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 FATF به رغم پیروزی حقوقی ایران در بیرون آوردن منابع ارزی متعلق به کشورمان از چنگ دادگاه های آمریکایی، به دلیل نپیوستن به

امکان انتقال پول ها به کشور فراهم نشده است

اليحهای
برایشفافيت
امالکشهرداری

در جلسه دیروز شورای شهر تهران، 
کلیات الیحه»تعیین تکلیف امالک 

و اموال غیر منقول واگذار شده 
 شهرداری به اشخاص حقیقی

و حقوقی« تصویب شد

اعضاي شوراي شــهر تهران دیروز 
الیحــه »تعیین تکلیــف امالک و 
امــوال غیرمنقــول واگذار شــده 
شهرداري به اشــخاص حقیقي و 
حقوقي« را بررســي و در نهایت با 
کلیات آن موافقــت کردند و مقرر 
شد به درخواســت رئیس کمیته 
اقتصادي و تنظیم مقررات شــورا 
در نخســتین گام 170ملــك که 
در اختیــار نهادهــاي اجتماعي و 
فرهنگي قرار دارند، تعیین تکلیف 
شــوند. همچنین اعضاي پارلمان 
شــهري، الیحه »مجــوز فروش و 
تصویب معامله یك پالک ثبتي به 
فدراسیون فوتبال« و الیحه »اصالح 
بند یك تبصره 3ماده واحده مصوبه 
بودجه سال 1400شهرداري تهران 
و مجوز انتشار 35هزار میلیارد ریال 
اوراق مالي اسالمي به منظور اجراي 
طرح هاي حمل ونقل عمومي شهر 
تهران« را تصویب کردند. به گزارش 
همشهري، جلســه دیروز شوراي 
شــهر تهران به ریاســت محسن 
هاشمي رفســنجاني و البته بدون 
نطق پیش از دســتور او تشــکیل 
شــد و اعضاي پارلمان شهري وارد 
دستور جلسه شدند و بررسي الیحه 
»تعیین تکلیــف امــالک و اموال 
غیرمنقول واگذار شــده شهرداري 
به اشــخاص حقیقي و حقوقي« را 
آغاز و در نهایت با کلیات این الیحه 
موافقت کردند.  صفحه3 را بخوانید.
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یادداشت
افشين كالهي ؛  رئیس کمیسیون کسب وکارهاي نوین اتاق بازرگاني ایران

پس از مدت ها بحث، واقعیت این اســت که در صورت 
تصویب طرح »حمایت از حقــوق کاربران و خدمات 
پایه کاربــردي« در عمل همه شــبکه هاي اجتماعي 
خارجي با مشــکل مواجه مي شــوند و کساني هم که 
از این شبکه ها و پلتفرم ها براي کسب وکار، ارتباطات 
 و فعالیت رســانه اي اســتفاده مي کنند، دچار چالش 

مي شوند.
در مورد وي پي ان ها هم باید در نظر داشته باشیم که با توجه به وضعیت تحریم ها، 
ارتباط با شــرکت هاي دیگر، ارتباط با فناوري هاي دنیا و درگاه هایي که در حوزه 
آي سي تي استفاده مي شــود از طریق وي پي ان صورت مي گیرد. چراکه به خاطر 
تحریم ها، این امور بدون  وي پي ان امکان پذیر نیست و به نوعي خودتحریمي تلقي 
مي شود. در واقع ما با مســدود کردن ابزارهایي که با آن مي توانیم تحریم ها را دور 
بزنیم، تحریم جدیدي را بر خــود تحمیل مي کنیم و در دسترســي به فناوري و 

اطالعات روز دنیا دچار چالش مي شویم.
در مورد برندهاي بزرگ دنیا، سابقه اي وجود ندارد که در کشورهاي دیگر، آن هم 
در شرایط تحریم، نسبت به ثبت شرکت خود اقدام کرده باشند. به عنوان مثال، در 
شرایط عادي بسیار دشوار است که شرکتي مانند گوگل یا فیسبوک، شبکه هاي 
اجتماعي خود را رجیستري و ســرورهاي خود را داخلي کنند یا مجوز بگیرند و 
نمایندگي داشته باشند. این اتفاق در شرایط تحریم در عمل غیرممکن است. پس 

هنگامي که یك شرط غیرممکن را براي آنها مطرح مي کنیم، به این معني است که 
استفاده از آن، ممنوع خواهد بود.

به نظر مي رسد که یکي از کمیسیون هاي جانبي ذیل شوراي عالي فضاي مجازي با 
این طرح، این امکان را پیدا مي کند که حوزه سیاستگذاري را حتي از شوراي عالي 
فضاي مجازي سلب کند. همچنین در حوزه سیاســتگذاري و رگوالتوري وزارت 
ارتباطات هم محدود مي شود، چراکه در این طرح قانون وزارت ارتباطات هم اصالح 
مي شود. به عبارت دیگر، وزارت ارتباطات از کمیسیوني که در این طرح پیش بیني 

شده، باید براي مصوبات خود در حوزه رگوالتوري مسئولیت بگیرد.
در واقع، یك کمیسیون جانبي در شوراي عالي فضاي مجازي، اختیاراتي بیش از 
خود شوراي عالي فضاي مجازي خواهد داشت. در این صورت باید پرسید که فلسفه 
ایجاد شوراي عالي فضاي مجازي چه بوده اســت؟ با تصویب این طرح، به نوعي با 
شکلي از دولت در دولت در شوراي عالي فضاي مجازي روبه رو خواهیم بود. همچنین 
افرادي در این کمیسیون گرد هم مي آیند که با احترام به جایگاه اصلي آنها، تخصص 

الزم براي تصمیم گیري در این حوزه را شاید نداشته باشند.
نکته مهم دیگر در مورد این طرح این است که چرا چنین طرحي باید ذیل اصل85 
قانون اساسي بررسي شود؟ این طرح چه ویژگي دارد که برحسب ضرورت از صحن 
علني مجلس باید خارج شــود و در کمیســیون هاي مجلس تصویب و به  صورت 
آزمایشي اجرا شود؟ تصور نگارنده این است که شفافیت در این طرح کمتر مشاهده 
شود و افکارعمومي کمتر به آن بپردازند. نکته دیگر این است که پس از انتخابات این 
طرح به سرعت مطرح شد که این موضوع هم قابل بحث است. این در حالي است که 
چنین طرحي بر فعالیت هاي روزمره مردم و کسب وکارهاي بخش قابل توجهي از 

آنها تأثیر بسیاري مي گذارد. بسیاري از کسب وکارها در تعداد 
میلیوني، آن هم در شرایط کرونا، آسیب بسیاري مي بینند که 

عالوه بر مشکالت اقتصادي، شاهد آن خواهیم بود که مشکل دیگري به مشکالت 
مردم اضافه خواهد شد.

استفاده از اصل 85 و گريز از شفافيت

صفحه17

ترددنسلنودرشهر
باوسايلپاک

تالشدوباره
برایتصويبطرح
جنجالیاينترنت

استفاده از اسکیت، اسکیت بورد و 
دوچرخه  به عنوان یك مد حمل ونقل 
در میان نسل جوان بیشتر شده و به 

خیابان ها راه پیدا کرده است

15- 10ســال قبــل در زمین هاي 
اســکیت پارک  هــاي نوســاز، یك 
»نســل« متولد شــدند. حاال بزرگ 
شــده اند و مي خواهند به خیابان ها 
بیایند. آنهــا را در متــرو و اتوبوس 
مي بینیم. کفش هاي اسکیت، اسکوتر 
یــا دوچرخه هــاي کوچــك را مثل 
وسیله ای شخصي به همراه دارند و از 
آن به عنوان وسیله حمل ونقل در تمام 
شهر استفاده مي کنند. در خیابان ها 
چند نفري دور هم جمع مي شــوند و 
از ســرازیري ها پایین مي آیند یا دور 
مي چرخند و مانــور مي دهند. حاال 
در عصر هاي تابســتان دومین سال 
کرونایي، وقتي داغــي آفتاب کمي 
کمتر مي شود، نسل جوان اسکیت باز 
و دوچرخه ســوار در پیاده رو هــا و 
روي آســفالت خیابان ها به حرکت 
درمي آیند. کفش اســکیت براي آنها 
یك وســیله رفت وآمد در شهر است. 

صفحه3 را بخوانید.

طــرح جنجالــي »صیانــت از حقوق 
کاربران در فضاي مجازي و ساماندهي 
پیام رسان هاي اجتماعي« با وجود اعالم 
خارج شدن از دستور کار مجلس، بار دیگر 
به صحن خانه ملت بازگشته و براساس 
گزارش هاي منتشرشــده قرار اســت 
امروز درباره رسیدگي به این طرح طبق 
اصل85 قانون اساســي تصمیم گیري 
شــود. درصورت تصویــب مجلس و 
اســتفاده از اصل85 قانون اساسي، در 
اقدامي کم سابقه احتمال دارد این طرح 
پشت درهاي بسته و در کمیسیون هاي 
مجلس به تصویب برسد. گزارش هاي 
رسیده به همشهري نشان مي دهد که 
40نفر از نمایندگان خواستار استفاده از 
اصل85 قانون اساسي براي تصویب این 
طرح شده اند که طي روزهاي گذشته با 
نگراني عموم مردم و انتقادات کارشناسان 

همراه شد. صفحه11را بخوانید.

 جوالن مرگ
 در  سيستان و بلوچستان
 گزارش ميداني همشهري از اوضاع اين روزهاي مردم  در استان جنوب شرقي كشور
كه كروناي هندي  در حال تاختن به زندگي آنهاست

با اختصاص بودجه 100میلیارد توماني ستاد اجرایي فرمان امام
10هزار زوج نابارور رايگان درمان مي شوند

10هزار زوج نابارور در مناطق محروم کشور با اختصاص بودجه 100میلیارد توماني ستاد 
اجرایي فرمان امام به صورت رایگان درمان مي شوند. سیدعبداهلل ارجائي، مدیرعامل بنیاد 
15خرداد )وابسته به ستاد اجرایي فرمان امام( درباره اجراي این طرح گفت: »معرفي 
به مراکز درماني طرف قرارداد با بنیاد، پرداخت 10میلیون تومان وام قرض الحسنه با 
همکاري بانك صادرات و یك میلیون تومان کمك بالعوض ازجمله تســهیالت ستاد 
اجرایي فرمان امام براي فرزنددار شدن این خانواده هاست که این حمایت تا فرزنددار 
شدن این زوج ها ادامه خواهد داشت. افرادي که مایل به استفاده از این خدمات هستند 
مي توانند با مراجعه به سامانه 1542دراین طرح ثبت نام کنند. سیدمصطفي سیدهاشمي، 
معاون هماهنگي ستاد اجرایي فرمان امام نیز در این مراسم با اشاره به اقدامات این ستاد 
در حوزه هاي سالمت و خانواده افزود: تاکنون 6500زوج نابارور در مناطق محروم کشور 
در طرح حمایتي ستاد اجرایي فرمان امام قرار گرفته اند که این درمان ها منجر به تولد 
بیش از 800کودک شده است. روز گذشته تفاهمنامه همکاري بین بنیاد 15خرداد ستاد 

اجرایي فرمان امام، بیمه برکت و بانك صادرات امضا شد.

6و10

زماني براي دلبري از استقاللي ها
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عذرخواهیسخنگویدولتبهدلیلحوادثجادهای
ربيعي در اين نشست 2 حادثه جاده اي پياپي كه منجر به كشته شدن مهشاد كريمي و ريحانه ياسيني خبرنگاران ايسنا 
و ايرنا شد را تسليت گفت. سخنگوي دولت افزود: »ضمن تاسف عميق خود از حوادث اخير پيش آمده برای فرزندان 
سرزمينمان، با تسليت از جان و دل به خانواده اين عزيزان خاضعانه از هر گونه نقصان متصوری پوزش می طلبم.« همچنين 
سخنگوي دولت درباره شايعه گفت وگوي روحاني و رئيســي درباره چينش كابينه آينده گفت: ميان رئيس جمهور و 
رئيس جمهور منتخب درباره كابينه دولت سيزدهم اصال صحبتي نشده است و هر آنچه وجود دارد، انتقال تجارب و در 
اختيار قرار دادن فهم اداره كشور است. اميدواريم در هفته هاي پاياني طرح اينگونه مباحث باعث نشود روند بسيار 

خوبي كه از انتقال تجارب شكل گرفته، آسيب ببيند.

نكته روز

خبر

بيشتر آراي باطله سفيد بودند
13درصد آراي باطله مشــاركت كنندگان انتخابات رياست جمهوري 
سيزدهم همچنان در صدر حاشــيه برانگيزترين موارد انتخاباتي اخير 
قرار دارد. اين آرا ســفيد بودند يا نام ها و عبارات ديگري غيراز موضوع و 
نامزدهاي انتخابات روي آنها نوشته شده بود؟ روح اهلل جمعه اي در توييتي 
با برچسب انتخابات درباره همين شــايعات نوشت: شايعات مربوط به 
تفكيك اســامي آراي باطله كامال كذب بوده و آراي باطله شامل آراي 
سفيد و با نام هاي متفرقه است كه حجم آراي سفيد بيش از 2برابر آراي 
با نام بوده است. تنها مرجع اعالم جزئيات انتخابات وزارت كشور است. 
پيش از اين حميدرضا ترقي، مدعي شده بود كه حدود 2 ميليون و 700 
هزار رأي با نام محمود احمدي نژاد در انتخابات اخير به صندوق ريخته 
شده كه البته با توجه به عدم وجود ايشان به عنوان كانديدا، به عنوان آراي 
باطله منظور شد. براساس توضيحات روح اهلل جمعه اي صحت اظهارات 
حميدرضا ترقي نيز تكذيب شــد و آراي باطله با نام و عبارات خاص در 
مقايسه با آراي سفيد حجم كمتري داشته اند. همچنين در آخرين اعداد 
و ارقام آماري انتخابات 28خردادماه امسال »باالترين ميزان مشاركت 
استاني در خراسان جنوبي و كمترين ميزان مشاركت هم دراستان تهران 

به ترتيب با 74.38 و 34.39درصد« اعالم شد.

  ديدار رئيس جمهور منتخب با نامزدهاي انتخابات
عبدالناصر همتي رئيس كل ســابق بانك مركــزي و نامزد انتخابات 
رياست جمهوري سيزدهم در توييتي نوشــت: فردا به دعوت جناب 
آقاي رئيسي همه نامزدها با ايشــان مالقات دارند. يادآور خواهم شد 
كه اصالح حكمراني اقتصادي، رفع سريع تحريم ها، صيانت از آزادي 
شبكه هاي اجتماعي و حقوق اساسي شهروندان از اهداف راهبردي ام 
براي دولت بود. در موارد كم توجهي دولــت بعد به اين اهداف، نقد و 

مطالبه گري خواهم داشت.

  كاهش ۱۵ درصدي ورودي زندان ها
غالمحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه گفت: در 2سال اخير حدودا 
15درصد كاهش ورودي به زندان داشــتيم، ما رويكرد قضات را اصالح 
كرديم تا اينگونه نباشد كسي را چهارشنبه يا پنجشنبه آخر وقت بياورند 
و 2تا3 روز او را بازداشت كنيم، بعد ضامن و سند را قبول كنيم و اينگونه 
نباشد كسي كه نياز به بازداشت او نيست در بازداشت بماند. او همچنين در 
بخش ديگري از سخنانش درباره بدهكاران بانكي افزود: بانك ها هر از چند 
گاهي ليستي براي ما مي فرستند كه ما نمي دانيم ليست همه بدهكاران 
است يا بخشي از آنها. اقداماتي انجام داديم و بخش زيادي از معوقات بانكي 
وصول شد. اينكه صرفاً به ما يك ليست بدهند كافي نيست، بايد بدهكاران 
با ارقام بيشتر و ميزان وثايق آنها را به ما اعالم كنند. سخنگوي قوه قضاييه 
بيان كرد: مواردي داشتيم كه شبكه بانكي با اكراه به ميدان آمده است و در 

بسياري از موارد با گزارش ضابط پرونده را آغاز كرديم./ ميزان

انتخابات رياست جمهوري و نماينده مجلس گفته 
كه نياز داريم كشور به مدت 10 سال به طوريكدست 
توسط يك جناح اداره شــود. اما اين يك دستي چه 

تأثيراتي بر عملكرد قوه مقننه خواهد داشت؟ 
بهروز نعمتي در پاسخ به اين ســؤال به همشهري 
مي گويد: »يكدست  شدن فضاي اجرايي و تقنيني 
كشــور مي تواند ظرفيت هاي مثبت و بعضا منفي 
داشته باشــد. جناحي كه مخالف موضوعاتي مثل 
برجام و FATF  بود امروز در دولت و مجلس متولي 
امر اســت. قبال ممكن بود به صورت كج دارومريز با 
اين موضوعات برخورد كنند اما امــروز به اجبار به 
شكل شفاف با اين مســائل مواجه خواهند شد. من 
در مجلس دهم گفتم كه روزي غبارها كنار مي رود و 
دوستاني كه امروز مخالف برجام هستند از ميوه هاي 

آن بهره برداري مي كنند.«
 نعمتي اضافــه مي كند: »بحث هــاي ديگري مثل 
تفكيك يا ادغــام وزارتخانه ها پيش تــر با مخالفت 
بعضي از نماينده ها مواجه مي شد اما امروز در شرايط 
يكدست شــدن دولت و مجلس موضعشــان تغيير 
كرده است. اين همگرايي به طور كلي كمك مي كند 
سرعت گيرها و دســت اندازها كنار برود و شايد اين 

اتفاق به حل برخي مسائل كمك كند.« 
با اين همه ايــن نماينده مجلس معتقد اســت كه 
دولت و مجلــس بايــد در ضمن اســتقالل قوا با 
يكديگر تعامل داشته باشــند؛ »ما تجربياتي هم در 
اين زمينه داشــتيم. زماني كه آقــاي احمدي ن  ژاد 
رئيس جمهور، آقاي حدادعــادل رئيس مجلس و 
مرحوم هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه بودند. 
عموما تا حدي اين هماهنگي ها پيش  مي رود و بعد 
دوباره با توجه به جايگاه 2 قــوه و وظايف متفاوت، 
اســتقالل قوا خواه ناخواه پيش مي آيد. در مجلس 
هفتم نيز فضا ابتدا شبيه امروز بود اما به مرور اتفاقاتي 
رخ داد و اختالف نظرها شكل گرفت.« نعمتي تأكيد 
مي كند: »اما به طور كلي بايد گفت كه مجلس و دولت 
هر يك كاروي ژه هاي خود را دارند. ممكن است يك 
مقطعی اين فضاي امروز وجود داشته باشد اما پس 
از مدتي الزامات كار استقالل قوا را به وجود مي آورد. 
البته ممكن است عده اي به سمت دولت غش كنند 
اما كليت ساختار به گونه اي است كه مجلس و دولت 

بايد استقالل خود را حفظ كنند.« 
در چنين شــرايطي بايد در انتظار معرفي كابينه از 
سوي حجت االسالم رئيسي ماند. كابينه اي كه ممكن 
است بخشي از آن را نمايندگان فعلي مجلس تشكيل 
بدهند و حتــي در غيراين صورت نيز دســت كم تا 
مدتي مورد حمايــت همه جانبه نمايندگان خواهد 
بود. بايد ديد كه اين يكدســتي در سطوح قدرت تا 
چه اندازه منجر به تغيير شرايط كشور در حوزه هاي 

اقتصادي و اجتماعي خواهد شد.

 دولت سيزدهم حدودا يك ماه ديگر 
از راه مي رســد. دولتي كه شــايد مجلس

مجلس يازدهم بيــش از هر نهاد 
ديگري انتظار آن را مي كشيد. تاجايي كه بيش از 
200نماينــده مجلــس پيــش از انتخابــات 
رياست جمهوري در نامه اي از سيدابراهيم رئيسي 
خواسته بودند تا در انتخابات1400 شركت كند. 
حتي علي  نيكــزاد، نايب رئيس مجلس يازدهم 
رئيس ستاد رئيسي بوده و 2نماينده ديگر يعني 
عليرضا زاكاني و اميرحسين قاضي زاده هاشمي 
در صحنه انتخابات و بخشي از همفكران آنها در 
بهارســتان نقش فعالي در ســتادهاي آنها ايفا 
كرده انــد. ايــن وضعيــت موجــب شــده تا 
گمانه زني هاي زيادي نيز درباره كوچ بهارستاني ها 
به پاستور مطرح شــود. هرچند ابراهيم رئيسي 
تأكيد كــرده كابينه اي مســتقل و فراجناحي 

تشكيل مي دهد. با اين همه حتي درصورت باقي 
ماندن فعاالن ســتاد هاي انتخاباتي در مجلس، 
درباره همگرايي و همسويي دولت آينده و مجلس 
يك دســت  اصولگراي يازدهم اتفاق نظر وجود 
دارد. همگرايي كه از همين حاال حتي بعضي از 
نماينــدگان مجلــس نســبت به تبعــات آن 

هشدارهايي داده اند.
به نظر مي رسد كه حمايت همه جانبه بسياري از 
نمايندگان مجلس از رئيسي شائبه كم رنگ شدن 
نقش نظارتي مجلس در دولــت بعد را به همراه 
داشته اســت. آن هم درحالي كه از آغاز مجلس 
يازدهــم نماينــدگان و در رأس آنها محمدباقر 
قاليباف، رئيس مجلس بارهــا بر ضرورت توجه 
به نقش نظارتي مجلس تأكيد كرده اند. غالم رضا 
نوري قزلجه، نماينده مجلس يازدهم در همين 
زمينه به ايلنا گفته »اينكــه با عنوان نمايندگي 

همه كارهــا را رها كنيم و برويم بــراي انتخاب 
رئيس جمهور و بعد هم برويم براي تشكيل دولت، 
شايد با  شأن و جايگاه نظارتي مجلس و نمايندگان 
خيلي سازگاري نداشته باشد.« او تأكيد كرده كه 
نمايندگان بايد در حدی به اين مسائل ورود كنند 
كه »بعدا مانع نظارت خودمان نشود.« در سوي 
ديگر اما بهروز نعمتي، نماينده ادوار مجلس در 
گفت وگو با همشــهري مي گويد كه يك دست 
شــدن فضاي اجرايي و تقنيني كشور مي تواند 
موانع و دســت اندازها را براي اداره كشور و حل 

مشكالت از ميان بردارد.

نعمتي: بايد استقالل قوا حفظ شود
يكدست شدن كشور البته موضوعي نيست كه 
نمايندگان مجلس از تأكيد بر آن ابايي داشــته 
باشند. اميرحســين قاضي زاده هاشمي، نامزد 

خطركوچنظارتازبهارستان
 جمعي از نمايندگان معتقدند حمايت هاي همه جانبه و سياسي اكثريت مجلس 

از رئيس جمهور منتخب، استقالل قوه مقننه را تهديد مي كند 

سخنگوي دولت در تشريح روند مذاكرات وين:

شايد مذاكرات به دولت آينده موكول شود
گفت وگوهاي وين براي احياي برجام عمال 

با اختالف 2طرف بر سر موارد مشمول لغو دولت
تحريم ها به چالش رســيده اســت. علي 
ربيعي سخنگوي دولت ديروز در نشست هفتگي خود با 
خبرنگاران درباره سرنوشت مذاكرات احياي برجام گفت: 
از نظر ما تاكنون هر آنچه بايد در مذاكرات مورد گفت وگو 
قرار بگيرد به بحث ميان طرفين گذاشــته شده است. 
ديدگاه ما براي همه طرف ها كامال روشن است و ما بر اين 
ديدگاه ها تأكيد داريم.وزارت خارجه فرانسه هم خواستار 

از سرگيری هرچه سريع تر مذاكرات وين شد.
براســاس اظهارات مقامات كشــورمان، ايران خواهان 
لغو همــه تحريم هايي اســت كــه آمريــكا در دوران 
رياســت جمهوري دونالد ترامپ به بهانه هاي مختلف 
وضع كرده و آمريكا هم از ايران خواسته به تعهداتش در 

چارچوب برجام برگردد.
به گفته ربيعي »درباره رفع تحريم ها در بخش هاي اصلي 
اقتصاد ايران مانند انرژي، مالي، بانكي، بيمه و غيره اتفاق 
نظر وجود دارد. با اين حال اگر در مورد همه موضوعات 
در دستور كار مذاكرات، توافق حاصل نشود عمال توافقي 
شكل نگرفته است و اگر در همه موارد توافق شكل بگيرد 
مي توانيم از يك توافق شــكل گرفته صحبت كنيم.« او 

در عين حال تصريح كرده  كــه »در صورتي كه تا پايان 
دولت آنچه مدنظر ماست، محقق نشود، بنابر تشخيص 
تصميم گيرندگان عالي نظام دولت سيزدهم اين قضيه 
را برعهده خواهد گرفت. همه اينها به سياســت نظام و 
آنچه در مذاكرات پيش مي رود منوط است و اينكه اگر 
نظرات ما تامين شود يك لحظه هم تعلل نخواهد شد اما 
اگر ديدگاه ها تأمين نشود، ادامه مذاكرات به دولت آينده 
موكول خواهد شد.« آنتوني بلينكن ،  وزير خارجه آمريكا 
اخيرا گفته بود: »اگر توسعه برنامه هسته اي ايران ادامه 
يابد و اين كشــور همچنان به چرخش سانتريفيوژهاي 
پيشرفته تر در سطوح باالتر و باالتر ادامه دهد، به نقطه اي 
خواهيم رسيد كه به لحاظ عملي بازگشت به پارامترهاي 

توافق هسته اي اوليه بسيار دشوار خواهد بود.«
حسن روحاني، رئيس جمهور دوم تيرماه در جلسه هيأت 
دولت خطاب به مردم گفت: »دولــت كار بزرگي انجام 
داده اســت و جنگ را به پايان رســانيد، دولت در سايه 
ايثار و فداكاري مردم و رهنمودهاي مقام معظم رهبري، 
آمريكا را پاي ميز مذاكره در وين كشاند و مسائل مهم را 
حل و فصل كرديم و اگر بخواهنــد و اختيارات به آقاي 
عراقچي داده شود، همين امروز مي توانيم تحريم را تمام 
كنيم.« روحاني يك روز بعد در مراسم افتتاح پروژه هاي 

عمراني نيز گفت »اگر برخي از مســائل و تشــريفات و 
اين بوروكراســي كه ما از آن حرف مي زنيم را در دولت، 
قوه قضاييه و پارلمان كنار بگذاريم، تحريم تمام شــده 
بود. درباره تحريــم، كار را دولت انجــام داده و فعال در 

بوروكراسي افتاده است.«  
عباس عراقچي، معاون وزير امور خارجه و مذاكره كننده 
ارشد كشورمان در وين نيز با اشاره به مذاكرات با 4+1، 
گفته است: يك سري مسائل باقي مانده كه مذاكره درباره 
آنها به اندازه كافي صــورت گرفته و زمان تصميم گيري 

كشورها فرا رسيده است.

لغو همه تحريم ها يا تحريم هاي هسته اي؟
قبال يك پاســخ از طرف محمود واعظــي، رئيس دفتر 
رئيس جمهور درباره آنچــه در مذاكرات وين مي گذرد، با 
تكذيب طرف آمريكايي مواجه شده بود. او گفته بود: بر تمام 
مسائل اقتصادي توافق شده كه تحريم ها برداشته شود. 
االن بحثي در رابطه با بانك، بيمه، نفت و كشتيراني نداريم. 
همه اينها توافق شده اســت. حدود يك هزار و 40تحريم 
دوران ترامپ طبق اين توافق برداشته مي شود. در رابطه 
با افراد و دستگاه هاي مربوط به بيت مقام معظم رهبري 
هم توافق شده تحريم برداشته شود. براساس توضيحات 
واعظي »اساس مذاكره ما از سال94 در رابطه با موضوعات 
هســته اي بود. تمام تحريم هاي هســته اي در آن سال 
برداشته شد. چون تيم مذاكره كننده ما اجازه نداشت در 
رابطه با مسئله منطقه، حقوق بشر و تسليحاتي و موشكي 
صحبت كند. لذا تحريم هايي كه در ايــن ارتباط بوده از 
سال94 بوده است. اكنون صحبت مي كنيم كه تحريم هاي 
باقي مانده كدام به برجام و كدام به قبل از ســال94 ربط 
دارد. االن هم ممكن است برخي از تحريم هاي مربوط به 
اشخاص و موضوعات پيش از مذاكرات سال94 باقي بماند؛ 
كه آنها را هم دارند مذاكره مي كنند.« آمريكا پس از اين 
اظهارات ادعاي لغو همه تحريم ها را تكذيب كرد و اعالم 
كرد كه  حاضر است تحريم هايي كه براي بازگشت به برجام 

نياز است را رفع كند .

رئیسيمستقلعملكند

 يكي از مهم ترين نكاتي 
كه درباره تعامل دولت و 
مجلس بايد به آن اشاره 

كرد، بحث نظارت است كه يكي از كارويژه هاي مجلس 
محســوب مي شــود. نظام جمهوري اسالمي ايران 
اصطالحا نيمه رياستي است و پارلمان از ابزارهايي براي 
نظارت بر قوه مجريه برخوردار است. سؤال و استيضاح 
وزرا و رئيس جمهور، تحقيق و تفحص و غيره از مظاهر 
اين نظارت است. البته رئيس جمهور مسئول اجراي 
قانون اساسي است و يك ابزار نظارتي عام بر قواي ديگر 
دارد. اما به نظر مي رسد به طور كلي اين ابزارهاي نظارتي 
هنگامي مؤثر خواهند بود كه تحزب و كثرت گرايي در 
تمامي اركان قانونگذاري و اجرايي يك كشور حاكم 
باشد. موضوع ديگر ضرورت وجود تضارب آراست. 
پلوراليسم سياسي)نظام سياسي تكثرگرا( ظرفيت هاي 
سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه را باال مي برد و 
شكوفا مي كند. اساســا وقتي تضارب آرا نباشد يا به 
تعبير برخي دولت و مجلس همگرا باشند، بخشي از نياز 
جامعه ديده نمي شود. به هر دليلي در انتخابات مجلس 
يازدهم و رياست جمهوري بخشي از جامعه در انتخابات 
مشاركت نكرد و ميزان آراي باطله نيز درخور توجه بوده 
است. در چنين شرايطي هرچند همه گمان مي كنيم 
همگرايي بي سابقه اي ميان دولت و مجلس وجود دارد، 
اما اين اتفاق مي تواند زنگ خطري جدي نيز محسوب 
شود؛ چراكه بخشي از جامعه در مجلس يازدهم نماينده 
خود را نمي بيند و در اغلب تصميم سازي ها يك تفكر 
در مجلس حضور دارد كه طرح هــا را ارائه مي دهد و 
تفكري مشابه نيز در دولت حضور دارد كه وظيفه اجرا و 
ارائه لوايح بر عهده اوست. به طور مثال، بعد از تشكيل 
مجلس يازدهم مي بينيم طرح هايي مطرح مي شود 
كه با نيازهاي واقعي جامعه فاصله دارد. حتي آمارها 
حكايت از اين دارد كه از شروع مجلس يازدهم كه با 
شعار حل مشكالت معيشــتي و اقتصادي بر سركار 
آمد، قيمت خودرو افزايش بيش از ۷۰درصدي داشته 
است. چنين شــرايطي ممكن است يك خطر جدي 
باشد و بخشي از جامعه حس كند در قواي حاكميتي 
نماينده ندارد؛ اتفاقي كــه مي تواند به انفعال   جامعه 
منجر شود كه اين وضعيت بر پيكره اجتماع تأثيرات 
مخربي خواهد داشــت. البته بايد به اين نكته توجه 
كرد كه رئيس جمهور منتخب خود را مستقل مي داند. 
بنابراين اميدوارم كابينه اي كه تشــكيل مي دهد، 
تكثرگرا باشد. افراد از اقوام و اديان مختلف و زنان و 
جوانان متخصص در اين كابينه حضور داشته باشند و 
همگرايي و همسويي صرفا يك گمانه باشد. همانطور 
كه مي گويند رئيس جمهور، رئيس جمهور همه مردم 
ايران است. البته در مورد مجلس شوراي اسالمي كامال 
متفاوت است و نمايندگان كساني هستند كه به آنها رأي 
داده اند و شايد همين موضوع جاي خالي مجلس ديگري 
را براي ما روشن مي كند. اگر نظام حقوقي - سياسي ما، 
نظام دو مجلسي بود، مجلس دوم كه نماد دورانديشي 
مي بود مي توانست كاستي هاي مجلس نمايندگان را در 

چنين شرايطي بپوشاند.

