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در آینده نزدیک یکی از سازندگان اصلی واکسن کرونا در منطقه هستیم

آمریکا ماسک و دارو را دریغ
کرد ،واکسن سالم بدهد؟

سعید نمکی گفت :آمریکاییها اجازه ندادند برای
بیمار مستاصل ،کودک و جوان دارو جابجا کنیم ،چگونه
آمریکایی که برای بیمار ما اجازه واردات و گردش پول
نمیداد امروز برای افراد سالم ما واکسن هدیه میکند.
وزیر بهداشت :وقتی میخواستیم تست کرونا را از
کره که پول ما آنجا بلوکه شده بیاوریم  ۱۰بار ما را سرکار
گذاشتند ،امروز و فردا کردند.آمریکایی که برای بیمار
ما اجازه واردات و گردش پول برای دارو نمیداد امروز
میخواهد برای مردم سالم ما واکسن اهدا کند! کدام عقل
سلیمی باور میکند؟ ....صفحه2

«پایتخت »7
در سال آینده
ساخته میشود؛

ساخت
ادامه
«پایتخت»۶
برای عید
نوروز
۱۴۰۰

شناسایی  ۵۹۶۸بیمار جدید مبتال به کرونا

جان باختن  ۷۱بیمار کرونایی

سخنگوی وزارت بهداشت از جان باختن  ۷۱بیمار مبتال به کرونا در شبانهروز گذشته خبر
داد .سیماسادات الری سخنگوی وزارت بهداشت گفت :از روز  20دی تا روز  ۲۱دی  ۱۳۹۹و
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۵ ،هزار و  ۹۶۸بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور
شناسایی شد که  ۴۱۷نفر از آنها بستری شدند.وی افزود :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به
یک میلیون و  ۲۸۶هزار و  ۴۰۶نفر رسید .متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۷۱ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۵۶هزار و  ۱۷۱نفر رسید.
الری ادامه داد :خوشبختانه تا کنون یک میلیون و  ۷۴هزار و  ۸۸۷نفر از بیماران ،بهبود یافته و
یا از بیمارستانها ترخیص شده اند .سخنگوی وزارت بهداشت گفت ۴۶۶۴ :نفر از بیماران مبتال به
کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند .تا کنون  ۸میلیون و  ۱۵۳هزار و
 ۲۶۴آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.الری افزود :در حال حاضر و بر اساس
آخرین تحلیل ها ۷ ،شهرستان ساری ،آمل ،فریدونکنار ،قائمشهر و نکا در استان مازندران و بندرگز
و کردکوی در استان گلستان در وضعیت قرمز قرار دارند .همچنین  ۳۰شهرستان در وضعیت
نارنجی ۲۱۹ ،شهرستان در وضعیت زرد و  ۱۹۲شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

وزیر نیرو هشدار داد:

خبر

احتمال خاموشی با افزایش مصرف گاز

اموال نامشروع مسئوالن پس
گرفته شود

رئیس قوه قضائیه با ابالغ دستورالعملی،
دادستانی کل کشور را موظف کرد :اموال و
داراییهای نامشروع شناسایی و پس گرفته شود.
بهمن ماه سال  ۹۸بود که مجلس شورای
اسالمی به منظور اجرایی شدن اصل  ۴۹قانون
اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و
آن را تبدیل به قانون کرد
این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد
تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع
مسئوالن را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه
شغلی و مدیریتی آنها کسب شده شناسایی و
به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند .در همین
راستا حجت االسالم والمسلمین رئیسی نیز در
جهت اجرای همه جانبه و سریعتر این قانون و
تقویت و تسریع مبارزه با فساد به خصوص فساد
در بین مدیران و مسئوالن ،دستورالعملی را ابالغ
نموده که مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه
و دادستانی کل کشور را موظف میکند ظرف مدت
یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارائی و اموال
مسئوالن ،مقدمات اجرای این قانون را فراهم و
شناسایی اینگونه اموال را آغاز کنند.
بر اساس این دستورالعمل ،سازمان بازرسی
کل کشور ،دیوان محاسبات ،دستگاههای امنیتی،
پلیس و سازمانهای مردم نهاد به دادستانی کل
کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند
کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی
به ثروتهای کالن نامشروع و بدون مالحظه مقام
و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی
نماید .ماده  ۱۱این دستورالعمل تصریح میکند:
«رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن،
منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست
و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع
ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمیباشد».
دستورالعمل اجرایی ذکر شده دادستانها را
موظف میکند ،انتقال احتمالی این اموال نامشروع
به همسر ،خویشاوندان ،شرکا و مرتبطین مسئول
مربوطه را نیز با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با
آن برخورد کنند و راه فرارهای اینچنینی را سد
نمایند.
ضمن آنکه ردیابی پولهایی که به خارج
از کشور منتقل شدهاند و استفاده از قابلیتهای
درون قوه قضاییه و دستگاههای اطالعاتی و
نظارتی کشور و همچنین فعال نمودن ظرفیت
مقررات بین المللی ،برای استرداد این اموال نیز
جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.

