسن در كشورهاي جهان از سوي
سازمان بهداشت جهاني فعاليت ميكند ،كافي ميدانند،
اما برخي ديگر ترجيح ميدهند كه اروپا كانال مســتقلي
براي اهداي واكســن ايجاد كند تا اهداف ژئوپليتيك اين
اتحاديه نيز برآورده شــود .اروپاييها تا قبل از اينكه جو
بايدن اعالم كند آمريكا 4ميليارد دالر به برنامه كوواكس
كمك ميكنــد ،بزرگترين حامي مالي اين مكانيســم
بودند .امانوئل مكرون ،رئيسجمهور فرانسه و اورسال فون
درالين ،رئيس كميسيون اروپا ازجمله افرادي بودند كه به
راهاندازي كوواكس كمك كردند.
اما ســلطه كشــورهاي ثروتمند بر بازار واكسن ،دست
كوواكس را بســته اســت .بهگفته گيان گاندي ،يكي از
مسئوالن يونيسف كه با كوواكس همكاري ميكند ،اين
برنامه مجبور است با اين واقعيت كه كشورهاي ثروتمند،
ايمنسازي مردم كشورهاي خود را در اولويت قرار دادهاند،
كنار بيايد.
هدف اوليه كوواكس ،خريد واكســن براي همه كشورها
چه فقير و چه ثروتمند و توزيع عادالنــه جهاني آن بود.
قرار بود كه هر كشــوري با هر ميــزان از ثروت و اهميت
ژئوپليتيك20،درصد جمعيت خود را از طريق واكســن
تامين شــده از طريق كوواكس واكسينه كند .مشكل اما
از آنجا آغاز شد كه درحاليكه اروپا در ابتدا قول حمايت
مالي از كوواكس را داده بود ،با پيشخريد كردن بيشــتر
ذخاير واكسن در مراحل آزمايشگاهي ،سهميه ناچيزي را
براي كوواكس باقي گذاشت .اخيرا هم اين برنامه جهاني
با مشــكل اوج گرفتن كرونا در هند و كاهش چشــمگير
صادرات واكسن از سوي اين كشــور روبهرو شده است؛
بنابراين حاال كوواكس در تكاپوســت تا از هر منبعي كه

ميتواند واكســن تأمين كند .اين برنامه قبول كرده كه
با توجه به موانع توليد واكسن ،تعداد دوزهاي ارسالي به
كشورها كمتر شود ،اما سرعت توزيع آن افزايش پيدا كند.
رقابت با روسيه و چين

كوتاهي اروپا در كمك به واكسيناســيون جهاني موجب
شد تا كشورهايي مانند روسيه و چين از فرصت استفاده
كنند و ايــن جاي خالــي را با توزيع واكســنهاي خود
ازجمله در منطقه بالكان پر كننــد .حتي هند نيز تا قبل
از اينكه درگير موج دوم كرونا شــود ،واكسنهاي زيادي
را به كوواكس تحويل داده بود .حاال بروكسل متوجه اين
موضوع شده و قصد دارد وارد اين رقابت شود و دستكم به
ايمنسازي كشورهاي همسايه خود در شرق اين بلوك،
كمك كند .يك ديپلمات ارشــد اروپا به پوليتيكو گفته
است كه بهترين پاسخ به نفوذ روســيه و چين ،تمركز بر
حياط خلوت اروپاست« :تا وقتي كه همه كشورهاي اروپا
واكسينه نشــوند ،اين قاره ايمن نميشود .راهكار سريع
براي رســيدن به اين هدف ،واكسيناسيون سريع بالكان
غربي و كشورهاي شرق اروپاست».
كميسيون اروپا اخيرا سعي كرده اطالعرساني گستردهاي

طالبان :آتشبس را ادامه نميدهيم
گروه طالبان درخواست
آسيا
دولــت افغانســتان،
آمریکا و ســازمان ملل
براي تمديد آتشبس  3روزه عيد فطر
را رد كرد .ذبیح اهلل مجاهد ،سخنگوی
گروه طالبان ،ديروز اعالم كرد كه این
آتشبــس فقــط در  3روز عید فطر
رعایت میشــود و هنوز مذاكرات به
مرحلــهای نرســیده کــه طالبان
آتشبس دایمی اعالم کنند .مجاهد
گفت تا زماني كــه «اهداف بزرگ»
طالبان در توافق صلح حاصل نشده،
جنگ ادامه خواهد داشت.