ث
مك

  وزراي اقتصادي روحاني به ديدار رئيسي رفتند
بيژن زنگنه و عليرضا رزم حسيني وزيران نفت و صنعت با حضور در دفتر 
ابراهيم رئيسي با وي ديدار كردند. وزراي نفت و صمت در اين ديدار ها 
كه به صورت جداگانه برگزار شد، گزارشي از اقدامات اين وزارتخانه ها و 
مسائل و چالش هاي مهم حوزه نفت و انرژي ارائه كردند. رئيسي نيز در 
اين ديدار با زنگنه بر اســتفاده همه جانبه از ظرفيت هاي موجود حوزه 
نفت و انرژي در كشور براي بهبود شرايط زندگي مردم تأكيد كرد./ ايرنا 

  شكايت نمايندگان از 2وزير 
عباس مقتدايي، نايب  رئيس كميســيون امنيت ملي و سياست خارجي 
گفت: به علت ترك فعل و ناكارآمدي موجود، شخصا از وزير جهادكشاورزي 
و وزير صمت به كميسيون اصل 90 شكايت كردم و خواستار برگزاري جلسه 
در اسرع وقت شدم. مقتدايي مطرح كرد: همچنين شكايت جمعي از وزير 
جهادكشاورزي و وزير صمت را با همراهي ساير همكاران در قالب اعمال 
ماده234 رقم زديم و اين شكايت به زودي به هيأت رئيسه مجلس ارسال 

مي شود. / فارس 

روي خط خبر

 طيبه سياوشي
نماينده پيشين مجلس 
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رفت  و آمد نسل نو در شهر با وسايل پاك
استفاده از اسكيت، اسكيت بورد و دوچرخه  به عنوان يك مد حمل ونقل در ميان نسل جوان 

بيشتر شده و به خيابان ها راه پيدا كرده است

شورا

 كليات اليحه تعيين تكليف امالك و اموال غيرمنقول 
واگذارشده شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي به تصويب رسيد

اليحه اي براي شفافيت امالك شهرداري
در جلسه ديروز شوراي شهر تهران، كليات اليحه »تعيين تكليف امالك و اموال غيرمنقول واگذار شده 
شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي« تصويب شد. اعضاي شوراي شهر تهران ديروز اين اليحه را بررسي 
و در نهايت با كليات آن موافقت كردند و مقرر شد به درخواست رئيس كميته اقتصادي و تنظيم مقررات 
شورا در نخستين گام 170ملك كه در اختيار نهادهاي اجتماعي و فرهنگي قرار دارند، تعيين تكليف شوند.
همچنين اعضاي پارلمان شهري، اليحه »مجوز فروش و تصويب معامله يك پالك ثبتي به فدراسيون 
فوتبال« و اليحه »اصالح بند يك تبصره 3ماده واحده مصوبه بودجه سال 1400شهرداري تهران و مجوز 
انتشار 35هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسالمي به منظور اجراي طرح هاي حمل ونقل عمومي شهر تهران« 
را تصويب كردند.  در ابتدای جلسه اليحه شــهردار تهران در خصوص »تعيين تكليف امالك و اموال 
غير منقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقيقی و حقوقی« در سيصد و ششمين جلسه علنی شورا 
مورد بررسی قرار گرفت. سيد محمود ميرلوحی در ارائه گزارش خود گفت: شورای پنجم با اولين مصوبه 
خود در شهريور 9۶ به اين موضوع پرداخت و آن زمان عمق و گستره اين داستان چندان مشخص نبود، 
اما هرچه جلوتر رفتيم ديديم فاجعه وسيع تر بوده است. ميرلوحی تصريح كرد: امروز درمورد 2۶22 ملك 
صحبت می كنيم كه بخشی از آن شامل 1050 مورد در اختيار خود شهرداری است و اين درحالی است كه 
هنوز امالك كشف نشده ای ديگری هم  وجود دارند. او ادامه داد: همچنين حدود 1000 ملك عموما بدون 
قرارداد و اجاره به اشخاص حقيقی داده شده است كه بايد پس گرفته شود و جالب است  كسانی كه ملك 
را تحويل گرفته اند، مقاومت می كنند و پس نمی دهند. ميرلوحی با بيان اينكه  170 مورد هم هستند كه 
به بند ۶ ماده 55 نزديك هستند ادامه داد: مابقی  امالك نيز در اختيار سازمان های وابسته به شهرداری 
هستند. رئيس كميته اقتصادی و تنظيم مقررات شورا افزود: ما معتقديم كه اين امالك شهرداری بايد 
سازمان دهی مجدد شوند و از همين روی پيشنهاد می كنيم كه شهرداری قضايا را با گزارش و آمار ساالنه 
قانونمند كند. سپس ميرلوحی به ذكر مواد اليحه پرداخت و گفت: در ماده يك اين اليحه  تاكيد شده است 
كه اين مصوبه  شامل كليه امالك شهرداری می شود. همچنين شهرداری موظف است اطالعات كليه امالك 
خود را در بانك اطالعاتی قرار دهد. از سوی ديگر امالكی كه تا پيش از اين توسط شهرداری به اشخاص 
حقيقی و حقوقی واگذار شده و بر اساس قانون نبوده، تخلف محسوب می شود. او ادامه داد: در ماده4 نيز 
شهرداری موظف است فهرست امالكی كه ملزم به استرداد را تا پايان تير برای اولين بار و سپس 2ماه يكبار 
تحويل شورا دهد. و ماده 5 نيز بر اين تاكيد دارد كه شهرداری موظف است كليه اقدامات خود را در هر سه 
ماه يكبار به اطالع شورا برساند.ميرلوحی گفت: در ماده ۶ اين اليحه نيز شهرداری تهران موظف است كه تا 
پايان تيرماه گزارشی از امالك خود را به شورا ارائه كرده و ريزدرآمدهای خود از اين امالك به صورت ساليانه 
در پايان هر سال مالی ارائه كند. همچنين ماده 7  شهرداری را مجاز  می داند امالك را در اختيار مساجد و 
امكنه مذهبی و بهداشتی و خيريه و... قرار دهد. در ادامه، سيد حسن رسولی نظر كميسيون برنامه و بودجه 
را بازتاب داد و گفت: به مردم قول داديم كه در اجرای اصل شفافيت و انظباط شهری از حقوق آنان دفاع 

كنيم. وی اظها كرد: 274 ملك در اين اليحه با رای همكاران تعيين تكليف می شود. 
همچنين بند ۶ ماده 55 می گويد شهرداری می تواند حق بهره برداری از امالك خود را به اشخاص حقيقی 
و حقوقی واگذار كند مشروط بر اينكه در حوزه وظايف شهرداری باشند. اما 127 ملك خارج از محدوده 
اين ماده است. رسولی گفت:همچنين 28 ملك در اختيار قوه قضاييه، 51 ملك در اختيار نيروی انتظامی، 
7 ملك در اختيار سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 21 ملك در اختيار سازمان تبليغات اسالمی، 18 ملك 
در اختيار آموزش و پرورش، 15 ملك كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان است. ضمن اينكه 39 ملك 
برای مساحد و 30 ملك برای هيئات مذهبی و 70 ملك در اختيار سازمان های مردم نهاد است. اما ساير 
امالكی كه در اختيار غير است، تصرف عدوانی قلمداد شده و ليست آنان در سامانه شفافيت منتشر می شود. 
بهاره آروين هم در ادامه اظهار كرد: پيش از دوره پنجم شورای شهر تهران تعداد زيادی از امالك شهرداری 
بدون مجوز و به صورت غيرقانونی واگذار شده اند و ما بايد به اين تخلفات رسيدگی می كرديم و امالك 
شهر را بازپس می گرفتيم. تا آنجا كه توان داشتيم در اين زمينه پيگيری كرده و واگذاری های غيرقانونی 
را بازپس گرفتيم. اكنون در اين اليحه می خواهيم به حدود 170 ملك مجوز واگذاری دهيم. اين در حالی 
است كه متاسفانه در اين اليحه قاعده ای برای واگذاری اين امالك نداريم. وی ضمن طرح اين سوال كه 
اين اقدام در ماه آخر چه دستاوردی برای شورا، شهرداری و شهروندان دارد، تاكيد كرد: واگذاری امالك به 
ساير نهادها بايد در تعامل موثر با آنها و معطوف به نفع شهر و شهروندان اتفاق بيفتد.  در ادامه جلسه، معاون 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری گفت: اين اليحه در مجموع يك تعيين تكليف است كه تعدادی تبصره 
دارد. محمدرضا جوادی يگانه افزود: شورا و شهرداری تالش كردند كه اين امالك را تعيين تكليف كنند و 
بخشی از اين امالك را پس بگيرند. بنابراين  در مجموع می خواهيم برای 1۶0 قطعه ملك مصوبه بگيريم 
و تكليفشان را روشن كنيم. در ادامه كليات اليحه به رای گذاشته شد و با 17 رای موافق به تصويب رسيد.

فروش ملك به فدراسيون فوتبال 
اعضاي شوراي شهر تهران ديروز بررسي يك فوريت اليحه »مجوز فروش و تصويب معامله يك پالك ثبتي 
به فدراسيون فوتبال« را هم در دستور كار داشتند كه گزارش آن توسط زهرا نژادبهرام ارائه شد و او گفت كه 
اين ملك با پيشنهاد 25درصد نقد و مابقي اقساط 5ساله به فدراسيون فوتبال واگذار مي شود. واكنش اعضا 
به اين اليحه متفاوت بود و برخي مخالف و بعضي هم به عنوان موافق اظهارنظر كردند كه درنهايت محسن 
هاشمي رفسنجاني گفت: »هم اكنون شهرداري تهران 2ورزشگاه در اختيار 2باشگاه بزرگ پايتخت قرار 
داده است و حتي هزينه تعمير و نگهداري آنها را هم شهرداري مي پردازد. فدراسيون فوتبال اين روزها 
به دليل ماجراي مارك ويلموتس دچار بحران مالي شده و از سوي ديگر هم ساختماني كه در اختيار داشتند 
متعلق به بنياد شهيد بوده است؛ بنابراين ساختماني كه در منطقه 11قرار دارد، مورد توجه فدارسيون قرار 
گرفته و شهرداري تهران هم براي حمايت، خواستار واگذاري آن است.« يك فوريت اين اليحه تصويب شد.

انتشار 3500ميليارد تومان اوراق مشاركت
با موافقت اعضاي پارلمان شهري با يك فوريت اليحه »اصالح بند يك تبصره 3ماده واحده مصوبه بودجه 
سال 1400شهرداري تهران و مجوز انتشــار 35 هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسالمي به منظور اجراي 
طرح هاي حمل ونقل عمومي شهر تهران« 3هزار و 500ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر مي شود. 
مديرعامل شركت مترو در جريان ارائه گزارش اين اليحه گفت: »سال 1400شورا مجوز انتشار 3هزار 
ميليارد تومان اوراق مشاركت را داد كه 2هزار و 300ميليارد تومان براي توسعه خطوط مترو و 700ميليارد 
تومان هم براي توسعه اتوبوسراني پيش بيني شده است. اكنون حدود 41رام قطار نسل اولي در شركت مترو 

وجود دارد كه بايد اورهال شود و براي اين كار 500ميليارد تومان اعتبار نياز است.«

انتقال شورا 14مرداد يا 12شهريور؟
زمان انتقال شوراي شهر پنجم به منتخبان شــوراي ششم اين روزها به موضوع 
چالش برانگيزي تبديل شده اســت. براساس قانون اوليه شــوراها زمان انتقال 
12شهريور ماه مشخص شده كه در دوره هاي گذشته همين منوال هم اجرا شده 
است. همواره انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي شهر و روستا همزمان برگزار 
مي شود و 14مرداد دولت و 12شهريور هم شوراها منتقل مي شوند. از اين رو اصالح 
قانون شوراها سال 9۶در مجلس مطرح و 14مرداد زمان انتقال شوراها تعيين شد 
كه در دوره پنجم فرصت اجراي اين قانون نبود و امسال به گفته مهدي جمالي نژاد، 
رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي وزارت كشور، شوراي شهر و روستاي 
ششم از 14مرداد شروع به كار مي كنند و براي انتخاب شهردار هم يك ماه فرصت 
دارند. محسن هاشمي رفسنجاني رئيس پارلمان شهري در گفت وگو با همشهري 
اين موضوع را تأييد كرد و گفت كه 13مرداد روز پايان فعاليت شوراي پنجم است 
اما مهدي چمران، منتخب شوراي ششم شروع فعاليت اين دوره را 12شهريور ماه 
اعالم كرده و در آخرين اظهارنظر گفت كه براســاس قانون عمل خواهند كرد و 

فعاليت شوراي ششم 12شهريور ماه شروع مي شود.

 مركز طب كار شهرداري
امروز افتتاح مي شود

امروز مركز جامع تخصصي طب كار شهرداري تهران به بهره برداري مي رسد. 
به گزارش همشهري، اين مركز، نخستين مجتمع تخصصي طب كار شهرداري خبر

تهران به حساب مي آيد كه در منطقه4 پايتخت واقع شده است. در ساختمان 
۶ طبقه اي كه براي اين مركز درنظر گرفته شــده، سيســتم خدمات باليني در منزل و يك 
آزمايشــگاه بزرگ و جامع تشــخيص مواد غذايي پيش بيني شــده كه در آن هم نيازهاي 
سيستم هاي داخلي شهرداري مانند اتوبوسراني و مترو پاسخ داده مي شود و هم خدمات را به 
ساير سازمان هاي بيرون از شهرداري عرضه مي كند تا درآمدي پايدار براي مجموعه شهرداري 
ايجاد كند. مديرعامل شركت شهر سالم شهرداري تهران در رابطه با اين مركز گفت: »در اين 
مركز جامع تخصصي طب كار شهرداري تهران، ظرفيت جديدي براي ارائه خدمات به كاركنان 
به صورت ويژه فراهم شده است. تجهيزات اين مجموعه بيش از 20ميليارد تومان ارزش دارد. 
در آزمايشگاه جامع تشخيص موادغذايي نيز بحث تشخيص ميكروبي و شيميايي مواد غذايي 

در اماكن، بوستان ها و ساير اماكن مربوط به شهرداري تهران به صورت مداوم انجام مي شود و 
اين خدمات نيز قابل عرضه و فروش به ساير نهادهاست. همچنين پزشك خانواده نيز در اين 
مجموعه مستقر مي شود تا خدمات خود را در اين حوزه ارائه كند. البته در 2سال اخير خدماتي 
به صورت نرم افزاري در اين زمينه ارائه شــده اســت.« مركز جامع تخصصي طب روبه روي 
ساختمان شهرداري منطقه4 واقع شده است. پيش از اين البته يك مركز پايش سالمت در 
ساختمان نواب درنظر گرفته شده بود كه پايش سالمت كاركنان شهرداري تهران در آن انجام 
مي شد، اما اين ساختمان با برخورداري از مجوزهاي طب كار، نخستين مركز جامع تخصصي 

طب كار در شهرداري تهران است.

منطقه1۹ صاحب بيمارستان تخصصي دولتي مي شود
طرح اجرايي پروژه احداث بيمارستان دولتي در منطقه19 نيز كه در شوراي شهر مصوب شده 
است، وارد فاز اجرايي شد. بر اين اساس دانشگاه علوم پزشكي تهران با همكاري شهرداري، 
پروژه ساخت اين بيمارستان را آغاز كرد. در همين راستا زميني از سوي شهرداري به ساخت اين 
بيمارستان اختصاص داده شده تا يكي از مهم ترين مطالبات ضروري و چندين ساله شهروندان 
اين منطقه برآورده شود. به گفته علي توكلي، شهردار منطقه19 همزمان با مصوبه شورا براي 

ساخت اين بيمارستان دولتي، موافقت دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز اخذ شده است. 

15- 10ســال قبل در زمين هاي 
اســكيت پارك  هاي نوســاز، يك گزارش

»نسل« متولد شــدند. حاال بزرگ 
شده اند و مي خواهند به خيابان ها بيايند. آنها را در 
متــرو و اتوبوس مي بينيم. كفش هاي اســكيت، 
اسكوتر يا دوچرخه هاي كوچك را مثل وسيله ای 
شــخصي به همراه دارند و از آن به عنوان وسيله 
حمل ونقل در تمام شهر اســتفاده مي كنند. در 
خيابان ها چند نفري دور هم جمع مي شــوند و از 
سرازيري ها پايين مي آيند يا دور مي چرخند و مانور 
مي دهند. حاال در عصر هاي تابستان دومين سال 
كرونايي، وقتي داغي آفتاب كمي كمتر مي شود، 
نسل جوان اسكيت باز و دوچرخه سوار در پياده رو ها 
و روي آســفالت خيابان ها به حركت در مي آيند. 
كفش اسكيت براي آنها يك وسيله رفت وآمد در 

شهر است.
نســل قبلي شهرنشــين ما، دوچرخه سواري و 
پياده روي را كنار گذاشت و سراغ ماشين سواري 
رفت. اما نوجوان هاي ايــن دوره و زمانه به تحرك 
و جنب و جوش عالقه  دارنــد و آن را نه فقط براي 
زمين هاي ورزشــي بلكه براي همــه خيابان ها و 
پياده رو ها و براي همه سطح شهر مي خواهند. شايد 
آنها نسلي باشند كه سراغ دوچرخه سواري بروند، 
شهر را از »ماشين ها« پس بگيرند و كمي از هجوم 

خودرو هاي تك سرنشين كم كنند.

پارك وي تا پارك دانشجو
اسكيت باز ها و اسكوترسوارها هرچند وقت يك بار 
با هم قــرار مي گذارند و جايي جمع مي شــوند. 
طي چند ســال گذشــته خيابان وليعصر از پل 

پارك وي به عنوان مسير ترددشان مشهور شده 
اســت. از پل راه مي افتند و تا جايي كه بشود در 
خط ويژه اتوبوس هــاي بي آرتي خيابان وليعصر 
پايين مي روند. خط ويژه خطرناك اســت ولي از 
بقيه خيابان خلوت تر و صاف تر اســت و مي شود 
مسافتي را مستقيم طي كرد. دوچرخه سوار ها و 
آنهايي كه اسكيت الين )كفش اسكيت( دارند از 
پياده رو مي گذرند. چرخ هاي آنها روي سنگفرش 
پياده رو خيلي بهتر از اســكيت  حركت مي كند. 
اســكيت بورد ها بايد روي آسفالت حركت كنند 
زيرا نياز به سطح كامال صاف دارند و يك فاصله 
يا پستي و بلندي، تعادل اســكيت بورد را به هم 
مي زند. شايد تصور شــود كه خيلي از آنها تنها 
براي تفريح سراغ اسكيت و اسكوتر رفته اند؛ اما 
حواس شــان خيلي جمع تر از اين است كه فقط 
تفريح هدف  شــان باشد. نشــان به آن نشان كه 
روزهاي جهاني اسكيت، اسكوتر، دوچرخه، بدون 
خودرو و حمل ونقل پاك كه در سراسر دنيا براي 
تشويق شهروندان به استفاده از وسايل نقليه پاك، 
برنامه هايي برگزار مي شود، آنها هم در تهران براي 
تردد با چنين وسايل نويني برنامه ريزي مي كنند. 
البته كه از اين كار لذت مي برند اما كارشــان به 
شكلي نمادين هم حتي مي تواند الگويي باشد كه 
در شهري مثل پايتخت ايران، مي توان از دوچرخه 
و اسكوتر براي تردد بهره  برد؛ صدالبته با رعايت 
اصول خــاص مربوطه و ايمني كافــي. بنابراين 
كافي است تا شرايط مهيا شود تا نسل هاي بعدي 
بتوانند يك تير و دو نشان بزنند و بيش از پيش با 
چنين وسايلي كه از يك سو كاهش آلودگي هوا و 
ترافيك و از سوي ديگر افزايش سطح سالمت را در 
پي دارد، در شهرهاي كشور تردد كنند. فراموش 
نكنيم كه اگر دير بجنبيم، آن وقت مشكالتمان 
براي داشتن زيرســاخت هاي الزم براي استفاده 

از وسايل حمل ونقل پاك، بيشــتر مي شود؛ در 
حالي  كه ديگر شهرهاي پيشرفته دنيا، اينگونه 
وسايل به ويژه از نوع برقي شان را روزبه روز توسعه 

مي دهند.

فرصت داشتن هواي پاك در خيابان هاي شادي 
31خــرداد امســال، همزمــان بــا روز جهاني 
اسكيت،بچه ها قرار گذاشتند از پارك وي حركت 
كنند. براي چند دقيقه، جمعيت در خط ويژه آنقدر 
زياد شد كه اتوبوس ها توقف كردند. اسكيت سوارها 
از همه جاي شــهر زيــر پل جمع شــده بودند؛ 
از شمال و جنوب شــهر و همه محله ها؛ با سن و 
ســال و تيپ و لباس هاي مختلف؛  هيجان زده و 
آرام. ســروصدا مي كردند و عكس سلفي و فيلم 
مي گرفتند. بيشترشان همديگر را مي شناختند. 
از شــهر هاي اطراف تهران و كرج هم آمده  بودند. 
مي گفتند 50نفر هســتند كه در پارك باغ فاتح 
كرج تمريــن مي كردند ولي وقتي قرار شــده راه 
بيفتند و بيايند تهران، دو واگن مترو خط 5 را پر 
كردند. ميالد از ده سالگي اســكيت بورد تمرين 
مي كرده و االن 25ساله است. با امير و حسين آمده 
بود. مي گفتند در كرج به دنبال جايي هستند كه 
مناسب اسكيت كردن باشد ولي كم پيش مي آيد 
كه جاي مناسب و وسيعي پيدا كنند. در سامانه هاي 
شهرداري هم اين پيام ها را نوشته اند كه جايي براي 
اسكيت بازي كردن مي  خواهيم، در احداث مسير 

دوچرخه سواري ما را هم ببينند.
از پل پارك وي با كفش اســكيت، اســكيت بورد 
و دوچرخه همــه راه افتادنــد و از همه جالب تر 
چند نفري كه هيچ وســيله اي نداشــتند و سوار 
دوچرخه هاي اشتراكي نارنجي رنگ كنار خيابان 
شدند و دنبال جمعيت رفتند. برنامه ثابت اين است 
كه تا هرجا بتوانند پايين بروند اما معموال مشكلي 
پيش مي آيد و بچه ها در ميانه راه پراكنده مي شوند 
و كمتر به مقصد نهايي در پارك دانشجو مي رسند. 
اگر شهر فقط يك ساعت به اين بچه ها فرصت بدهد 
تا همايش بزرگ خود را برگزار كنند، هم آنها راضي 
مي مانند و هم خيابان ها براي مدتي كوتاه، شادي 
كميابي را تجربه خواهد كرد. با وجود همه اينها، 
بچه ها نااميد نيستند؛ چراكه با برنامه هاي شهرداري 
براي تشويق به استفاده از دوچرخه و پويش هايي 
مانند سه شنبه هاي بدون خودرو، توسعه و به هم 
متصل كــردن مســير هاي دوچرخه ســواري و 
راه اندازي دوچرخه هاي اشــتراكي، مي شــود به 
آينده اميدوار بود. اكنون در ميدانگاه هاي تازه ساز 
شــهر بچه هاي كوچك در حال بازي با اسكيت  و 
اسكوتر هستند. طرح اسكوتر هاي برقي اشتراكي 
هم به عنوان يك مد حمل ونقل در حال آزمايش 
است. تا مدتي ديگر تنوع وسيله هاي حمل ونقل كه 
بدون بنزين حركت مي كنند، افزايش پيدا مي كند. 

از طرف ديگر تالش شهرداري براي توسعه مترو و به 
كاربردن اتوبوس هاي برقي ادامه دارد كه همه اينها 

مي تواند از آلودگي هواي پايتخت كم كند.

جاي خالي اسكيت در قوانين راهنمايي و رانندگي
اسكيت باز هاي يك محله همديگر را مي شناسند. 
نوعي بچه  محل كه به خاطر عالقه مشترك دورهم 
جمع شده اند. مي شود از يكي ســراغ ديگري را 
گرفت. عكس و فيلم مي گيرند و توي شبكه هاي 
اجتماعي به اشتراك مي گذارند. قديمي و تازه  وارد 
دارند ولي رئيــس و ليدر ندارند. خودشــان دور 
هم تصميم مي گيرند كه كجا جمع شــوند. آمار 
دقيقي از اسكيت بورد سوار ها وجود ندارد. بعضي 
از آنها همزمان به رشته هاي ديگر مانند اسكيت 
و دوچرخه سواري هم مي پردازند و شايد پاركور يا 
هر رشته ديگري كه پرانرژي باشد و بتوان آن را در 
كوچه و خيابان و پارك اجرا كرد. سخن از 2هزار 
اسكيت باز اســت. ۶00نفر در تهران، 400نفر در 
كرج و حومه تهران و هزار نفر ديگر در قم، اصفهان، 
بوشهر و شهر هاي ديگر. قيمت يك اسكيت بورد 
بين 3تا 5ميليون تومان است و از نوجواني مي توان 
به تمرين با آن پرداخت. كساني كه حدود يك دهه 
با اين وسيله تمرين كرده باشند به مهارت كافي 
براي اجراي حركات پيچيده بدون آسيب ديدن، 
خواهند  رسيد. زمين اســكيت پارك آب و آتش 
درست كنار بزرگراه همت قرار دارد. پياده بايد از 
پل ابريشم به سمت ســاختمان گنبد مينا رفت 
اما خودرو ها از سمت جنوب به اين زمين ورزشي 
دسترسي دارند. امكانات زمين بيشتر است و يك 
نيمكره توخالي دارد كه به ســمت شرق باز شده 
و باال رفتن و چرخيــدن درون آن براي تازه كار ها 
سخت است. اينجا هم نوجوان ها با 3وسيله اصلي 
اسكيت الين، اسكيت بورد و دوچرخه بي ام ايكس 
مشغول تمرين هستند. آرمان حكمت كه در اين 
زمين كار آموزش اسكيت انجام مي دهد، مي گويد: 
»االن خيلي ها هستند كه با كفش اسكيت از خانه 
بيرون مي آيند و هر مسافتي را به راحتي در شهر 
طي مي كنند. البته گاهي در ســربااليي ها پشت 
خودرو  ها را مي گيرند كه خطرناك و حادثه آفرين 
است. در قوانين رانندگي ايران، اسكيت به رسميت 

شناخته نمي شــود و اگر حادثه اي اتفاق بيفتد 
مسئوليت آن متوجه اسكيت باز است. در سرازيري 
هم بايد مهارت كافي داشت.« اين در حالي است 
كه در برخي كشور ها مانند كانادا و سوئد اسكيت  
به عنوان يك مــد حمل ونقل رســمي در كنار 
دوچرخه و خودرو مســير مخصــوص و قوانين 

مخصوص خود را دارد. 

تمرين در بوستان ها 
بوستان نهج البالغه بين شهرك غرب و پونك در 
منطقه 2 اســت. اين پارك 12سال قبل در محل 
روددره فرحزاد ساخته شد و اطراف بستر رودخانه 
را آنقدر باريك كرد كه االن مســير كوچكي براي 
عبور جريان ضعيف آب باقي مانده اســت و يك 
بارندگي ناگهاني مي تواند سيل به راه بيندازد. اما 
در اين تابســتان داغ، موضوع اصلي سيل نيست 
بلكه نوجوان هايي هســتند كه براي اســكيت و 
دوچرخه سواري از سمت پونك به طرف اين پارك 
روانه هســتند. ورودي خودرو ها در انتهاي غربي 
خيابان هميالست. كمي جلوتر و وقتي از چند پله 
به سمت شمال باال مي رويد، زمين اسكيت ديده 
مي شود. روي صندلي هاي جايگاه، پدر و مادر ها 
نشسته اند و بچه هاي كم سن و سالشان را تماشا 
مي كنند كه سعي دارند تعادل خود را روي صفحه 
اسكيت بورد حفظ كنند. زمين بزرگ است و هر 
گوشه گروهي از اســكيت باز هاي نوجوان دور هم 
جمع شده اند. آرمان يزداني، مربي اسكيت است 
و از كرج بــه اينجا آمــده. او مي گويد: »وضعيت 
زمين هاي اسكيت در تهران بد نيست اما در كرج 
كمبود زمين مناسب براي اسكيت داريم؛ با وجود 
اين تعداد اســكيت باز ها خيلي زياد است و عالقه 
زيادي به اين رشته دارند.« اسكيت را مي توان از 
پنج سالگي شــروع كرد و در 12جلسه آموزشي 
يك ماهه به مهارت مورد نظر براي هدايت اين وسيله 
رسيد. يزداني تأكيد مي كند تنها كسي مي تواند در 
اين رشته ورزشي پيشرفت كند كه از حاشيه دوري 
كرده و فقط به مهارت ورزشي توجه داشته باشد. 
اسكيت پارك هاي ليو در بوستان مهرگان، بوستان 
واليت و بوســتان قائم يافت آباد هم محل تمرين 

اسكيت باز هاي جوان است. 
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   اسكيت پارك ها
زمين هاي اسكيت سه چهاردهه سابقه دارند و قديمي ها مي گويند در پارك ملت و مجموعه ورزشي انقالب 
هم اسكيت سواري مي كردند. در اين ميان، شهرداري سعي مي كند در ميدانگاه هاي جديدي مثل اميركبير 
و پاتوق هاي محله اي، جايي براي اسكيت و اسكوتر اختصاص دهد تا عالقه مندان بيشتري به خواسته خود 
برسند. پروژه ساخت زمين حرفه اي اسكيت بوستان ملت نيز كليد خورده است و زمين اسكيت بوستان الهام 
در منطقه 5 توسعه خواهد يافت. اسكيت بورد شاخه هاي متعددي دارد و چيزي كه در خيابان ها و فضاي عمومي 
ديده مي شود بيشتر سبك »استريت« است و مثل همه ورزش هاي »خياباني« ديگر مورد قضاوت مردم قرار 
مي گيرد. مخصوصا كه از مدتي قبل انحصار اين رشته از دست پسر ها خارج شد و االن نسبت اسكيت سوار هاي 
دختر و پسر تقريبا مساوي شده است. از سال۹5 اين رشــته ورزشي بيشتر مورد توجه قرار گرفت و همين 
هم ورود استعداد هاي جوان را بيشتر كرد اما چيزي كه در يكي دو ســال گذشته به چشم مي خورد خروج 
اسكيت باز ها از زمين و ورود آنها به خيابان هاست؛ فرهنگي كه در خيلي از كشور هاي جهان رايج است. همراه 
آنها دوچرخه هاي بي ام ايكس هم ديده مي شود. اين دوچرخه ها با ابعاد كوچك و جاي پا روي محور چرخ عقب 
شناخته مي شوند. دوچرخه هاي »تريال« هم هستند كه اصال زين ندارند و بدنه آنها خيلي كشيده است؛ انگار 
به سمت جلو خيز برداشته اند. كوچك بودن بدنه اين دوچرخه ها باعث مي شود كه بتوان آنها را درون اتوبوس  
هم جاي داد. بعضي اوقات ورود دوچرخه هاي كوچك به واگن هاي مترو هم آزاد است. براي اسكيت هم كه 
خوشبختانه تا حاال هيچ محدوديتي تعيين نشده است. زمين هاي اسكيت كه 10سال پيش ساخته شدند، 
حاال اسكيت سوار ها را به خيابان ها فرستاد ه اند. حال، برنامه  تشويق شهروندان به دوچرخه سواري در مدت 
چندسال موفق شد بر آمار استفاده از اين وسيله بيفزايد. تغييرات فرهنگ عمومي در حال سرعت گرفتن 

است كه به همراه خود باعث دگرگوني هايي در حمل ونقل عمومي شهر مي شود.
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مشخصات فني معامالت
براساس اطالعيه بورس كاالي ايران، قراردادهاي آتي واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق پشتوانه طال در نخســتين روز معامالتي بدون حد نوسان قيمت، از 
ساعت 10:۳0 با يك دوره پيش گشايش نيم ساعته در ساعت 10صبح آغاز خواهد 
شد.قيمت پايه قرارداد آتي، همان قيمت كشف شده در حراج تك قيمتي خواهد 
بود كه مبناي حد نوسان قيمت روزانه براي ادامه معامالت در حراج پيوسته قرار 
خواهد گرفت. درصورت انجام نشدن معامله در حراج تك قيمتي، قرارداد آتي 
متوقف و دوباره همين فرايند، روز كاري بعد تكرار خواهد شد. دارايي پايه اين 
قراردادها، واحدهاي ســرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طالي 
لوتوس اعالم شــده و اندازه هر قرارداد نيز هزار واحد است. حد نوسان قيمت 
روزانه اين قراردادها حداكثر مثبت و منفي ۵درصد با توجه به قيمت تســويه 
روزانه روز قبل و حداكثر حجم هر سفارش ۲۵قرارداد خواهد بود. درخصوص 
ســقف مجاز موقعيت هاي تعهدي باز و معامالت نيز بايد گفت كه سقف مجاز 
موقعيت هاي تعهدي باز مشتريان براي اشخاص حقيقي و حقوقي ۲00موقعيت 
در هر نماد معامالتي و براي بازارگردانان 400موقعيت در هر نماد معامالتي و قابل 
افزايش تا 10درصد موقعيت هاي تعهدي باز در آن نماد در بازار است. از سوي ديگر 
تعداد موقعيت هاي باز كل بازار در هر نماد معامالتي حداكثر معادل يك هزارم 
سقف واحدهاي معامالتي قابل صدور صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طالي 

لوتوس )طال( اعالم شده است.

ث
مك

   ماجراي كليراستريم چه بود؟
ايران در فاصله سال هاي 78تا 86اقدام به سرمايه گذاري در بورس آلمان از طريق شركت كليراستريم 
مستقر در كشور لوكزامبورگ مي كند. وقتي بعدها مقامات آمريكايي در تالش براي توقيف دارايي هاي 
بانك مركزي نزد اين شــركت برمي آيند، اعتراض هاي منتقدان از دولت باال مي گيرد كه چرا اين 
سرمايه گذاري صورت گرفته و يا اينكه قبل از توقيف آنها جابه جا نشده است. بانك مركزي در واكنش 
پاسخ مي دهد كه مديريت بهينه ذخاير ارزي نيازمند دانش گسترده و روزآمد مالي، دور انديشي و 
پيش بيني واقع بينانه تحوالت آينده، حزم و تدبير برآمده از تجربه و در عين حال، شجاعت و جسارت 
الزم براي اقدام سريع و متناسب است. به اين ترتيب اين نهاد از تصميم براي سرمايه گذاري دفاع 
مي كند اما اذعان مي كند كه متأسفانه در دوره قبل )دولت محمود احمدي نژاد( در برخي سطوح، 
تحريم هاي بين المللي دست كم گرفته شدند و اثر سوء آنها آنطور كه بايد مدنظر قرار نگرفت و امكان 
واكنش به موقع سلب شد و فرصت محدود موجود در آن زمان به درستي مورد استفاده قرار نگرفت. 
حتي درخصوص اوراق يادشده نيز براساس مستندات و سوابق موجود، پس از ايجاد مشكل، جلسات 
متعددي در دوره قبل در رياست جمهوري و شوراي عالي امنيت ملي برگزار شده و پيشنهادهايي 
براي حل مشكل در جلسات مختلف و نيز در قالب مكاتبات به مقامات ذيصالح وقت ارائه شده كه به 

داليل مختلف، عملياتي نشده است.

يادداشت

لزوم انتخاب يك تيم منسجم و همدل 
در حوزه اقتصاد

فصل تقسيم پست ها و سمت هاي دولتي است و سياسيون نزديك به 
دولت رقابت تنگاتنگي براي كسب كرسي هاي وزارت و مديريت هاي 
دولتي آغاز كرده اند. در غياب احــزاب قدرتمند و مردمي، گروه هاي 
سياسي در آستانه انتخابات شكل مي گيرند و ستاد انتخاباتي نامزدها 
را تشــكيل مي دهند. رئيس جمهور جديد هم براساس ميزان قدرت 
البي هر گروهي ناچار است سهمي به آنها بپردازد. در اين ميان آنچه 
كمتر به آن توجه مي شود شايســتگي ها و توانايي افراد است. گويي 
غنايم جنگي قرار است در ميان مبارزان تقســيم شود. دراين ميان 
بخش اقتصاد از همه مظلوم تر است. وزارتخانه ها و مناصب اقتصادي 
به واسطه منافعي كه قهرا ايجاد مي كنند پرطرفدارترين ها هستند و 
بنابراين بين گروه هاي مختلف تقســيم مي شوند. اين موضوع سبب 
شده در دوره هاي قبلي گاهي شاهد مديراني با طرز فكرهاي متناقض و 
متضاد در تيم دولت باشيم. مثال در يكي از دولت ها وزير اقتصاد گرايش 
چپ و سوسياليستي داشت و رئيس بانك مركزي كامال ليبرال بود و 
قابل پيش بيني است كار كردن اين دو نفر در يك تيم چه مشكالتي 
خواهد داشــت. به عبارتي رئيس جمهور نمي تواند يك تيم همفكر و 
منسجم اقتصادي داشته باشــد چراكه ساير گروه هايي كه سهمي از 
اين كيك نداشــته اند گاليه مند و معترض مي شوند و احتماال در كار 
دولت سنگ اندازي خواهند كرد. اين شيوه زمامداري ملوك الطوايفي 
در كشورهاي داراي بافت عشيره اي و طايفه اي حاكم است اما در كشور 
ما كه از آن ساختار عبور كرده هم به نوع ديگري بازتوليد شده است و 
شبه احزاب و گروه هاي سياسي جاي طوايف و عشيره ها را گرفته اند. 
بزرگ ترين لطمه اين سبك مديريت كشور نبود انسجام و كار تيمي 
در مديريت كشور است كه خصوصا در بخش اقتصاد موجب تعارض ها 
و گاهي تداخل فعاليت ها مي شود. اميدواريم رئيس جمهور منتخب 
اشتباه روساي جمهور قبلي را تكرار نكند و براساس نياز كشور و لياقت 
مديران دست به انتصاب وزرا و ساير اعضاي دولت بزند و خصوصا در 
بخش اقتصاد با به كارگيري يك تيم منسجم و همدل بتواند در حل 

مشكالت كشور و  گذار از اين دوران خطير توفيق يابد.

اوراق صرفه جويي انرژي منتشر مي شود
در جلسه شــوراي عالي انرژي به رياســت معاون اول  انرژی
رئيس جمهور، آيين نامه اجرايي ايجــاد بازار خريد و 
فروش گواهي بهينه ســازي  مصرف انرژي در بورس، 
به تصويب رســيد. مصوبه اوراق صرفه جويي انرژي كه نوعي گواهي 
مبتني بر حق مصرف انرژي و مشابه اوراق حق آلودگي است در بازار 

سرمايه منتشر مي شود.
به گزارش همشــهري، روز گذشته در نشست شــوراي عالي انرژي 
آيين نامه جديدي به تصويب رسيد كه درصورت اجراي آن از طريق 
بازار سرمايه مي تواند مقدمه اي براي بهينه سازي  مصرف انرژي باشد. 
مطابق اين طرح بازار خريد و فروش گواهي بهينه سازي  مصرف انرژي 
شكل خواهد گرفت و در بازار معامالت ثانويه اوراق گواهي صرفه جويي 
انرژي در بورس انرژي مبادله خواهد شد. گواهي صرفه جويي انرژي 
يك اوراق محاسباتي است كه نشان مي دهد مقدار مشخصي انرژي 
در زمان و مكاني مشخص صرفه جويي شــده و به عنوان يك كاالي 
قابل معامله شناسايي مي شود. اين اوراق يك كاالي قابل مبادله است 
كه حق مصرف انرژي را در قالب يك كاال شناســايي مي كند و بعد از 
آن شرايطي را فراهم مي كند كه اين دارايي مطابق با قوانين در قالب 
اوراق مورد مبادله قرار گيرد. در واقع گواهي صرفه جويي انرژي اوراق 
بهاداري است كه نشان دهنده حق مالكيت بر مقدار مشخصي از ميزان 
انرژي صرفه جويي شده از يك حامل انرژي در يك دوره زماني مشخص 
است. اين گواهي به شركت هايي تعلق مي گيردكه پروژه هايي را براي 
كاهش مصرف انرژي اجرا مي كنند و براساس ميزان انرژي صرفه جويي 
شده، مي توانند طبق اين گواهي در بورس معامالت خود را پس از طي  
فرايندهاي مربوطه انجام دهند. صدورگواهي صرفه جويي انرژي در 
قبال پرداخت قيمت انرژي صرفه جويي شــده براساس تعرفه انرژي 
محل صرفه جويي انرژي انجام خواهد شد و مشابه اوراق حق آلودگي 
اســت كه اكنون در بورس هاي پيشــرفته دنيا مورد دادوستد قرار 
مي گيرد. ديروز در جلسه شــوراي عالي انرژي به رياست معاون اول 
رئيس جمهور آيين نامه بازار خريد و فروش گواهي بهينه سازي  مصرف 
انرژي در بورس تصويب شــد. قرار است با ســازو كارهاي مشخصي 
معامالت آن در بورس انرژي آغاز شــود.قرار اســت اين گواهي ها از 
سوي شركت ملي گاز و توانير صادر شود و بعد از آن قابليت معامله را 
در بورس انرژي پيدا كند. در واقع گواهينامه هاي صرفه جويي صادره 
توسط شركت ملي گاز و توانير طبق دستورالعملي كه ديروز تصويب 
شد از اين پس نشان دهنده حق مالكيت بر مقدار مشخصي از مقدار 
انرژي صرفه جويي شده است. برآورد مي شود انتشار اين اوراق منجر به 

بهينه سازي  مصرف انرژي و كاهش آلودگي هاي محيط زيستي شود.