تبریک
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ما نباید در پشت واژه تغییر اقلیم مسئولیتها را کاهش
دهیم و خودمان را از ظرفیتهایی که میتواند سبب افزایش
کیفیت کار شود محروم کنیم .به همین دلیل الزم است تا تمام
سازمانها و وزارتخانهها از موضع فرافکنی فاصله بگیرند و با یک
نگاه بینبخشی وضعیت و شرایط کشور را با سیالبها سازگار
کنیم و همانگونه که کشور ژاپن طی دهههای اخیر برنامههای
متعددی را برای سازگاری با مساله زلزله اجرا کرده است ما نیز
برای سازگاری با سیالب و پیامدهای آن خودمان را آماده کنیم.
مهمترین گفتههای رضا اردکانیان ،وزیر نیرو در پی میآید:
* اگر میخواهیم تاثیر پیامهای مدیریت مصرف را در آب
و انرژی افزایش دهیم باید در درجه اول خودمان نشان دهیم که
در تولید این دو محصول چه روشهایی را برای افزایش بهرهوری
و کاهش هدررفت اجرا میکنیم.
* با توجه به تجربیاتی که طی  ۳۰سال اخیر در عرصه
ملی و بینالمللی داشتهام باید بگویم متاسفانه به اندازه کافی به
مردم گفته نشده که به چه میزان دسترسی خوبی به منابع داریم
و در اطالعرسانی این مسأله کوتاهی کردهایم ،این در شرایطی
است که در نظام جمهوری اسالمی ایران میزان بهرهمندی از
منابع به نسبت سایر کشورهای مشابه بسیار باال است .این به
معنای انکار برخی کاستیها نیست ،بلکه دیدن نقاط قوت در
کنار کمبودهاست.
* باید اشاره کرد که  ۴۰سال پیش تعداد کل
تصفیهخانههای فاضالب موجود در کشور تنها  ۴تصفیهخانه بود
که هیچکدام از آنها نیز تمام یک شهر را پوشش نمیداد .به طور
مثال در تهران در منطقه شمال یک تصفیهخانه و در اصفهان نیز
یک تصفیهخانه وجود داشت ،اما در طی این  ۴۰سال علیرغم
جنگ تحمیلی و تحریمهای اقتصادی ،توانستیم دویست و سی
و سومین تصفیهخانه فاضالب را نیز به تازگی افتتاح کنیم ،این
امر دستاورد بسیار بزرگی است و هم اکنون نیز هر  ۴۰یا ۴۵
روز یک تصفیهخانه فاضالب جدید افتتاح میشود که همه آنها
ساخت داخل و با سرمایهگذاری بخش خصوصی ایجاد میشود.
* طی این مدت اخبار متعددی درباره سیل منتشر شد که
واقعیت را پوشش نمیداد .به همین دلیل با توجه به
بعضاً همة ّ
اینکه من معتقدم یکی از اصلیترین چالشهای ما در شیوهی
حکمرانی کشور ،نگاه شدیدا ً بخشیشده در سازمانهای ما است،
خود را ملزم میدانم که به عنوان نماینده دولت به این سوال
پاسخ دهم.
* سیالبهای فروردین  ۹۸سبب شد توجه به مدیریّت
سیالب افزایش یابد .البته باید به این مساله نیز توجه کرد که
کشورهایی که مجهزترین و پیشرفتهترین سیستمهای پیشبینی
سیالب را دارند باز هم نمیتوانند میزان خسارات را به میزان
خیلی زیاد کاهش دهند .در ضمن ،اینکه سیالب در فروردینماه
سبب شود میزان خسارات سیالبهای بعدی به شدت کاهش
یابد ،تصور درستی نیست .کاهش خسارات سیالب نیازمند ایجاد