عبداهلل عبداهلل ،رئیس شورای عالی
مصالحــه افغانســتان ،در بيانيهاي
در واكنــش به بيانيــه طالبان گفته
اســت :راه حل برون رفت از بحران
افغانســتان ،سرعتبخشــیدن بــه
مذاکرات ،آتشبــس دایمی و پايان
جنگ است .به گفته عبداهلل برقراری
آتشبــس موقت ،به مــردم فرصت
کوتاهی برای آرامــش میدهد ،اما
آتش بس راه حل اساســی و دایمی
برای حل مشــکل افغانستان نیست.
عبداهلل همچنین از طالبان خواسته
برای از ســرگیری مذاكرات صلح به

درباره برنامههاي خود در زمينه توزيع واكسن انجام بدهد.
مسئوالن اين قاره ادعا ميكنند صادركننده اصلي واكسن
هستند و اجازه دادهاند 200ميليون دوز واكسن دستكم
به 44كشور ثروتمند و فقير ارسال شــود؛ يعني ميزاني
برابر با حجمي كه براي شهروندان اروپا توزيع شده است.
با اين حال ،بروكسل احســاس ميكند اقداماتش آنطور
كه بايد مورد توجه قرار نگرفته اســت؛ بنابراين حاال كه
بهنظرميرسد ذخاير واكسن اروپا بيشتر شده ،كشورهاي
اين قاره مصمم هستند كه ديگر فقط به كوواكس متكي
نباشند و خودشان مكانيسم خاصي را براي اهداي واكسن
به كشــورهاي كمبرخوردار در پيش بگيرند .درحقيقت،
يكي از مشكالت اصلي اروپا بياعتمادي به كوواكس است.
خيلي از ديپلماتهاي اروپايي به شكســت اين برنامه در
مذاكره با شركتهاي دارويي اشــاره ميكنند .البته اين
افراد نميگويند كه پيشخريدهاي گســترده قاره اروپا
يكي از داليل مهــم ناتواني كوواكس در تامين واكســن
بوده است.
ايده گروه اروپا

حدود يك سال پيش ،فرانســه ايدهاي را مطرح كرد كه

طالبان همزمان با عيد فطر  3روز آتشبست اعالم كرده است
میز مذاکره برگردد.
در همین حال كمپيني در شبکههای
اجتماعی راه افتاده که کاربران افغان
خواهــان آتشبس دایمــی در این
کشور شدهاند.
وضعيــت امنيتــي در افغانســتان،
همزمان با آغاز روند خروج نيروهاي
خارجي بحراني شده است .در يكي
از تازهترين حمالت تروريستي ،روز
شنبه  85دانشآموز دختر در غرب
كابل كشته شــدند .دولت طالبان را
مســئول اين حمله معرفي كرده اما
طالبان اين ادعا را رد كرده است.

حمــات در افغانســتان همزمان با
پایــان یافتــن مهلت مــورد توافق
برای خــروج نیروهــای آمریکایی
از افغانســتان که اول ماه مي (یکم
اردیبهشت) بود ،افزایش یافته است.
در توافق صلحی که حــدود  15ماه
قبل بین آمریکا و گروه طالبان امضا
شد ،اين تاريخ براي خروج نيروهاي
آمريكايي و ناتو تعیین شــده بود .اما
دولت جو بایدن اعالم کرده اســت
که نیروهای آمريكا تا روند خروج را
تا  ۱۱ســپتامبر ( 20شهريور) كامل
خواهند كرد.