نگاه ها در روزهاي پاياني دولت  كالن
حســن روحاني به مذاكرات 
ويــن و البتــه پايتخــت 
كشورهاي حاضر در گفت وگوهاي پيچيده 
بر ســر احياي برجام دوخته شده است. از 
سوي ديگر چشم ها و گوش ها، معطوف به 
اتفاقات ماه هاي آينده در خيابان پاســتور 
تهران خواهد بود كه ســرانجام روشن شود 
سيد ابراهيم رئيسي، رئيس جمهور منتخب 
چه استراتژي را به اجرا خواهد گذاشت و چه 
افرادي با چه تفكر و رويكردي، سياست هاي 
اقتصادي و سياست خارجي او را نمايندگي 
خواهند كــرد. او چه بگويد و چــه نگويد، 
اميدوار اســت تا قبل از جابه جايي قدرت، 
پرونده هسته اي ايران بسته شود، تحريم ها 
برداشته و دالرها آزاد شود. اما برداشته شدن 
تحريم ها چقدر بــراي دولتي كه خيلي هم 
نفتش آن را در تنگناهاي اقتصادي ايران زياد 
نمي داند، اهميت دارد؟ افزون بر اين، انتظار 
آن است كه پرونده 2اليحه اي در ارتباط با 
خارج شــدن ايران از ليست سياه مالي دنيا 
موســوم به FATF هم در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام بسته شود؛ زيرا خارج نشدن 
از ليست سياه، راه براي نقل و انتقال مالي و 

پولي را سخت، پرهزينه و پيچيده مي سازد.
تازه ترين شــاهد از آنچه تحريم هــا و قرار 
گرفتن در ليست سياه FATF به بار آورده، از 
زبان يك مقام ارشد بانك مركزي بيان شده 
كه مي گويد: پول هاي ايران در دادگاه هاي 
اروپايي آزاد شــده اما هم به دليل تحريم ها 
و هــم به دليل اجــرا نشــدن توصيه هاي 
FATF نمي توانيــم اين پول هــا را جابه جا 
كنيم. به گزارش همشهري، هم خنثي كردن 
تحريم ها پرهزينه بود و هــم دور زدن آنها 
خسارت بار و اين واقعيتي است روشن، روي 
ميز رئيس جمهور آينده كه راه را براي فساد 
ناشــي از دور زدن تحريم ها و ايجاد رانت و 
هزينه به بهانه خنثي سازي تحريم ها ببندد 
و مسير همكاري هاي پولي و بانكي ايران با 

بانك هاي دنيا را هموار و شفاف سازد.

پيروزي حقوقي
اين گزارش مي افزايــد: ادعاهاي آمريكا در 
دادگاه هاي بين المللــي عليه بانك مركزي 
ايران رد شده و حاال ايران پيروز بزرگ جنگ 
حقوقي چند ساله است اما مشكل اينجاست 
كه يك مقام ارشد فاش مي گويد: »هم اكنون 
اين وجوه )دارايي هاي ارزي بانك مركزي( 
آزاد شده و در توقيف نيســتند، اما به دليل 
 FATF تحريم ها و اجرا نشدن توصيه هاي
و به تبع آن نداشتن روابط كارگزاري بانكي، 
اين مبالغ فعــاًل قابليت انتقال بــه ايران را 
ندارند«. اين روايت معــاون حقوقي بانك 
مركزي اســت از پيروزي حقوقي ايران در 
يك كارزار سخت و نفسگير در دادگاه هاي 
اروپايي و البته چشــم انتظار طوالني براي 

رفع حصر مالي و بانكي.
به گزارش همشهري، طي سال هاي گذشته 
آمريكا دســت كم 2بار تالش كرد تا بخشي 
از دارايي هــاي بانك مركــزي را به ميزان 
9.4 ميليارد دالر، توقيــف و تصاحب كند. 
 در يك پرونده موســوم به پيترســون كه

بنا به اتهام مطرح شده در دادگاه هاي آمريكا 
دست داشتن دولت ايران در حادثه انفجار 
مقر تفنگداران آمريكايي در بيروت در سال 
1983ميالدي بود. نتيجه اينكه در ســال 
2012ميالدي براساس يك قانون مصوب 
در آمريكا، يك دادگاه در اين كشــور حكم 
مي كند كه 1.8ميليارد دالر از دارايي هاي 
بانك مركــزي نزد شــركت خدمات مالي 
»كليراستريم« كه دفتر مركزي اش در كشور 

لوكزامبورگ قرار دارد و يكي از شركت هاي 
زيرمجموعه بورس آلمان به حساب مي آيد، 
توقيف و مصادره شــود. اما ايــن پايان كار 
آمريكايي ها نبود و چند ســال بعد اين بار 
به اتهام دست داشتن دولت و بانك مركزي 
ايران در حادثه 11سپتامبر، يك دادگاه در 
لوكزامبــورگ و دادگاه ديگري در ايتاليا به 
نفع ورثه قربانيان آن حادثــه و عليه ايران 
رأي صادر و دستور توقيف 7.6ميليارد دالر از 

دارايي هاي بانك مركزي را صادر مي كنند.
ايران اما اين اتهام هــا را نمي پذيرد و بانك 
مركزي هم كار خود را براي پيگيري حقوقي 

پرونده ها ادامه مي دهد. 
روايت 8ســال نبرد حقوقي سنگين دولت 
حســن روحاني و بانك مركــزي در دوره 
رياست ولي اهلل ســيف و عبدالناصر همتي 
حاال شيرين اســت اما طعم اين شيريني را 
مردم ايران فعال نمي توانند بچشــند؛ زيرا 
اين دالرها اين بار به دليــل تحريم ها و قرار 
داشتن ايران در ليست سياه مالي دنيا قابل 
انتقال نيســت. آنچه يك مقام ارشد بانك 
مركزي روز گذشته اعالم كرد تنها بخشي 
از ناگفته هاي پشت صحنه تحريم ها و جنگ 
اقتصادي و حقوقي ايران در 8سال گذشته 
است و تجربه اي براي دولت آينده كه مسير 

خود را انتخاب كند.

پشت صحنه جنگ حقوقي
اميرحسين طيبي فرد، معاون حقوقي و امور 
مجلس بانك مركزي ديروز در گفت وگويي 
رسمي روايتي متفاوت از پشت صحنه جنگ 
حقوقي ايــران در دادگاه هاي اروپايي براي 
رسيدگي به اتهام هاي آمريكا عليه ايران را 
بيان و با اشاره به پرونده توقيف دارايي هاي 
بانك مركزي در شركت كليراستريم تأكيد 
كرد: به موازات صدور دستور توقيف دارايي 
ايران در لوكزامبورگ، ورثه قربانيان حادثه 
11ســپتامبر در ســال 2018، با مراجعه 
به دادگاه ايتاليا و اســتناد بــه رأي دادگاه 
آمريكايي، موفق شــدند دســتور توقيف 
دارايي هاي بانك مركزي به مبلغ 6ميليارد 
دالر را تحصيل كنند. او مي گويد: براساس 
رأي اوليه اي كه دادگاه هاي آمريكايي صادر 
كرده بودند، قضات دادگاه ايتاليا هم دستور 
توقيف اوليه اموال بانك مركزي را مي دهند 
تا جايي كه ايران متهم به نقض حقوق بشر و 
حقوق بين الملل و بانك مركزي هم متهم به 

تامين مالي تروريسم مي شود.
نكته بسيار مهم در گفته هاي طيبي فرد اين 
است كه براي رفع اتهام از ايران، به گذشته 
رجوع شده و آنچه در دولت محمد خاتمي، 
رئيس جمهور اســبق ايران، رخ داده مورد 
استناد قرار مي گيرد. او مي گويد: تمام اسناد 
و مدارك مرتبط با انزجار و محكوميت حادثه 
11سپتامبر از زبان مقامات حكومتي ايران، 
همچون فرمايش هاي مقام معظم رهبري 
و گفته هــاي رئيس جمهــوري وقت ايران 
در اين خصوص و همچنيــن تمام مقررات 
و دســتورالعمل هاي مبارزه با پولشويي و 
تامين مالي تروريسم را كه پيش از تصويب 
قانون مبارزه با پولشويي، در شوراي پول و 
اعتبار بانك مركزي تصويب و به بانك ها ابالغ 
شده بود، گردآوري و سپس ترجمه رسمي 
كرديم. افزون بر اين مدارك مرتبط با حادثه 
شهادت ديپلمات هاي كنسولگري ايران در 
شهر مزارشريف و پيگيري هاي محمدجواد 
ظريف، نماينده وقت ايران در سازمان ملل، 
بــراي محكوم كردن القاعــده و طالبان كه 
به صورت مستند موجود بود نيز گردآوري 
شد و در اختيار دادگاه هاي لوكزامبورگ و 

ايتاليا قرار گرفت.

طيبي فرد توضيح مي دهد؛ در زمان حادثه 
11ســپتامبر 2001، از طرف سازمان ملل 
براي تمام كشورها نامه اي ارسال شده بود 
كه تقاضا مي كرد تمــام اموال و دارايي هاي 
القاعده و طالبان توقيف شــده و نتيجه به 
سازمان ملل ارائه شود و بانك مركزي نيز در 
آن زمان مفاد نامه را به صورت بخشنامه اي 
به شــبكه بانكي ابالغ مي كند كــه از اين 
اسناد و مدارك به نفع ايران در دادگاه هاي 
اروپايي استفاده مي شــود. از ديگر اسنادي 
كه ايران به آن اســتناد مي كند، پيشنهاد 
سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهوري وقت 
ايران به عنوان نامگذاري سال 2001به عنوان 
ســال گفت وگوي تمدن ها در مقابل ايده 
برخورد تمدن هاست كه به تصويب سازمان 
ملل مي رسد و بر همين اساس، تالش براي 
خنثي سازي پروژه ايران هراسي و تأثير آن 
بر پرونده هاي حقوقي عليه كشــور صورت 

مي گيرد.

ماجراي شهادت نامه ها
گام ديگر در جنگ حقوقي ايران و آمريكا، 
گرفتن شهادت نامه از همه قديمي ها و افراد 
مطلع اســت و جمع كردن مقررات تا ثابث 
شود كه بانك مركزي مستقل از دولت است 
و اموال آن بايد در امان بماند. اسناد و مدارك 
براي وكالي بانك مركزي در لوكزامبورگ 
و ايتاليا ارسال مي شود و همزمان تالش ها 
در جبهه ديگری براي پيــروزي در جنگ 
روايت ها و رسانه ها شكل مي گيرد. حساسيت 
باالي پرونده ها عليه دارايي هاي مردم ايران 
نزد بانك مركزي باعث مي شــود تا روساي 
كل بانك مركزي در دولت حسن روحاني، 
آن را در اولويت هاي خود قرار دهند تا اينكه 
دادگاه ايتاليايي با درخواست بانك مركزي 
براي تجديد وقت رسيدگي موافقت مي كند. 
به گفته معاون حقوقي بانك مركزي، جريان 
رسيدگي دادگاه ايتاليايي كه به اتهام دست 
داشتن ايران در حادثه 11سپتامبر رسيدگي 
مي كرد، در دوران رياست ولي اهلل سيف به 
نفع ايران تغيير مي كند. پرونــده ديگر اما 

در دادگاه لوكزامبورگ همچنان باز مانده و 
سيف رفته و همتي آمده است.

تدبير حقوقي اين اســت كــه بين وكالي 
طرف بانك مركزي در ايتاليا، لوكزامبورگ 
و فرانسه هماهنگي شكل مي گيرد تا دنبال 
يك راهي براي ايجاد وحدت رويه باشند و 
تالش آمريكايي ها براي توقيف اموال ايران 
در فرانســه بدون نتيجه بماند. طيبي فرد 
مي گويد: اين تالش ها بسيار موفقيت آميز 
بوده؛ زيرا در دادگاه ايتاليا، دســتور توقيف 
اوليه اموال ايران لغو شــد و حتي اعتراض 
آمريكايي هــا هم جواب نــداد و در مرحله 
تجديدنظر نيز رأي به نفــع بانك مركزي 
صادر و با توجه به استقالل بانك مركزي و 
مصونيت اموال آن، از اموال بانك، رفع توقيف 
شــد.  البته آمريكايي ها در ســال 2019با 
تصويب قانوني، شركت كلير استريم را مكلف 
كردند تا دارايي هاي بانك مركزي ايران را به 
آمريكا منتقل كند كه دادگاه لوكزامبورگ 
در پي شكايت ايران، مانع اين كار مي شود. 
به گفته طيبي فرد، اكنون نه تنها توقيف اموال 
بانك مركزي ايران در اروپا لغو شــده، بلكه 
مي توان گفت رويه اي قضايي در اروپا شكل 
گرفته كه مانع از تكرار اين موضوع مي شود.

سرانجام 6ميليارد دالر چه شد؟
معاون حقوقي بانك مركزي درباره سرنوشت 
6ميليارد دالر ايران در بانك مركزي ايتاليا 
مي گويــد: در زمان صدور دســتور توقيف 
اموال به مبلغ 6ميليارد دالر در ايتاليا، چنين 
مبلغي در حساب هاي بانك مركزي در ايتاليا 
وجود نداشــت ولي تأييد هميــن رأي در 
دادگاه هاي باالتر مي توانست منجر به اخراج 
بانك مركزي از فعاليت هاي پولي در اروپا و 
عدم امكان برقراري روابط كارگزاري بانكي در 
آن قاره باشد كه بسيار زيانبار و خطرناك بود. 
او مي گويد: هم اكنون اين وجوه آزاد شــده 
و در توقيف نيســتند، اما به دليل تحريم ها 
و اجرانشــدن توصيه هاي FATF و به تبع، 
نداشتن روابط كارگزاري بانكي، اين مبالغ 

فعاًل قابليت انتقال به كشور را ندارند.

FATF 6 ميليارد دالر آزادشده در حبس
در پشت صحنه جنگ اقتصادي و حقوقي ايران و آمريكا چه گذشت؟  آغاز معامالت آتي طال 

به سبك جديد در بورس كاال
معامالت قراردادهاي آتي واحدهاي سرمايه گذاري صندوق 
پشتوانه طال از روز شنبه 12تير در بورس كاال آغاز مي شود 

بعد از 3 سال وقفه از روز شنبه معامالت آتي طال اما اين بار به سبك و سياق  بورسكاال
جديدي در بورس كاال آغاز مي شود. قرار است اين بار، اين نوع معامالت روي 

يونيت هاي صندوق هاي سرمايه گذاري مبتني بر طال انجام شود.
به گزارش همشهري، 3 سال پيش وقتي معامالت آتي سكه طال متوقف شد، خأل بزرگی 
در بازار سرمايه شكل گرفت؛ زيرا بسياري از سرمايه گذاران و سهامداران حرفه اي بورس 
از بازيگران اصلي بازار معامالت آتي ســكه بودند و ارزش معامالت در آن زمان به 70هزار 

ميليارد تومان رسيده بود كه باالترين ميزان معامالت در ميان همه بازار ها بود.
 با اين حال، بازار معامالت آتي ســكه با مخالفت بانك مركزي و به بهانه اينكه انجام اين 
معامالت منجر به رشد قيمت سكه در بازار آزاد شده متوقف شد. اگرچه بعد از آن قيمت هر 
سكه در بازار آزاد بيش از دو برابر افزايش يافت و اين ادعاي بانك مركزي كه معامالت آتي 
سكه، عامل رشد قيمت نقدي سكه در بازار بوده است به طور كامل رد شد اما باز هم مجوز 
آغاز دوباره اين معامالت صادر نشد. حال قرار است دوباره معامالت آتي سكه اين بار به سبك 

و سياق جديد تري آغاز شود كه با روش قبلي كامال متفاوت است.

آغاز معامالت آتي سكه
آنطور كه عليرضا ناصرپور، معــاون بورس كاالي ايران اعالم كرده، قرار اســت معامالت 
قراردادهاي آتي واحدهاي ســرمايه گذاري صندوق طال از شنبه 12تير به طور رسمي در 
بورس كاال آغاز شود. طبق ضوابط اعالم شده، سرمايه گذاران مي توانند يونيت يا واحد هاي 
صندوق هاي سرمايه گذاري مبتني بر طال را در قالب قرارداد هاي آتي دادوستد كنند. اين 
صندوق ها منابع مالي خود را صرف خريد گواهي ســپرده طال كرده اند. به عبارت ديگر؛ 
معامالت آتي ســكه اين بار به صورت مستقيم و مبتني بر ســكه نقدي انجام نمي شود و 
سرمايه گذاران يونيت هاي صندوق هايي را دادوستد مي كنند كه بر گواهي سپرده مبتني 
اســت. به گفته ناصر پور، با راه اندازي قراردادهاي آتي واحدهاي سرمايه گذاري صندوق 
سرمايه گذاري پشــتوانه طال، بورس كاال امكان تحويل واحدهاي صندوق سرمايه گذاري 
پشتوانه طال در سررســيد را با قيمت از قبل مشخص شده بين خريدار و فروشنده فراهم 
مي كند؛ همچنين خريدار و فروشنده مانند ساير قراردادهاي آتي با توديع وجه تضمين و 
نه كل ارزش قرارداد با قيمت هاي پيشنهادي خود وارد معامله شده و مبادالت قراردادهاي 

آتي را انجام مي دهند.
ناصرپور افزود: توديع وجه تضمين كه نســبت كمي از ارزش قرارداد است، به جاي كل 
ارزش قرارداد موجب افزايش نقدشوندگي قراردادها و كارآمد شدن كاركرد پوشش ريسك 
قراردادهاي آتي مي شود. از طرف ديگر معامالت اهرمي مطلوب، ذائقه بسياري از فعاالن 
بازارهاي مالي نيز هست و خريدار و فروشنده در قراردادهاي آتي، الزامي به حفظ موقعيت 
خريد يا فروش خود تا سررسيد قرارداد ندارند و مي توانند با اخذ موقعيت معكوس از بازار 

خارج شوند.

بازگشت معامله گران حرفه اي 
مدير واحد مشتقه كارگزاري آگاه گفت: ايجاد بازار قرارداد آتي واحدهاي صندوق هاي طال، 
جان تازه اي به بازار معامالت آتي مي دهد و فعاالن قديمي بازار معامالت آتي را به بورس كاال 
باز مي گرداند. ايمان آدينه زاده گفت: پيش بيني ها اين است كه بازار معامالت آتي واحدهاي 
صندوق هاي طال با استقبال خوبي همراه باشد و در كنار معامالت آتي نقره و تقويت معامالت 
آن در طول چند ماه اخير به همراه ساير دارايي هاي موجود در بازار، نقدينگي و شرايط بازار تا 
حد زيادي رو به افزايش باشد. او افزود: راه اندازي معامالت آتي واحدهاي صندوق طال، سبب 
مي شود تا برخي سرمايه گذاران كه نظاره گر معامالت بودند، به دليل جذابيت طال دوباره 
وارد بازار شده و معامالت خود را مجددا آغاز كنند.آدينه زاده با بيان اينكه تجربه سال هاي 
گذشته نشان مي دهد عواملي كه بر جذابيت معامالت آتي تأثير مي گذارد اندازه قراردادها، 
ارزش آنها، وجه تضمين درنظر گرفته شده و دوره سررسيد است، تأكيد كرد: وجه تضمين 
درنظر گرفته شده روي تمايل بازار روي انجام معامالت تأثيرگذار است و درصورت باال بودن، 
سبب عدم  تمايل ورود سرمايه گذاران كوچك مي شود. لذا بهتر است در تنظيم دستورالعمل 

اين معامالت موارد فوق مدنظر قرار گيرد.

بازار مسكن در دوره ركود و اصالح بازارها، همچنان  مسكن
متورم است و رشد نسبی قيمت را تجربه می كند؛ 
اما جالب اينجاســت كه تحوالت اين بازار از نگاه 
مركز آمار و بانك مركزی متفاوت است و لزوماً حركات بازار در 

گزارش های اين دو مرجع همسو نيست.
به گزارش همشــهری، باوجوداينكه دو مرجع رســمی انتشار 
اطالعات مربوط به معامالت بازار مسكن با فاصله حدود يك ماهه 
گزارش های خود را منتشــر می كنند، بازهم تفاوت در تحليل 
و برآورد اين دو مرجع به قدری اســت كه پی بردن به واقعيت را 
مشكل می كند. به عنوان مثال، بانك مركزی در گزارش مربوط به 

تحوالت بازار مسكن شهر تهران در ارديبهشت1400، از كاهش 
1.8درصدی قيمت نسبت به ماه قبل خبر داده بود؛ اما در گزارش 
مركز آمار ايران كه ديروز منتشر شد، افزايش 3درصدی قيمت 

مسكن در تهران به ثبت رسيده است.

رونق يا ركود؟
گزارش های ميدانی از بازار مســكن شــهر تهران، حاكی از اين 
اســت كه اين بازار ازنظر وضعيت معامالت در ركود شديدی به 
سر می برد و در حالت عادی، خريدوفروش واحدهای مسكونی 
تقريباً متوقف شده است. البته با توجه به اينكه بيش از 10هزار 

واحد صنفی مشاور امالك دارای مجوز در شهر تهران فعال است و 
در شرايط فعلی كل معامالت خريدوفروش مسكن در شهر تهران 
به زحمت از 3هزار معامله فراتر می رود، در بهترين حالت در هرماه 
از هر3بنگاه ملكی فقط يك بنگاه قادر اســت يك معامله ملكی 
ثبت كند و به همين واســطه، اظهارنظر مشاوران امالك مبنی 
بر ركود سنگين بازار در گزارش ميدانی، گزاره اشتباه و بی راهی 
نيســت. بااين وجود، فضای كلی بازار در آمار مراجع رسمی نيز 
بيش از اينكه بيانگر روانی معامالت و رونق خريدوفروش باشد، از 
ركود شديد و افت محسوس معامالت حكايت دارد و فقط از منظر 
قيمت كشف شده در معامالت اختالف نظرهايی ديده می شود 
كه بخشی از آن می تواند ناشی از تفاوت شيوه آمارگيری باشد؛ 
اما بخشی نيز متهم به منعكس نكردن واقعيت ها و به اصطالح، 
دست كاری در آمار است كه البته مقياس و معياری برای اثبات آن 

وجود ندارد و نمی تواند فراتر از يك فرضيه مطرح شود.

اختالف 4/8 درصدی قيمت
 حدود يك ماه پيش كه بانك مركزی جمهوری اسالمی، گزارش 
تحوالت مسكن شهر تهران در ارديبهشت را منتشر كرد، از تداوم 
افت قيمت در اين بازار و كاهش 1.8درصدی قيمت در معامالت 
ارديبهشت1400 خبر داد. حاال اما، مركز آمار ايران در گزارشی 
كه ديروز برای معامالت ارديبهشت ماه بازار مسكن شهر تهران 
منتشر كرده، نه تنها بر افت 1.8درصدی قيمت كه بانك مركزی 

ادعا می كند، خط كشيده، بلكه افزايش 3درصدی قيمت را نيز به 
ماجرا افزوده است. البته مركز آمار در سری جديد گزارش های 
مسكن، از روش هدانيك )Hedonic( استفاده می كند كه در آن 
اثرات متقابل ميان كيفيت محيطی و مسكن عرضه شده در بازار 
نيز مدنظر قرار می گيرد درحالی كه گزارش بانك مركزی، با اتكا به 
اطالعات خام سامانه امالك و مستغالت و پس از حذف اطالعات 
مشكوك و به شيوه ميانگين وزنی تهيه و منتشر می شود. مزيت 
گزارش بانك مركزی در اين اســت كه در كنار قيمت، نمايی از 
تعداد معامالت بازار نيز به دست می دهد درحالی كه مركز آمار 
فقط بر قيمت مســكن متمركز اســت و تالش دارد بر اساس 
شاخص های تطبيق پذير، تغييرات واقعی قيمت مسكن را ارائه 
دهد. به هرحال، نتيجه اين دو شيوه متفاوت، اختالف 4.8درصدی 
ميانگين قيمت اعالمی از ســوی دو مرجع است كه هركدام از 
جهاتی درست است؛ اما از نگاه جامعه و بازار، مشخص نيست كه 

كدام يك بايد مالك قضاوت قرار گيرد.

۲ روايت رسمی اما متفاوت از بازار مسكن
مركز آمار ايران در حالی از افزايش 3 درصدی قيمت مسكن تهران در ارديبهشت ماه خبر می دهد كه گزارش بانك مركزی از كاهش 1/8درصدی قيمت در اين ماه حكايت داشت

محمد حسني سعدي
كارشناس اقتصاد اجتماعي

   روايت مركز آمار از بازار مسکن ارديبهشت
محاسبات و بررسی های مركز آمار ايران به روش هدانيك، حاكی از اين است كه در ارديبهشت1400، عدد شاخص قيمت امالک مسكونی شهر 
تهران بر اساس ماه پايه فروردين1۳٩۵ به 711.6 واحد رسيده كه نسبت به ماه قبل ۳درصد افزايش نشان می دهد. با توجه به اينكه در گزارش 
فروردين ماه، ميزان رشد قيمت مسكن فقط 0.1 درصد اعالم شده بود، می توان گفت تورم مسكن در ارديبهشت1400 بالغ بر ۲.٩درصدی بيش از 
تورم ماه قبل از آن بوده است. همچنين بر اساس محاسبات مركز آمار ايران، نرخ تورم نقطه ای مسكن شهر تهران در ارديبهشت امسال، نسبت به 
فروردين ماه به عدد 71.8درصد رسيده كه در مقايسه با همين اطالع در فروردين )8۲.6 درصد( بالغ بر 10.8درصدی كاهش دارد. به عبارت ديگر، 
درصد تغيير قيمت مسكن در ارديبهشت امسال نسبت به ارديبهشت سال قبل، 10.8درصدی كمتر از تغيير قيمت در فروردين امسال نسبت به 
فروردين سال قبل است. البته در گزارش بانك مركزی از تحوالت بازار مسكن شهر تهران در ارديبهشت، به دنبال كاهش 1.8درصدی تورم بازار 
مسكن در اين ماه، تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه سال قبل نيز 6٩.7درصد اعالم شده كه ۲.1درصد كمتر از برآورد مركز آمار ايران است.
به گزارش همشهری، با توجه به شرايط اقتصاد ايران، كاهش تورم نقطه به نقطه، يكی از نشانه های فروكش كردن تنش تورمی در بازار مسكن 
محسوب می شود كه در صورت تداوم وضعيت موجود اقتصاد، می تواند در ماه های آتی نيز تا زمان رسيدن به ثبات، ادامه پيدا كند. نكته آخر 
اينكه، با استناد به محاسبات مركز آمار ايران در گزارش مسكن شهر تهران در ارديبهشت1400، نرخ تورم ساالنه امالک مسكوني شهر تهران 

در 1۲ماهه منتهی به ارديبهشت امسال معادل 1.84درصد بوده كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل ۲.6واحد درصد افزايش نشان می دهد.
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بيدادلنتترمزهايبيكيفيت
رئيس اتحاديه تعميركاران خودرو با اشاره به رواج اســتفاده از لنت هاي ترمز بي كيفيت و ارزان قيمت در خودروهاي سواري، 
كار، باري و حتي مسافري و تحميل زيان هاي جاني و مالي هنگفت ناشي از آن به مردم گفت: استفاده از لنت در خودروها داراي 
استانداردهاي خاص است؛ به طور مثال در لنت استاندارد بايد در 100كيلومتر سرعت فاصله ترمز زدن تا توقف خودرو 5متر باشد. 
نيك آيين افزود: اما متأسفانه به دليل گراني لنت ترمز هاي اصلي و افت شديد كيفيت مواداوليه مورد استفاده در ساخت لنت 
ترمز هاي ارزان قيمت داخلي شاهد هستيم كه مسافت توقف خودرو با استفاده از لنت هاي غيراستاندارد با سرعت 100كيلومتر 
بر ساعت از 5به 10متر افزايش يافته و همين امر براي رشد آمار تصادفات جاده اي در ناوگان حمل ونقل سواري، باري و مسافري 
كشور و خسارات جاني و مالي ناشي از آن كافي است. او با بيان اينكه شرايط وقتي حادتر مي شود كه سهم ساير قطعات يدكي 
بي كيفيت مانند الستيك و... را در اين حوادث به لنت هاي بي كيفيت اضافه كنيم، گفت: حتي توليد كنندگان اين لنت هاي ترمز 
غيراستاندارد نيز از كيفيت مواداوليه مورد استفاده براي توليد لنت گاليه داشته و اعالم مي كنند كه به دليل گراني مواداوليه ناچار 
به توليد لنت ارزان قيمت با كيفيت پايين هستند و خريداران نيز به دليل كاهش قدرت خريد و كمبود و گراني لنت ترمز هاي اصلي، 
از خريد و استفاده از اين گونه لنت هاي بي كيفيت استقبال مي كنند. همزمان محمود عسگري، دبير انجمن صنايع لنت ترمز و كالچ 
نيز با اشاره به سهم لنت هاي بي كيفيت در سوانح جاده اي اخير اعالم كرد، يكي از مشكالت اتوبوس هايي كه با مشكل ترمز مواجه 
مي شوند، استفاده از لنت هاي ترمز قاچاق و زيرزميني است و در 2حادثه اخير واژگوني اتوبوس نيز بايد بررسي شود كه دقيقا 

علت بروز نقص فني در سيستم ترمز اين خودروها چه بوده است. 

سخنان مقامات ایران و 
آمریکا درباره تاخير در 
امضای توافق هسته ای 
یا تامين حقوق و منافع 
طرفين لحــن متفاوتی 
با آنچه یک مــاه پيش 
اعالم می شد دارد و این 
 تغيير لحن منجر به بروز

تردیدهایــی در بــاره 
احتمال دســتيابی به 
یک توافق در مذاکرات 
هســته ای در وین شده 
و دیروز نخستين بازتاب 
این تغيير لحن در بازار 

ارز نمایان شد

به دنبال طوالني شدن مذاکرات  دالر
هسته اي در وین و تغيير لحن 
طرفين درباره سرانجام برجام، 
قيمت هر دالر آمریکا از روز دوشــنبه شيب 
صعودي به  خود گرفت و دیروز بعد از 3 ماه از 

مرز 25هزار تومان عبور کرد.
به گزارش همشــهري، هرچند در طول 2 ماه 
گذشته به دليل اظهارنظر مقامات ارشد دولت، 
اميدواري هــاي زیادي براي احيــاي برجام 
به وجود آمده است اما ظرف چند روز گذشته با 
تغيير لحن طرفين درباره احياي دوباره برجام، 
فعاالن بازار ارز دچار تردید شده اند و این تردید 

به رشد قيمت دالر منجر شد.
روز گذشته آنتوني بلينکن، وزیر امور خارجه 
آمریکا تأکيد کرد: برخي اختالفات اساسي در 

مذاکرات وین هنوز باقي است.
 اندکي بعــد از ایــن اظهارات علــي ربيعي، 
سخنگوي دولت نيز با بيان اینکه براي به نتيجه 
رســيدن مذاکرات از حقوق خود صرف نظر 
نمي کنيم، گفــت: درباره رفــع تحریم ها در 
بخش هاي اصلي اقتصاد ایــران مانند انرژي، 
مالي، بانکي، بيمه و غيره اتفاق نظر وجود دارد. 
با این حــال اگر در مورد همــه موضوعات در 
دستور کار مذاکرات، توافق حاصل نشود، عماًل 
توافقي شکل نگرفته و اگر در همه موارد توافق 
شکل بگيرد مي توانيم از یک توافق شکل گرفته 

صحبت کنيم. او افزود: 
اینکه نظرات ما تامين 
شــود یک لحظــه هم 
تعلل نخواهد شــد اما 
اگر دیدگاه هــا تأمين 
نشــود، ادامه مذاکرات 
به دولت آینده موکول 
خواهد شــد. به موازات 
ســخنان ربيعي، سعيد 
خطيب زاده سخنگوي 
وزارت امور خارجه هم 
گفت: دربــاره توافق با 
آژانس بين المللي انرژي 
اتمي و چگونگي ادامه 
یا توقف همکاري با آن 
هنــوز تصميم گيــري 

نشده است.
سخنان مقامات ایران و 
آمریکا درباره تأخير در 
امضاي توافق هسته اي 
یا تامين حقوق و منافع 
طرفين لحــن متفاوتي 
با آنچه یک مــاه پيش 
اعالم مي شد دارد و این 
تغيير لحن منجر به بروز 

تردید هایي درباره احتمال دســتيابي به یک 
توافق در مذاکرات هســته اي در وین شده و 
ظرف دیروز نخستين بازتاب این تغيير لحن در 

بازار ارز نمایان شد.

رشد قيمت دالر
همزمان با تغيير لحن مقامات ایران و آمریکا 
درباره احياي برجــام قيمت هر دالر آمریکا از 
روز دوشنبه شروع به رشد کرد و در نخستين 
گام صبح روز دوشنبه با 400تومان افزایش به 
24هزارو450 تومان رسيد. در معامالت روز 
دوشنبه حتي معامالت فردایي و پشت خطي 
از این مرز هم فراتر رفت و این ســيگنال را به 
بازار داد که قيمت ارز در روز سه شنبه با رشد 
بيشتري مواجه خواهد شد. در روز سه شنبه هم 
قيمت هر دالر آمریکا با دست کم 700تومان 
رشــد به 25هزارو150 تومــان و به باالترین 
قيمت در 3 ماه گذشته رســيد. آخرین بار در 
فروردین ماه امسال قيمت هر دالر آمریکا در 

این محدوده در نوسان بود.
برخي خبر هاي حاکي از آن است که به دنبال 
افزایــش قيمــت ارز اجــاره کارت ملي هم 
براي خرید ارز دولتــي افزایش یافته و برخي 
درصددند با اجاره کارت ملــي دیگران از ارز 
سهميه اي اســتفاده کنند. شــواهد ميداني 

نشــان مي دهد نرخ کرایــه کارت ملي براي 
دالر ســهميه اي، با افزایــش 30درصدي،  از 
300به400هــزار تومــان رســيده اســت. 
کرایه کارت ملــي در بازار بــراي خرید دالر 
 سهميه اي دارنده کارت ملي استفاده مي شود.

 هــر کارت ملــي مي توانــد 2هزار یــورو یا 
2200دالر در سال با نرخ صرافي خرید کند.

هنوز مشخص نيست روند صعودي قيمت ارز 
تا کجا ادامه خواهد داشــت اما برخي فعاالن 
بازار اعتقاد دارند بين ایران و آمریکا اختالفات 
زیادي وجود دارد و به راحتي توافق اساسي بين 
آنها صورت نخواهد گرفت به گفته آنها به دليل 
همين اختالفات محدوده 23هزارو800 تومان 
یک محدوده حمایت پرقدرت براي قيمت دالر 
محسوب مي شــود و این محدوده به راحتي از 
دســت نخواهد رفت. بررســي هاي تکنيکي 
نشان مي دهد چنانچه مذاکرات هسته اي در 
وین با شکست مواجه شود قيمت ارز به سرعت 
رشد خواهد کرد و این احتمال که قيمت هر 
دالر آمریکا از نظر تکنيکي تا محدوده 40هزار 

تومان هم صعود کند وجود دارد.
محمد الهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات 
ایران پيش از ایــن درباره اینکــه اگر توافق 
هسته اي به سرانجام نرسد چه خواهد شد گفته 
بود: درصورتي که برجام به ســرانجام نرسد، 
حداقل 6 ماه زمان خواهد برد تا اقتصاد ایران 
به ریل اصلــي بازگردد 
و تا پایان ســال1400 
سياست هاي انقباضي 
که در 2ســال گذشته 
اعمــال شــده کــه 
محدودیــت واردات در 
صدر آنها است و واردات 
واسطه اي، که توليد را 
به حداقل رسانده است، 
ادامه خواهــد یافت و 
تأثير آن بر کاهش توليد 
و متعاقب آن اشــتغال 

خواهد بود.
با این حال گزارش هاي 
موجود نشــان مي دهد 
آثار مثبت احياي برجام 
به قــدري اســت که 
مي تواند بالفاصله زمينه 
رشــد اقتصادي و نزول 
قيمت ارز را فراهم کند. 
به تازگي یک مؤسســه 
بين المللي مالي مستقر 
در پاریــس پيش بيني 
کرده اســت: با احياي 
برجام و رفع تحریم هاي 
آمریکا، ذخایر ارزي ایران تا سال2023 ميالدي 
یا1402 دوبرابر خواهد شد و به 140ميليارد 
دالر خواهد رسيد و موجب خواهد شد اقتصاد 

ایران به یک رشد متوسط ساالنه دست یابد.