جناب آقای رضا لیاقت ورز

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی را به سمت
مدیر امور روابط عمومی و تبلیغات بانک گردشگری
تبریک عرض نموده ،امید است در سایه تاییدات الهی
در این عرصه خطیر موفق و سربلند باشید.

روزنامه امتیاز

زیرساختها ،توسعه هماهنگیهای بین سازمانی و مجموعهای از
اقدامات میان مردم و دولت است که انجام آنها زمانبر است و
به سرعت در ظرف یک سال محقق نخواهد شد .اما حرکت برای
رسیدن به چنین تابآوری آغاز شده است.
باید با شرایط جدید سازگار شویم
* به اعتقاد بنده کشور باید آماده زندگی با شرایط حدی
باشد ،یعنی دور شدن از یک شرایط صرفا معتدل و زندگی در
شرایط کرانهای یا حدی بدین معنا که اکنون در وضعیتی قرار
گرفتهایم که سالهای بسیار خشک یا سالهای بسیار تر را
تجربه میکنیم و الزم است شرایط سازگاری با این وضعیت را
در کشور فراهم کنیم.
* با نگاه به آمار و اطالعات موجود در مییابیم که ایران
کشوری است که متوسط بارندگی در آن  ۲۵۰میلیمتر بوده ولی
هم اکنون این عدد به  ۲۳۰میلیمتر کاهش یافته ،اما باز هم
ممکن است که هر سال  ۲۳۰میلیمتر بارش را نداشته باشیم و
چند سال خشک و چند سال شدیدا تر را شاهد باشیم به همین
دلیل باید با شرایط موجود در کشور سازگار شویم.
*درخصوص مساله سیالب اول از همه باید تشخیص
دهیم که این موضوع یک حادثه غیرمترقبه نیست و نمیتوانیم
با این مساله مقابله کنیم بلکه باید با مسائلی همچون سیل و
خشکسالی سازگار شویم .سازگار شدن با مقابله کردن خیلی فرق
دارد .زیرساخت ذهنی ،فنی ،اجتماعی ،مدیریتی و هماهنگیهای
بینبخشی الزم برای «سازگاری» با آنچهکه برای «مقابله» بهکار
گرفته میشود متفاوت است.
* در این بین الزم است تا اقدامات متعددی برای
سازگاری با این شرایط صورت گیرد .اول از همه باید بگویم
که برنامهریزیها باید متاثر از به رسمیت شناختن این شرایط
باشد یعنی اگر میگوییم  ۷۵۰۰کیلومتر رودخانه اصلی در
کشور داریم که نیاز به یک برنامهریزی برای تعیین حریم،
آزادسازی آن ،الیروبی و ساماندهی رودخانه دارد ،باید با اولویت
این اقدامات توسط تمام سازمانها و وزارتخانهها انجام شود
به گونهای که برای چندین سال این موضوع در اولویت قرار
گیرد .این در اولویت قرار گرفتن ،شامل تحوالتی در سازمانها،
رویکردها و البته تخصیص منابع مالی است.
* از سوی دیگر اگر تاکنون گفته میشد که سدسازی باید
با هدف تامین آب شرب ،کشاورزی ،تولید برق و کنترل سیالب
صورت بگیرد ،اکنون باید وارد این مسیر شویم که سدسازی
را با هدف کنترل سیالب انجام دهیم و اینکه گفته میشود
بارندگیهای یکساله سدها را پر نکرده و سدسازی بیفایده است!
دیگر نباید مانع کار باشد زیرا ما جیره منابع آبیمان را در هر
سال دریافت نمیکنیم و ممکن است هر چند سال یکبار این