براساس آن كشورهاي اروپايي 5درصد از ذخاير واكسن
خود را با برچســب «گروه اروپا» بهصورت مســتقيم به
كشورهاي ديگر تحويل دهند ،اما اين ايده بهدنبال بحران
ناگهاني كمبود واكسن در داخل اين قاره به اجرا نرسيد.
اوايل زمستان سال گذشته كميسيون اروپا وعده داد كه
ايده مكانيسم «توزيع واكسن اروپا» را دنبال خواهد كرد و
تا زماني كه كوواكس بتواند ميزان قابلتوجهي واكسن به
كشورهاي فقير بدهد ،آن را ادامه ميدهد .درواقع ،برنامه
اين است كه در كنار حمايت از كوواكس ،اروپا مكانيسم
مســتقل ديگري هم براي اهداي واكســن داشته باشد.
اين ايده همچنين به كشــورهاي اروپايي اجازه ميدهد
كشورهاي هدف را خودشان با توجه به سياستها و روابط
ديپلماتيكشــان تعيين كنند؛ براي مثال برخي به حوزه
بالكان ،تعدادي به آمريكاي التين ،عدهاي به آسيا و برخي
به آفريقا كمك كنند.
مازاد واكسن
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اين روزها برعكــس ماههاي اوليه آغاز واكسيناســيون،
خيلي از رهبران اروپا با يك مشكل كامال متفاوت روبهرو
هستند؛ مازاد واكسن .براي مثال ســوئد و فنالند اعالم

كردهاند كه ميتوانند دوزهاي مازاد خود را به كشورهاي
نيازمند ارسال كنند .از سوي ديگر دانمارك كه استفاده
از واكسنهاي آسترازنكا و جانسوناندجانسون را بهدليل
گزارش موارد نادر لخته خون متوقف كرده ،هنوز تصميمي
براي ذخاير واكسنهاي خود نگرفته؛ اين در حالي است كه
اعتبار آنها حدود 2ماه ديگر تمام ميشود.
روماني در 3ماه گذشــته 305هزار دوز واكسن به كشور
همســايهاش مولداوي اهدا كرده و قرار است بعد از اين
ماهانه 200هزار دوز واكســن به اين كشــور بفروشــد.
اتحاديه اروپا نيز ماه ميالدي گذشته بعد از 4ماه چانهزني
باالخره برنامه ارسال 650هزار دوز واكسن به كشورهاي
بالكان غربي را نهايي كرد ،البته بعد از آنكه روسيه و چين
واكســنهاي توليدي خود را به اين كشورها فرستادند و
توانستند جاي پاي خود را در بالكان محكم كنند.
مكرون هم به ســهم خود زمستان ســال گذشته دوباره
ايده اختصاص 5درصد واكســنها به آفريقــا را بهعنوان
روشي براي مقابله با نفوذ مسكو و پكن مطرح كرد .پاريس
درنهايت تصميم گرفت اين كار را با تحويل 500هزار دوز
واكسن به مكانيســم كوواكس انجام بدهد .نخستوزير
اســپانيا اما ماه گذشــته اعالم كرد وقتي كه 50درصد
بزرگساالن اين كشــور واكسينه شــدند5 ،تا 10درصد
واكسنهاي مازاد خود را به آمريكاي التين ميفرستد.
آلمان بعد از آمريكا دومين كشوري است كه به كوواكس
كمك نقدي كرده اســت ،اما به جاي پيشــگام شدن در
اهداي واكســن ،تصميم گرفته همچون ديگر كشورهاي
اروپايي ،ابتدا خود واكســن كافي دريافت كند و بعد وارد
فاز مرحله كمك به ديگر كشورها شود.
استكهلم اما در اين زمينه پيشگام بوده است؛ سوئد بدون
هيچ شــرطي وعده داده طي ســهماهه دوم سالجاري
ميالدي يكميليون دوز واكسن آســترازنكا به كوواكس
اهداكند .اولســون فريد ،وزير توســعه بينالمللي سوئد
ميگويد :نگرانيها از عقب افتادن از كشــورهايي مانند
روسيه و چين قابل درك است ،اما راهحل اين مشكل اتخاذ
مكانيسم جداگانه نيست ،بلكه بهتر است كمكها از طريق
كوواكس انجام شود .هدف حفاظت از همه افراد در برابر
ويروس است؛ نه رقابت سياسي .اما بهنظرميرسد بيشتر
رهبران اروپا ترجيح ميدهند وارد رقابت ژئوپليتيك شوند.
جمعي از آنها ازجمله مكرون و نخستوزيران سوئد ،بلژيك
و دانمارك چند روز پيش در بيانيهاي خطاب به رياســت
شوراي اتحاديه اروپا خواستار راهاندازي فوري مكانيسم
توزيع واكسن اروپا شدند .در اين نامه آمده است« :واكسن
تبديل به يك موضوع امنيتي شده است و اروپا نميتواند
از آن جا بماند ».اما نهادهاي بينالمللي ازجمله اتحاديه
واكسن «گاوي» ( )Gaviســعي دارند تا اروپا را متقاعد
كنند كه واكسنهاي مازاد خود را از طريق كوواكس اهدا
كند؛ نه كانالي جداگانه .به اعتقاد آنها ،تحويل به كوواكس
هم هزينههاي انتقال پول و هم مشكالت حقوقي توزيع
واكسن را كاهش ميدهد.