رشد قيمت سكه 
همزمان با افزایش قيمــت دالر در بازار آزاد، 
قيمت طال و سکه هم که تابعي از قيمت دالر 
است با افزایش مواجه شــد، به طوري که در 
مباالت روز گذشــته قيمت هــر مثقال طال 
به 4ميليــون 654هزار تومــان و قيمت هر 
گرم طالي 18عيار بــه یک ميليون و73هزار 
تومــان رســيد. قيمــت هــر ســکه طرح 
جدیــد هم بــا 140هــزار تومــان افزایش 
بــه 10ميليون و880هــزار تومان رســيد. 
نيم سکه هم 60هزار تومان رشد کرد. محمد 
کشــتي آراي، نایب رئيس اتحادیــه طال در 
این باره گفت: افزایش و نوســان قيمت دالر 
اصلي ترین عامل مؤثــر در افزایش قيمت ها 
در بازار طال و سکه بود. او با بيان اینکه حباب 
سکه به 300هزار تومان رســيده، از افزایش 
دادوستد در بازار طال و سکه خبر داد و گفت: 
به دليل نوسانات زیاد نرخ ارز در بازار نمي توان 
به راحتي قيمت هــا را در بازار طال و ســکه 

پيش بيني کرد.

کاهش قدرت خرید و اقبال مالکان خودرو به  و خودر
استفاده از قطعات ارزان قيمت و بي کيفيت 
خودروهاي ســواري، کار، باري و مسافري 
موجب شده سهم این قطعات از بازار یدکي به شدت افزایش 
یابد و این موضوع نتيجه اي جز افزایش آمار تلفات جاده اي 
و تحميل خسارات مالي به مالکان خودروها دربرنداشته 

است.
 به گزارش همشهري، شاید شما همه ازجمله مشتریاني 
باشــيد که به دليل کمبود یا قيمت باالي قطعات یدکي 
اصلي، قيد استفاده از این گونه قطعات را زده اید و به خرید 
قطعات بي کيفيت، فاقد ضمانــت و ارزان روي آورده اید. 
به گفته فعاالن صنفي، ناتواني مالکان خودرو به خصوص 
اقشــار کم درآمد از خرید قطعات یدکــي اصلي ازجمله 
عوامل اصلي افزایش سهم تقلبي ها از بازار قطعات یدکي 
خودروســت. مشــاهدات ميداني خبرنگاران همشهري 
حاکي است، در بازار قطعات یدکي، قطعات اصلي بسياري 
از خودروهاي خارجي در بازار نایاب شده و قطعات یدکي 
اصلي خودروهــاي توليد و مونتاژ داخلــي نيز به صورت 
محدود و با قيمت هاي باالتر تنها بــراي خطوط توليد یا 
شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان تأمين مي شود. 
با این روند، اغلب قطعات یدکي عرضه شده در بازار، قطعات 
بي کيفيت و ارزان قيمتي است که یا به صورت زیرپله اي در 
داخل توليد شــده یا قطعات وارداتي درجه چندم چيني 
است که با دور زدن استانداردها به کشور وارد و راهي بازار 

قطعات یدکي خودرو شده است.
برخي فعاالن بازار به خبرنگاران همشهري گفته اند، بعضي 
تأمين کنندگان، قطعات دســت دوم را با آبکاري و تميز 
کردن در قالب قطعات اصلي اورجينال در بســته بندي 
شرکت هاي اصلي به مشــتریان عرضه مي کنند. نتيجه 
این شيوه تأمين قطعات و ارائه خدمات به مالکان خودرو، 
افزایش روزافزون تلفات جاده اي در ناوگان سواري، باري 

و مسافري و تحميل خسارات جاني و مالي به مردم است.

سه گانه كمبود، گراني و افت قدرت خريد يدكي ها 
به گفته تعميــرکاران، مي توان افزایش شــدید قيمت و 
کمبود قطعات اصلي وارداتي را عامل اصلي جوالن قطعات 
بي کيفيت در بازار تعميرات دانست؛ موضوعي که رئيس 
اتحادیه تعميــرکاران خودرو در گفت وگو با همشــهري 
با اشــاره به آن گفت: براي تأمين قطعات یدکي خودرو، 
اکنون عمده قطعات مورد نيــاز خودروهاي توليد داخل 
در ایران توليد مي شود، اما اگرچه ظاهرا مشکل چنداني 
براي تأمين قطعات این خودروها وجود ندارد، ولي افزایش 
قيمت قطعات اصلي موجب اقبال مردم به خرید قطعات 
بي کيفيت شده است. عليرضا نيک آیين افزود: در زمينه 
تأمين قطعات یدکي خودروهاي خارجي به دليل نوسان 
نرخ ارز و تحریم ها با کمبود شــدیدي مواجه هســتيم؛ 
زیرا شــرکت هاي وارد کننده خودرو به دليل تحریم ها و 
گراني شــدید قادر به ارائه قطعات یدکي مورد نياز بازار 
این خودروها نيستند و این شــرایط موجب شده تا تجار 
قطعات یدکي فرعي)بي کيفيت( و دســت دوم این گونه 
قطعات را وارد و عرضه کننــد. به گفته او، کمبود و گراني 
قطعات به حدي است که حتي قطعات دست دوم بسياري 
از خودروهاي داخلي نيز با اقبال مشتریان مواجه شده و 
اکنون گيربکس هاي دست دوم پژو 206در بازار عرضه و 
به دليل گران بودن قطعات اصلي با اشتياق و اقبال مردم 

مواجه شده است.

افزايش سهم بازار قطعات بي كيفيت
رئيس اتحادیه تعميــرکاران خودرو با بيــان اینکه بازار 
قطعات یدکي خودرو در ســيطره قطعــات بي کيفيت و 
تقلبي ارزان قيمت قرار گرفته است، گفت: نمي توان درصد 
سهم این گونه قطعات از بازار قطعات یدکي را تعيين کرد؛ 
زیرا اعالم این آمار نيازمند کار کارشناسي است، اما قطعا 
افزایش تقاضا براي این گونــه قطعات به دليل افت قدرت 
خرید مردم موجب افزایش روزانه ســهم بــازار قطعات 
بي کيفيت، تقلبي و غيراصلي ارزان قيمت شــده اســت. 
او در زمينــه تأمين قطعات یدکــي خودروهاي داخلي، 
افزود: بخشــي از این قطعات توسط قطعه سازاني توليد و 
عرضه مي شود که جزو زنجيره تأمين 2خودروساز بزرگ 
کشور هســتند و این قطعات را با رعایت استانداردهاي 
خودروســازان توليد و عرضــه مي کنند، امــا اغلب این 
قطعــات راهي خطوط توليد و شــبکه خدمــات پس از 

فروش خودروسازان مي شــوند. نيک آیين افزود: برخي 
شرکت هاي قطعه ســازي ، قطعاتي را توليد مي کنند که 
حتي اســتانداردهاي مدنظر خودروســازان را نداشته و 
به دليل کمبود قطعه در بازار عرضه شده و مورد استفاده 
تعميرگاه ها و مالکان خودرو قــرار مي گيرند. به گفته او، 
قطعات بي کيفيت به صورت زیرپله اي در شرکت هاي بي نام 
و نشاني که فرزندان قطعه ســازان و افراد آشنا به ساخت 
قطعات راه اندازي کرده اند، توليد و روانه بازار مي شــوند. 
عالوه بر آن، برخي شــرکت ها نيز قطعات دست دوم را با 
لعاب کاري، بازسازي و تغيير بســته بندي به نام قطعات 
اصلي با قيمت هاي باال در بازار عرضــه مي کنند. رئيس 
اتحادیه تعميرکاران خودرو، افزود: این گونه قطعه سازان 
زیرپله اي اگرچه قطعه نو توليد مي کنند، اما این قطعات 
استانداردهاي الزم و کيفيت مناسبي ندارد. با وجود این 
به دليل کمبود قطعات اصلي اکنــون این قطعات نه تنها 
کمک حال بازار هستند، بلکه سهم زیادي از بازار قطعات 

یدکي را در اختيار دارند.

بازار قطعات يدكي خودرو رها شده است
رئيس اتحادیه تعميرکاران خودرو گفــت: بازار قطعات 
یدکي خودرو رها شده و امکان ساماندهي این بازار وجود 
ندارد، اما درصورتي که مسئوالن وزارت صنعت سيستمي 
را طراحي کنند که توليد و عرضه همه قطعات بر مبناي 
اســتانداردهاي اجباري شــود، از به خطر افتادن جان و 
سرمایه مردم جلوگيري مي شود. نيک آیين افزود: نباید 
انتظار داشت که همه قطعه ســازان، قطعاتي اورجينال، 
در حد استانداردهاي قطعه سازان معتبر، مثال فرانسوي 
توليد کنند، اما مي توان قطعات توليــدي این افراد را که 
به دليل ناآشنایي با روش توليد، کمبود مواد اوليه مرغوب یا 
سودجویي با کيفيت پایين توليد و به بازار عرضه مي شود، 
از اســتانداردهاي الزم برخوردار کرد. او در مورد واردات 
قطعات یدکي بي کيفيت چيني گفت: روند واردات قطعات 
در گمرك با تنگناهاي خاصي مواجه است. با وجود این، 
سهم قطعات وارداتي به خصوص قطعات چيني براي تأمين 
لوازم یدکي خودروهاي مونتاژي و وارداتي زیادشده، اما 
کيفيت قطعات چيني در بازار نيز به نوع ســفارش خرید 
قطعه توســط تجار وارد کننده بســتگي دارد و قطعات 
توليدي این کشــور با درجات یک تا 3دسته بندي شده 
و عرضه مي شــود. نيک آیين در مورد چگونگي واردات و 
عرضه قطعات بي کيفيت خارجــي در بازار گفت: اگرچه 
چرخه واردات قطعات یدکي از گمرك بسيار سخت است و 
با ورود این گونه قطعات به گمرك، مسئوالن تأکيد مي کنند 
قطعات وارداتي باید تأیيدیه ســازمان ملي اســتاندارد و 
تحقيقات صنعتي ایران را داشته باشد، اما قطعات وارداتي 
به آزمایشگاه هاي مرجع این سازمان فرستاده شده و در 
نهایت این گونه آزمایشگاه ها با دریافت مبلغي از واردکننده، 

روي برگه ترخيص این گونه قطعات مهر تأیيد مي زنند.
مهدي مونسان، مدیرعامل ایساکو نيز با بيان اینکه هيچ 
نظارتي بر واردات قطعــات خودروي غيراصل و تقلبي در 
بازار وجود ندارد، گفت: بخشي از مشکالتي که هموطنان 
در بحث قطعات مطرح مي کنند، ناشي از قطعات غيراصل 
و تقلبي خودروست. در حوزه قطعات خودرو هم قاچاق و 
هم عرضه قطعات بي کيفيت، تقلبي و غيراصلي را در بازار 
شاهد هستيم و اگر گشتي کوتاه در بازار لوازم یدکي خودرو 

بزنيد، این گونه قطعات به وفور قابل مشاهده است.

فرزندان قطعه ساز زيرپله اي 
 در شرایطي که قطعه ســازان داخلي تأکيد مي کنند که 
تنها 10درصد بازار لوازم یدکي خودرو در دست آنهاست، 
اتحادیه تعميرکاران از ســهم 80درصدي قطعات ایراني 
از این بازار خبر مي دهد. به نظر مي رســد منشأ اصلي این 
اختالف آماري توليدات زیرپله اي قطعات فاقد کيفيت و 
استاندارد، اما ارزان قيمت اســت. به تازگي یک قطعه ساز 
قدیمي با اشــاره به این موضوع اعالم کرده، بســياري از 
کارگاه هاي زیرپله اي قطعه ســازي  را افرادي تأســيس 
مي کنند که مدتي در یک شــرکت قطعه سازي مشغول 
به کار بوده اند، آنها در یک کارگاه کوچک به توليد زیرپله اي 
قطعات نامرغوب و ارزان قيمت روي مي آورند. این کارگاه ها 
که در همه جاي ایران وجود دارند، جواز کسب و گواهي 
اســتاندارد ندارند و فعاليت آنها حتي براي قطعه سازان 
مصيبت بار شده است. محمود عبدالخالقي، افزود: قطعات 
توليد شده در کارگاه هاي غيرمجاز فقط در ظاهر شبيه به 
قطعه است و مواداوليه به کار رفته در آن نامشخص بوده و 
دردسر زیادي را براي مشتریان درست مي کند. بعضي از 
کارگاه هاي زیرپله اي حتي مواداوليه قطعه سازي را توليد 

مي کنند که کيفيت مناسبي ندارد.
رئيس اتحادیه تعميرکاران خودرو نيز با تأیيد سهم باالي 
فرزندان قطعه ســازان از توليد زیرپله اي قطعات یدکي 
خودرو گفت: این موضوع صحــت دارد و اگرچه آماري از 
این افراد نداریم، اما سهم زیادي از بازار قطعات یدکي در 
اختيار آنها قرار دارد. نيک آیين، افزود: متأسفانه هيچ کس 
پيگيري نمي کند که قطعات یدکي موجود در بازار در کدام 
کارخانه و با چه کيفيت و قيمتي توليــد و به بازار عرضه 
مي شود. موضع وزارت صنعت در زمينه کيفيت قطعات 
یدکي نيز خنثي و تأمين نياز بازار قطعات یدکي با هر قيمت 
و کيفيتي است. او با اشاره به اینکه عرضه قطعات یدکي 
در سطح بازار زیرنظر اتحادیه قطعات یدکي و نه اتحادیه 
تعميرکاران اســت، گفت: صنف ما نيز به دليل خواست 
مشــتریان و موجودي بازار ناچار به اســتفاده از قطعات 
بي کيفيت است؛ زیرا هزینه تعویض لنت و قطعات یدکي 
اصلي و اورجينال براي مالکان خودروهایي مانند پراید و 

پژو زیاد و غيرقابل قبول است.

همزمان با تغيير لحن مقامات ایران و آمریکا درباره احياي 
برجام قيمت دالر شروع به رشد کرد

همشهري از رونق بازار قطعات بي کيفيت و آثار آن گزارش مي دهد قيمتدالرواردكانال
25هزارتومانشد

ويراژ مرگ در بازار قطعات يدكي خودرو
 كسب وكارهاي اينترنتي 

گرفتار نهادهاي موازي
تعدد نهادهاي تصميم گير در زمينه کسب وکارهاي اینترنتي 
فعاليت استارت آپ ها را با مشکالت زیادي مواجه کرده است

کرونا فرصت درخشش کسب وکارهاي اینترنتي در ایران  كسب وكار
و دیگر کشورهایي بود که تا یک سال قبل اعتمادي به 
فعاالن اقتصادي مجازي نداشــتند و آنهــا را مزاحم 
کســب وکارهاي فيزیکي مي دانســتند. اتحادیه کســب وکارهاي 
اینترنتي1200 مجوز فعاليت صادر کرد که در مقایسه با سال قبل از 
آن رشد دوبرابري را نشان داد. به نظر مي رسد این رشد امسال هم ادامه 

داشته باشد یا دست کم رکورد سال 99 حفظ شود.
 200 هزار واحد توليدي و صنفــي در حال فعاليت در فضاي مجازي 
هستند که تا پيش از کرونا این عدد نهایتا 20هزار واحد توليدي بود. 
گرچه کسب وکارهاي مجازي قبل از سال 99 نيز عملکرد موفقي در 
کسب مشتري و اعتمادسازي در ميان مردم داشتند، اما شرایط خاص 
ناشي از کرونا باعث شد به ویژه طي یک سال گذشته مردم به این نوع 
فعاليت بيش از پيش روي خوش نشان دهند. معروف ترین استارت آپ 
فروش آنالین در ایران هم اکنون بيش از 40 ميليون نفر بازدید ماهانه 
دارد که نشان مي دهد استفاده از ترافيک فضاي مجازي در ایران در 

مسير رو به رشدي قرار گرفته است.

سازمان هاي موازي در زمينه كنترل كسب وكارهاي مجازي
اتحادیه کسب وکارهاي اینترنتي در بخش خصوصي و به عنوان یک 
تشکل، متولي فعاليت هایي اســت که با هدف کسب درآمد مجازي 
صورت مي  گيرد. تشکل هاي دیگري هم هستند که افراد یا به ناچار و به 
دالیل قانوني براي آغاز فعاليت یا به دلخواه و به منظور کسب اطالعات 
و برخورداري از مزایاي مرتبــط با حيطه کاري خــود در آنها عضو 
مي شوند، اما صدور مجوز براي راه اندازي مشاغل اینترنتي تنها برعهده 
اتحادیه کسب وکارهاي مجازي است. گســترده شدن فعاليت هاي 
مجازي به ویژه پس از شيوع کرونا در یک سال اخير و افزایش مسائل 
و مشکالت مرتبط با سود و زیان این واحدهاي صنفي و مشتریان آنها 
باعث شده نهادهاي بيشتري براي کنترل و دخالت در این زمينه وارد 
عمل شوند. در دســتگاه هاي اجرایي حکومتي مرکز توسعه تجارت 
الکترونيک وزارت صمــت و همچنين مرکز اصنــاف این وزارتخانه 
نخستين و مهم ترین نهادهاي دولتي بودند که در زمينه فعاليت هاي 
اینترنتي منجر به کســب درآمد وارد عمل شــدند. تمام صفحات و 
واحدهاي فعال در فضاي مجازي باید براي رسميت یافتن فعاليت خود 
از مرکز توسعه تجارت الکترونيک وزارت صمت نماد دریافت کنند. از 
سوي دیگر اتحادیه هاي صنفي با همه مشکالت ماهوي که با گسترش 
کسب وکارهاي آنالین و غيرحضوري داشتند و این فعاليت ها را به زیان 
فعاليت هاي فيزیکي و سنتي مي دانســتند، به نظر مي رسد طي یک 
سال گذشته و به دنبال تعطيلي مکرر فعاليت هاي فيزیکي با موج هاي 
پي در پي کرونا، حاال دیگر ضرورت گسترش فعاليت صنفي در فضاي 
مجازي را پذیرفته اند و امروز از مخالفت ها و مواضع منفي گذشــته 
دیگر خبري نيست. زیان گسترده بازار از تعطيالت اجباري بسياري از 
کسبه را مجبور کرد روي درآمدهاي اینترنتي حساب ویژه اي باز کنند 
و حاال خيلي از واحدهاي صنفي در کنار فروش سنتي و حضوري، در 
فضاي مجازي هم فعاليت مي کنند. اما وزارت صمت تنها نهادي نبوده 
که در این زمينه ورود کرده است. به گفته عضو هيأت مدیره اتحادیه 
کسب وکارهاي مجازي، هم اکنون بيش از 16 نهاد مرتبط و تصميم گير 
مختلف در زمينه فعاليت هاي اینترنتي ورود کرده اند که فعاليت  موازي 

آنها مشکالت زیادي را براي فعاليت هاي مجازي ایجاد کرده است.

موازي كاري  هاي بازدارنده
رضا الفت نسب در گفت وگو با همشهري درباره موازي کاري نهادهاي 
متعدد تصميم گير در زمينــه فعاليت هاي مجازي مي گوید: عالوه بر 
وزارت صمت، هم اکنون پليس فتا، پليس اماکن، پليس امنيت، وزارت 
اطالعات، ســازمان فناوري اطالعات وزارت ارتباطات، شوراي عالي 
فضاي مجازي و چندین نهاد دیگر در زمينه کسب وکارهاي مجازي 
ورود جدي داشــته و در جهت نظــارت بر ایــن فعاليت ها هرکدام 
دستور العمل ها و آیين نامه هایي صادر کرده اند که بعضا موازي یا متضاد 
بوده است. این درحالي اســت که در مرحله رسيدگي به پرونده هاي 
مرتبط، بعضا دیده مي شــود برخي قضات هنوز با الزامات و جزئيات 
فعاليت هاي مجازي آشــنایي الزم را ندارند که باعث شده تعدادي 
از مؤسسان اســتارت آپ هاي بزرگ، از مدیریت کناره   گيري کنند تا 
درگير مشکالت حقوقي پي درپي کسب وکار تحت مدیریتشان نباشند. 
به گفته الفت نسب، یکي از مشکالت فعاالن مجازي این است که به رغم 
صدور و ابالغ دستور پذیرش وکالي حقوقي شرکت ها در رسيدگي هاي 
قضایي، هنوز بسياري از قضات به حاضر شدن مدیرعامل و مؤسسان 
استارت آپ ها اصرار دارند و این موضوع بسياري از فعاالن این عرصه را 

از ادامه فعاليت نااميد و دل زده کرده است.

تعدد نهادهاي تصميم گير و خروجي صفر
کسب وکارهاي مجازي که در ســال هاي اخير با مشکالت زیادي در 
زمينه اعتمادســازي عمومي مواجه بودند در یک ســال  گذشته به 
خوبي از فرصت کرونا ســود بردند و ضرورت وجــودي خود را به رخ 
کشــيدند، اما حاال که زمان بهره برداري فرارسيده به نظر مي رسد در 
دایره اي از نظارت ها و تصميم سازي هاي بازدارنده دایره فعاليت خود 
را تنگ مي بينند. عضو هيأت  مدیره کســب وکارهاي اینترنتي، ادامه 
وضع موجود را باعث مرگ اســتارت آپ ها مي داند و مي افزاید: ایجاد 
محدودیت هاي این چنيني فرصتي براي بروز خالقيت ها و گسترش 
دامنه فعاليت ها باقي نمي گذارد و این شرایط شاید براي کسب وکارهاي 
بزرگ و با توان مالي باال قابل تحمل باشــد، اما در اســتارت آپ هاي 

کوچک رمقي براي ادامه فعاليت باقي نمي گذارد.

بخش خصوصي واقعي وارد عمل شود
اتفاقي که براي اپليکيشن راه یاب »ویز« افتاد، نشان داد درصورتي که 
جایگزین هاي داخلي از کارایي مناسب برخوردار باشند، مردم حتي 
بدون ایجاد محدودیت از جایگزین هاي کم دردســر و در دسترس تر 
داخلي استفاده مي کنند، اما به نظر مي رسد در زمينه اعتمادسازي براي 
عموم مردم هنوز راه درازي در پيش باشد. سابقه غيرشفاف نهادهاي 
نظارتي در زمينه دسترسي به اطالعات و پيام هاي رد و بدل شده در 
فضاي مجازي باعث شــده مردم با استناد به تجربيات دیده و شنيده 
خود، ترجيح دهنــد اطالعات خصوصي آنهــا از طریق نرم افزارهاي 
خارجي در اختيار نهاد یا شــبکه اي غيرایراني باشد تا اینکه با نصب 
و اســتفاده از نرم افزارهاي ایراني این اطالعــات در اختيار نهادهاي 
نظارتي و امنيتي دولتي و غيردولتي قرار گيرد. با این حال گسترش 
استفاده از نرم افزارهاي بانکي و پرداخت کرایه نشان مي دهد کارایي 
نرم افزار مي تواند در جا انداختن آن به عنوان یک نياز، بسيار مؤثر باشد. 
به اعتقاد فعاالن این عرصه، تنها راه دستيابي به این هدف این است 
که دولت اجازه دهد بخش خصوصي واقعي در این زمينه وارد عمل 
شود و بخش دولتي تنها به بسترسازي و تسهيل فعاليت ها بپردازد. 
تجربه چندین باره قطع اینترنت و فيلتر پيام رسان هاي خارجي نشان 
داد نبود اعتماد، نبود زیرساخت هاي الزم و ضعف فرهنگسازي باعث 
شده پيام رسان هاي وابسته به دولت نتوانند از فرصت انتقال ترافيک به 

نرم افزارهاي خود استفاده  کنند و پاسخگو باشند.

کمبود و گراني قطعــات اورجينال یا 
اســتاندارد و کاهــش قــدرت خرید 
مشتریان موجب اقبال مالکان خودرو 
بــه اســتفاده از قطعــات بي کيفيت 
ارزان قيمت و افزایش سهم این قطعات 

از بازار یدکي خودرو شده است
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هشدار دادستان زاهدان به وزیر بهداشت؛
سونامي مرگ از سیستان و بلوچستان 

در راه است

روزانه بيش از 1200نفر از مردم سيستان 
و بلوچســتان به كرونا مبتال مي شوند و 
آمار فوتي هم افزایش قابل توجهي داشته 

است. پس از بحراني شدن وضعيت سيســتان و بلوچستان و شيوع 
قابل توجه ویروس جهش یافته در این استان، فداحسين مالكي نماینده 
زاهدان در مجلس شوراي اسالمي در تذكري شفاهي به وزیر بهداشت 
اعالم كرد كه »سري به سيستان و بلوچستان بزنيد و با این ویروس 
در شرق كشور مبارزه كنيد، تجهيزاتي را كه دارید، در اختيار استان 
قرار دهيد«. او تأكيد كرده بود درباره قصور وزارت بهداشت از دستگاه 
قضایي پيگير خواهد بود. از سوي دیگر مهدي شمس آبادي، دادستان 
عمومي و انقالب زاهدان هم به موضوع كنترل كرونا ورود كرده است.

ورود دادستاني به كنترل كرونا
دادستان عمومي و انقالب زاهدان با بيان اینكه دادستاني بررسي هاي 
ميداني رعایت پروتكل ها، انجام وظيفه نهادهاي متولي و كمبودهاي 
مردم را آغاز كرده است به همشــهري توضيح مي دهد: با دادستان 
نظامي، فرماندار، مدیركل امنيتي اســتانداري و نيــروي انتظامي 
جلسه اي داشتيم تا هرچه سریع تر جلوي پيشروي بحران گرفته شود. 
مهدي شمس آبادي با اشاره به داغدار شدن هر روز خانواده ها و اوضاع 
بحراني اســتان به ویژه زاهدان مي گوید: به صورت ميداني و با حضور 
در سطح شــهر، اوضاع را رصد مي كنيم و به سراغ بيماران و پزشكان 
حاضر در بيمارستان ها مي رویم تا موارد مورد نياز را پيگيري كنيم. 
همه پزشكان حاضر در بيمارستان ها تأكيد مي كنند اگر جلوي شيوع 
بيشتر ویروس گرفته نشود، فاجعه انساني رخ خواهد داد. این شرایط 
بحراني در حالي رقم مي خورد كه بسياري از مردم اصال اعتقادي به 
دكتر ندارند و به مراكز درماني مراجعه نمي كنند یا در روستاها بيمار 
مي شــوند و فوت مي كنند و جزو آمار نمي آیند. به نظر مي رسد آمار 
كنوني كرونا در سيستان و بلوچســتان را باید چند برابر كنيم. وي 
بر قرنطينه كامل شهر و اســتان تأكيد مي كند و مي افزاید: ویروس 
جهش یافته سرعت انتقال زیادي دارد و تنها راه كنترل آن پيشگيري 

و رعایت پروتكل هاست.

دعوت از علماي اهل سنت براي كنترل كرونا
دادستان عمومي و انقالب زاهدان با اشــاره به جلسه فوق العاده روز 
گذشته مسئوالن شهرستان توضيح مي دهد: با توجه به جمعيت اهل 
تسنن در سيستان و بلوچســتان و برگزاري نمازجمعه و جماعت در 
شهرهاي مختلف، قرار شــد علماي اهل تسنن از برگزاري تجمعات 
جلوگيري و همچنين آگاهي الزم را به مــردم منتقل كنند. یكي از 
دغدغه هاي ما، عيد قربان اســت. اگر اطالع رســاني الزم در این باره 
صورت نگيرد، این مراسم تعطيل نمي شــود و در هر نقطه با بيش از 
هزار نفر جمعيت برگزار خواهد شد و این یعني فاجعه كرونا. به گفته 
شمس آبادي، مصوبه هاي ستاد ملي مقابله با كرونا به همه مساجد و 
هيأت هاي مذهبي ابالغ و از علماي اهل سنت خواسته شده است كه 

پاي كار بيایند.

كنترل راه هاي فرعي و اصلي
مورد دومي كه در جلســه فوق العاده روز گذشته مطرح شده، بستن 
را ه هاي اصلي و فرعي است؛ سيستان و بلوچســتان به ویژه زاهدان 
راه هاي ورودي و خروجي زیادي دارد و نيروهاي انتظامي براي كنترل 
راه هاي فرعي از نهادهاي مختلف درخواســت كمك كرده اســت. 
دادستان عمومي و انقالب زاهدان در این باره توضيح مي دهد: قرار شد 
همه مجموعه هاي مرتبط پاي كار باشند و به نيروي انتظامي كمك 
كنند و اگر هر نهادي قصوري داشت به عنوان ترك فعل به دادستاني 

اعالم و پيگيري قضایي شود.

دعوت از وزير بهداشت براي سفر به زاهدان 
شمس آبادي تأكيد مي كند وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
باید براي بررســي وضعيت سيســتان و بلوچســتان و رسيدگي به 
بحران كرونا در این استان سفري به زاهدان داشته باشد. او مي گوید: 
وزیر بهداشت و كارشناســان این وزارتخانه باید به صورت ميداني و 
نامحسوس اوضاع را كنترل كنند. ما نه مي گویيم امكانات بيمارستان 
 و مراكز درماني كافي اســت و نه مي گویيم با كمبود و قصور روبه رو 
هستيم، اما با توجه به تماس هاي مكرر مردم درباره امكانات درماني 
ازجمله اكسيژن ساز از وزارتخانه مي خواهيم صحت و سقم موضوع را 
به صورت نامحسوس بررسي كنند. هرچند دادستاني هم بررسي این 

مشكالت را در دستور كار قرار داده است.
او مي افزاید: وزیر بهداشت و كارشناســان باید در استان حضور پيدا 
كنند، دغدغه مردم را به صورت ميداني بشوند. همه باید دست به دست 
هم بدهند و سيستان و بلوچستان را مثل تهران بدانند. تك تك این 
افراد برادر و خواهران شما هستند و امروز نياز به رسيدگي فوري دارند 
در غيراین صورت، سونامي مرگ از سيستان و بلوچستان به سراغ كل 
ایران مي آید. امروز سيستان و بلوچستان درگير است و اگر به وضعيت 
آن رسيدگي نشود، ممكن است بقيه استان ها هم گرفتار شوند. سختي 
را به مردم تحميل كنيم بهتر است تا اینكه روزهاي آینده استان هاي 
دیگر هم درگير شوند. گذشته هر چه بود، گذشت، حال را دریابيم و 

همانطور كه دادستان كل تأكيد كردند به فكر حقوق عامه باشيم.

از سالمتي مردم كوتاه نمي آيیم
دادســتان عمومي و انقالب زاهدان بــا بيان اینكه هر سيســتان و 
بلوچستاني درصورت رســيدگي نكردن به دليل ســفرهاي متعدد 
مي تواند ســفير كروناي جهش یافته به مناطق دیگر كشــور باشد، 
می گوید: روزهــاي پایاني دولت اســت. همانطور كــه از بدو ورود 
مي خواهيد كارتان خوب جلوه كند، روزهاي آخــر را هم با خدمت 
به مردم همراه كنيد. او خط قرمز دادســتاني را حفظ سالمت مردم 

مي داند و مي گوید: اگر مدیري قصور كند، كوتاه نمي آیيم.

سیده زهرا عباسي
خبرنگار

63شهرستان در وضعیت قرمز 
۶۳شهرستان در وضعيت قرمز قرار گرفتند، تعداد بســتري در تهران به سرعت در حال 
افزایش و قرمز شدن آن قطعي است. به گزارش همشهري، براساس اعالم وزارت بهداشت 
شهرســتان هاي جم، دیلم و گناوه)اســتان بوشــهر(، اسالمشهر و بهارســتان)تهران(، 
نهبندان)خراسان جنوبي(، اميدیه و اندیمشك)خوزستان(، بمپور، زهك، سراوان، سرباز و 
ميرجاوه)سيستان وبلوچستان(، جهرم، داراب، زرین دشت، قيروكارزین و كازرون)فارس(، 
ارزوئيه، رفسنجان، سيرجان و عنبرآباد)كرمان(، گچساران)كهگيلویه و بویراحمد(، علي آباد 
و مينودشت)گلستان(، پلدختر)لرستان(، آمل)مازندران(، تفت، خاتم، مهریز و ميبد)یزد( 

در وضعيت قرمز قرار گرفتند.
براساس آخرین آمار شهرســتان ها هم اكنون ۶۳ شهرستان كشور قرمز، 184شهرستان 

نارنجي و 201شهرستان زرد هستند.

ورود مازندران به موج پنجم 
سرپرست روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران نســبت به روند افزایشي كرونا 
در مازندران هشدار داد و با اشاره به قرمز شدن شــهر آمل گفت: طي ۳روز تعداد بيماران 
بستري كرونایي در مراكز درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مازندران از 214نفر 

به 27۶نفر رسيد و حدود 29درصد افزایش داشت.
سيمين بابایي افزود: افراد درصورت مشاهده هرگونه عالئم سرماخوردگي حتي خفيف به 

پزشك یا درمانگاه كرونا مراجعه و از حضور در جمع خودداري كنند.

فارس در آستانه ورود به بحران
یكي، دو روزي است كه آغاز پيك پنجم كرونا در فارس اعالم شده و همچنان 4شهرستان 

جنوبي استان در وضعيت قرمز و فوق قرمز قرار دارند.
در پي آغاز موج پنجم كرونا در اســتان، ظرفيت ۳بيمارســتان حضــرت علي اصغر)ع(، 
بيمارستان شهيد فقيهي و بيمارستان شهيد چمران به عنوان بيمارستان هاي مرجع كرونا 
در حال تكميل  شدن است كه همين موضوع، نگراني متوليان بهداشت و درمان استان را در 
پي داشته است. براساس آخرین آمار اعالم شده از سوي دانشگاه علوم پزشكي شيراز با جان 
باختن 8نفر دیگر در استان در شبانه روز گذشته، مجموع جانباختگان ناشي از كووید-19 

از ابتداي شيوع بيماري تا كنون به 4797نفر رسيده است.

كرمان در آستانه خیز پنجم كرونا
از 2۳شهرستان استان كرمان، 9شهرستان ارزوئيه، رفســنجان، سيرجان، عنبرآباد، بم، 
رودبار جنوب، قلعه گنج، كرمان و منوجان در وضعيت قرمز قرار دارند و به گفته مسئوالن، 
كرونا در استان براي پنجمين بار خيز برداشــته و مناطق مختلف یكي پس از دیگري به 
رنگ قرمز پرخطر درمي آیند. اگرچه به گفته سخنگوي دانشگاه علوم  پزشكي كرمان نتایج 
آزمایشــگاهي هنوز وجود ویروس كروناي هندي را در استان تأیيد نكرده اند، اما براساس 
الگوي بيماري و افزایش شدید بستري شــدگان، این احتمال كه ویروس جدید در حال 
كرمان گردي اســت قوت گرفته؛ آن هم در شرایطي كه اســتفاده از ماسك به ۶0درصد 
رسيده است. مهدي شفيعي با بيان اینكه بيماري از جنوب استان به دیگر مناطق در حال 
انتقال است و هفته آینده وضعيت استان بدتر مي شود، از فوت 7نفر دیگر از مردم استان 

در شبانه روز گذشته خبر داد.

2شهر گلستان قرمز شد
وضعيت شيوع كرونا در گلستان نگران كننده اســت. براساس آخرین اعالم دانشگاه علوم 
پزشكي استان 2شهرستان علي آبادكتول و مينودشت از دیروز وارد وضعيت قرمز شده اند. 
درصورت همراهي نكردن مردم براي رعایت پروتكل هاي بهداشتي خيلي زود وضعيت در 

شهرهاي نارنجي استان هم به قرمز تغيير خواهد كرد.

پلدختر در وضعیت قرمز
این روزها آمار مبتالیان به كرونا در برخي از شهرستان هاي لرستان رو به افزایش است، تا 
آنجا كه در پلدختر جنوبي ترین شهرستان لرستان وضعيت كرونا از زرد به قرمز تغيير كرده 
و شمار بستري ها نيز رو به افزایش است. در استان نيز روند ابتال كم و بيش در حال افزایش 
است، اما تعداد فوتي هاي ناشي از این ویروس مرگبار همچنان كمتر از 5نفر در روز است. 
به گفته علي صفدر سياوشي، رئيس شبكه بهداشت و درمان پلدختر به طور متوسط روزانه 
بين 15تا20مورد ابتال به كرونا در این شهرستان وجود دارد و امروز براساس اعالم دانشگاه 
علوم پزشكي استان از موارد ارسالي شهرستان پلدختر۳0نفر به ویروس كرونا مبتال شدند. 
همجواري با 4استان و ترددهایي كه صورتي مي گيرد از علل تشدید كرونا در این شهرستان 

است كه با توجه به شيوع نوع جدیدي از كرونا به نام دلتا پالس نباید كرونا را رها كنيم.