سهمیه در اختیارمان قرار گیرد .به همین دلیل باید ظرفیتهای
ّ
ذخیرهسازی را در اختیار داشته باشیم.
* بهطور مثال سد کارون  ۳در دهه  ۸۰تکمیل و آبگیری
شد و در همان دهه نیز به بهرهبرداری رسید و در همان اوان،
سیالب وسیعی در حوزه کارون بزرگ رخ داد و این سد همچون
یک مخزن بزرگ توانست سه میلیارد مترمکعب آب شیرین را
در خود جای دهد و از خسارات جانی وسیع جلوگیری نماید و
همچنین به موجب آن هشت واحد تولید برق  ۲۵۰مگاواتی وارد
مدار شد و شاهد توان تولید  ۲۰۰۰مگاوات برق بودیم .امسال
نیز در سیستان و بلوچستان توانستیم مدیریت مناسبی داشته
باشیم به گونهای که اقدامات موثری در این راستا انجام شد و
اگر این اقدامات صورت نمیگرفت قطعا میزان خسارات سیالب
بیش از این میزان بود.
* درخصوص میزان بارشها نیز باید گفت که امسال در
استان سیستان و بلوچستان تا پایان دیماه میزان نزوالت نسبت
به سال قبل  ۲۷۲درصد افزایش داشت و حتی در برخی از
ایستگاهها این میزان تا  ۴۵برابر سال قبل نیز ثبت شده است .در
واقع مدیریت این حجم بارش کار بسیار سختی بود با این وجود،
بر خالف پنج سیل اخیر استان سیستان و بلوچستان ،تلفات
جانی به دنبال نداشت و این اولین سیالب بزرگی بود که حتی
یک مورد خسارات جانی نیز در پی نداشت.
* بحث تغییر اقلیم بحث دامنهداری است که به نسبت
یک دهه قبل اکنون میتوان با اطمینان بیشتری این پدیده را
پذیرفت ،اما پاسخ روشن و قطعی برای آن و اثرات آن داده نشده
است .به همین دلیل درصدد هستیم اجالسی را با مشارکت
سازمان جهانی هواشناسی ،ظرفیتهای دانشگاهی و علمی در
داخل کشور برگزار و آخرین نظرات در این راستا را تدوین کنیم
تا بتوانیم هرگونه تجدیدنظر الزم را برای مدیریت منابع آبی
کشور در نظر بگیریم.
* برای سال آبی  ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹در فصل پاییز که آن را
پشت سر گذاشتهایم شرایط نسبتا نرمال و کمی باالتر از نرمال
پیشبینی شده بود و برای زمستان نیز شرایط به صورت نرمال
و کمی پایینتر از نرمال پیشبینی شده است .اما بر اساس آنچه
که تاکنون رخ داده میزان بارشها از ابتدای سال آبی ۱۵۰
میلیمتر ثبت شده است که حدود  ۳۱درصد بیشتر از متوسط
بلندمدت است که در این شرایط الزم است مردم آماده وضعیت
پر بارشتری باشند .این عدد حتی از پارسال نیز که سال تری
بود  ۵درصد بیشتر بوده است.
نگرانی درباره تامین برق
* نگرانی که در حال حاضر وجود دارد ،تامین برق در
شرایط فعلی کشور است زیرا از حیث تامین گاز برای نیروگاهها