كيوسك

روزنامه والاستريت ژورنال [آمريكا]

تشديد بحران در قدس

وال اســتريت ژورنال با انتشــار گزارشي از
درگيريهــا در بيتالمقدس هشــدار داده
كه بحران ميتوانــد دامنهدارتر شــود و به
درگيريهاي گســترده منتهي شود .براساس
تازهترين گزارشها از درگيري ميان اسرائيل و
فلسطينيها ،از دوشنبهشب تاكنون اسرائيل
به ۱۳۰هدف در غزه حمله هوايي كرده است كه
24كشته بهجا گذاشته است.

روزنامه آي [انگليس]

6روز تا پايان قرنطينه در انگليس

روزنامــه آي نوشــته كــه از 6روز ديگــر،
محدوديتهايي كه طي 14ماه گذشته بهخاطر
كرونا در انگليس برقرار بوده ،لغو خواهد شد .اين
تصميم در پي اجراي واكسيناسيون گسترده
ممكن شده است .انگليس تاكنون51ميليون نفر
از شهروندان خود را واكسينه كرده است.
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حافظ شيرازي هم ميفرمايد:
مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو
يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو
براي نمونه ،مسلمانان در پايانماه رمضان با داس
ماه نو آنچه در مزرع سبز رمضان كشت كرده ،درو
ميكنند.
رمضان امسال مسلمانان جهان از بركات اين عيد

شآموز12ساله
اني دان 

پيادهروي رمض
با زباني روزه هر روز با پدر و
بداهلل نجار ،پسربچه 12ساله
ع
رلمان انگلستان يك ساعت پياده
درش خداحافظي ميكرد و تا پا
ما
گاندي و نلسون ماندال ميگذشت
هاي
ميرفت .او از جلوي تنديس آگا هسازي جامعه از رنج مردم
هدف
و مقابل پارلمان بريتانيا با گرفت كه حــاوي جملههايي
ريه پالكار دهايي در دست م ي
سو
ود .در يكي از اين پالكار دها كه
پرمعنا ب
سهايي از
توسط خبرگزار يها هم عك 
منتشر شد ،نوشته شده است «هيچ
آن
ني پناهجو به دنيا نميآيد»
انسا
ــاكارد ديگري نوشــته بود
در پ
«پناهج وها فرشتهاند».

10خقطوانعهندهموسيقي براي عيد فطر
سامي يوسف،

بادبادكهاي رنگي افطار

خدایا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزى كن مرا در آن توفیق
و خوددارى و پاك كن دلم را از تیرگیها و گرفتگىهاى تهمت اى مهربان
به بندگان با ایمان خود.

بيبهره نماندند و آنچه در اخبار چهارگوشه جهان
نشان ميدهد اين است كه دانههاي كارهاي خير و
زيبا در جايجاي جهان كاشته شده و برخي از آنها
به ثمر نشسته است.
در اين گزارش تصويري قصد داريم به برخي از آنها
اشاره كنيم و چشمهايمان را سفره زيباييها و كار
خير آنها كنيم.