خبر روز

كرونــاي هنــدي از جنوب به شــمال 
سيستان وبلوچســتان در حركت است. گزارش

بيمارستان ها پر شده. راهرو ها مملو از بيمار 
اســت، مرگ ومير افزایش یافته و ابتال به بيماري هر روز 
بيشتر مي  شود. 1170مورد ابتال در یك روز عدد ترسناكي 
براي استاني مثل سيستان وبلوچستان است كه در یك 
سال گذشته هميشه پایين ترین رقم  ابتال و مرگ ومير را 
داشت. حاال تعطيلي بازارها و مشاغل هم كارگر نيست، 
زیرا ویروس جدید همه را با هم بيمــار مي كند. مردم و 
پزشكان چشم به مســئوالن دارند و مسئوالن مردم را 
به دليل رعایت نكردن پروتكل ها سرزنش مي كنند. كرونا 
اما در سيستان وبلوچستان ســرریز كرده است، همه جا 

هست و باید براي آن كاري كرد.

كسي به فكر نیست، خودمان كاري كنیم
مردم سيستان و بلوچستان از ویروس ترسيده  اند و افزایش 
ابتال به بيماري همه را درگير خود كرده است. یك فعال 
رســانه اي اهل زاهدان درباره وضعيت شــيوع كرونا در 
استان به همشهري مي گوید: همه مشكالتي كه درباره 
شيوع كرونا مي گویند، درست است، اما مردم استان هم 
اصال رعایت نمي كنند و هيچ كس ماسك نمي زند. مسئله 
این است كه وقتي مسئوالن كاري نمي كنند، خودمان 

باید به فكر خودمان باشيم و كاري كنيم.
محمد شكوهي فر ادامه مي دهد: از سوي دیگر، هر یك از 
نيازهاي اساسي مردم باید با ماندن در صف هاي طوالني 
تامين شود. همه  چيز از مرغ گرفته تا واكسن و تست كرونا 
و...  صفي است. استان ما براي شرایط حاد آمادگي ندارد و 

مشكالت به سرعت تبدیل به فاجعه مي شوند.
وي درباره نبودن آمار دقيق از مبتالیان و فوتي هاي استان 
هم  مي افزاید: نظارتي بر روستاهاي استان وجود ندارد و 
این مناطق عموما جزو آمار حساب نمي شوند. این مردم 
ممكن اســت كرونا بگيرند یا بر اثر آن فوت كنند، اما نه 
جایي ثبت مي شوند و نه كسي مي فهمد كه بيمارند یا به 

چه دليلي فوت كرده اند.

مردم ماسك نمي زنند
یكي از موضوعاتــي كه به عنوان عامل شــيوع كرونا در 
سيستان وبلوچستان مطرح مي شــود، استفاده نكردن 
مردم از ماسك است؛ گرچه این موضوع هم مانند بسياري 
دیگر از موارد مي تواند از نبود آگاهــي و توان اقتصادي 
اندك مردم نشــأت گيرد. دبير قرارگاه عملياتي ســتاد 
ملي مقابله با كرونا مي گوید: براساس گزارش نمایندگان 
وزارت بهداشت، ميانگين رعایت پروتكل هاي بهداشتي 
در كشور در بازه زماني 2۶ خرداد تا 2تير 79/۶1درصد 
بوده است. سيستان وبلوچستان با 49درصد و آذربایجان 
غربي با ۶0درصد و مازندران با ۶2درصد كماكان مانند 
ماه هاي گذشــته در انتهاي جدول رعایت پروتكل هاي 

بهداشتي هستند.
به گفته بابك دین پرست، ســمنان با 8۳درصد، زنجان 
با 81درصد و یزد و خراســان جنوبي به طور مشترك با 
80درصد رعایت دســتورالعمل هاي بهداشتي در صدر 

این جدول قرار دارند.

اطالع رساني كنید
عامل هر چه هســت، وضعيــت در بيمارســتان هاي 
سيستان و بلوچستان وخيم شده. این را همه كساني كه 
از استان خبري دارند، تكرار مي كنند. فوق تخصص ریه و 
پزشك بيمارستان علي ابن ابيطالب)ع( زاهدان در این باره 
به همشهري مي گوید: هرچند زاهدان تازه پيك سوم را 
پشت سر مي گذارد، اما مسئله این است كه ما به سرعت به 
قله پيك رسيده ایم. سوش جدید بيماري كه االن درگير 
آن هستيم به احتمال بسيار زیاد دلتا كروناست و به دليل 
قدرت واگير زیادي كه دارد به سرعت همه را درگير كرده 
است. نزارعلي موالیي با بيان اینكه به محض ابتالي یك 
نفر همه اعضاي خانواده او بيمار مي شوند، مي افزاید: سقف 
درماني بيمارستان ها پر شــده و هنوز بيماري افزایشي 
است. این موضوع چالش بزرگي است كه باید رفع شود. 
وي درباره ویژگي هاي كروناي دلتا هم توضيح مي دهد: 
دلتا شدت واگير زیاد و از هفته دوم، بروز تنفسي دارد. در 
واقع این ویروس تعداد افراد بيشتري را درگير مي كند و 
همچنين در ميان بيمــاران مبتال به آن، درگيري ریوي 
بيشتر از انواع قبلي اســت. االن به جز نيازهاي درماني 
به اطالع رساني و هشدار وسيع به مردم نياز داریم، زیرا 

آي سي یوها پر شده و فقط با ایجاد قرنطينه هاي سخت 
است كه مي توانيم ماجرا را كنترل كنيم. این فوق تخصص 
ریه با بيان اینكه سيستان و بلوچســتان در حال انفجار 
است،  مي گوید: ویروس از ایرانشــهر و چابهار به سمت 
زاهدان حركت كرده و هنوز به زابل و هيرمند نرســيده  
است. براي شمال اســتان باید فكري كرد تا به ویروس 

مبتال نشود و این كار فقط با مراقبت شدید شدني است.

درخواست افزايش تست  
مردم بيمارند، اما مشكل فقط پرشدن بيمارستان یا بود 
و نبود دارو نيست. سيستان و بلوچســتاني ها اطالعات 
كمي از بيماري دارند و براي آنكه آنهــا را با آنچه پيش 
آمده و آنچه پيش خواهد آمد آشــنا كنيــم به كارهاي 
ميداني و تخصصي بيشــتري نياز اســت. یك پزشك 
عمومي اهل زاهدان درباره وضعيت اســتان در مواجهه 
با سوش جدید بيماري به همشــهري مي گوید: 2هفته 
است وضعيت شهرهاي استان قرمز شده درحالي كه این 
شرایط قابل پيش بيني بود و مي شد از آن جلوگيري كرد. 

اواخر خرداد وضعيــت چابهار 
با 0/7ســرانه تخت بيمارستاني 
قرمز شد و این شهر حاال شرایط 
بحرانــي را مي گذراند. مجتبي 
جهان تيغ با بيــان اینكه پس از 
پایــان انتخابــات و درحالي كه 
تجمعات انتخاباتي متعددي در 
شهرهاي استان برگزار شده بود، 
روند انفجــاري دلتاویروس در 
استان آغاز شد،  مي افزاید: تنها 
چيزي كه درباره اســتان گفته 
مي شــود این اســت كه مردم 

پروتكل ها را رعایت نمي كنند. مردم را مقصر شرایط نشان 
مي دهند درحالي كه آنها را رها كرده اند و فقط به بهبود 
شرایط درون بيمارستان ها توجه دارند. وي با بيان اینكه 
مردم شهرهاي فقير و كارگرنشين سيستان وبلوچستان 
نمي توانند كار نكنند و در خانه بمانند، مي گوید: كاري 
كه باید در استان انجام مي  شــد و هنوز هم براي آن دیر 
نيست، تست گيري گسترده است. مراكز تست  گيري در 
استان از سرانه كشوري بسيار كمتر است و مثال زاهدان 
با ۶00هزارنفر جمعيت فقط ۶مركز غربالگري دارد. این 
ميزان را مقایسه كنيد با آران و بيدگل كه با ۳00هزار نفر 
جمعيت 12مركز تست گيري دارد. این پزشك عمومي با 

بيان اینكه استان به یك تعطيلي فراگير و مقتدر نياز دارد، 
مي گوید: راهبرد دوم استان، شناســایي بيماران است. 
باید در مكان هاي عمومي تست  گيري انجام شود. مردم 
با گفته پزشك باور نمي كنند كرونا دارند، فكر مي كنند 
سرما خورده اند و به همه جا مي روند و ویروس را گسترش 
مي دهند. باید جامعه مبتال را بشناسيم تا چرخه بيماري 

كند شود.

تعطیلي بازار ايرانشهر و چابهار
قرمز شــدن شــهرهاي سيستان وبلوچســتان دوباره 
محدودیت ها را افزایش داده است. در آخرین تصميمي 
كه براي شرایط بحراني  شهرهاي اســتان گرفته  شده، 
بازار چابهار به مدت 2هفته و ایرانشــهر به مدت 10روز 
تعطيل شــد. به گفته معاون اســتاندار و فرماندار ویژه 
ایرانشهر با توجه به شــرایط فوق قرمز این شهرستان و 
براي جلوگيري از شــيوع این ویروس و حفظ سالمت و 
جان مردم، همه صنوف به جــز داروخانه ها، نانوایي ها، 
قصابي ها، سوپرماركت ها و ميوه و تره بار از امروز به مدت 
10روز تعطيل شد. علي شعباني 
مي افزاید: فعاليت باشــگاه ها و 
كلوپ هــاي ورزشــي، مراكز 
فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي 
و پاساژها كه موجب شكل گيري 
تجمع و ازدحام مي شود، ممنوع 
است. همچنين براساس تصميم 
ستاد مقابله با كرونا شهرستان، 
مركز بهداشــت موظف اســت 
از همــه مطب هاي پزشــكان، 
كلينيك هــا، آزمایشــگاه ها و 
داروخانه هــاي شــهر بازدید و 
درصورت تجمع مشــتریان و ازدحــام و رعایت نكردن 
پروتكل ها و دستورالعمل هاي ستاد مبارزه با كرونا، این 
مراكز نيز با هماهنگي قضایي پلمب شوند. تردد در شهر 
هم از ساعت 21 تا 4 بامداد ممكن نيست و ورود و خروج 

خودروها بدون مجوز هم به ایرانشهر ممنوع است.

   
مرگ مردم سيستان و بلوچســتان را تهدید مي كند و از 
این استان راه خود را به دیگر نقاط كشور باز كرده است. 
این یك هشدار نيست، آژیر قرمز مرگ است كه صدایش 

از همه جاي ایران مي آید.

سيستانوبلوچستانرهاشدهدركرونا
سيستان  و بلوچستان كه هميشه در رده های پایينی جدول ابتال و مرگ و مير كرونا در كشور قرار داشت، این بار به دليل بی توجهی  

مردم و مسئوالن با بحران كرونا مواجه شده است

مراكــز تســت   گيري در 
ن  چســتا بلو ن و سيستا
از سرانه كشــوري بسيار 
كمتر است و مثال زاهدان با 
۶00هزارنفر جمعيت فقط 

۶مركز غربالگري دارد

استفادهازاكسيژنسازهايكانتينري

سیستان وبلوچستان همواره از نداشتن امكانات و تجهیزات كافي در زمینه هاي 
مختلف به ويژه پزشكي رنج برده است و اين موضوع در دوران همه گیري كرونا 
بیش از گذشته مطرح مي شود. با شیوع ويروس دلتا و پرشدن بیمارستان ها 
اين مسئله اهمیت بیشتري يافته است. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشكي 
زاهدان از 3هفته گذشته تاكنون روند بیماري كرونا در سیستان وبلوچستان 
مثل ساير مناطق جنوبي كشور به شــكل انفجاري افزايش يافته است و در 
نتیجه، نیاز چند برابري بیماران به اكسیژن با استفاده از اكسیژن سازهاي كانتینري سیار و كپسول تامین 
مي شود. سیدمحمد هاشمي شهري با بیان اينكه استان در بازوي باالرونده پیك قرار دارد و هنوز به قله پیك 
نرسیده  است، به همشهري مي گويد: رعايت نكردن شــیوه نامه هاي بهداشتي و نبود توجه به توصیه هاي 
مكرر قبلي در كنار شیوع انواع جهش يافته ويروس كرونا موجب شد سیستان وبلوچستان نیز همانند ديگر 
استان هاي همجوار به موج جديد همه گیري كرونا وارد شود به طوري كه در شبانه روز گذشته 1160مورد مثبت 
جديد در استان شناسايي شدند. وي با بیان اينكه تعداد بیماران نسبت به موج هاي قبلي ۴ برابر شده است، 
مي افزايد: كمبودي در داروهاي ضدويروس و تجهیزات مورد نیاز بیماران كرونايي نداريم. البته براي تحلیل 
بهتر وضعیت بهداشت و درمان در سیستان وبلوچستان، اينكه بگويیم ضعیف ترين زيرساخت ها را داريم 
كفايت نمي كند بلكه بايد ببینیم از كجا به كجا رسیده ايم و االن سرعت رشد ما چقدر است؟  به گفته هاشمي 
شهري، تعداد تخت هاي بیمارستاني در كشور از ابتداي انقالب تاكنون 3برابر و در استان 6برابر شده است، 

اما هنوز شاخص دسترسي به تخت بستري در سیستان وبلوچستان نصف متوسط كشوري است.
رئیس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ادامه مي دهد: در يك سال اخیر، موفق شديم بیمارستان 220 تختخوابي 
ايرانمهر سراوان و 320 تختخوابي علي ابن ابیطالب)ع( زاهدان را براي خدمت رساني به مردم استان تكمیل 
و آماده بهره برداري كنیم. همچنین يكي از بهترين اورژانس هاي كشور به بیمارستان علي ابن ابیطالب)ع( 
زاهدان تعلق دارد. از سوي ديگر بخش هاي اورژانسي كه در خاش و سراوان افتتاح شده است و دستگاه هاي 

سي تي اسكني كه در 2تا 3سال اخیر خريداري و نصب شد، توان پاسخگويي ما به بیماران را افزايش داد.
وي درباره افزايش دستگاه هاي اكسیژن ساز موجود در زاهدان نیز مي گويد: تعداد دستگاه هاي اكسیژن ساز 
دانشگاه از 10دستگاه به بیش از 20دستگاه افزايش   يافته، ظرفیت تولید اكسیژن در دانشگاه علوم پزشكي 
زاهدان به ۴000لیتر در دقیقه افزايش يافت كه براي پاسخگويي به حجم معمول بیماران عادي كفايت مي كرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان مي افزايد: با شروع همه گیري كوويد-19و نیاز فزاينده بیماران مبتال به 
كرونا، خريد و نصب دستگاه هاي اكسیژن ساز به صورت جهادي در دستور كار قرار گرفت و تاكنون با صرف 
اعتبار بیش از 120میلیارد ريال، ظرفیت تولید اكسیژن در مراكز درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي 
زاهدان به 11500لیتر افزايش يافته است. هاشمي شهري درباره آمار كروناي استان مي گويد: نسبت مبتاليان، 
بستري شدگان و موارد مرگ ناشي از كرونا در دانشــگاه علوم پزشكي زاهدان به كل جمعیت از متوسط 
كشوري كمتر است. نسبت موارد مثبت به 100هزار نفر جمعیت در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 2203نفر و 
متوسط كشوري اين شاخص 3715نفر است. نسبت موارد بستري به 100هزار نفر جمعیت در دانشگاه 670نفر 
و میانگین كشوري 75۴نفر است. نسبت موارد فوت به 100هزار نفر جمعیت در محدوده تحت پوشش دانشگاه 

علوم پزشكي زاهدان 70 و در كشور 98نفر است.

ث
مك

حمیده پازوكي
خبرنگار
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اطالعاتمنتشــرشــدهدراينگزارشهمگيبراســاساظهاراتاحمدرضا
الهيجــانزاده،معاونمحيطزيســتدرياييوتاالبهايســازمانحفاظت
محيطزيستكشوروعليمحمدطهماســبيبيرگاني،دبيرستادمليمقابلهبا

گردوغبارسازمانحفاظتمحيطزيستمنتشرشدهاست.

طي يك سال اخير وسعت كانون هاي بحراني گردوغبار داخل كشور از 7ميليون هكتار به 14ميليون هكتار رسيد
كانون هاي گردوغبار طي يك سال 2 برابر شد

خبرهاي كوتاه

زمانفرصتسوزيدرانتخابوزيرميراثفرهنگينداريم
رئيس جامعه گردشگري الكترونيك با اشاره به اهميت انتخاب وزير 
ميراث فرهنگي در دولت آينده اعالم كرد: ايــران توان آزمون و خطا 
ندارد. زمان تكرار تجربه هاي ناموفق نيســت و اميدواريم وزير آينده 
ميراث فرهنگي به حوزه ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنايع دستي 
اشراف داشته باشــد. حســن تقي زاده انصاري به مهر گفت: صنعت 
گردشگري نياز فوري به حمايت عملي براي احيا و بازآفريني دارد و اگر 
به اين فضاي حمايتي در دولت جديد سريعاً وارد نشويم، نمي دانيم چه 
سرنوشتي خواهد داشت. هم اكنون بسياري از كارشناسان اين عرصه 

اقتصادي را از دست داده ايم.
او افزود: در كشورهاي پيشرفته براي موفقيت در صنعت گردشگري به 
خردمحوري روي آورده اند و با خالقيت و نوآوري توانسته اند اهدافشان 
را در صنعت گردشگري محقق كنند. انصاري بيان كرد: ما قرار است 
با اقتصاد مقاومتي و اشتغال به گردشگري نگاه كنيم و به همين دليل 
بايد گردشگري پويا شود. بنابراين  انتظاراتي داريم كه مهم ترين آن در 
اولويت قراردادن گردشگري در برنامه هاي اقتصادي دولت است و اينكه 
رئيس جمهوري اعضاي هيأت دولت را مكلف به همكاري در مديريت 

يكپارچه صنعت گردشگري كند.
وي افزود: الزم اســت انتخاب وزير و مســئوالن و معاونــان از ميان 
متخصصــان، كارآفرينان خالق و انديشــه ورزي انجام شــود كه در 
3 بخش ميراث فرهنگي، صنايع دســتي و گردشــگري يــا فعاليت 
كرده باشند يا شــناخت كافي از اين 3 بخش داشــته باشند. به گفته 
حسن تقي زاده انصاري، ساختار گردشــگري ايران بر بستر حفاظت 
از ميراث فرهنگي و طبيعي اتفاق مي افتد و انتظار مي رود مسئوالني 
انتخاب شوند كه اين ميراث ارزشــمند و حفظ و احياي آن و توسعه 
گردشگري را در اولويت قرار دهند و در كنار هنرمندان صنايع دستي و 
رفع مشكالت تأمين مواداوليه و بازاريابي و فروش توليدات آنها باشند.

تداوموزشبادشديد،رگبارورعدوبرقطي2روزآينده
مديركل  پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي با اشاره به تداوم 
وزش باد شديد موقت و رگبار و رعدوبرق در برخي نقاط كشور طي 2 روز 
آينده، از افزايش سرعت باد در مناطق شرق كشور و خيزش گردوخاك 

خبر داد. 
صادق ضياييان با اشاره به اينكه در ساعات بعدازظهر و اوايل شب امروز 
)9 تيرماه( در برخي نقاط استان هاي آذربايجان شرقي و غربي، زنجان، 
اردبيل، گيالن و ارتفاعات البرز مركزي افزايش ابر، وزش باد شديد موقت 
و رگبار و رعدوبرق  پيش بيني مي شــود، به ايســنا گفت: اين وضعيت 
روزهاي  پنجشنبه، جمعه و شــنبه هفته آينده نيز به دامنه هاي البرز 
شرقي، خراسان شمالي و شمال خراسان مي رسد. وي افزود: از بعدازظهر 
امروز و فردا در كل استان هاي ســاحلي خزر كاهش نسبي دما و بارش 
 پراكنده انتظار مي رود و درياي خزر در اين مدت مواج اســت. به گفته 
مديركل  پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي، جنوب سيستان 
و بلوچستان، جنوب كرمان و شرق هرمزگان نيز در ساعات بعدازظهر با 
افزايش ابر، وزش باد موقت و رگبار و رعدوبرق مواجه مي شوند. روزهاي 
 پنجشنبه،  جمعه و شنبه آينده نيز در شرق كشور و به ويژه منطقه زابل، 

شاهد افزايش سرعت وزش باد و گردوخاك خواهيم بود.

سيدمحمدفخار
خبر نگار

كانونهايبحرانيگردوغباركشورطييكسال
اخير2برابرشدهواز7ميليونهكتاردرسال99
به14ميليونهكتاردرسالجاريرسيدهاست.
براساسپيشبينيهايبلندمدتاقليمی،گردوغبار،پديدهطوالنيمدتآسمانايران
طي50سالپيشروست.كانونهايداخليوخارجيگردوغبارهرسالباوسعتگرفتن
خشكساليوتغييراقليمبهطورچشمگيرافزايشمييابندونرسيدنحقابهتاالبها
وخشكيدگيبستررودخانههانيزمزيدبرعلتميشودتاشرايطبرايشكلگرفتن
كانونهايگستردهترگردوغبارهموارشود.گردوغبارسالهاياخيرمشكالتزيادي

برايبخشهايمختلفكشوردرغرب،شرق،جنوبوگاهيدرشمال)البتهبهندرت(
ايجادكردهاست.هرچندبااقداماتيكهدرچندسالگذشتهانجامشدهتاحدزيادياز
شدتگردوغباركاستهشده،امامعضلريزگردهاهمچنانمشكلبزرگايراناست.در
4سالاخيرحدود۳70ميليونيوروودالرازصندوقتوسعهمليبرايمقابلهباگردوغبار
هزينهشده،اماايناعتبارامسالبه20ميليونيورورسيدهوالبتهطيهمين4سالنيز
شرايطكانونهايگردوغباردرايرانوخيمترازگذشتهشدهاست.بررسيهايصورت
گرفتهنشانميدهد۳4.۶ميليونهكتاركانونغبارخيزداخليشناساييشدهكهازاين
ميزانوسعتحدوديكميليونو4۶0هزارهكتارمربوطبهبسترتاالبياست.همچنين

20درصدآنباشدتزيادوخيليزياداستكهسرعتآندراستانهايمختلفمتفاوت
است.محاسباتمطالعاتمنشأيابيكانونهايگردوغبارسازمانحفاظتمحيطزيست
درسالگذشتهمشخصكردهاســتكهازاينوسعت،ساالنهحدود4.22ميليونتن
غبارخيزيصورتميگيرد.اگرچهستادمليمقابلهباگردوغبارسالهاستاقداماتي
برايمقابلهباريزگردهاصورتداده،امااينستادهموارهازسرعتووسعتكانونهاي
گردوغبارعقبماندهاست.يكيازآخريناقداماتســتادمليمقابلهباگردوغبار،
تهيهبرنامه10سالهبرايمقابلهباكانونهايداخليگردوغباربودكهبايدوظيفههمه

دستگاههادر10سالمنتهيبهسال1410رامشخصكند.

كانونهايبحرانيگردوغباردرسال99
7ميليون هكتار

كانونهايبحرانيگردوغباردرسال1400
14ميليون هكتار

بزرگترينكانونگردوغبارايران
استان سيستان و بلوچستان

وسعت: 18ميليون هكتار 
كانون گردوغبار استان: 5ميليون هكتار 

27درصد سيستان و بلوچستان گردوغبارخيز است

اقداماتصورتگرفته۳سالاخير
3هزار كيلومتر بادشكن زنده و غيرزنده
300كيلومتر اليروبي ورودي تاالب ها

110هزار هكتار كاشت نهال
2ميليون هكتار مديريت چراي دام و قرق

دستگاههايدخيلدرمبارزهباريزگرد
سازمان حفاظت محيط زيست

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري
وزارت جهادكشاورزي

سازمان هواشناسي 
سازمان زمين شناسي 

كانونهايخارجيگردوغبار
300 ميليون هكتار 

اعتباراتمقابلهباگردوغبارازصندوقتوسعهملي
370 ميليون يورو طي 3سال اخير

20ميليون يورو امسال 
30درصد اعتبار سهم مقاوم سازي  سيستم برق مي شود

70درصد اعتبار سهم اقدامات محيط زيستي مي شود

كشورهايغبارخيزاطرافايران
تركمنستان

ازبكستان
افغانستان
پاكستان 

عراق
سوريه

عربستان 
اردن 

كانونهايجمعيتيدربرابرگردوغبار
كرمان 

خوزستان 
سيستان و بلوچستان

تهران 
خراسان جنوبي
خراسان رضوي

اصفهان 
سمنان 

برنامهمقابلهباكانونهايخارجي
برنامه عملــي منطبق با 300ميليــون هكتار مناطق 
گردوغبارخيز در دست تهيه اســت. طبق اين برنامه 
كشورها به 4ناحيه شمال شرقي، شرق، جنوب غربي و 
غرب تقسيم شده اند و براي هر يك از كشورها و ناحيه ها 
يك زير برنامه تهيه مي شــود كه قرار اســت به زودي 

تكميل شود و براي اجرا در اختيار مسئوالن قرار گيرد.

برنامه10سالهمديريتكانونهايگردوغبار
ستاد ملي مقابله با گردوغبار در حال تهيه يك برنامه 
10ساله براساس كانون هاي داخلي گردوغبار است. در 
اين برنامه وظيفه تمام دستگاه ها در 10سال منتهي به 
سال1410 مشخص مي شود. همچنين در آن ميزان 
اعتبار، حجم عمليات، پراكنش كارهايي كه بايد انجام 
شود و نوع كارها مشخص مي شود. اين برنامه از سال99 

تاكنون تكميل نشده است.
وسعتكانونهايغبارخيزكشاورزي

4.5 ميليون هكتار 

سهمتاالبهاازكانونهايگردوغبار
1.4ميليون هكتار
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 »گنج مان« طرحي مشترك ميان سازمان اسناد 
و كتابخانه  ملي ايران و پلتفرم هاي تأمين مالي 
جمعي است كه با نظارت بنياد حاميان اسناد و 
كتابخانه  ملي ايران، از آغاز سال 1400 براي تأمين 
مالي جمعي براي خريد نسخ خطي كشور به راه 
افتاده  است. اين طرح به دنبال آن است تا بستري 
فراهم شود كه مردم، به ويژه قشر متوسط جامعه 
نسبت به مستندات تاريخي كشورمان حساس 
و دغدغه مند شوند و براي حفاظت و نگهداشت 
اين آثار با كمك هاي نقدي خود كتابخانه ملي را 
ياري كنند. به گفته مظفر پاسدارشيرازي، معاون 
توسعه مديريت و منابع انساني سازمان اسناد 
و كتابخانه ملي ايران، در طــرح گنج مان براي 
تأمين بودجه به منظورخريد ميراث مستندي كه 
ارزيابي و قيمت گذاري شده است، مردم ُخرد ُخرد 
كمك مي كنند تا از ميراث مستند حفاظت شود. 
درباره اين طرح و جزئيــات آن با وي گفت و گو 

كرده ايم.

منظور از طرح گنج مان چيست و اين 
طرح با چه هدفي شكل گرفته است؟ 

نگهــداري از ميــراث 
مستند اهميت خاصي 
دارد و بــه شــيوه هاي 
مختلــف بايــد در اين 
مسير قدم گذاشت. يكي 
از راه هــاي حفاظت از 
ميراث مستند اين است كه مالك خصوصي اين ميراث 
با كتابخانه ملي در تعامل باشد. مي توان او را به فروش 
دعوت و با بودجه دولتي يا غيردولتي اين اسناد را تهيه 
و از آنها حفاظت كرد. اما بودجه دولتي محدود است و 
تالش مي كنيم روش هاي ديگري را طراحي كرده و به 

اجرا بگذاريم.
يكي از راه ها اين است كه خيران و شركت هاي بزرگ 
و كوچك را براســاس مســئوليت اجتماعي دعوت به 
همكاري كنيم، تا خريد بخشــي از ميراث مســتند را 
برعهده بگيرند. راه ديگر اين اســت كه تأمين مالي را 
ميسر كنيم. طرح گنج مان هم با همين رويكرد شكل 
گرفته اســت. در اين طرح براي تأميــن بودجه خريد 

ميراث مستندي كه ارزيابي و قيمت گذاري شده است 
از مردم كمك گرفته مي شود. به نوعي هدف از برگزاري 
اين طرح، توسعه و جلب مشاركت هاي مردمي در حفظ 

مستندات ملي است.
علت اينكــه در طــرح گنج مان به 

كمك هاي مردمي توجه شده چيست؟ 
بسياري از مردم هيچ نوع شناختي نسبت به نسخ خطي 
و در مجموع مستندات تاريخي ندارند. طي سال هاي 
گذشــته كمك هاي مردمي در زمينــه فعاليت هاي 
دانشــگاهي، ســاخت مراكز درماني يا نــذر كتاب و 
كتابخانه سازي افزايش پيدا كرده اســت، اما تاكنون 
هيچ اقدام مردمي در زمينه خريداري و نگهداشت آثار 
ملي انجام نشده است. طرح گنج مان به نوعي اين بستر 
را فراهم مي كند كه جامعه، به ويژه قشر متوسط در اين 
حوزه حساس شده و به مرور با اين مستندات تاريخي 
و آثار ملي آشنا شــوند. وقتي مردم در اين حوزه وارد 
شوند، اين دغدغه برايشان ايجاد مي شود تا در حفظ و 

نگهداشت آثار ملي نهايت تالش خود را بكنند.
همانطور كه گفتيد در طرح گنج مان 
از كمك هاي مردمي براي خريد ميراث مستند 
استفاده مي شــود. باتوجه به اوضاع و احوال 
كنوني و وضعيت اقتصادي موجود آيا مردم قادر 

به مشاركت در اين طرح خواهند بود؟ 
منظور از كمك هاي مردمي اين نيست كه افراد مبلغي 
كالن را يكجا پرداخت كنند. مردم ُخرد ُخرد و حتي با 
مبالغي اندك كه از 10هزار تومان شروع مي شود، كمك 
خواهند كرد تا بتوانيم اين ميراث مستند را حفظ كنيم.
طرح گنج مان تنها بر پايه كمك هاي 
مردمي بنيانگذاري شــده اســت يا در كنار 
كمك هاي مردمي از حمايت هاي ديگر هم بهره 

مي برد؟ 
ما در طرح گنج مان در كنار كمك هاي مردمي تالش 
خواهيم كرد تا بتوانيم مالك ميراث مستند را به اهدا 
دعوت كنيم. اگــر مالك دغدغه هاي ملي و رســالت 
فرهنگي داشته باشــد، مي تــوان او را ترغيب كرد تا 
وظيفــه اي را كه برعهــده دارد، با اهــداي ميراث به 
كتابخانه انجام بدهد. اگر مالك راضي نمي شود نسخه 
ميراث مســتند را به كتابخانه ملي بدهــد، رضايت او 
را براي در اختيار قراردادن نســخه ديجيتال به دست 

مي آوريم.
در اين وادي با يكي از بانك ها رايزني مي كنيم كه ميراث 
مســتند را به عنوان وثيقه وام قبول كند و در ازاي آن، 

نسخه ديجيتال ميراث مستند را اهدايي بگيريم. گام 
ديگر اين اســت كه اگر كسي شــرايط مناسبي براي 
نگهداري ميراث مستند نداشــته  باشد، به رسم امانت 
آن را در مخــازن كتابخانه ملي نگهــداري و حفاظت 
مي كنيم و در اختيار مردم قــرار مي دهيم. همچنين 
اگر فردي مي خواهد اثرش داراي شناســنامه شــود، 
مي توانيم شناســنامه اي براي او صادر كنيم و در ازاي 
آن، نسخه ديجيتال را از مالك بگيريم. سعي مي كنيم 
با طرح هايي مانند گنج مــان و طرح و فعاليت هايي كه 
بنياد حاميان كتابخانه ملي انجام مي دهد، اين دسته 
را هم به همكاري ترغيب كنيم. اميدواريم با برگزاري 
اين پروژه ها جامعه را نســبت به ارزش نســخ خطي 

حساس كنيم.
در طرح گنج مان تاكنون چند نسخه 
خطي رونمايي و براي خريداري آن اقدام شده 

است؟ 
تاكنون تنها يك نســخه خطي نفيس حافظ در طرح 
گنج مــان رونمايي و بــه مبلغ 800ميليــون تومان 
قيمت گذاري شده اســت. اميدواريم كه با جمع آوري 
كمك هاي مردمي اين كتاب را كه مربوط به 400سال 

پيش است، خريداري كنيم.
در مجموع ميراث مستند چه آثاري را 
در برمي گيرد و در دست چه گروه هايي قرار دارد؟ 
ميراث مستند، شــامل نسخ خطي و اســناد تاريخي 
اســت. وظيفه گردآوري آنها اعم از كتاب هاي چاپي، 
خطي و اســنادي برعهده سازمان اســناد و كتابخانه 
ملي است. نسخ خطي و اســناد تاريخي را مي توان در 

4گروه دســته بندي كرد؛ يكي ميراث مستندي است 
كه در كتابخانه يا موزه اي نگهداري مي شود. اين ميراث 
مستند سالمت است و خيلي از اين كتابخانه ها نسخه 
ديجيتال را هم در اختيار مخاطب قرار داده اند؛ در نتيجه 
امكان پژوهش روي آنها وجود دارد. البته يك قسمت 
از مســتندات را به داليلي كه خودشــان درنظر دارند 

ديجيتالي نمي كنند. 
قسمت ديگر ميراث مستند در كشــورمان در موزه و 
كتابخانه ها به خوبي حفاظت مي شــود. براي برخي از 
آنها سرويس دهي هم مي شــود. 2دسته ديگر ميراث 
مستند هم در حوزه جغرافيايي ايران داريم؛ در دسته 
اول اين ميراث در قالب ارث به خانداني رسيده  است كه 
چندان از ارزش معنوي و مادي آن باخبر نيستند. تالش 
مي كنيم در پروژه هايي مانند امانت سپاري وثيقه سپاري 
ارزش مادي و معنوي ميراث مستند را به مردم گوشزد و 
آنها را ترغيب كنيم تا اگر شرايط مناسب براي نگهداري 
از اين ميراث را ندارند، حتي اگر بر اثر شرايط بد، ميراث 
دچار آسيب شدند، آنها را به كتابخانه ملي اهدا كنند. 
دسته آخر هم آن دســته از ميراث مستند است كه به 
مالكي رســيده كه ارزش مادي آن را شناخته است و 
شــايد در ذهن دارد كه به كشــورهاي ديگر با قيمت 

باالتر بفروشد.
 اين افــراد بيشــتر نگاه كااليــي و مادي بــه ميراث 
دارند. ســعي مي كنيم با طرح هايــي مانند گنج مان 
و طــرح و فعاليت هايي كــه بنياد حاميــان كتابخانه 
 ملي انجام مي دهند، اين دســته را هــم به همكاري

 ترغيب كنيم.

تازه هاي نشر

  هفده تا بيست و چهار
»هفــده تا بيســت و 
چهار« مجموعه شعري 
كامــل  از  اســت 
جهانگيــري كــه در 
قطع جيبي از ســوي 
نشر زرين انديشمند 
به تازگي منتشر شده 

اســت. در ايــن كتاب 
اشعار سروده شده دوران دانشجويي، حدود 
سال هاي 1362تا 1369شــاعر گنجانده 
شده است. او در مقدمه كوتاه اين مجموعه 
مي نويسد: »در آن روزها شــعرهايم را نزد 
بزرگاني چــون دكتر اســماعيل حاكمي، 
استاد ادبيات دانشگاه تهران، اكبر بهداروند، 
قيصر امين  پور و حسين چهارلنگ براي رفع 
اشــكال و ارائه طريق مي دادم و خاطره اين 
عزيزان هميشــه با من خواهد بود... .« اين 
مجموعه شامل 21شعر است. شعر نيش در 
قلبم مكن چنين شروع مي شود: »گفته بودم 
نزد من ديگر تو طنازي مكن/ نيش در قلبم 
مكن، با جان من بازي مكن/ ياد تو افســانه 
شــد، افســانه اي اندر دلم/ پيش من ديگر 
ميا، افسون و دمسازي مكن« اين مجموعه 

69صفحه اي 28هزار تومان است.