مشکل جدی داریم .در واقع پس از کاهش دما در کشور ،مصرف
گاز خانگی تا حد قابل توجهی افزایش یافت و نیروگاهها را با
مشکالت جدی روبرو کرد اما تجربه تابستان گذشته نشان داد
که با همکاری مردم مدیریت مصرف میتوان بسیاری از موانع
را پشت سر گذاشت.
* تابستان گذشته در اوج بار توانستیم  ۳۸۰۰مگاوات
اوج بار را کاهش دهیم و همین مساله نیز موجب شد تا شاهد
خاموشی نباشیم ،اکنون نیز در زمستان خانوادهها میتوانند با
مدیریت مصرف ،سهم مناسبی در پایدارسازی شرایط و احتراز از
خاموشیهای پراکنده داشته باشند.
* افزایش مصرف گاز در بخش خانگی موجب شده تا گاز
مصرفی نیروگاهها کاهش یابد و وزارت نفت نتواند به تعهد خود
در این حوزه عمل کند .قرار بر این بود که از  ۷۰۰میلیون
مترمکعب گازی که در شبانهروز تولید میشود  ۵۲۰میلیون
مترمکعب به بخش خانگی و تجاری ۹۰ ،میلیون مترمکعب
به نیروگاهها ۴۰ ،میلیون مترمکعب به صنایع بزرگ تخصیص
داده شود و  ۵۰میلیون مترمکعب نیز صادر شود ،اما عدد ۵۲۰
به بیش از  ۶۰۰میلیون مترمکعب در بخش خانگی و تجاری
افزایش یافته و این  ۸۰میلیون مترمکعب افزایش مصرف در این
دو بخش موجب شده تا به نیروگاهها فشار وارد شود.
* به همین دلیل نیروگاهها به ناچار به سراغ استفاده از
مخازن ذخیره سوخت مایع رفتهاند زیرا میزان گاز تحویلشده از
سوی وزارت نفت به نیروگاهها کمتر از نیمی از آن است که باید
داده میشد و این موضوع چند مشکل جدی را به وجود آورده
است.نخست افزایش استفاده از سوخت مایع است .این موضوع
در وهلهی اول برای محیطزیست و سالمت جامعه خوب نیست و
در وهلة دوم با توجه به محدودیت آن باعث خواهد شد تا احتماال
به سراغ خاموشیهای منطقهای به ویژه در شمال کشور به دلیل
وجود افت فشار گاز برویم .این در حالی است که اگر نیروگاهها
به دلیل مصرف باال و کم شدن فشار گاز نتوانند سوخت مایع را
نیز جایگزین کنند دچار مشکالت جدیتری نیز خواهیم شد.
توصیهها درباره صادرات برق
* جایی شنیدم که گفته شده که بهتر است صادرات برق
کاهش یابد ،این در حالی است که کل صادرات برق با همه
کشورهایی که با آنها قرارداد داریم نیازمند مصرف یک درصد
کل گاز مصرفی خانگی و تجاری است یعنی اگر بخواهیم به
تعهدات خود عمل کنیم تنها یک درصد کل گاز مصرفی در این
دو بخش را نیاز داریم و اگر صادرات را قطع کنیم و به تعهدات
خود عمل نکنیم ،این مساله تبعات زیادی را برای کشور به دنبال
خواهد داشت .از دست رفتن بازارهای صادرات برق و اعتماد
خریداران ،از جمله این خسارات است.
* این در شرایطی است که تنها با کاهش یک درجه دمای
محیط کار یا سکونت شش درصد مصرف انرژی کاهش مییابد و
اگر مردم همراهی کنند و به جای استفاده از وسایل گرمایشی در
دمای باال ،مث ًال پنجرهها را باز نکنند و پوشش مناسبتری داشته
باشند ،وضعیت بسیار بهبود مییابد .در مجموع چشم امید ما به
این است که  ۱۰درصد مصرف گاز در کل کشور کاهش یابد چرا
که در غیر این صورت احتمال خاموشی در کشور وجود دارد.
* از ما خواسته شده که میزان صادرات برق در شرایط
فعلی افزایش پیدا نکند ،وزارت نیرو به این مساله متعهد است.
البته تبادل انرژی با همسایگان کشور ما صورت میگیرد ،بدین
معنا که در ساعاتی صادرکننده برق و در ساعاتی خاص و اندک،
واردکننده انرژی نیز هستیم.
جدی در این حوزه نداریم و با توجه
* اکنون مشکل ّ
به اینکه در ماههای اخیر سدهای برقآبی با ظرفیت خوبی
توانستهاند فعالیت کنند مشکلی برای تامین برق زمان اوج
مصرف نیز نخواهیم داشت و در تالش هستیم که قبل از زمان
اوج بار و پیک تابستان تمام نیروگاهها را وارد مدار کنیم.