كمپيني در د
وبي به راه افتاد كــه هدفش اطعام 100ميليون
گرسنه در 30ك
شور فقير جهان بود .اين كمپين بهقدري موفق
بود كه ويل
اسم
يت ،بازيگر نامدار آمريكايي هم در آن شركت
كرد .ثروتمندان د
وبي براي جمعآوري هزينه اين اطعام رمضاني
برخي آثار ســ
الوادور دالي و دستنوشتهاي از نلسون ماندال،
رهبر جنبش ضدن
ژادپرســتي آفريقاي جنوبي را هم زير چكش
حراج بردند.

زكاتي كه آب آشاميدني است

به قدر وسع ،چراغان كنيم عيد را

يكي از بركات عيد فطر براي نيازمندان روستاهاي
ورافتاده كشو رهاي بنگالدش ،پاكستان و مالي،
د
هكشي آب آشاميدني بود .طي كمپيني فراگير
لول
ميان مسلمانان جهان برخي از آنها زكات خود را به
شكل جمعآوري پول براي تهيه آب آشاميدني اين
وستاها پرداخت ميكنند .تا پيش از انجام اين طرح
ر
از هر 5مدرسه در بنگالدش يكي
از آنها دسترسي به آب
آشاميدني نداشت اما اين
آمار پس از عيد فطر امسال
كاهش پيدا م يكند.

آرايشــگري دراصدوالح مو بهعنوان عيدي

بي كه پ
يش از اين بهخاطر خدمات حرف هاي
خود مبلغي معــادل 59
مناسبت عيد فطر و ب دالر آمريكا دريافــت ميكرد ،حاال به
هعنوان عيدي مسلمانان موي آنها
رامجانياصالحميكند.جمالهمكار
اين آرايشگر ميگويد :در طولماه
مبارك رمضان هم ســر افراد خير و
فعاالن امور خيريه را ب هصورت رايگان
اصالح كرديم.

ما ِه ما
گرگ بنياسرائيل
گاو بني اسرائيل را كه داريد.
سيد احمد بطحايي
اين روزها كه الي قرآن را توي
شبهاي قدر باز كرديد و روي سر گذاشــتيد كه از ابابيل
نجاتمان دهد احتماال يك پرش به اين داستان رسيده .االن
و اين روزها ولي ظاهرا تغيير ژنتيك پيش آمده و ما ســايه
گرگ را باالي سرمان ميبينيم .داستان اسرائيل كه مشخص
است .گاوي مرده كه زنده ميشود و قاتل را افشا ميكند و
بعد مي ميرد .االن هم داســتان كمي رنگــش فرق كرده.
سفيدشده و آبي .با ستارهاي شش پر .گاو نيست .گرگ است.
ميدانيد بزرگترين بالي يك كشاورز و دامدار اين است كه
گرگ به گله بزند؟ اصال هر باليي سرش بيايد مي گويند مگر
گرگ به گله زده كه اينطور زانــوي غم بغل گرفته اي .ولي
گرگ روباه و شغال نيست كه بزند به گله و بره و گوسفندي
به دندان بگيرد و برود .گرگ نيمي از گله را مي كشد و تهش
يك شقه گوشت بيشتر به دندان نمي گيرد .ذات گرگينگي
و درنده خويي اين است .در زمين و زمانه همواره گرگهايي
بودهاند كه به دل گله زدهاند .از فرعون و قارون بگيري سر
تاريخ را تا در ميانه به اســكندر و چنگيزخان ،تا برسي به
فرزندان بني اسرائيل در قبله اول مسلمين .اما فكر مي كنم
به ســان همان گاو اين گرگ هم مردني است .از ابتدا مرده
بوده و باز هم مي ميرد .زير خاك ميرود .نه از آن باب كه كل
شي هالك ،از آن سو كه ظلم و ستم محكوم جاودان تاريخ
است ،اگر هم به دمش زده شــود و لختي و جرعهاي نفس
بكشد و خون بريزد ،ولي مرگ و نابودي حكم باقي است بر
شــبان پيشين،
چون
ِ
خونريزي و درندگي .ما بره گان همِ ،
عيســي ،خون مي دهيم و عروج مي كنيم تا روزي رجعت
كنيم براي رهايي دائم از گرگهاي فاني تاريخ.