  منظومه مطهر
»منظومــه مطهــر« 
داستان راستان معروف 
استاد شــهيد مرتضي 
مطهري اســت كه از 
ســوي سيدحســين 
شــاعر  معصومــی، 
به صورت نظــم در 2 

جلد منتشر شــده است. 
درواقع 125حكايت داســتان راستان شهيد 
مطهري در اين كتاب به صورت شعر و بسيار 
خواندني منتشر شده است. جلد نخست چنين 
شروع مي شود: »چون رسول حق به مسجد پا 
نهاد/ شد ز ديدارش جماعت شاد شاد/ همره 
ياران به مســجد يك نظر/ كرد تا گيرد از آن 
حالت خبــر« اين اثر 2جلدي با شــمارگان 
3هزار نسخه به بهاي 115هزار تومان از سوي 

انتشارات كورش چاپ و منتشر شده است.

سعيده مرادي
خبر نگار

فوت و فن نوشتن- 13

توجه به ناخودآگاه و بهره از امكانات

چطــور مي توانيم از فرصت هــاي كوتاه 
روزانه مان براي داســتان نوشــتن بهره 
ببريم؟ موقع نوشتن ازچه كارهايي پرهيز 
كنيم كه روند داستان نوشتن مان لطمه نبيند. در ادامه به چند راهكار 

كوتاه و جمع و جور در اين باره پرداخته ام.
1-نخستين نكته اينكه خودمان براي نخســتين قدم به خودمان كمك 
كنيم. نخستين قدم، انتخاب وسيله براي نوشتن  است. ابزار نوشتن بايد ما 
را سر ذوق بياورد. مثال من خودنويس هاي سبك و مداد نرم را به تايپ كردن 
ترجيح مي دهم. يك نويسنده خودكار روان يا روان نويس دوست دارد. يك 
نفر دوســت دارد با تبلت يا كامپيوتر شخصي اش كار كند و ديگري عالقه 
خاصي به نوشــتن با تلفن همراهش دارد. هريك از اينها كه شما را براي 
نوشتن سر ذوق مي آورد، با آن دست به كار شويد. والتر بنيامين، فيلسوف، 
نويسنده و برنامه ســاز راديو وقتي به 11گام در نوشتن مي پردازد، يكي از 
موارد را داشتن چند ليوان چشم نواز پر از قلم و خودكار و خودنويس عنوان 

مي كند تا نويسنده را براي نوشتن سر ذوق و شوق بياورد.
2- اگر درگرماگرم نوشتن، نكته اي را فراموش كرديد، جايش را خالي 
بگذاريد و به نوشتن داســتانتان ادامه بدهيد. روي نكته  يا موضوعي 
كه از ذهنتان گريخته حين نوشــتن متمركز نشويد. مي توانيد بعدا 

سراغ آن برويد.
 3-موقع نوشتن، حتما اول داستانتان را به سرانجام برسانيد، بعد به 
تجديدنظر و ويرايش آن بپردازيد. اگر ســرگرم نوشتن فصل پنجم 
هستيد و يكباره متوجه شده ايد كه بايد برگرديد و به فصل اول نكته، 
جمله يا پاراگرافي اضافه كنيد، قيد اين كار را بزنيد. عجالتا يادداشتي 
سردستي درباره آن نكته بنويسيد و نوشتن فصل پنجم را ادامه دهيد. 
اگر اين كار را نكنيد، جز اينكه شايد ادامه نوشتن فصل پنجم از يادتان 
برود، ممكن اســت بيش از 10 بار فصل اول را بازنويسي كنيد و چيز 

بهتري هم عايدتان نشود.
4-از ناخودآگاهتان بهره ببريد. مي دانيد چرا بعضي  نويسنده ها زير دوش 
حمام يا نيمه شــب و هنگام خواب فكري بكر به ذهنشان مي رسد يا به 
نكته و كشفي مي رسند؟ چون در اين مواقع ناخودآگاه آدم ها همچنان 
فعال است و گاه گاهي ابراز وجود مي كند . ضمنا الزم نيست دست روي 
دست بگذاريد و منتظر ناخودآگاه باشيد. مي توانيد از ناخودآگاهتان كار 

بخواهيد؛ مطمئن باشيد اين شيوه در اكثر موارد جواب مي دهد.
5-براي صرفه جويي در وقت مي توانيد از دستاوردهاي تكنولوژي هاي 
جديد بهره ببريد. اگر با ضبط كردن صدايتــان يا تكرار ديالوگ هاي 
داستان راحت تريد، حتما همين كار را انجام دهيد. اگر نوشتن با قلم 
مصنوعي روي صفحه موبايل يا تبلت برايتان ســريع تر است، شك 
نكنيد كه بايد با همين ابزار به نوشتن ادامه بدهيد و نكته آخر اينكه از 

هر امكاني كه در بهتر نوشتن شما تأثير دارد، استفاده كنيد.

مردم كمك مي كنند تا ميراث ملي را حفظ كنيم
معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در گفت و گو با همشهری: 

فرزام شيرزادي
روزنامه نگار
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كرونا در سيستان و بلوچستان كار مردم را 
از جســت وجوي تخــت خالــي در گزارش

بيمارستان ها، به جست وجوي قبر خالي در 
گورستان ها كشانده اســت. »بهشت محمد رسول اهلل« 
زاهدان آنقدر شلوغ و نوبت تدفين طوالني است كه عده اي 
پيكر عزيزان شــان را برمي دارند و راهي قبرستان هاي 
روستاهاي اطراف مي شوند، اما آنجا هم به اين زودي ها 
نوبت خاكســپاري به كسي نمي رســد؛ انگار كه زمين 
سيستان و بلوچستان اين روزها گنجايش پذيرش اين 
همه جان باخته را نداشته باشد؛ همه  چيز روي دور ُكند و 

غمگين است.
نقطه ديگر شهر، يعني جلوي پزشكي قانوني هم صفي 
ديگر به راه است؛ عزاداران ساعت ها در نوبت تحويل پيكر 
عزيزانشان بايد منتظر بمانند.  سيستان و بلوچستان از 

وضعيت قرمز كرونا هم فراتر رفته و رو به سياهي مي رود.

مردمترسيدهاند
هربار كه موبايل محمد زنگ مي خورد، يك نفر آن طرف 
خط، خبر از مرگ آشنايي مي دهد و تنها مجال او براي 
عزاداري، گفتن »اناهلل وانااليه راجعون« است. محمد 64 
ساله، ديابت دارد و هنوز نوبت واكســنش نرسيده، اما 
بايد داخل يكي از اين صف ها جنازه عزيزانش را تحويل 
بگيرد. سوگواري اش تمامي ندارد. يادش نمانده خبر مرگ 
چند نفر را در اين روزها شنيده است و مي گويد هيچ وقت 
روزهايي به اين سياهي را در عمرش نديده است؛ »مرگ 
حق است، ولي با اين شكل و شــمايل و سرعت خيلي 
سخت و گران است؛ انگار كل شهر قبرستان شده و روي 

دل آدم سنگيني مي كند.«
مردم ترسيده اند و هربار كه كرونا قرباني ديگري مي گيرد، 
اين ترس مضاعف مي شــود. جمعه ايــن  هفته صداي 
خطبه هاي نمازجمعه از مساجد محله ها بلند نشد. الگوي 
ابتال به كرونا در سيستان و بلوچســتان طايفه اي شده 
اســت و هر عضو خانواده اي كه مبتال مي شود، به زودي 
يك طايفه را دچار مي كند. حتي آنها كه از اساس وجود 
چنين ويروسي را منكر مي شــدند هم حاال خطر را بيخ 
گوش خود مي بينند. سعيد 32 ساله صاحب يك كارگاه 
توليدي كوچك در بازار است و اين روزها خود و خانواده اش 
در قرنطينه اند. او تا پيش از بيماري، ماسك هم نمي زد تا 
اينكه كرونا پدرزنش را به كام مرگ كشاند. خود او هم در 
مراسم تشييع جنازه پدرزنش مبتال شده و حاال ترس و 

اندوه گريبانش را گرفته است. سعيد مي گويد: »قبال فقط 
جاهايي ماســك مي زدم كه اجباري بود؛ چون با خودم 
فكر مي كردم اگر كرونا واقعي است، پس كل اين شهر كه 
رعايت نمي كند، اآلن بايد مبتال مي بود، اما اين دفعه قضيه 

جدي شده. از هر طرف خبر مرگ مي آيد.«
وضعيت در محله هايي كه بيشتر همسايگان آشنا يا از يك 
طايفه اند، بدتر از جاهاي ديگر است. زينب ساكن يكي از 
همين محالت است و مي گويد بيشــتر از 10نفر در اين 
محله با كرونا جانشان را از دست داده اند. وي مي افزايد: 
»همه چيز از يك عروسي شروع شد. خانواده برادر عروس 
كرونا گرفتند و برادر عروس و مادرزنش فوت كردند و 2 نفر 
ديگر از آن خانواده هم در بيمارستان بستري هستند. باقي 
اهالي محله هم يا از آنها يا از جاهاي ديگر اين ويروس را 
گرفتند و كل اين محل عزادار شده است.« زينب مي گويد، 
ساعتي نيست كه صداي ضجه و شيوني از كوچه اي بيرون 
نيايد. اين روزها انگار از غم زياد آتش از آسمان مي بارد و 

مي خواهد شهر را در خود ذوب كند.

بيمارستانهايناكافيبرايبيمارانبيشمار
بيمارســتان هاي شــهر تخت خالي ندارند. بيماران در 
راهروها ســرگردانند و از پذيرش افراد غيركرونايي، جز 
در موارد ضروري، خودداري مي شــود. برخي پزشكان 
هم مطب هايشان را تعطيل كرده اند. يكي از مراجعان به 
بيمارســتان مي گويد: »داخل بيمارستان قيامت است. 
آدم داخل كه مي رود، بيشــتر مي ترسد و هول مي كند. 
اگر حال برادرم خيلي بد نبود نمي آورديمش. اينجا اصال 
نمي دانند به چه كسي رسيدگي كنند. هر لحظه آدم ها 
بيشتر مي  شوند. بعضي ها اصال به تخت نمي رسند و در 
همان راهروها جان مي دهند.« امكانات پزشكي استان 
حتي در شرايط عادي هم كافي نبود و مردم استان براي 
درمان راهي يزد، مشهد، شيراز و تهران مي شدند يا حتي 
به پاكستان مي رفتند و حاال شرايط دشوارتر از هميشه 

شده است.
آمارهاي رســمي كه اين روزها از قربانيان كرونا منتشر 
مي شود، تنها مربوط به كساني مي شود كه تست داده اند، 
اما خيلي ها اصال نه تســتي مي دهند و نه به بيمارستان 
مي روند و ترجيح مي دهند كــه در خانه بمانند. محمد 
مي گويد: »خود من وصيت كرده ام كه هرطور شده مرا 
به بيمارستان نبرند. اگر قرار است خوب شوم، همين جا 
خوب مي شوم. اگر هم  نه، كه در خانه مي ميرم.« بعضي ها 
هم اصال فرصت درمان پيدا نمي كنند. حميد، راننده يك 
پزشك عمومي است و مي گويد در اين چند روز خيلي ها 
چون خودشان نتوانسته اند به پزشك مراجعه كنند، زنگ 

 مي زنند و از دكتر مي خواهند به خانه شان برود، اما در چند 
مورد، وقتي كه دكتر به منزل شــان رسيده، بيمار ديگر 

جاني در بدن نداشته است.

كدامتعطيلي؟
با وجود ترسناك شــدن وضعيت، هنوز در خيابان هاي 
شهر تعداد كساني كه ماسكي بر صورتشان نيست، بيشتر 
است. عروسي ها برگزار مي شود و كرونا باز ركورد تازه اي 
ثبت مي كند. در گزارشي كه قرارگاه عملياتي مبارزه با 
كرونا درباره رعايت پروتكل هاي بهداشتي در بازه زماني 
29 ارديبهشت تا 5خرداد منتشر كرده است، سيستان و 
بلوچستان با رعايت 48درصد پروتكل هاي بهداشتي در 
اماكن عمومي، آخرين استان كشور شده است. با وجود 
هشدارهاي قبلي، مسئوالن سرگردان تر از مردم به نظر 
مي رسند. فداحســين مالكي، نماينده مردم زاهدان، در 
جلسه علني مجلس مي گويد: »روزانه بيش از 1200 نفر 
از مردم سيستان و بلوچستان به كرونا مبتال مي شوند، اما 
وزير بهداشت حتي جواب تلفن اســتاندار را نمي دهد و 
مديريتي بر ستاد كروناي استان ندارد.« با آنكه فرماندار 
زاهدان خبر از تعطيلي مراكز تجاري، بازار، بوستان ها و 
مراكز تفريحي و گردشگري شهر داده است، رد چنداني از 
اين تعطيلي ديده نمي شود. در سطح شهر همه چيز مثل 
سابق جريان دارد و تنها بعضي از مغازه هاي بازار تعطيل 
شده اند. مغازه هاي ديگر فقط كركره ها را پايين كشيده اند 
و يك نفر دم در ايستاده است تا مشــتريان را به داخل 
هدايت كند. يكــي از مغازه دارها مي گويد: »اگر تعطيل 
كنيم، يك هزاري كف دستمان مي گذارند؟ اصال تا كي 
تعطيل كنيم؟ مي آيند بعضي مغازه ها را پلمب مي كنند 
كه چرا نبسته ايد. خب، اگر ببنديم يا بايد مواد بياوريم يا 
سوخت بري كنيم. كار ديگري هست؟ بعد هم مگر يك روز 
و 2روز و يك هفته و يك ماه است كه تعطيل كنيم، شايد 
چند سالي اين مريضي طول بكشد.« مغازه دار ديگري هم 
پي حرفش را مي گيرد و مي گويد: »بانك باز است. قسط ما 
عقب مي افتد و چك مان برگشت مي خورد. تا آنها تعطيل 
نشــود، ما هم نمي توانيم تعطيل كنيم.« گاهي كه خبر 
از سر رسيدن مأموران مي رسد، در مغازه ها سريع بسته 
مي شود و صاحب مغازه و مشــتري ها با هم براي مدتي 

حبس مي شوند تا مأموران بروند.
بازارچه هاي محلي هم در اين روزهاي سياه سيستان و 
بلوچستان به كار خود ادامه مي دهند كه اتفاقا خطرناك تر 
از بازار اصلي هســتند. »بازار مشــترك« يكي از همين 
بازارچه هاست كه به خصوص عصرها ازدحام جمعيت در 
آن مشهود است. بازار پر از دستفروشاني است كه ماسك 

ندارند و با صدايي بلند قيمت هايشان را به رخ رهگذران 
مي كشند. زني در اين ازدحام پالستيك هاي سيب زميني 
و گوجه اي را كه در دست دارد، زمين مي گذارد. ماسكش 
را پايين مي آورد و نفس عميقي مي كشد و دوباره ماسك 
را روي صورتش مي گذارد. مي گويــد، اينجا آمده چون 
وسعش به قيمت  مغازه ها نمي رسد و اينجا ارزان تر است. 
دستفروش ها هم مي گويند هيچ جا نمي روند و تعطيل 

نمي كنند.

آوارمشكالتگذشتهدرروزهايكرونايي
44 درصد مردم زاهدان حاشيه نشين هستند و درآمدي 
كه دارند، به مراتب كمتر از آن اســت كه بتوانند مرتب 
ماسك عوض كنند و مواد ضدعفوني كننده بخرند. يوسف 
16 ساله، در يك ضايعاتي كار مي كند. ماسكش كه معلوم 
نيست، اولش آبي بوده يا سفيد، حاال يكسره سياه شده 
است. از اول كرونا تا به حال، فقط 3ماسك داشته و اين 
سومي را يك ماهي مي شــود روي صورتش مي گذارد. 

مي خندد و مي گويد: »اول شكم، بعد سالمتي.« 
بعد ادامه مي دهد: »همين ماســك را هــم كه مي زنم، 
بچه محل هايم مســخره ام مي كننــد. اينجا هيچ كس 
ماســك نمي زند. منم الكي مي زنم. وقتي كسي ماسك 
نمي زند، ماسك زدن من به چه دردي مي خورد؟« يكي 
از مغازه داران مي گويد مردم بيشتر ماسك هاي پارچه اي 
مي خرند؛ »خود من ديدم اين ماسك هاي يكبار مصرف 
را هم مي گذارند توي جيب شــان و چندين بار استفاده 

مي كنند.« استفاده از نقاب هم در ميان زنان دوباره پس 
از ســال ها رواج پيدا كرده و زنان از نقاب به جاي ماسك 

استفاده مي كنند.
يكي از اهالي خيابان نبوت در حاشيه شمالي شهر زاهدان 
كه همسرش به كرونا مبتال شده، مي گويد: »اصال كسي 
دلش به حال ما نسوخته. توي تلويزيون مدام مي  گويند 
دست هايتان را با آب و صابون بشوييد. بعد هم برق و هم 
آب ما را قطع مي كنند. هرروز از صبح تا عصر آب ما قطع 
مي شود. سر ظهر برق را هم قطع مي كنند. من كه مريض 

كرونايي دارم چي كار كنم؟«
مجيد، 28 سال دارد و معلم است. او اين بحران را محصول 
»ســال ها مشــكالت حل نشــده« مي داند و مي گويد: 
»سيســتان و بلوچستان مشــكالت زيادي دارد كه در 
بهترين حالت فقط ترميم شده اند و هيچ وقت به صورت 
جدي حل نشده اند. حاشيه نشيني، نابرابري و فقر از همين 
مشكالت هستند. حاال مي بينيم كه كرونا همه اينها را 
يك جا سرمان خراب كرده است. اگر مشكالت گذشته 
نبود، بحران فعلي را خيلي ساده تر مي توانستيم مديريت 
كنيم.« حال استان خوب نيست، مردم به جاي اينكه پي 
زندگي باشند، كارواني شده اند به دنبال مرگ. هر سو كه 
مي روي عده اي را مي بيني كــه از كروناي هندي حرف 
مي زنند. آنها ترسيده از روزهاي سياه بعدي، فقط دست 
به آسمان مي برند و دعا مي كنند كه خدا سايه سنگين 
مرگ را از سر آنها بردارد. جنوبي ترين نقطه ايران اين روزها 

آسمانش سياه و دل مردمانش پر از غم است.

جوالن مرگ در سيستان و بلوچستان
 گزارش ميداني خبرنگار همشهري از شيوع گسترده كروناي هندي در جنوب شرق كشور و الگوي طايفه اي ابتال به اين بيماري

الياسبراهويينژاد
خبر نگار

خبر

چگونگيثبتنامدانشآموزاناتباع
خارجيدرايران

سرپرســت مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور وزارت 
آموزش و پرورش رونــد ثبت نام دانش آمــوزان اتباع خارجي را 
تشــريح كرد و درباره ثبت سفارش كتب درســي آنها نيز گفت: 
در حال تعريف كد ويژه براي دانش آموزان اتباع خارجي در اين 
سامانه هستيم تا مدارسي كه داراي مجوز هستند بتوانند كتب 

درسي مورد نياز دانش آموزان اتباع خارجي خود را تأمين كنند.
ميترا تيمــوري در اين بــاره توضيح داد: ثبت نــام دانش آموزان 
اتباع خارجي مطابق شــيوه نامه مصوب كميســيون ساماندهي 
دانش آمــوزان اتباع خارجي وزارت كشــور صــورت مي گيرد. 
طبق اين شيوه نامه، ثبت نام در مدارس كشور به 2دسته تقسيم 
مي شود؛ نخســت دانش آموزان اتباع داراي مدارك معتبر مانند 
گذرنامه، رواديد معتبــر، گذرنامه خانوار كه اخيــرا رواديد آنها 
تمديد شــده، دفترچه پناهندگي، دفترچه اقامــت، دارندگان 
كارت هاي آمايش 15يا16، دارندگان كارت هاي هويت 14يا 15، 
دارندگان برگه تردد داراي اعتبار و همچنين دارندگان دفترچه 
اقامت ويژه و دسته دوم دانش آموزان اتباع خارجي فاقد مدرك كه 
با توجه به فرمان مقام معظم رهبري براي ثبت نام آنها از سال94 
دستورات الزم را ابالغ فرمودند و هرساله ثبت نام همه آنها صورت 

گرفته است و ادامه دارد.
به گزارش ايســنا، سرپرســت مركز امور بين الملــل و مدارس 
خارج از كشــور وزارت آموزش وپرورش با بيــان اينكه ثبت نام و 
ساماندهي كتب درسي تمامي دانش آموزان اعم از دانش آموزان 
ايراني و دانش آموزان اتباع خارجي نيز برعهده سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش وپرورش است گفت: ثبت نام 
كتب درسي از طريق سامانه فروش و توزيع مواد آموزشي در حال 
انجام اســت كه با رايزني هاي صورت گرفته از ســوي مركز امور 
بين الملل و مدارس خارج از كشور در حال تعريف كد ويژه براي 
دانش آموزان اتباع خارجي در اين سامانه هستيم تا مدارسي كه 
داراي مجوز هستند بتوانند كتب درسي مورد نياز دانش آموزان 

اتباع خارجي خود را تأمين كنند.
تيموري ادامه داد: هم اكنون قريب بــه 500 هزار نفر دانش آموز 
اتباع خارجي در مدارس ايران مشــغول به تحصيل هستند كه 
با توجه به تحوالت منطقــه اي و ناآرامي هايي كه اخيرا در برخي 
كشورهاي همسايه جمهوري اسالمي ايران رخ داده و همچنين با 
توجه به سياست كلي نظام در جهت حمايت از دانش آموزان اتباع 

خارجي، روند ثبت نام اين دانش آموزان، افزايشي است.
صحبت هاي سرپرست مدارس خارج از كشور آموزش و پرورش 
درباره روند مثبت ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجي در مدارس  
در حالي اســت كه خانواده هاي اين دانش آموزان از سختگيري 
آموزش وپروش در هنگام ثبت نام خبر داده و مي گويند كه بسياري 
از مديران مدارس دولتي حاضر به ثبت نام فرزندان  آن ها نيستند.
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  طرح جنجالــي »صيانت از 
حقوق كاربــران در فضاي اينترنت

ســاماندهي  و  مجــازي 
پيام رسان هاي اجتماعي« با وجود اعالم 
خارج شدن از دستور كار مجلس، بار ديگر 
به صحن خانه ملت بازگشــته و براساس 
گزارش هاي منتشرشده قرار است امروز 
درباره رسيدگي به اين طرح طبق اصل85 

قانون اساسي تصميم گيري شود.
درصورت تصويــب مجلس و اســتفاده 
از اصل85 قانــون اساســي، در اقدامي 
كم ســابقه احتمال دارد اين طرح پشت 
درهاي بسته و در كميسيون هاي مجلس 

به تصويب برسد.
گزارش هاي رســيده به همشهري نشان 
مي دهد كه 40نفر از نمايندگان خواستار 
اســتفاده از اصل85 قانون اساسي براي 
تصويب اين طرح شده اند كه طي روزهاي 
گذشــته با نگراني عموم مردم و انتقادات 

كارشناسان همراه شد.
اين در حالي اســت كه يك چهره نزديك 
به رئيــس مجلــس دوشنبه شــب خبر 
خارج شدن اين طرح از دستور كار مجلس 
را در توييتر خود اعالم كرد و نوشــت كه 
محمدباقر قاليبــاف، رئيس مجلس اعالم 
كرده فقط موضوعات اضطراري و ضروري 

بايد در دستور كار مجلس باشد.
ايــن طــرح جنجالي كــه تقريبــا همه 
ســرويس هاي خارجي را ملزم به دريافت 
مجــوز يــا معرفــي نماينده در كشــور 
مي كند، طي روزهاي اخير باعث نگراني 
عمومي شده بود و بحث هاي زيادي را در 

رسانه ها به همراه داشت. پيش از اين هم 
گزارش هايي منتشر شده بود كه طراحان 
اين طــرح به دنبال اســتفاده از ماده85 
قانون اساســي براي تصويــب اين طرح 
در كميســيون  به جاي صحن مجلس و 

به صورت علني هستند.
براساس گزارش هاي منتشرشده مذاكرات 
گروهي از نمايندگان مجلس و همچنين 

رايزني هاي دولت در اين رابطه باعث 
شــده تا طرح براي بحث و تبادل 

نظر به طور موقت از دستور كار 
مجلس خارج شود.

مغايرت با واقعيت
ذبيــح اهلل اعظمي ســاردويي، نماينــده 
مردم جيرفت و عنبرآبــاد در گفت وگو با 
همشهري، با اشــاره به اينكه نگراني هاي 
مــردم و واكنش هاي مختلف نســبت به 
اين طرح باعث شــد كه طرح »حمايت از 
حقوق كاربران و خدمــات پايه كاربردي 
فضاي مجازي« به صورت موقت  از دستور 
كار خارج شود، گفت وگو درباره بندهاي 
اين طــرح را بــه زمان ديگــري موكول 
كرد. با اين حال، در پاســخ به اين سؤال 
كه يك شــركت آمريكايي در شــرايط 
تحريم، چگونه براساس ماده 11اين طرح، 
امكان تاســيس نمايندگي در كشــور را 
دارد، مي گويد: »بسياري از كسب وكارها 
ازجمله كســب وكارهاي روســتايي در 
اينستاگرام فعال هستند و مردم از طريق 
آن امرارمعاش مي كنند. از آنجا كه بعضي از 
بندهاي اين طرح مغاير با واقعيات روز بود، 
از دســتور كار صحن خارج شد.« اعظمي 
با اشــاره به اينكه در گفت وگو با بعضي از 
نمايندگان به اين نتيجه رسيديم كه اين 

همســو  طرح 
با منافع ملي نيســت، ادامه داد: 
»حتي بعضي از نهادها كه از نام بردن آنها 
معذورم نيز بر اين نكته تأكيد داشتند كه 
اين طرح خســارت هايي براي كشــور به 

همراه خواهد داشت.«

دفاع از حقوق مردم
حسين حسين زاده، نماينده الرستان هم 
در گفت وگو با همشهري، با اشاره به اينكه 
نمايندگان به گونه اي عمل خواهند كرد كه 
منافع مردم درنظر گرفته شود، تأكيد كرد 
كه »از حقوق مردم دفاع مي كنيم و اجازه 

پايمال شدن حقوق مردم را نمي دهيم.«
حســين زاده با اشــاره به اينكه اين طرح 
فعال از دستور خارج شده، گفت وگو درباره 
جزئيات طــرح را به زمان مطرح شــدن 
طرح در صحــن موكول كــرد. او معتقد 
اســت كه با پيگيري هاي خبرنگاران در 
رســانه ها، اين طرح وارد دستور نشد، اما 
تأكيد مي كند كه »ما اجازه نخواهيم داد 

حق پيام رسان هايمان، حق 
خبرنگاران و مردم در استفاده 
از فضاي آزاد مجازي سلب شود.« با 
اين حال، حســين زاده مي گويد: »برخي 
شايعاتي كه طي روزهاي اخير در رسانه ها 
و فضاي مجازي دست به دست شد، صحت 

ندارد.«

 تصويب نمي شود
يكي از نماينده ها هم كه مايل به رسانه اي 
شــدن نام خــود نيســت، در گفت وگو 
بــا همشــهري مي گويــد: »پيش بيني 
مي كنم اين طــرح با ماده هــا و بندهاي 
فعلي بــه تصويــب نمايندگان نرســد و 
تا جايي كــه اطــالع دارم رئيس جمهور 
 منتخب هم تمايلي به مطرح شــدن اين

 موضوع ندارد.«
او تأكيــد مي كنــد كه »اكنــون فضاي 
مجازي تبديل به محل امرارمعاش بخش 
قابل توجهي از مردم شده است. روستاييان 
محصوالت و صنايع دستي خود را از طريق 
اينستاگرام در معرض فروش مي گذارند و 
مشــترياني از داخل و خارج كشور دارند؛ 
بنابراين قريب بــه اتفاق نماينده ها به نظر 

من با اين طرح موافق نيستند.« 

 با وجود اعالم خبر خارج شدن طرح برخی نمايندگان براي فضاي مجازي 
از دستور كار هفتگی مجلس گزارش هاي منتشرشده نشان مي دهد امروز  

درباره استفاده از اصل85 براي تصويب اين طرح بررسي مي شود

 تالش براي تصويب طرح جنجالي اينترنت 
پشت درهاي بسته

به سوي آينده

 3تحقيق، يك نتيجه؛ واكسن
تنها راه نجات است

3مطالعه علمي كه روز دوشنبه منتشــر شده است، شواهد جديدي 
 mRNAاز محافظت طوالني مدت واكســن هاي مبتني بــر پلتفرم
در برابر انــواع ويروس كرونا، ارائه داده اســت. اين مطالعات نشــان 
مي دهد واكســن هاي پركاربرد، محافظت از افــراد در برابر ويروس 
كرونا را احتماال تا سال ها، ادامه مي دهند. بيشتر افراد واكسينه شده 
با واكسن هاي مبتني بر پلتفرمmRNA ممكن است به تقويت كننده 
احتياج نداشته باشند البته تا زماني كه ويروس و انواع آن فراتر از شكل 

فعلي رشد نكنند كه براي اين مورد ضمانتي وجود ندارد.
طبق اين گزارش ها، آزمايــش واكسيناســيون تركيبي و تطبيقي 
نويد دهنده بوده و دوزهــاي تقويت كننده يك واكســن پركاربرد، 
درصــورت نياز، ايمني را بســيار افزايــش مي دهد. يكــي از عمده 
نگراني هاي دانشــمندان از بين رفتن ايمني ايجاد شــده توســط 
واكسن هاي فعلي كوويد-19 است كه ممكن است در برابر ويروس هاي 
تكامل يافته، اثربخشي نداشته باشند. اما اين يافته هاي جديد باوجود 
سرعت پديدار شــدن جهش هاي جديد ويروس كرونا، خوش بيني 
را نســبت به اينكه ابزارهاي الزم براي پايــان دادن به همه گيري در 

دسترس هستند، تشديد مي كنند.
ماريون پپر، ايمونولوژيست دانشــگاه واشنگتن مي گويد: خوشحالم 
كه مي بينم واكسن ها همان واكشني را ايجاد مي كنند كه با عفونت 
طبيعي رقم مي خورد. دپتا باچاريا، ايمونولوژيست دانشگاه آريزونا نيز 
مي گويد: به ياد مي آوريد در ابتداي همه گيري چطور مردم نسبت به از 
بين رفتن زودهنگام آنتي بادي، وحشت كرده بودند؟ اما حاال خبرهاي 
خوبي مي شنويم.  ويروس كرونا ممكن است در حال تكامل باشد، اما 
سيســتم دفاعي بدن نيز بيكار نبوده است و براي مقابله با آن ورزيده 
شده است. در يك مطالعه منتشر شــده در مجلهNature، محققان 
كشف كردند كه واكسن هاي ساخته شده توسط شركت هاي فايزر و 
مدرنا يك واكنش ايمني مداوم در بدن ايجاد مي كنند كه ممكن است 
سال ها از فرد در برابر ويروس كرونا محافظت كند. بخشي از اين امر 
به اين دليل است كه سلول هاي ايمني مهم طوالني تر از آنچه تصور 
مي شود رشد مي كنند. علي البدي، ايمونولوژيست دانشگاه واشنگتن 
در سنت لوئيس و همكارانش  ماه گذشــته گزارش دادند كه ممكن 
است در افرادي كه به ويروس كرونا آلوده شده و بعدا واكسينه شده اند، 
مصونيت ســال ها و حتي يك عمر ادامه داشته باشــد. اما مشخص 
نيست كه آيا واكسيناسيون به تنهايي ممكن است به طور مشابه اثري 
طوالني مدت داشته باشــد. در مطالعه جديد، تيم البدي دريافت كه 
15هفته پس واكسيناسيون دوز اول، سلول هاي ايمني بدن هنوز در 
حال سازماندهي هستند، يعني به طور فزاينده اي پيچيده تر مي شوند 
و ياد مي گيرند كه مجموعه اي از توالي هاي ژنتيك ويروسي را تشخيص 
دهند. هرچه اين ســلول ها مدت بيشــتري تمرين كنند، احتمال 
بيشتري براي خنثي كردن انواع ويروس كرونا وجود دارد. نتايج نشان 
مي دهد كه اكثريت قريب به اتفاق افراد واكسينه شده در درازمدت در 

برابر انواع ويروس كرونا محافظت مي شوند.

    تالش برای استفاده از اصل ۸۵ 
براساس گزارش هاي منتشر شده گروهي از نمايندگان مجلس )فهرستي ۴۰ نفره( در 
تالش براي استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسي براي تصويب اين طرح پشت درهاي 
بسته هستند. با استفاده از اصل ۸۵ يك طرح مي تواند در كميسيون مجلس و 

بدون آمدن به صحن علني مجلس تصويب شود.
محسن زنگنه، نماينده مردم تربت حيدريه در گفت وگويي مفصل با همشهري با 
اشاره به اينكه هنوز رأي گيري در مورد طرح »حمايت از حقوق كاربران و خدمات 
پايه كاربردي فضاي مجازي« كه ذيل اصل ۸۵بررسي شود يا نه، صورت نگرفته 
است، مي گويد: »اگر بررسي يك طرح بيش از 7جلسه طول بكشد، مجلس بايد 
در روزهايي كه صحن علني هم ندارد، جلسات را برگزار كند تا بررسي طرح به اتمام 

برسد.«
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به طرح هايي اشاره مي كند كه »وقت زيادي از 
صحن مي گيرد، حالت فرسايشي پيدا مي كند و از حالت تخصصي خارج مي شود؛ به همين 

علت ممكن است در چارچوب اصل ۸۵بررسي شود.«
زنگنه همچنين موضوع طرح )در اينجا فضاي مجازي( را به عنوان عاملي معرفي مي كند كه 
ممكن است، به علت بازخوردهاي مختلف در فضاي مجازي در مورد بعضي مباحث، تبعاتي 

در محيط جامعه به همراه داشته باشد كه آن را واجد شرايط اصل ۸۵كند.
اين استاد اقتصاد دانشــگاه مي گويد: »طراحان معتقدند كه اين طرح در چارچوب اصل 
۸۵بررسي شود؛ چراكه هم وقت نمايندگان گرفته مي شود و هم امكان كار كارشناسي در 
ساعات بيشتري فراهم خواهد بود؛ بنابراين اگر نمايندگان رأي به اين موضوع)ذيل اصل ۸۵( 
دهند، كميسيوني ويژه تشكيل مي شود و اين كميسيون بررسي طرح را انجام مي دهد.«  
زنگنه همچنين در مورد شائبه هايي كه در مورد در دسترس نبودن طرح براي نمايندگان تا 
روز مطرح شدن در صحن، طي روزهاي اخير مطرح شد، توضيح مي دهد كه »پس از اعالم 
وصول يك طرح از سوي هيأت رئيسه، معاونت قوانين طرح را در كارتابل نمايندگان بارگذاري 
مي كند كه نمايندگان نظر خود را اعالم كنند. معموال طرح حدود 1۰روز در كارتابل نمايندگان 
باقي مي ماند و پس از آن حذف مي شود. در اين زمان ممكن است نماينده ها نسخه اي از آن را 
ذخيره كنند يا بعضي ديگر فقط آن را بخوانند و نسخه ديگري از آن تهيه نكنند؛ اين در حالي 
است كه پس از اين مدت طرح از كارتابل حذف مي شود و نمايندگان ديگر دسترسي به طرح 

نخواهند داشت تا روزي كه نوبت صحن علني آن طرح، فرا برسد.« 
نماينده تربت حيدريه در پاسخ به اين مسئله كه به نظر مي رسد اين طرح محدوديت هاي 
گسترده اي را اعمال خواهد كرد، معتقد است كه »احتمال دارد نماينده اي، نظري خاص 
در مورد فضاي مجازي داشته باشد، اما روح حاكم بر فضاي مجلس، به علت برخورداري 
از حضور جوانان تحصيلكرده و آشنا با فضاي مجازي و صاحب ايده، ايجاد محدوديت در 

فضاي مجازي به ويژه در حوزه اقتصاد و اشتغال نيست.«
آنگونه كه از اين طرح مشخص اســت، بسياري از پيام رســان هاي خارجي، ازجمله 
اينستاگرام به علت تحريم ها امكان تاسيس نمايندگي در كشور را ندارند و به ناچار مسدود 
مي شوند. زنگنه در واكنش به اين مسئله مي گويد: »طرحي كه وارد مجلس مي شود، مانند 
سيبي كه به هوا پرتاب مي شود و تا رسيدن به زمين هزار چرخ مي خورد، دستخوش تغيير 
و تحوالت مختلفي مي شود؛ بنابراين اگر نماينده اي طرحي را ثبت كرد به اين معنا نيست 
كه بدون تغيير، تبديل به قانون شود، اما حاكميت هم براساس قوانين بايد از اموال و آبروي 

مردم در فضاي مجازي صيانت كند.«
به گفته زنگنه، »اما اكنون كه در شرايط تحريم، شركت هاي فناوري مانند گوگل و فيسبوك 

نمي توانند نمايندگي قانوني در كشور داشته باشند، نياز به تامل داريم.«
او معتقد اســت كه »در اين شــرايط، بايد نكاتي مورد توجه قرار بگيرد؛ اول اينكه ما 
نمي توانيم اشتغال، زندگي و معيشت مردم را كه در فضاي مجازي)مثال اينستاگرام( قرار 

دارد، محدود كنيم و دوم، بايد از كسب وكار مردم صيانت كنيم.«
اين استاد دانشــگاه، اين برداشــت از مجلس و اين طرح را كه روح حاكم بر اين طرح 
محدوديت است، درســت نمي داند و مي گويد: »اين طرح به نظر من بسياري از مواد و 
بندهاي آن نياز به اصالح دارد، اما همين االن در يكي از كميسيون ها ما براي لغو مجوزها 
تالش مي كنيم. روح حاكم بر اين طرح و در كل بر مجلس مبتني بر اين موضوع است كه 
ما بايد از اين ابزارها به منظور رفاه و معيشت مردم استفاده كنيم، اما حاكميت هم بايد 
مقدمات، پيش فرض ها و زيرســاخت هاي صيانت از مردم را فراهم كند؛ به عنوان مثال، 
اگر ارز ديجيتال باعث هدررفتن اموال مردم مي شــد، آيا مردم براي اعاده حق خود از 

حاكميت مطالبه نمي كردند؟«

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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وزير بهداشت به همشهري مي گويد بدقولي براي تحويل واکســن خارجي و مراجعه بدون 
دعوت مردم براي واکسن، منجر به تجمع هاي گسترده شد. اين اتفاق از امروز مديريت مي شود

مقامــات نظــام ســالمت در گفت وگــو بــا همشــهري دربــاره 
نابســاماني تزريــق واکســن بــه ســالمندان توضيــح دادنــد

 مردم همچنان از وضعيت واکسيناسيون سالمندان در مراکز 
ســالمت گاليه دارند؛ صف هاي کيلومتــري براي دريافت 
واکسن، بر اين موضوع صحه مي گذارد. همشهري در ادامه 
پيگيري ها درباره شرايط پيش آمده، با وزير بهداشت، معاون 
بهداشت اين وزارتخانه و سخنگوی سازمان غذا و داروگفت و 
گو کرد. آنها تاکيد کردند قرار است اين بي نظمي ها تمام شود. 
وزير بهداشت هم وعده داد تا از امروز اين شرايط مديريت شود 
و براي واکسيناسيون گروه هاي بعدي اين مشكل تكرار نشود.