سرمقاله
به استقبال دربی؛

دلتنگیم برای آن روزها

مسعود کیخا

نمیدانم چرا اما از همان زمانی که درکم
از فوتبال این بود که  22نفر دنبال یک توپ
میدوند؛ دوست داشتم پای تلویزیون بنشینم و
دویدن و پاس دادن و شیرجههای بلند دروازهبان
و شوتهای سنگین و چسبیدن توپ به تور را
ببینم .حال و روزم خوب میشد وقتی حال و روز
فوتبال خوب بود .هیجان برد آبیها و لذت باخت
قرمزها حس و حال عجیبی داشت؛ از استقالل
ایران گرفته تا چلسی انگلیس فقط دوست داشتم
ی و والیبال فرقی نمیکرد
آبیها برنده باشندُ .کشت 
فقط آبیها باید میبردند تا برای چند روز کالفه
نباشم و عصبی نشوم.سن و سالم که بیشتر شد
برخالف نظر مادرم دیگر فوتبال دویدن  22نفر
دنبال یک توپ نبود ،شور و هیجان و عشق بود.
حال و روز فوتبال خوب بود و کلکلهای دوست
داشتنی در جمع دوستان و پریدنها و فریادهای
بعد از گل ناراحتیهای بعد از باخت فقط برای
دویدن  22نفر دنبال یک توپ نبود.درسخوان
بودم اما همه چیز موقع پخش فوتبال تعطیل
میشد عروسی و عزا هم نداشت  .خوشخوشان
بود آن زمانی که متوجه شدم یکی از دانشگاههایی
که تقریبا همسایه ورزشگاه آزادی است قبول
شدهام ،آزادی بود و موج مکزیکیهایش ،سرما و
گرما نداشت حال و روز فوتبال خوب بود .ورزشگاه
رفتن حال عجیبی داشت و میچسبید و میارزید
غیبتهایت سربه فلک بکشد و هفته بعد برای
استاد هزار عذر و بهانه بیاوری .آن زمانها که فقط
دو تیم روی بورس بودند گذشت ه بود حاال دیگر
سپاهانیها و تراکتوریها هم ،تیمهایشان روی دور
افتاده بود و میبردند و مدعی بودند .سلف دانشگاه
و خوابگاه محل جنجالهای طرفداران این تیمها
بود ،تیمهایی که حال و روزشان خوب بود چون
حال و روز فوتبال خوب بود .وقتی طرفداران یک
تیم میباختند ترجیح میدادند گرسنه بمانند؛ اما
سلف نمیآمدند .البته بعضیها هم عادت کرده
بودند به باخت و با اینکه حال و روز فوتبال خوب
بود ،کیفشان هیچوقت کوک نمیشد .اوج همه
کلکلها و تنشها روزهای دربی بود که باید از
چند ساعت قبل در سالن تلویزیون خوابگاه جا
رزرو میشد .یک نفر از اعضای هر اتاق باید از
نهارش میگذشت و برای بقیه زنبیل میگذشت...
امروز همه آن خاطرات برایم زنده شد .وقتی تازه
فهمیدم که دربی فرداست و من اطالع ندارم .یادم
ی که ثانیهشماری میکردیم برای
افتاد روزهای 
شروع فوتبال .هندزفری به گوش فوتبال را از رادیو
گوش میکردیم و به هزار زحمت هندزفری را از
چشمان استاد پنهان میکردیم .آن روزها مثل
امروز نبود؛ شور بود ،هیجان بود ،احترام بود ،امید
بود ...بیماری نبود ،محدویت نبود ،کنارهم نشستن
صفا داشت تعرض به سالمت دیگران نبود ،آن
روزها حال فوتبال خوب بود .کرونا نبود ،تساوی
بود هرچند برای برخی ناگوار ،اما بود.این روزها
صف هست اما نه برای جا گرفتن در اتاق تلویزیون
و تماشای دربی ،این روزها تنش و جنجال هست
اما نه با احترام ،این روزها شور هست اما نه برای
برد؛ جنس بودنها این روزها فرق کرده است ،این
روزها هم تساوی هست اما در نداشتنها ،این
روزها حال فوتبالمان هم خوب نیست مثل...