حافظ

ّوفیق وال ِع ْص َم ِة َ
وطهّ ْرق ْلیب من
ّ
اللهم َغ ّشین بال ّر ْح َم ِة وا ْر ُز ْقین فی ِهالت ِ
ً
ُّ
یاه ِب التهْ َم ِة یا رحیما ِبعبا ِد ِه املؤ ِمننی.
َغ ِ

اطعام100ميليون نفر گرسنه

بر
دارند هم به مناسبت يتانيايي كه بيشتر آثارش تم مذهبي
عيد ف
طر امســال 10قطعه موسيقي جديد
روانه بازار كرد .او كه به ات
حاد
دني
اي اســام بــاور دارد ،با
خواندن ترانههايي با مضا
مين معنوي ،دلهاي مسلمانان جهان
را به هم نزديكتر ك
تايم آمريكا رده است .اين خواننده از سوي مجله
بهعنوان
«بزرگترين ســتاره
پاپ اسالم» و از سوي
مجله گاردين انگلستان
«ســتاره پاپ مقد س»
معرفي شدهاست.

دكان عراق در ساعات پاياني روز و پيش از افطار
كو
دباد كهاي رنگي هوا ميكردند تا بر گرسنگي و
با
نگي خود غلبه كنند .حاال قرار است براي عيد فطر
تش
هم اين بازي كودكانه ،آســمان
بغداد و نجف را ستارهباران
كند.مصطفيعليپدر36ساله
يكي از اين كــودكان براي او
و باقي كودكان نذر بادبادك
كرده بــود .او ميگويد :تا به
حال بيش از 40بادبادك رنگي
درست كردهام.

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

خيابانقائممقام فراهاني ،ميدان شــعاع ،خيابان شــهيد خدري
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84321700 :

هر آنكه جانب اهل خدا
نگه دارد
خداش در همه حال
از بال نگه دارد

دعای روز بيست و نهمماه مبارك رمضان

وعده عيد فطر فلسطين يها

ماهي دودي
يدن عيد فطر غذاي محلي و مشهوري دارند كه با
مسلمانان فلسطين براي جشن فرارس
هي دودي ماكرل ( )mackerelsتهيه
ما
شود .محمد يكي از فروشندگان ماهي صدها قطعه
م ي
اهي ماكرل را دودي ميكند تا براي روز عيد فطر
از م
ماده شود .اين غذا در نوار غزه و گذرگاه رفح و حتي
آ
بخشهايي از مصر غذاي محبوب مسلمانان است.