 كمبود واكســن منجر به تعطيلي برخي از مراكز 
سالمت شد

عليرضا رئيســي، معاون بهداشــت وزير بهداشت در 

گفت وگو با همشــهري درباره تجمع مــردم در مقابل 
مرکز ســالمت، می گويد: »اين تجمع ها تنها در تهران 
اتفاق افتاده و در استان هاي ديگر چنين وضعيتي ديده 

نمي شود. 
تهران تنها شهري در کشور 
اســت که 3دانشــگاه علوم 
پزشكي دارد. ما استان هايي 
داريم کــه هميــن تعداد 
دانشگاه علوم پزشكي دارند و 
حــوزه تحت پوشــش آنها 
مشخص اســت، اما در تهران دليل اصلي بي نظمي اين 
است که مرکز بهداشتي يك سوي خيابان، تحت پوشش 

دانشگاه شهيدبهشتي است و مرکز آن سوي ديگر، تحت 
نظر دانشــگاه علوم پزشــكي ايران اســت؛ اين باعث 
سرگرداني مردم مي شــود. اين در حالي است که بعد از 
مدت ها انتظار براي دريافت واکسن، به آنها گفته مي شود 
که براي تزريق دوز دوم به همان مراکز مراجعه کنند که 

در باالي کارت واکسن آنها قيد شده است.« 
او به نكته ديگري اشاره مي کند و آن هم راه اندازي مراکز 
تجميعي مثل ايران مال و پارك واليــت و ديگر مراکز 
خودرويي واکسيناسيون است که منجر شده مردم از هر 
منطقه اي از شهر تهران براي تزريق مراجعه کنند.» اين 
شرايط، وضعيت تهران را با ساير استان ها و شهرها متمايز 
کرده است. در استان هاي ديگر اين شرايط وجود ندارد 

و مردم عمدتا از طريق پيامك و تماس تلفني در مناطق 
خودشان مراجعه مي کنند، اما در تهران مردم خودشان 

تصميم مي گيرند به کدام مرکز مراجعه کنند. «
به گفته ســخنگوی ســتاد مقابله با کرونا، اگر افراد به 
مناطقي غير از منطقه خودشان مراجعه کنند، دوز دوم را 
نمي توانند دريافت کنند؛ اين مسئله باعث ناهماهنگي ها 
و اعتراض مردم شده است. رئيسي با اين حال، وعده داد 
که از اين هفته، سازوکار جديدتري براي واکسيناسيون 
گروه هاي ســني پايين تر درنظر گرفته مي شــود: »در 
تهران حدود 79مرکز تجميعي براي واکسيناسيون کرونا 
داشتيم اما زماني که واکسن هاي دوز اول تمام شد، خيلي 
از اين مراکز تعطيل شدند، چراکه واکسني براي تزريق 
وجود نداشت. هم اکنون واکسن تامين شده براي دوز دوم 

70سال به باال، بيش از 40درصد مورد نياز آنهاست.« 
به گفته او، ابتدا افراد 70سال به باال، دوز دوم را دريافت 
مي کنند، بعــد از آنها جامانده هاي 70ســال به باال که 
15درصد هستند، واکسن مي گيرند. پس از اينكه دوز 
دوم تزريق اين گروه تمام شود، واکسيناسيون گروه هاي 

سني پايين تر آغاز مي شود.
او در ادامه به تامين واکســن وارداتي اشــاره مي کند و 
مي گويد: »براي تامين واکســن 2مرحله را پشت سر 
گذاشــتيم؛ مرحله اول زماني بود که براساس تعهداتي 
که کشورهاي ديگر داشــتند، حدود 4ميليون واکسن 
وارد شــده، به گروه هــاي اولويــت دار، تزريق شــد. 
مرحله بعد، اختــالل در روند واکسيناســيون بود که 
به دليل تامين نشدن واکســن رخ داد. البته توقفي در 
واکسيناسيون ايجاد نشد، اما تزريق دوز دوم به مشكل 
خورد. اين مسئله هفته گذشته با ورود واکسن هاي جديد 
برطرف شد. اتفاقي که افتاد و منجر به ايجاد تجمع هاي 
گسترده در مراکز سالمت شد، اين بود که مردم نگران 
تمام شدن واکســن بودند. اين در حالي است که تأخير 
در تزريق دوز دوم واکســن به معني کاهش اثربخشي 

دوز اول نيست.« 
به گفته او، هم اکنون، مطالعات زيادي درباره فاصله تزريق 
واکسن بين 2دوز انجام شده و اخيرا گفته شده که فاصله 
تزريق واکسن ميان دوز اول و دوم واکسني مثل آسترازنكا، 
مي تواند بين 8 تا 10 ماه باشد. اين فاصله منجر به کاهش 

ايمني آن نمي شود و حتي ايمني بهتري مي دهد.

اقدام مراكز سالمت براي ثبت نام واكسن، تخلف است
کيانوش جهانپور، سخنگوي 
ســازمان غذا و دارو و مدير 
وزارت  روابط عمومــي 
بهداشت هم صحبت هاي 
رئيسي را تأييد مي کند و در 
گفت وگــو با همشــهري 
توضيح هاي بيشتري می دهد. به گفته او، تجمع ها در 

مقابل مراکز ســالمت به صورت خودجوش صورت 
گرفته است: »از وزارت بهداشــت انتقاد مي شود که 
صبح از ما ثبت نام مي کنند اما مطابق آن به ما واکسن 

داده نمي شود.
 اين در حالي اســت که مردم بدون اينكه برايشــان 

پيامكي بيايد، ساعت ها منتظر مي مانند.« 
او درباره اينكه مراکز ســالمت خودشــان از مردم 

مي خواهند تا براي ثبت نام مراجعه 
کنند، تأکيد مي کند کــه اين اقدام 
تخلف است: »نخســتين چيزي که 
بايد در اين مســئله حل شود، رفع 
نگرانــي و اضطــراب مردم اســت 
تا مراجعه مكرر حضوري نداشــته 
باشــند. مــردم فاصله چنــدروزه 
ميان 2دوز را تحمل کنند. ما طبق 
زمان بندي واکسيناســيون را انجام 

مي دهيم.«

واكسيناسيون رايگان است
جهانپور، در ادامه درباره پولي شدن 
واکسن کرونا هم اين اطمينان خاطر 
را مي دهد که تا رسيدن به نقطه هدف 

واکسيناسيون کرونا رايگان است: »وزارت بهداشت 
واکسن هاي داخلي را از توليدکننده ها مي خرد.

 توليدکننده ها مؤسســه خيريه عمومي نيستند که 
رايگان بفروشند.«  براســاس اعالم جهانپور، قيمت 

واکســن ســينوفارم چيني 15.5دالر، اسپوتنيك 
10دالر، ســينوفارم 16.5دالر و آسترازنكا 4.5دالر 
است. واکســن آسترازنكا در ســبد کوواکس به اين 
قيمت فروخته مي شود، خارج از آن گران تر است. اگر 
کسي مي تواند به همين قيمت آسترازنكا وارد کند، 
استقبال مي شود. دسترسي به واکسن مهم است نه 

قيمت آن.  
او در ادامه از بدعهدي روســيه و 
هنــد در تحويل واکســن، انتقاد 
مي کنــد: »روســيه از 2ميليون 
واکســني کــه وعــده داد، تنها 
50درصد را براي ايران فرســتاد. 
مشخص نيســت که اين کشور، 
بتواند به تعهــد تامين 60ميليون 
دوز اســپوتنيك وي عمــل کند. 
اينطور نيســت کــه کانتينرهاي 
واکســن اســپوتنيك وي روسيه 

پشت مرزها باشند.
 از ســوي ديگر، از 2ميليون دوز 
واکســن هندي، تنهــا 125هزار 
دوز وارد ايــران شــد.« به گفته او 
هم اکنون براي واکســينه کردن 
60درصد جمعيت کشور، به 120ميليون دوز واکسن 
نياز اســت. در بهترين حالت، واکســن هاي داخلي 
تنها مي توانند 60درصد نياز واکسن را تامين کنند. 

40درصد از نياز به واکسن، بايد از خارج وارد شود.

وعده وزير بهداشت براي پايان 
بي نظمي در واكسيناسيون
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به گفته معــاون وزير 
بهداشت، تجمع ها براي 
دريافت واکسن، مختص 
تهران است.  اگر افراد به 
مناطقي غير از منطقه 
خودشان مراجعه کنند، 
دوز دوم را نمي تواننــد 

دريافت کنند

وزیر بهداشت در گفت و گو با همشهری: 
   مجوز مصرف اضطراري واكسن ایراني-كوبایي صادر شد

مجوز مصرف اضطراري واكسن مشترك ايران-كوبا مؤسسه انستيتوپاستور ايران صادر 
شد. اين خبري است كه وزير بهداشت به همشهري داد و گفت كه توليد و توزيع واكسن 
بركت هم شروع شده و با صدور مجوز مصرف اضطراري واكسن انستيتوپاستور از سوي 
كميسيون قانوني، اين واكسن هم به مجموعه واكسن ها اضافه شد. سعيد نمكي در پاسخ 
به وضعيت واكسيناسيون و بي نظمي هاي رخ داده توضيح داد: »اتفاقي كه اخيرا در تهران 
رخ داد و در هيچ شهر ديگري چه كوچك و بزرگ شاهد آن نبوديم، به 2 نكته اصلي 
برمي گشت؛ يكي بحثي كه به دليل تأخير در ارسال واكسن در پي بدعهدي كساني كه با 
ما قرارداد داشتند، ايجاد شد. دوم، چون مردم سراسيمه مي آمدند و بدون دعوت از طرف ما و ارسال پيامك به مراكز 
سالمت مراجعه مي كردند، بي نظمي ايجاد شد. مردم حتي به مناطقي مراجعه مي كردند كه آنجا پرونده سالمت نداشتند؛ 
درحالي كه ما به اندازه نياز آن منطقه واكسن فرستاده بوديم.«  او ادامه داد: »خوشبختانه واكسيناسيون از امروز به 
سامان جديدي مي رسد. اين مشكالت گذراست و از امروز مديريت مي شود. قطعا براي واكسيناسيون گروه هاي جديد 
به 2دليل با مشكل مواجه نمي شويم؛ يك اينكه واكسن هاي داخلي رسيد و دوم واكسن خارجي به اندازه كافي در حال 
رسيدن است. از همه اينها مهم تر مبناي واكسيناسيون، دعوتي است كه با پيامك از طريق سيستم بهداشتي به مردم 
ارسال مي شود تا در موعد مقرر مراجعه كنند.« بر اساس اعالم او، براي واكسيناسيون با مجموعه بسيج و هالل احمر و 
مجموعه هاي ديگر، هماهنگي ها در حال انجام است تا بتوان پايگاه هاي بيشتري راه اندازي كرد. نمكي تأكيد كرد كه 
امكان واكسيناسيون روزانه 300 تا 500هزار نفر در كشور وجود دارد. وزير بهداشت درباره واكسيناسيون خبرنگاران 
هم توضيح داد: »ما فهرست خبرنگاران را از وزارت ارشاد خواستيم و قرار است به زودي به دست ما برسد تا خبرنگاراني 

كه پرريسك ترند و در شرايط اضطراري قرار دارند، واكسن دريافت كنند.«
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طبقهسهجامعهحضورداشتند؛آدمهاييكهمقدمبعدهاآنها

رادستمايهآثارشقرارداد.
زندگيمستقلدرتهرانپرالتهابپسازشهريور1320براي
نوجوانيمثلجالمقدمتجربياتزياديرابههمراهداشت.
درهمانسالهاينوجوانيعشــقوعاقهمقدمبهسينما
شكليآگاهانهبهخودگرفت؛»عاقهمنبهسينماازموقعي
شروعشدكهفيلمهايخوبيميديدم.مثلفيلمهايژانت
مكدونالدونلســونادي،ازموزيكالهايمعروفآندوره
خيليخوشمميآمد.درآنزمانفيلمهاييمثل»هميشهدر
قلبمني«خيليمراگرفتهبود.بعدسينماركسافتتاحشد
كهفيلمهايبرادرانوارنررانشانميدادند.دقتمندرمورد
سينمابافيلم»مكبث«اورسنولزكه2شبپشتسرهمدر
سالنتابستانيهمانشــاندادندو»هملت«لورنساليويور
شديدشد.وقتيميديدمكهمردمموقعديدنمكبثسوت

ميزنند،ميخواستمخودمرابكشم.«
بهاينترتيببهنظرميرســدمقدمبرخافبســيارياز
همدورههايش،خيليزوددورانعشــقغريزيبهســينما
وغريزيفيلمديدنراپشتسرگذاشــتوسينمابرايش

مفهوميفراترازسرگرميصرفيافت.
درآنسالهاايرانپسازدورهديكتاتوريرضاخان،فضاي
آزاديراتجربهميكرد.حاكميتوشــاهجوانهنوزخيلي
اقتدارنداشتندكهبرهمهچيزسيطرهداشتهباشند.بههمين
دليلفعاليتاحــزابوگروههايسياســيومطبوعاتدر
آندورانبسيارگستردهبود؛دورهايكهحزبتودهوتفكر
چپخيليهارافريفتهخودكردهبود.مقدمهمبهواســطه
عاقهمندييكيازبرادرانوپســرعمــهاشبهحزبتوده
گرايشپيداكرد.اوپسازگرفتنديپلمبهخدمتسربازي
رفتودرآنجاهمارتباطاتدوســتانهايباافسرانمتمايل
بهحزبتودهداشــت.حزبتودهوجريانچپباگفتمان
عدالتاجتماعيبرايمقدمكهفقرراازنزديكلمسكرده
بودجاذبههايزياديداشــت،بااينهمهاوهيچوقتعضو
حزبتودهنشــد.مقدمپسازپايانخدمتبهتدريسدر
دبيرستانهايتهرانپرداخت.اومدتيدردبيرستانيواقعدر
خيابانتجريشتدريسميكردودرآنجاخيليزودباجال
آلاحمدكهازمعلمانآندبيرستانبوداختشد.سالهايي
كهآلاحمدهنوزخيليبهشهرتنرســيدهوبهتازگيودر

همراهيباخليلملكيازحزبتودهانشعابكردهبود.
    آشــناييباآلاحمد،مقدمراواردحلقهروشــنفكران
كرد.هرچندارتباطمقدموآلاحمدخيلــيدوامنيافتو
تفاوتديدگاههاباعثشدرابطهآنهاعمقپيدانكند.مقدم
ازطريقآلاحمدباابراهيمگلستانآشناشد.درسالهايي
كهروشنفكرانبهدوجناحچپيهاوشركتنفتيهاتقسيم
ميشدند،مقدمباحفظدوستياشباجناحشركتنفتيها
)ابراهيمگلســتان،شــاهرخمســكوب،نجفدريابندري،
محمدعليصفري،صــادقچوبكو...(بيشــترباچپيها

احساسهمدليميكرد.
درجريانتماسبااعضايحزبتوده،مقدمبااحمدشاملو
آشناشد.البتهشاملوهممثلمقدمعضوحزبنبودوفقط
ارتباطاتدوستانهايبابرخيازتودهايهاداشت.مقدمكه
درآنسالهاتدريسراهمرهاكردهبودبهپيشنهادشاملو
بهترجمهاززبانفرانســهميپرداخت.شاملودرآنسالها
بولتنيرابهسفارشسفارتمجارســتانمنتشرميكردو
مقدمهمباترجمهچندمطلببهاوياريميرســاند.وقتي
شاملوبهزندانافتاد،مقدمعهدهداردرآوردناينبولتنشد.
كنارترجمهوفعاليتنوشتاري،عشقوعاقهبهسينماهم
درمقدموجودداشت.بهخصوصبعدازكودتاي28مردادو
سرخوردگيعظيميكهسراغروشنفكرانآمد،عاقهمقدمبه
سينمابيشترشد.اونخستينفيلمنامهاشرايكسالبعداز
كودتانوشتوازطريقمانيگويندهراديوآنرابهدستدكتر
اسماعيلكوشانرساند.ظاهرافيلمنامهايكهمقدمنوشته
بودقرابتيباسينمايفارسينداشتوبههميندليلمورد
توجهدكتركوشانقرارنگرفت.كوشانبرايمقدمپيغاميبا
اينمضمونفرستاد:»شمابهكارسينماواردنيستيد.«مقدم
فيلمنامهايهمبرايدكترهوشــنگكاووسيفرستادكه
ظاهراچندانموردتوجهاوقرارنگرفت.هرچندسالهابعد
كاووسيبااشارهبهفيلمنامهمقدمبهايننكتهاشارهكردهكه
درسناريویاونشانههاييازذوقوتفاوتباسينمايفارسي

رامشاهدهكردهاست.
    آشناييبافرخغفاريتغييراتمهميدرزندگيمقدم
پديدآورد.غفاريتازهازفرانسهبهايرانبازگشتهبودوبهعنوان
يكيازمعدودآدمهاييكهدرفرنگ،سينماخواندهوسابقه
نوشتندرنشرياتيچونپوزيتفراداشت؛بهلحاظشناخت
وتصوردرستيكهازسينماداشتچهرهاياستثناييدرآن
سالهامحسوبميشد.فرهنگسينماييغنيغفاري،مقدم
راجذبكرد.غفاريمتنفرانسهكتابتاريخسينمايژرژ

سادولرابهمقدمدادوظاهرامطالعهاينكتابتأثيرزياديبر
اوگذاشتوكمكمدامنهمطالعاتسينمايياشبااستفادهاز
منابعيكهغفاريدراختيارشميگذاشتگسترشپيداكرد.
غفاريبهقصدفيلمسازيبهايرانآمدهبودومقدمچندطرح
فيلمنامهبراياوتعريفكردكهدرميانشانجنوبشهرمورد
توجهغفاريقرارگرفت.مقدمخطداستانيجنوبشهررااز
فيلممحلهنفرينشدهكهآنرادرسينهكلوبديدهبودگرفت.
اوفيلمنامهرابراساستجربياتوتحقيقاتجامعهشناسانهاز
مردمفرودستجنوبشهرتهراننوشت؛آنهمدرسالهايي
كههنوزتحتتأثيرتفكرچپبود.جنوبشهرباچنينذهنيتي
نوشتهشدوغفاريآنرادرمحاتجنوبيشهرمقابلدوربين
برد؛فيلميكهتنها4روزآنهمدريكســينمابهنمايش
درآمد.انتقاداجتماعيولحنچپگرايانهجنوبشهرواكنش
دولترابههمراهداشتوفيلمتوقيفشد.ظاهراوزيركشور
وقتپسازديدنفيلم،سازندگانآنرامتهمبهدروغوجعل
واقعيتكردوگفت:»جنوبشهربهشكليكهنشاندادهايد
درتهراننداريم.«فيلمبعدهادرنسخهايمخدوشوتغيير
يافتهبانامرقابتدرشهرمجددااكرانشد.پسازجنوبشهر،
مقدمچونامكانيبرايفعاليتفيلمسازينداشتوجزغفاري
كسيقابليتهايشرانپذيرفتدرانتظارماندتااوفيلمديگري
بسازد.غفاري»عروسكدومه؟«رابهعنوانفيلميتجاريو
برايجبرانشكستاقتصاديجنوبشهرساختكهمقدمدر
آننقشينداشت.دراينسالهامقدمبهنوشتننقدفيلمو
مقاالتسينماييدرنشريهكبوترصلحوروزنامهآتشبار)كه
متعلقبهحزبتودهبودند(پرداخت.بهگفتهخودشاودراين
مطالبباديدگاهيچپگرايانهدربارهفيلمهايخارجينقد
مينوشتوالبتهدركنارشتاختنبهسينمايفارسيرانيز

فراموشنميكرد.
جزاينهااودركتابهفتههمكهسردبيرششاملوبودگاهي
اوقاتمقالهمينوشتوترجمهميكرد.ازجملهكارهايمقدم
دركتابهفته،ميتوانبهترجمهداســتاننخستينگناه
نوشتهفريدونهويدااشارهكردكه2سالقبلازساختشب
قوزيمنتشرشد.درهميندورانآلاحمدسردبيركيهانماه
شدكهدرنخستينشمارهاشمقالهايسينماييازمقدمبه
چشمميخورد؛نشريهايكهدردومينشمارهبهدليلچاپ
بخشهاييازغربزدگيآلاحمدبرايهميشهمتوقفشد.

مقدمدرايندورانازآلاحمدفاصلهميگيردوروشنفكراني
چونفريــدونهويدا)كهرمــانقرنطينهاشدرفرانســه
ســروصداييبهپاكردهودركايهدوســينمانقدمينوشت(
نزديكميشــود.غفاريكهپسازگذشت6سالازجنوب
شهرهمچناندرانديشهساختفيلميمتفاوتبودبهمقدم
پيشنهادنوشتنفيلمنامهايبراساسداستانهايهزارويك
شــبراميدهد.بهاينترتيبمقدمشبقوزيرابراساس
داستانهاييكهشهرزادقصهگودرشبهايبيستوششم
تاسيوسومتعريفميكرد،نوشت.داستانهاييكهالبتهبه
روزشــدهبودندودرآنديدگاهاجتماعيمشخصيمشهود
بود.مثلمسئلهفاصلهطبقاتيكهغفاريآنراحينساخت
برجستهتركرد.شبقوزيدرگيشــهشكستخورد،ولي
غفاريموفقشدآنرابهجشنوارههايمعتبربينالملليببرد.
كميبعدگلستانازمقدمخواستتادرنخستينساختهبلند
سينمايياشنقشيكوتاهرابازيكندومقدمدرخشتوآينه
نقشيكروشنفكرحرافراايفاكرد.مقدمازطريقغفاري
بهتلويزيونمليايرانرفتكهحاصلشســاختچندفيلم
مستندبود.مستندســينماييخانهخدانيزدرهمينايام
ساختهشد.دولتسعوديدرآنسالهااجازهفيلمبردارياز
مراسمحجرانميداد،وليمقدمپسازاينكهرضايتابوالقاسم

رضاييرابهعنوانتهيهكنندهبهدستآورد،بااستفاده
ازروابطيكهداشتتوانستمجوزفيلمبرداريدر
مكهرادريافتكند.فيلمبا4فيلمبردارساخته
شــدودرتيتراژشناميازكارگردانبهچشم

نميخورد.ناممقدمهمبهعنوانمشاوردر

تيتراژآمده،درحاليكهرسانههاجالمقدمراسازندهخانه
خداميناميدند.بعدهاعنوانشدكهابوالقاسمرضايياين
مستندراكارگردانيكرده،مستنديكهدراكرانعموميبا

اقبالعموميكمنظيريمواجهشد.
پسازخانهخدامقدمهمچنانبهفعاليتدرتلويزيونادامه
دادومستندهاييچون»ســپنتا«،»شيراز«و»فستيوال«
راكارگردانيكرد.ســال1347عباسشباويزباديدنچند
مستندمقدمبهاوپيشنهادساختفيلميكمديباحضور
گرشا،سپهرنياومتوســانيرادادوبهاينترتيبمقدمبا
سهديوانهبهعنوانفيلميازســينمايميانهوجريانسوم
وكوششيدرجهتتلفيقهنروتجارتدرگيشهشكست
خورد.مقدمهمكهازسينمايفارسيسرخوردهشدهبودبه
تلويزيونمليبازگشتوبهمستندســازيادامهداد.دراين
سالهااوچندمستندساختكهازآنجملهاندفيلميدرباره
حاجمصورالملكيمينياتوريستمشهور،مستنديدرباره

لولهسازيدراهوازوفيلمهايخبري.
    يكسالپسازشكستتجاريسهديوانه،بااكرانقيصر
وگاووموفقيتاينفيلمها،فضابرايفعاليتفيلمســازان
خوشفكروتازهنفسمساعدشد.درچنينشرايطيمقدم
بهتهيهكنندگيعليعباســيپنجرهرامقابلدوربينبرد.
اقتباسيازفيلممكانيدرآفتابكهباوجوداستقبالمنتقدان،
درگيشــهبهفروشباالييدســتنيافت.پسازفراغتاز
ساختپنجره،مقدمبازهمسراغسينمايمستندرفت.مقدم
درخوزستانمستنديدربارهكاغذســازيازساقهنيشكر

كارگردانيكرد.
ديدنمزارعنيشكرهفتتپهومعماريقديميشهردزفول
آنقدربرايمقدمجالبتوجــهبودكهتصميمگرفتفيلم
بعدياشرادرآنجابسازد.اوبراساسلوكيشنهاييكهديده
بودفيلمنامهفرارازتلهرانوشتودرشرايطيتقريبامساعد
كارگردانياشكرد.هرچنداتفاقاتيپيشبينينشده)مثل
شكستهشدندستبهروزوثوقيكهعوضشدنبخشهايي
ازفيلمنامهرادرپيداشت(وتغييرپايانفيلمازپايانيخوش
بهپايانيتلخيكهپسازقيصرمرسومشدهبود،باعثشدفرار
ازتلههمدقيقاهمانفيلمينشودكهمقدمميخواست.فراراز
تلهباوجودنقدهايمثبتيكهدرمطبوعاتدربارهاشمنتشر
شدوجايزهبهترينكارگردانيجشنوارهسپاسكهبرايمقدم

بهارمغانآورد،درگيشهكمترازانتظارفروخت.
   رازدرختســنجدوصمدوفوالدزرهديوتاشهايي
برايبرقراريارتباطگستردهبودندكهبااستفادهازدونمونه
تيپيكالومحبوبيعنيفردينوتيپصمدساختهشدندو
هردودرگيشهشكستخوردندتاكارنامهسينماييجال
مقدمدرسالهايپيشازانقاببستهشود.مقدمصمدو
فوالدزرهديورادرسال51كارگردانيكردوپسازآنهيچ
فعاليتيدرسينمانداشــت.اوالبتهبهفعاليتصنفيادامه
دادوسالهارئيسســنديكايسناريستوكارگردانهاي

سينمابود.
اودرسازمانراديووتلويزيونسرپرستيمجموعهچنگك
رابرعهدهگرفت؛مجموعهايكهجزدردسروسرخوردگي
حاصليبرايشنداشــت.مقدمدرايندورانمشاوررئيس
سازمانراديووتلويزيونهمبود،وليازاينشغلهمباوجود
برخيگوشهوكنايههايهمكارانشنمديبرايخودندوخت

واندوختهايبرايخودشگردنياورد.
    پسازانقابمقدمبهلحاظروحيبههمريخت.دوراني
كهاوازنظراقتصاديدربدترينوضعيتممكنبهسرميبرد
وكارشحتيبهمراكزرواندرمانيهمكشــيد.مدتيبعد
مقدمبهياريدوســتاننزديكشمثلمرتضيحنانهكمي
احياشدوكوشيددوبارهفيلمبسازد.آنهمدرشرايطيكه
مسئوالنسينماييديدگاهچندانمثبتيدربارهفيلمسازان
روشنفكرقديمينداشتند.مقدمدرسالهايپسازانقاب،
دوفيلمچمدانوآشــيانهمهررابهكارنامهاشاضافهكرد.
نامساعدبودنحالوروزاودركنارانبوهدخالتهاوسفارشها
وجرحوتعديلهاييكهدرفيلمهاصورتگرفتمانعازاين
شدكهبتوانچهرهفيلمسازخوشفكرپنجرهوفرارازتلهرادر
اينفيلمهابهجاآورد؛فيلمهاييكهمقدمتنهابرايگذران
زندگيآنهاراكارگردانيكرد.پسازچمدانوآشيانهمهر
كههردوباتأخيرچندســالهودربدترينزماناكران
شدندوشكستشاندرگيشهمحتومبود،مقدمچند
فيلمنامهديگررابهقصدكارگردانينوشت)ازجمله
فيلمنامهايبههمراهرسولماقليپورباحال
وهوايفرارازتله(كههيچكدامتصويب
نشدند.اوكهباوجودداشتنمشاغل
نانوآبداردرقبلازانقاباهل
مادياتنبودحتيسرپناهاجارهاي
همبرايخودنداشتودرهتلو
مسافرخانهشبرابهصبحميرساند.
مقدمبرايگذرانزندگيمجبورشدبهبازيگري
رويبياوردواساســادراينسالهامقدمبيشتر
بهعنوانبازيگرشناختهميشــدتاكارگردان.با
اينكهبازيگريبرايمقدمچندانجدينبود،ولي
حضورشدر»دندانمار«درنقشروشــنفكري
خستهوازكارافتادهدرخشــانودرفيلمهايي

چون»هامون«و»دلشدگان«قابلتوجهبود.
    مردتنهاييكههرگزازدواجنكردوسالهابا
مادرپيرشزندگيميكرد،حواليغروب23بهمن
1374وقتــيازتقاطعكريمخــانووياعبور
ميكردبااتومبيليتصــادفكردوبهكمارفت.
مقدمبيشازدوماهدربيمارستانفيروزگرتهران
بستريبود.برادرشاحمدمقدمكهازوكاي
قديميدادگستريبودازهيچكوششيبراي
معالجهاومضايقهنكرد،وليجالمقدمهرگز
بههوشنيامدوســرانجامدر30فروردين
1375بهدليلتشــديدضايعــاتمغزي

درگذشت.

کارنامه ناتمام
ازسهديوانهتاآشيانهمهر

چندمستندكوتاه،يكمستندسينمايی)كهنامكارگرداندرتيتراژش
بهچشمنمیخورد(و7فيلمسينمايیكلكارنامهفيلمسازیجالمقدم
راتشكيلمیدهد.5فيلمسينمايیدرفاصله5سال)از1347تا1351(
اوجفعاليتسينمايیمقدمبهعنوانفيلمسازاستوبعدازآنسرپرستیبر
توليدسريال»چنگك«برایتلويزيونبهفعاليتهنریاودرسالهایقبل
ازانقابخاتمهمیدهد.مقدمكارگرداندردههشصتدوفيلمساخت
كههيچكدامنشانیازفيلمســازخوشفكر»پنجره«و»فرارازتله«رابه
همراهنداشت.میشــودگفتكارنامهكارگردانیجالمقدمكارنامهای

ناتماماست.

يكه و  تنها
دربارهجالمقدمفيلمسازيبرجستهكهسينمايايران

قدرشراندانستوفراموشاشكرد
جالمقدمازفيلمسازانفراموششدهسينمايايراناست؛فيلمسازي
كهتقريباهمهقبولدارنــدروزگاريگامهايمتفاوتيدراينســينما
برداشته،اماشكستهايپيدرپياشباعثشدهنتواندحضورپرتداومي
راتجربهكند.اوآنقدرمهجورماندكهوقتيدرگذشــت،عدهايحتي
اهميتحضورشدرســينمايايرانراهمانكاركردنــد.ازمقدمعموما
بهعنوانفيلمسازيكهتأثيريدرسينمايايراننگذاشته،جرياننكرده
وكارنامهايپرفرازونشــيبونامتعادلداشــته،يادشدهونتيجهچنين

ديدگاهيمهجورماندناوبودهاست.

جالل مقدم هميشه حرف دارد
درســالهاييكهاوفيلمميساخت،هرفيلمميتوانســتبهانهايبراي
شــنيدنحرفهاييتازهازجالمقدمباشــد؛كارگردانيكههميشــه
حرفهاييتازهبرايگفتنداشــتودامنهمطالعاتيگستردهاشاورابه
چهرهايجذاببرايمنتقدانوروزنامهنگارانتبديلكردهبود.ســالها
قبلازاينكهآثارمارشالمكلوهانوكريشنامورتيدرايرانترجمهشود،
مقدمدرگفتوگوهايشازآثاراينهايادميكرد.ميشودگفتجالمقدم
بهعنوانشمايلجريانروشنفكري،ستارهمطبوعاتدرآنسالهابود؛
كارگردانيكههمهدوستداشتندپايصحبتهايشبنشينندتاببينند
كارگردان»فرارازتله«اينبارازچهنويسندهومتفكريميخواهديادكندو
چگونهخافجريانمسلطوروزدربارهمفاهيميچون»تعهد«حرفبزند.
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فرار از تله
  پنجاه ساله شد 

در مكانی 
وك  متر

سومین فیلم بلند جالل مقدم محصول تالش او براي همسویي با موج نو 
بود . همراهي با كارگردان هایي كه همگي چند سالي كوچك تر از جالل 
مقدم بودند و با شور و هیجان جواني شهر را به هم ریخته بودند. فرار 

از تله در مسیر فیلم هاي همین جوان ها ساخته شد.

    ميانساختههايجالمقدم
كههمهاذعاندارندهرگزبهاندازه
تواناييوذوقواســتعدادودانشي
كهداشــتقدرنديد،»فرارازتله«فيلميمنســجمترودرگذر
زمانماندگارترازبقيهآثارشاست.البته»پنجره«ازجهاتيفيلم
كليديترومهمتريبهنظرميرســد وليفرارازتلهياآنطوركه
مقدمدوستميداشتناميدهشود،»تله«ازآنچهبهعنوانبضاعت
وقابليتاغلببالفعلنشــدهياناديدهگرفتهشدهسازندهاشياد
ميشود،نشانههايبيشتريدارد؛نمونهمثالزدنيتاشكارگردان
برايساختنفيلمخودازدلدستمايهوتمهايمحبوبومتداول
زمانهاش.فيلممحصولسالهايپساز»قيصر«است.سالهايي
كهموجنوبهراهافتادهوبخشخصوصيبهايدههاينوچهرههاي
جوانتوجهنشانميدهدوطبيعيهمهســتكهبيشتردنبال
تجديدموفقيتقيصركيميايياستوبهمردانتلخانديشبهدنبال
عصيانوانتقامرويخوشنشانميدهد.مردانيكهاغلبهمدر
انتهايفيلمازپادرميآيند.جالمقدمهمكهباوجودارتباطات
گســتردهبامديرانبخشدولتيهميشهدوستداشتهدربخش
خصوصيفيلمبسازدوازدلســينمايمرسومتجارتیتشخص
وسليقهشــخصياشراحفظكندوبهقولخودشحرفشرااز
بالكنسينمابزند،سناريوييمينويسدكهدردلنهضتسينماي
قيصريهمتهيهكنندهداشتهباشدوهمباتماشاگرارتباطبرقرار
كند.مصاحبههايجالمقدمدرآنســالهانشانميدهدكه
اوچهسايقوعقايديداشــتهوبهعنواندوستدارويسكونتيو
پازولينيوجوزفلوزيچهفاصلهايازپســندروزداشتهاست.
روشنفكريكهدردلسينمايعامهپسندفيلمميساختوآنچه
دوستداشتوميپسنديدراباهمانعناصرآشنايفيلمفارسي
تلفيقميكرد،درفرارازتلهبيشــترازهرفيلمديگرشدرحالو
هوايموجنوبودهاست.اينكهمقدمموجنورااساساقبولنداشت
وخودشبافيلمنامههاييكهبرايفرخغفارينوشت)جنوبشهر
وشبقوزي(وفيلميكهساخت)سهديوانه(زودترازموجنوييها
)كيميايي،مهرجويي،تقواييو...(دنبالسينماييمتفاوتبوده،
يكداستاناستوسومينفيلمبلندسينمايياويكداستانديگر.
اگرپنجرهازسويمنتقداندهه40بهسازشباسينمايتجاري
متهمشد)كهدرستياغلطبودنايناتهامخودشماجراييديگر
است(،فرارازتلهمحصولتاشمقدمبرايهمسوييباموجنوبود.
همراهيباكارگردانهاييكههمگيچندساليكوچكترازجال
مقدمبودندوباشــوروهيجانجوانيشهررابههمريختهبودند.