ربناي آخرين روزماه رمضان طنين ديگري دارد .آواي
مريم ساحلي
«اهلل اكبر» اذان كــه در زمين و زمــان ميپيچد،
نگاهمان ميرود سمت باال .ما سقف خانههاي كوچك و بزرگ خويش را نميبينيم،
فقط آسمان اســت كه به جان ميخرد جان و جهان ما را و نه چشمها .عطر نان و
چاي مينشيند كنار انعكاس نور چراغ آويخته از سقف و ما دلمان نميآيد افطار
ن در اتاقهاي ذهنمان راه ميروند تا يادمان باشــد برايشــان طلب
كنيم .رفتگا 
مغفرت كنيم.
خواهشهاي دل خودمان و نزديكانمان و چهره و صدا و نوشتار آنها كه خطاب به
ما التماس دعا گفتهاند پيش چشمهامان جان ميگيرد.
و اما آرزوهاي رمضان امسال و پارســال يك تفاوت ديگر با همه رمضانهايي كه
پشت سر گذاشتهايم دارد و آن آرزوي كم شدن سايه این مرضي مهلك است كه
زندگيها را دگرگون كرده است.
پيله تنهايي ما را با دســتان كريهاش بافته و انســانهاي بســياري را به عزاي
عزيزانشان نشانده است و درد همه اين نيست و اندوهمان در هجوم اين بيماري
سنگينتر ميشود وقتي هر روز سفره بسياري از مردم خاليتر از پيش ميشود.
قامتهاي خميده بر سطلهاي زباله ،چشــمان خالي از اميد دستفروشان كنار
پيادهرو ،امواج حسرت بر چهره معصوم كودكان كار و دردسر كسبهاي از رونق
افتاده ،حال و هواي اين روزهامان را ابريتر از هميشه كرده است.
حكايت همه آنچه روزگار برخي را چنين تيره كرده يك سو و بيسر و ساماني دل
و فكر آدمهايي كه هنوز زنده هستند به عشق در يك سو؛ واقعيت اين است كه ما با
همه تنگناهايي كه دچارش هستيم نميتوانيم ديگران را نبينيم .پايانماه رمضان
نويد عيد بزرگ آييني اســت كه همواره پيروانش را به مهر و بخشش فراخوانده
است .كاش امسال اگر در توانمان است ،وراي حساب و كتاب 3كيلو قوت غالب هر
مسلمان ،بخشندهتر باشيم.
بيترديد اين بخشــندگي بيش از آنكه باري از دوش نحيف هموطني بردارد به
ي است ،خيالي
روشناي آسمان دل ما ميانجامد .دستهاي برخيمان هم اگر خال 
نيست كه ســام و ياد و لبخند و گفتوگويي كوتاه هم ميتواند شمعي بيفروزد
در تاريكخانه روزگار كسي .ما ميدانيم گامهاي كوچكمان درمان انبوه دردهاي
دردمندان نيست اما به قول جناب سعدي« :به راه باديه رفتن به از نشستن باطل/
که گر مراد نیابم به قدر وسع بكوشم».

روشنفکریدرخیابان

نقل آدمهايي كه اين روزها جايشان خيلي خالي است
روز جايزه
 3كيلو از قوت غالب ،فطريه هر سال در روز
فاطمه عباسي
عيدفطراستكهمعموالشاملگندموبرنج
يا معادل نقدي آن ميشــود و چه بنده خوب خدا باشيم و روزههايمان را
گرفته باشيم ،چه نه ،بر گردنمان است و بايد پرداخت كنيم .اما ميشود در
کنار زكات فطره ،ابتكار به خرج داد و در اين عيد بزرگ براي عيدي دادن به
كساني كه توان مالي كمتري دارند ،پيشقدم شد و خوشحالي را توي هوا
پخشكرد.ميشودبرايبچههايكاروبچههايخيابانكهسالتاسالرنگ
اسباببازينميبينند،اسباببازيوكتابخريدتاباديدناينهدايايكادو
پيچ شده ،غرق در شاديشوند .ميشود به شكرانه سالمت ،ماسك و مواد
ضدعفونيكننده و دارو تهيه كرد و به خيريهها هديه
داد .به جز اينها ميتوان بدهي كساني كه قدرت خريد
پاييني دارند و به ســوپر ماركت و قصابي و ميوه فروش
بدهكارند را پرداخت كرد يا يك تنور نان را حساب كرد تا مردم
اين يك روز را نان مجاني بگيرند .خريدن ميوههاي فصل و نوبرانه يا
گوشتومرغبرايكسانيكهاينموادخوراكيرابهخاطرگرانيازسبد
غذايي شان حذف كردهاند هم عيدي خوبي است كه خانوادهاي را براي
چند روز هم كه شده خوشحال ميكند .عيدي از هر نوعي كه باشد،
فرقي نميكند ،اما بهانهاي است تا براي يك روز ،يك ساعت يا
از غصههايشان كمي دور كنيم.عيد
يك لحظه عدهاي را
است ديگر...

عموجــان بليت اتوبوس
سيدمحمدحسين هاشمي
ميفروخــت؛ همزمــان
رئيس خط هم بود .ســر
خط ،توي يك اتاقك فلزي مينشست و از صبح تا شب،
كارش همين بود كه به مردم بليت بدهد و حواسش به
رفتوآمد اتوبوسها باشــد .ماجرا براي امروز و ديروز
نيست؛ نقل زماني اســت كه هنوز حتي پشت بليتها
«ارائه بليت نشــاندهنده شــخصيت شماست» هم
نمينوشــتند؛ مال وقتي كه اتوبوس دوطبقه هم توي
خيابانها حركت ميكرده ،است .من خيلي بچه بودم اما
همهچيز را مثل روز روشن ،در مقابل چشمانم ميبينم.
عموجان خيلي دست و دلباز بود .هميشه سفرهاش پهن
بود .من آن موقع آنقدر كه از خودم ســؤال كنم چطور
ميشود با بليتفروشي و رئيسخط بودن آنقدر دست و
دلباز بود ،نميفهميدم؛ يعني فكر ميكردم هر كسي كه
يك جايي يك گوشهاي دارد كار ميكند ،البد آنقدر دارد
كه دســتش به دهنش برســد .ما تمام نوروزها خانه
عموجان بوديم .خانوادگي راه ميافتاديم و قبل از سال
تحويل ميرسيديم تا سيزده به در و شايد بيشتر .آن سال
اماماه رمضان هم يك هفتهاي رفتيم مشــهد .بابا يك
فيات قديمي داشــت؛ نارنجــي بود .هميشــه وقتي
ميرسيديم مشهد ،ميزد روي داشــبورد و ميگفت
«دمت گرم؛ مــا رو بدون آخگفتن رســوندي ».وقتي
رسيديم مستقيم رفتيم سر خط .كار عموجان كه تمام
شد ،سوارش كرديم و با هم راهي خانه شديم .عموجان

ماشين نداشت؛ راننده اتوبوسها ميشناختنش و هر روز
مجاني ،از خانه ميآمد سر كار .بليت نميداد هيچ وقت؛
از همان بليتها كه حتي رويش ننوشته بودند كه ارائه
بليت نشاندهنده شخصيت شماست .من آن موقعها
عشق روزهگرفتن بودم؛ كلهگنجشكي .به خيال خودم
كلي كار ميكردم كه صبح صبحانه ميخوردم ،ظهر نهار
ميخوردم و شب شام اما اين وسط چيزي نميخوردم.
آن سال قشنگترينماه رمضانم بود؛ قشنگترين عيد
فطر .يادم هست كه عمو جان ،در خانه نه چندان كوچك
و نه خيلــي بزرگش ،كلي از فاميــل را جمع كرد .كلي
وسايل از بيرون خريد .دختر عمويم كلي غذا درست كرد
و همه دور هم جمع شديم تا آخرين روز رمضان ،افطار با
هم باشيم .عجب شبي بود .من عاشق آش رشته بودم؛
راستش هنوز هم هستم .اما تا حاال هيچآش رشتهاي به
خوشمزهبودن آن شب نخوردم .سبزي خوردنها ،طعم
بينظيري داشتند .هنوز مزهشان زير دندانم هست .آن
شب ،آن سفر،
آنماه رمضان،
بينظيــر بود.
حرف نداشت.
حاال از آن موقع
سا لها گذشته،
عموجــان يك
سنگ شــده در
كنــار خواجــه

اباصلت در مشــهد كه رويش نوشته شده از وقتي رفته
15سال گذشته .حاال از آن موقع بيشتر از بيست سال
گذشته و من هر سال ،هر بار كه آخرين روزماه رمضان
را روزه ميگيرم ياد آن روز ميافتــم و فكر ميكنم به
حاليكه ما آن موقع داشــتيم و اين روزها فراموشاش
كرديم .اگر هم ك ً
ال فراموش نكرده باشيم ،حكماً ديگر
توانش را نداريم .حاال ،در آخرين رو ز ماه رمضان ،دارم به
تمام آنهايي فكر ميكنم كه سفرهشان توي اينماه باز
بوده و هواي ديگران را داشتند .به آنهايي كه دستشان
تنگ بود اما دلشان وسعت دريا را داشت .دارم به مردمي
فكــر ميكنم كه خوشــي را در خوشبــودن ديگران
ميدانستند .اگر از اين دست آدمها در كنارتان داريد،
حتماً خاطراتشان را بنويسيد و قاب كنيد توي ذهنتان.
اين آدمهــا بعدا ً كه نباشــند ،جايشــان بدجور خالي
ميشود.