فرارازتلهدرمسيرفيلمهايهمينجوانهاساختهشد.
    فيلمدرمــرداد1350درتهراناكرانشــدوبيشاز700
هزارتوماندرتهرانفروختكهفروشمتوســطيبود.بهگفته
مقدمفرارازتلهدرشــرايطنامناسبدرتهراناكرانشد:»فيلم
اكرانبديداشتودوسينمايرويالوكاپريدرگرفتاريهاي
پخشازگروهكناركشيدهوفيلمرانشانندادندوبعداينكهفصل
خرابشــدوفيلمنبايددرآنموقعيتزمانينشاندادهميشد
وباالخرهاينكهرويفيلمتبليغاتدرســتوحســابينكردندو
نميبايســتدرنيمهراههمانتبليغاتنصفــهنيمهفيلمقطع
ميشدوباالخرهاينكهماكارينكرديمتامطبوعاتازفيلممايك
شاهكاردرحدشاهكارهايجهانيبسازند!بااينهمهفروشفيلم
درشهرستانهاخوببود...«)فيلموهنر،يازدهشهريور1350(
اشارهمقدمبهشــرايطبداكرانراميشــودبهحساببداقبالي
هميشگياوگذاشــت.كنايهاشبهمطبوعاتواينكهازفيلمش
بهعنوانشــاهكاريجهانييادنكردهاندهماحتماالبهستايش
منتقدانازفيلمهايكارگردانهايجوانموجنواشــارهداردو
اينكهمنتقدانباوجوداحتراميكهبرايمقدمبهعنوانفيلمسازي
پيشروقائلبودند،خيليبافيلمهايشميانهنداشتند؛مثًابيشتر
نقدهاييكهبرپنجرهنوشتهشد،لحنمنفيداشتند.درموردفرار

ازتلهاماماجراكميفرقميكرد.بهعنوانمثالجمشيداكرمي
ازفيلمستايشكردواتفاقاآنراشــاهكارخواند؛»ازفرارازتله
كاردرخشانجالمقدمميگوييم.فيلميكهبااستانداردهاي
سينمايايران،شاهكارياســتترديدناپذيرودرخورتحسين.
جدايازارزشخوِدفيلمبهعنوانيككارسينمايي،يكامتياز
بزرگفرارازتلهآناستكهبرخافســيليازفيلمهايايراني
ديگر،خودراازقيــدمحليبودنوايرانفهمبــودنوارهاندهو
مقدمتوانســتهفيلميآنچنانعرضهكندكهبهعنوانيكفيلم
ايرانيوليبهدورازسنتپرســتيهايمحلــي،قابلنمايشدر
هرگوشهايازدنياباشد...مقدمدرپرورشكاراكترهايفيلمش
توفيقكاملدارد.اوهيچيكازآدمهــايفيلمرابيآنكهويرا
كامابهتماشاگربشناساند)وبهبهترينوجههمبشناساند(رها

نميكند...«.فيلموهنر،28مرداد1350(.
درمجموعواكنشمنتقدانبهفرارازتلــهمثبتوفروشفيلم
هممتوسطبود)مقدمدرمصاحبههايشازفروشبااليفيلمدر
شهرستانهاگفتوليبهسنتمطبوعاتقبلازانقاب،آماري
ازاكرانشهرستانفيلمدرنشــرياتچاپنشد(.فيلمدرسالي
بهنمايشدرآمدكهكيميايــي»داشآكل«،نادري»خداحافظ
رفيق«،ذكرياهاشمي»سهقاپ«،كريمي»درشكهچي«،حاتمي
»باباشمل«وهريتاش»آدمك«رارويپردهداشتند.سال1350
بهنظرميرسيدموجنوباوجودشكستهايتجاريپيدرپيهنوز
ميتواندكاركند.فرارازتلهمحصولمناسباتسينمايفارسيدر
انتهايدهه40وابتدايدهه50است؛محصولفضاييكهاجازه
ميدهدفيلمهاييساختهشودكهمثًاسالهاي44و45نميشد
بهتوليدشاناميدواربود.فيلميازجنسفرارازتلهراهمنميشد

قبلاز48ساخت.
    حــاالماييموميراثيكهجــالمقدمبرايمــانبهيادگار
گذاشتهاســت.فيلميكهايكهگرچهمحصولزمانهاش)دوران
موجنو(استامافرديتواســتقالبيانيمنحصربهفرديدارد.
ضدقهرمانهايشهمعمــاربطيبهكاراكترهــايفيلمهاي
كيمياييونادريوديگرانندارند.فرارازتلههمانطوركهمقدم
دوســتداشــتفيلمآدمهايتنهادرمكانهايخلوتاست.
مرتضيكهآمدهتاعشــقشرابازپسبگيردودربهدربهدنبال
پولاست.كريمكهازراهميرسدورفاقتشبامرتضيمقدمهاي
برايســرقتاســتوقاچاقچيالليكهپولهايــشدزديده
ميشود،شــبيهضدقهرمانهايفيلمهايموجنوهستندولي
درجزئياتاينشــباهتهاكمرنگميشــود.بيشازهرچيز
بهواســطهنگاهخودداروبافاصلهجالمقدمكــهتقريباهيچ
جااحساساتينميشودونميكوشــدازكاراكترهايشقهرمان
بســازد.بردندوربينبهجنوب،تنوعوجذابيتبصريويژهاي
بهفيلمبخشيدهوهمباميزانســنكارگردان،مناسباترفتاري
كاراكترها،رفاقتهاوناروزدنهايشانمعناومفهوميمتناسبتر
وباورپذيرتريافتهاند.بايدازهنرنصرتاهللكنيومرتضيحنانه
يادكردكهاوليباتصاويــرودوميباموزيكشدرخدمتفراراز
تلهقرارگرفتهاندوفيلمبعدازگذشت50سالاصاكهنهنشده
است.درقالبيكفيلمحادثهايكهقراربودهفروشباالييهم
نصيبتهيهكنندههندياش)نندالنارننداس(كندوباحضور
يكسوپراســتاردرنقشــيكهگوييبهقامتشدوختهشده)و
تمهيدســبيلوكاهيكهبرسرگذاشــتهدرعينسادگي،به
تفاوتچهرهاشياريرســانده(،اثرياســتزندهترازبسياري
ازفيلمهايهمدورهاش.تنهاييآدمها،خشــونتناگزيرشانو
عصيانوعدالتخواهيشان،نهشــعاركهمفاهيميبرخاستهاز
ميزانسناست.فرارازتلهفيلمدرستياستكهدربهترينزمان
ممكنساختهشدهاست.امكانيبرايتبلوربخشيازتواناييهاي
خالقشوبهانهايبرايزندهماندنيــادشبهعنوانكارگرداني

بزرگكههرگزبهحقخوددراينسينمانرسيد.

جالل مقدم )1375- 1308(

مردي كه زياد مي دانست

 مقدم كه با وجود داشتن 
مشاغل نان و آب دار در قبل از 
انقالب اهل مادیات نبود حتي 
سرپناه اجاره اي هم براي خود 
نداشت و در هتل و مسافرخانه 

شب را به صبح مي رساند. مقدم 
براي گذران زندگي مجبور 
شد به بازیگري روي بیاورد 

و اساسا در این سال ها مقدم 
بیشتر به عنوان بازیگر شناخته 

مي شد تا كارگردان. با اینكه 
بازیگري براي مقدم چندان 

جدي نبود، ولي حضورش 
در »دندان مار« در نقش 

روشنفكري خسته و از كار 
افتاده درخشان و در فیلم هایي 

چون» هامون« و »دلشدگان« 
قابل توجه بود

سعید مروتي
روزنامهنگار
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50 سالگی 
فرار از تله 

این شماره

جالل مقدم 
هميشه 

حرف دارد

    جالل مقدم از اواخر دهــه40 تا اوايل دهه50 
زياد مصاحبه مي كرد. تيتر يكي از گفت وگوهايش 
در دهه50 اين بود: »جالل مقدم هميشــه حرف 
دارد«.در ســال هايي كه او فيلم مي ســاخت، هر 
فيلم مي توانست بهانه اي براي شنيدن حرف هايي 
تازه از جالل مقدم باشــد؛ كارگرداني كه هميشه 
حرف هايي تازه براي گفتن داشت و دامنه مطالعاتي 
گسترده اش او را به چهره اي جذاب براي منتقدان و 
روزنامه نگاران تبديل كرده بود. سال ها قبل از اينكه 
آثار مارشال مك لوهان و كريشنامورتي در ايران 
ترجمه شود، مقدم در گفت وگوهايش از آثار اينها 
ياد مي كرد. مي شــود گفت جالل مقدم به عنوان 
شمايل جريان روشنفكري، ستاره مطبوعات در آن 
سال ها بود؛ كارگرداني كه همه دوست داشتند پاي 
صحبت هايش بنشينند تا ببينند كارگردان »فرار 
از تله« اين بار از چه نويسنده و متفكري مي خواهد 
ياد كند و چگونه خالف جريان مسلط و روز درباره 
مفاهيمي چون »تعهد« حرف بزند.به مرور و با كنار 
رفتنش از سينماي حرفه اي، مقدم هم كمتر مصاحبه 
كرد. يكي از آخرين گفت وگوهاي قبل از انقالب را 
ســال56 فريدون جيراني از روزنامه اطالعات و به 
بهانه پخش فيلم »پنجره« از تلويزيون انجام داده 
اســت.بعد از انقالب و در دهه60، احمد طالبي نژاد 
در ماهنامه فيلم، گفت وگــوي مفصلي با او كرد كه 
با اين تيتر چاپ شد: »مردي كه  از اسب افتاد«.در 
دهه70 هم جواد طوسي و اصغر نعيمي مدت ها پاي 
صحبت هاي جالل مقدم نشســتند و گفت وگويي 
مفصل با او انجام دادند كــه بخش هايي از آن پس 
از مرگ مقدم، در ماهنامه فيلــم و دنياي تصوير 
منتشر شد. آنچه پيش رو داريدبرگزيده اي از چند 

 گفت وگوي قديمي با مقدم است.

روزهاي اميد و نااميدي يك فيلمساز
مدتي است كه از شما خبري نيست، 

سروصدايي نيست.
خیلي راحت بگويم از سروصدا خوشم نمي آيد؛ يعني 
فكر مي كنم كــه چه لزومــي دارد آدم كاري بكند و 
سروصدا راه بیندازد. مگر نانوايي كه نان درست مي كند 
مرتب داد و بیداد مي كند؟ ديگــر اينكه آن قدر بازار 
تبلیغ گرم شده و راجع به همه  چیز، از تخم مرغ گرفته 
تا پودر ظرفشويي همینطور دارند حرف مي زنند كه 

من لزومي به اين حرف ها درباره كار خودم نمي بینم.
اين بي سروصدايي را مي توان به حساب 
شكست تجارتي راز درخت سنجد – و حرف هايي 
كه قبل از نمايش اين فيلم راجع به آن گفته بوديد 

و درست از آب درنيامد- گذاشت؟
خودبه خود در كار يك فیلمســاز روزهــاي امید  و 
روزهاي ناامیدي هم هست. روزهايي هست كه آدم 
توي بورس اســت و روزهايي كه توي بورس نیست. 
طبیعي اســت كه فیلم راز درخت ســنجد مقداري 
روحیه مرا خراب كرده، چون ســاختن اين فیلم از 

طرف من يك اشتباه بود.
پس چرا ساختيد؟

من اين كار را صرفا به دلیل جنبه حرفه اي و سینماگر 
حرفه اي بودن قبول كردم. چون فیلم ساختن شغلي 
اســت كه بايد ادامه مــي دادم و مي دانید كه وقتي 
آدم يك ســینماگر و يك كارگردان حرفه اي است، 
نمي تواند به دلخواه خودش مدتي كار نكند. شــما 
در سرگذشــت تمام كارگردانان حرفه اي مي بینید 
كه زماني فیلم هايي ســاخته اند كه اصال دلشــان 
نمي خواسته ساخته باشند. در عین حال من عقیده 
ندارم كه يك كارگردان حرفه اي همیشه مي تواند آن 
تصوير ايده آل و درخشان خودش را حفظ كند. من 
خودم را يك هنرمند نمي دانم. خودم را يك سینماگر 
حرفه اي مي دانم. شغل من اين است كه فیلم بسازم. 
شايد از بین 10جفت كفشــي كه درست مي كنم از 
2جفتش هم خوشم نیايد و ممكن است بعدا كفشي 

درست كنم كه جبران كفش هاي قبلي ام را بكند.
مثل اينكه براي دفــاع از راز درخت 
ســنجد در مقابل ارزيابي هايي كه عده اي از اين 

فيلم كردند، حرف هايي داشتيد.
بلــه، در ارزيابي راز درخت ســنجد مقــدار زيادي 
جبهه گیري شــد. عوامل زيادي در ســكوت كردن 
و يا علل ديگري هــم غیر از من و فیلــم ام در مورد 
اظهارنظر راجع بــه اين فیلم دخالت داشــتند. در 
عین حال بعدا به اين نتیجه رســیدم كه ساختن راز 
درخت سنجد يك ريسك بود و متوجه شدم كه فیلم 
كمدي ساختن در ايران، كار بسیار مشكلي است. آدم 
بايد كمدي هايي بسازد كه فقط مردم هرهر بخندند و 

هر چه غیراصولي تر، موفق تر!

مجموعه اين قضايا براي مــن اين فكر را پیش آورد 
كه من نبايد خودم را در گرو اظهار عقايد مطبوعات 
و منتقدين بگذارم و كاري هم نبايد به اين مســائل 
داشته باشم. من بايد كار خودم را بكنم و آنها هم كار 
خودشان را. ممكن اســت يك جايي به هم نزديك 
شــويم. صورت همديگر را ببینیم، صداي همديگر 
را بشــنويم، يا يك جايي صورت همديگر را ببینیم 
و صداي همديگر را نشــنويم كه ممكن است ديدار 
تكرار شــود كه صورت همديگر را ببینیم و صداي 
همديگر را هم بشنويم. كساني كه راجع به راز درخت 
سنجد اشاراتي كردند هیچ توجهي به سكانس آخر 
اين فیلم نداشــتند. يك عده آدم گنده مثل بچه ها 
بازي مي كنند، يك جا جمع مي شــوند و قرار بازي 
مي گذارند و بعد هم خسته و در يك لحظه هوشیار 
مي شوند و همه از هم جدا مي شوند، بازي تمام شده 
است. سكانس آخر فیلم راز درخت سنجد سكانسي 
است كه من خیلي دوســتش دارم. در اين سكانس 
يك مرتبه سكوت و سرما و واقعیت مي آيد توي كار؛ 
رئالیسمي توي كار مي آيد و ما مي بینیم تمام اينها 
يك بازي بوده. راز درخت سنجد به خصوص از نظر 
تكنیك فیلمسازي، از نظر میزانســن و ريتم و ... از 
كارهاي محكم من بود. به نظر من فرم اين فیلم حتي 
از فیلم تله هم محكم تر بود و من ديدم كه منتقدين 
و كساني كه راجع به فیلم اظهارنظر مي كنند تا چه 
حد به ســوژه توجه و به موضوع فكر مي كنند. البته 
به موضوع فكر كردن اشــكالي ندارد، فیلم بايد يك 
موضوع داشــته باشــد و حرفي هم كه در فیلم زده 

مي شود البته اهمیت دارد.
اشــاره كرديد به فــرم و تكنيك و 
ميزانسن هاي فيلم راز درخت سنجد. اگر حرفي 
پشت اين فرم نباشد چه فايده دارد؟ فرم خالي به 

چه درد مي خورد؟
حرفتان كامال درست است. اين تنها فیلمي بود كه 
سناريويش را من ننوشــته بودم. سناريوي اين فیلم 
را كسي ديگر نوشــته بود و در واقع تم فیلم را كسي 
ديگر انتخاب كرده بود و همانطور كه گفتم من به دلیل 
شغلي، به دلیل قراردادي كه امضا كرده بودم شروع 
به ساختن اين فیلم كردم. من سعي كردم سوژه اي 
را كه نمي پسندم حتي االمكان بهتر بسازم. من تمام 
كوششم را گذاشتم كه از سناريويي كه دوستش ندارم 
يك فیلم بســازم. براي يك فیلمساز حرفه اي از اين 

اتفاقات زياد مي افتد.
قبال گفته بوديد كه اسداللهي اين سوژه 
را تعريف كرده و شما ديديد كه سوژه بدي نيست و 

پيشنهاد كرديد كه بسازيد.
ببینید، ســوژه بدي نیســت، در چه حدي؟ فرض 
كنید كه به شــما بگويند املت گوجه فرنگي ناهار 

بدي نیست، خب واضح است كه شما از املت توقع 
قرقاول نمي توانید داشته باشید و تازه اشكالي ندارد 
كه كسي در يك روز املت گوجه فرنگي بخورد و يك 
املت گوجه فرنگي خوب، نه خوردنش اشكال دارد و 
نه پختنش. من گفتم كه اين فیلم صرفا به دلیل هدف 
تجاري ساخته شــده بود. منتها من از نظر تجارت 
مثل كارگرداناني كه همه آنها را مي شناســند و نوع 
فیلم هايشــان را هم مي دانند كارگردان مطمئني 
نیستم. بنابراين من در اين فیلم در يك برزخ تجارت 
و فیلم خوب ساختن بودم و فشار زيادي روي گرده 
من گذاشته شد. ولي وقتي كه فیلم حاضر شد به طور 
كلي فیلم درست و حسابي و تمیز و ريتم داري بود با 

عكاسي خوب، مونتاژ خوب و میزانسن خوب.
ولي پشــت اين عوامــل چه چيزي 
وجود داشت؟ مگر يك مقدار از محتواي فيلم را 

ميزانسن ها به وجود نمي آورند؟
واضح اســت تا حدودي محتواي فیلم را میزانسن 
را به وجود مي آورد و مقداري هم میزانســن، محتوا 
را ايجاد مي كند، ولي سناريو، ســناريويي بود پر از 
ديالوگ و ديالوگ، تقريبا مجال كار كردن نمي داد؛ 
يعني عیب از سناريو بود و حاال شما مي توانید راحت 
بگويید كه چرا من اين ســناريو را پذيرفتم و فیلم 
كردم. اين يك اشتباه بود و من به اين اشتباه واقفم. با 
احتساب اينكه مجسم كنید اگر اين سناريو را كساني 
فیلم مي كردند كه قبال مشابه اين سناريو را در دست 
داشته و ســاخته اند نتیجه چه مي شد. من مي توانم 
بگويم كه از يك نوع چرم دو نوع كفش درست شده، 

خب اين دو نوع كفش را مقايسه كنید.
پس آزادي را از شما گرفته بودند، حتي 

براي انتخاب سناريو.
بله، ما يك مسئله بیشتر نداريم؛ داشتن آزادي براي 
گفتن آن چیــزي كه مي خواهیم بگويیم. داشــتن 
آزادي براي فیلمي كه مي خواهیم بسازيم. اين آزادي 

را ما با جنجال و زحمت داريم به دســت مي آوريم. 
با زحمت و كشــمكش و مصیبت داريم به دســت 
مي آوريم. ما به خاطر به دست آوردن مقداري آزادي، 
مقدار زيادي از منافعمان را از دست مي دهیم. واضح 
است كه در گل نمي شود ركورد شنا به دست آورد. 
شما اگر مي بینید كه فیلم »فرار از تله«، تفاوتي دارد 
به دلیل آزادي اي بود كه تهیه كننده به من داده بود. 
البته كاري نداريم كه در آن فیلم هم آزادي هاي من 
در اثر حادثه اي كه براي بهروز وثوقي – شكســتن 
دستش – به وجود آمد، محدود شــد و من متعهد 
بودم كه فیلم را تمام كنم و در نتیجه تغییرات زيادي 
در سناريو ايجاد كردم، به خاطر حادثه اي كه اتفاق 
افتاد كه البته به كســي هم نمي شود شكايت كرد. 
در ســاختن راز درخت سنجد من نســبت به تمام 
فیلم هايم آزادي كمتري داشتم. حتي نسبت به »سه 
ديوانه« و اين نداشتن آزادي حتي در انتخاب داستان 

و تم آن هم بود.
شــما قبل از اينكه فيلم داســتاني 
بسازيد، براي تعدادي فيلم ســناريو نوشتيد. 
نمونه اش سناريوي خوب »شــب قوزي« بود و 
بعد هم سناريوي فيلم هاي خودتان را نوشتيد. 
با اين حال چرا خودتان ســناريوي راز درخت 
سنجد را ننوشتيد؟ اگر قرار است سناريوي يك 
فيلم تحميلي باشد كارگرداني مثل شما الاقل با 
دوباره نويسي سناريو مي تواند بيشتر عيب ها را 

برطرف كند.
من ســناريوي »پنجره«، ســه ديوانه و فرار از تله 
را خودم نوشــتم، ولي در مورد راز درخت ســنجد 
من قرار داشــتم كه فیلم با فردين بســازم و حتي 
ســناريوي ديگري را به تهیه كننده پیشنهاد كردم. 
منتها تهیه كننده آن را نپسنديد تا اينكه اين موضوع 

را پســنديد و من فكر كردم كه فیلم كمدي خوبي 
مي شود از روي آن ساخت. منتها آن توقعي كه شما 
از يك فیلم من داريد- كــه در فیلم هاي ديگر من 
ديده ايد- بر آورده نمي شــد و مجال بروز آن فضاي 
ذهني و تالیفات شخصي كمتر بوده و فیلمي ساخته 
شد از نوع فیلم هاي حرفه اي كه تهیه كننده اي سوژه 
را مي پســندد و هنرپیشــه اي را انتخاب مي كند و 
البته بگويم اگــر كار به جايي مي رســید كه من از 
همه  چیز متنفر مي شدم، طبیعي بود كه اين فیلم را 
نمي ساختم. من اين فیلم را ساختم چون كه توانستم 
با هنرپیشه اش و فیلمبردارش خیلي خوب كار كنم و 
در همین حد هم با تهیه كننده اش. من فقط انگشت 
روي انتخاب موضوع مي گذارم كــه اگر كارگردان 
ديگري اين موضــوع را مي ســاخت، فیلم موفقي 
مي شد. شــايد تهیه كننده حق داشت و بايد در اين 
فیلم از نظر ابعاد كمدي مردم پسند، بیشتر بي گدار 
به آب زده مي شد و اگر كار راحت تر جلو مي رفت و 
سختگیري هايي پیش نمي آمد، نتیجه بهتر مي شد. 
راستي شايد به دلیل ســختگیري هايي كه من روي 
موضوع كردم، نتیجه اين شــد. من اگر روي چوبي 
كه ظرفیت 3-2 كیلو بار دارد 8كیلو بار مي گذاشتم 
طبیعي است كه آن چوب ترك برمي داشت و فیلم 

راز درخت سنجد ترك برداشت.
شــما به عنوان يك فيلمساز باسواد و 
بافرهنگ تا حدودي در ســينماي ما منشا يك 
سؤال بوده ايد. آيا فيلم ساختن احتياج به فرهنگ 
و معلومات اكتســابي دارد يا بيشتر ذوق مطرح 

است؟
هر دو مطرح هستند ولي قطعا دانش و فرهنگ مسئله 
بسیار مهمي است چون اصال عقیده ندارم كه ممكن 
است آرتیست همینطور شكمي به وجود بیايد و شما 
در كار همه سازنده ها كه نگاه كنید مي بینید آدم هايي 
هســتند در گیرودار با دنیاي معني و نیز با گفته ها، 
نوشته ها و حرف هاي ديگران. نمي شود زياد هفت تیر 
گذاشــت دم گوش فرهنگ. بحث ممكن است ابعاد 
وســیع تري پیدا كند. اين مسئله اي است كه در تمام 
دنیا به وجود آمده. همین كتاب كريشــنا مورتي كه 
گفتم خوانــده ام. مي خواهد آدم را رهــا بكند از تمام 
دانســتني ها؛ يعنــي آدم از حمالي افــكار و عقايد و 
دانش هاي ديگران به يك نوع رهايي برسد كه بتواند 
نیروهاي واقعي خودش را آزاد بكند. البته اين تئوري 
نمي تواند كار كسي را موجه كند كه مي خواهد نقاشي 
كند، ولي از نقاشي چیزي نمي داند چون آن موقع ما 
يك نوع بچگانه بودن و بدويت را القا مي كنیم و به اين 
نتیجه مي رسیم كه هر چه ديگران گفته اند هر چه در 
گذشــته بوده، ارزش ندارد، مهم اين است كه من چه 
مي گويم. ايــن از آن تئوري هايي اســت كه هیپي ها 
دارند و دنبــال آن مي روند و شــما مي دانید كه من 

هیپي نیستم.
فصلنامه فیلم)ستاره سینما( - زمستان 1350

مقدم به عنوان فیلمساز  فاقد تداوم حرفه اي 1 
 
جالل

بوده. فعالیت فیلمسازي  اش در سینماي حرفه اي 
از سال1347 و با فیلم »ســه ديوانه« آغاز و در 
ســال1351 با »صمد و فــوالدزره ديو« پايان 
مي يابد. يعني پرونده  فیلمسازي  او در آن دوران 6سال 
قبل از پیروزي انقالب بسته شده اســت. در سال هاي 
پس از انقالب هم مقدم تنها 2فیلم ساخت كه هیچ كدام 
آثار قابل اعتنايــي از كار درنیامدند. نكتــه  ديگر اينكه 
او تمام فیلم هايــش را در دل ســینماي تجاري و براي 
بخش خصوصي ساخته )جز »چمدان« كه تهیه كننده 
دولتي داشت( و بیشتر آنها هم با شكست تجاري مواجه 
شده اند. شكست هايي كه مانع از آن شدند كه مقدم بتواند 
حركتش را ادامه دهد و باعث شدند او خیلي زود از نفس 
بیفتد. به خصوص اينكه مقدم در كنار شكســت گیشه، 
كمتر موفق شــد مثل چند فیلمســاز ديگر آن دوران، 
همدلي منتقدان را به دست بیاورد. كنار رفتن زودهنگام 

مقدم را مي توان ناشي از روحیه  خاص او هم دانست.
به عنوان مثال او با آنكه از پیشقراوالن سینماي متفاوت 
ايران بود، هرگــز اصراري نداشــت كه خــود را جزو 
فیلمســازان موج نو قرار دهد و اصال هیچ وقت جرياني 
به نام موج نو را به رسمیت نشناخت. آن هم در شرايطي 
كه دســت كم 2فیلم او جز آثار مهــم و بحث انگیز اين 
جريان هستند و بقیه آثار قبل از انقالبش نیز به هر حال 

فیلم هايي متفاوت از سینماي فارسي به شمار مي آيند.
شــايد يك مثال تاريخــي بهتر بتوانــد روحیه خاص 
و مســتقل جالل مقدم را توضیح دهد. ســال1352 
تعدادي از سینماگران شاخص از عضويت در سنديكاي 
هنرمندان استعفا داده و كانون ســینماگران پیشرو را 
تشكیل دادند. مسعود كیمیايي، منوچهر انور، داريوش 
مهرجويي، ناصر تقوايي، علــي حاتمي، بهرام بیضايي، 
هژير داريوش، خســرو هريتاش، بهروز وثوقي، ذكريا  
هاشمي، اسفنديار منفردزاده، نعمت حقیقي و چند نفر 
ديگر به اين دلیل كه »سنديكا حافظ منافع كساني است 
كه در خدمت اشاعه  سینماي نادرست و فاقد قومیت و 
فرهنگ هستند« از آن انشعاب به عمل آوردند. جالب 
اينكه جالل مقدم نه تنها با اين جمع همراهي نكرد كه 
درست در نقطه مقابل شان ايستاد. آن هم در شرايطي 
كه او به هر حال با كساني چون كیمیايي، مهرجويي و 
تقوايي بیشتر همفكري داشت تا فیلمسازاني مانند امان 
منطقي و سیامك ياسمي كه در جبهه  مقابل سینماگران 
پیشرو ايستاده بودند. با اين همه مقدم چون معتقد بود 
فیلم خوب ساختن ربطي به اســتعفا از سنديكا ندارد، 
حاضر به همراهي با دوستانش نشد. اين روحیه  مستقل 
و شــخصیت چند وجهي و بعضا متناقض مقدم باعث 
شــد تا نتواند در دوره هاي مختلف تاريخــي، خود را با 
شرايط وفق دهد و فیلم بســازد؛ روحیه اي كه به عنوان 
مثال در فیلمسازاني مثل مهرجويي، حاتمي و كیمیايي 
وجود داشت و آنها توانستند در مقاطع مختلف تاريخي 

فیلم شان را بسازند و جايگاه شان را حفظ كنند.
مقدم ولي فاقد اين انعطاف و قدرت تطبیق بود. ضمن 

اينكه سرخوردگي او را هم نبايد فراموش كرد. با توجه به 
ارتباطاتي كه مقدم در سال هاي قبل از انقالب داشت، اگر 
مي خواست مي توانست بعد از صمد و فوالدزره ديو باز هم 
فیلم بسازد، منتها شكست تجاري فیلم هايش او را چنان 
خسته و مأيوس كرد كه ديگر انگیزه اي براي فیلمسازي  
نداشــت. به خصوص اينكه مقدم در تمام فیلم هايش با 
عدول از برخي ايده آل هاي شخصي، كوشیده بود فیلمي 
بسازد كه به قول خودش »در بالكن سینما رأي بیاورد«. 
مقدم با فیلم هايي كه خودش ســاخت نشــان داد به 
سینماي میانه اعتقاد دارد، نه ســینماي روشنفكرانه؛ 
ســینمايي كه از عناصر تماشاگرپسند و سرگرم كننده 
بهــره مي گیــرد و مي كوشــد تا حــد امــكان از آنها 
آشــنايي زدايي كند. منتها فیلم هاي مقدم در گیشــه 
شكست خوردند و چنان كه بايد مورد حمايت منتقدان 
قرار نگرفتند. بــه اين ترتیــب و در گذر زمــان، او از 
سینماگري خوشفكر به فیلمســازي  شكست خورده و 
به ته خط رسیده تبديل شــد. اينكه فیلم هاي مقدم در 
برقراري ارتباط با مخاطب عام ناتوان يا نه چندان موفق 
بودند يك واقعیت غیرقابل انكار است اما نكته اينجاست 
كه منتقدان آن ســال ها هم اغلب به آثــار او بي مهري 
كرده اند و گاهي از شكست تجاري به عنوان چماقي علیه 
فیلم هايش بهره گرفته اند. منتقداني كه به مضمون و پیام 
فیلم ها بیشتر از فن و تكنیك اهمیت مي دادند و البته 
اغلب فیلم هاي مقدم فاقد مشــخصه هاي منتقدپسند 
روزگارش بودند. اينكه مقدم جــاي دوربین را بهتر از 
اغلب فیلمسازان آن دوره تعیین مي كرده و در فضاسازي 
و میزانسن دادن، كارگردان برجسته اي بوده و بازي هاي 
خوبي از بازيگرانش مي گرفته، اهمیت چنداني نداشته، 
همچنان كه تسلط او در نوشــتن ديالوگ هاي موجز و 

سینمايي هم خیلي مورد اعتناي منتقدان قرار نگرفت.
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مقدم برخالف رســم روز، اعتقادي به تعهد 
اجتماعي نداشت. چیزي كه احتماال ريشه در 
سرخوردگي اش از گروه هاي چپ در دوران 
جواني داشت. به همین دلیل در دوراني كه 
روشنفكران به شدت تحت تأثیر گفتمان چپ بودند، او 
چنین مي گفت: »من هیچ وقت طرفدار تزهاي انقالبي 
نیســتم... و راحت مي توانم بگويم كه مثال ماركسیسم 
پیرزن بزك كرده اي اســت كه بايــد در يك صندوق 
خانه مومیايي اش كــرد... در نتیجه مي بینید كه از نظر 
اجتماعي هیچ وقت نمي توانم يك عده را دنبال خودم راه 

بیندازم... ولي من به فكر اعتقاد دارم.«
زماني كه اين حرف گدار »ســینما بايد سنگي باشد كه 
سكوت را مي شــكند، همچون گلوله اي كه نبرد را آغاز 
مي كند« در بین روشنفكران خريدار داشت، مقدم اينگونه 
مي انديشید: »من هیچ گاه اعتقاد ندارم كه سینما كارخانه 
نارنجك سازي  است و براي پیشــبرد عقايدم هیچ وقت 

متوسل به كوكتل مولوتف نخواهم شد.«
در آن ســال ها میان منتقدان و برخي فیلمسازان موج 
نويي رابطه اي كامال صمیمانه وجود داشــت؛ رابطه اي 

كه گاهي اوقات حتي صــورت مريد و مرادي مي يافت. 
بخشي از حمايتي كه منتقدان از جريان موج نو به عمل 
مي آوردند از همین ارتباط دوســتانه نشأت مي گرفت. 
دســت كم مي توان گفت نقدهاي حمايتــي كه براي 
فیلم هاي برخي از موج نويي ها نوشته مي شد، درباره آثار 
مقدم مصداقي نداشت. شايد به اين دلیل كه او منتقدان 
را جوان هايي خام مي نامید كه از بســیاري از تحوالت 
سینما اطالعي ندارند. در روزگاري كه هیچكاك به عنوان 
بت منتقدان ايراني ستايش مي شد، مقدم مي گفت دلم 
براي منتقدي كه كعبه  آمالش هیچكاك است، مي سوزد.
به اين ترتیب مقدم فیلمسازي  شد كه فیلم هايش مقبول 
تماشاگر عام نبود و میان منتقدان هم طرفدار چنداني 
نداشــت. نهايت اينكه او بدون پشتیباني رسانه اي كنار 
ماند و در سال هاي خانه نشیني اش، كمتر كسي سراغش 
را گرفت و به او انگیزه اي براي فعالیت دوباره داد. كوشش 
مقدم براي ايجاد ســینماي میانه به ســرگرداني میان 
سینماي روشنفكرانه و فیلمفارسي تعبیر شد. تعريفي 
كه البته دربــاره يكي دو فیلم مقدم مصــداق هم پیدا 
مي كرد. فیلم هايي كه حاصل تناقض هاي فكري مقدم 
بودند؛ اينكــه او تصور مي كرد با اســتفاده از تیپ هاي 
محبوب عامه )گرشــا، سپهرنیا، متوســالني، فردين و 
صمد( مي تواند در ســطحي فراتر از ســینماي فارسي 
حركت كند و با كمي نرمش در برابر قواعد گیشــه، به 
مؤلفه هاي شــخصي اش هم وفادار بماند. اگر استقبال 
تماشاگر را مالك قرار دهیم بايد تمام فیلم هاي مقدم را 
ناموفق بدانیم، اما اگر مالك سینما باشد، بايد اذعان كرد 
كه جز »راز درخت سنجد« بقیه فیلم هاي قبل از انقالب 
او، با تمام فرازونشــیب ها و كاستي هايشان تجربیاتي 
مغتنم و با ارزش بوده اند؛تجربه هايــي كه در پس آنها 
مي توان چهره  فیلمساز خوش قريحه و مسلط به ابزاري 
را مشاهده كرد كه از بد روزگار در دل سینماي فارسي 

فیلم مي ساخته است. 
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مقــدم در میانــه دهــه1330 با نوشــتن 
فیلمنامه  جنوب شــهر به سینما مي آيد. در 
آن دوران ســینماي ايران چند سالي بود به 
واسطه  كوشــش هاي آدم هايي چون دكتر 
اسماعیل كوشــان حیات دوباره اي يافته بود؛ سینمايي 
كه محصوالتش تحت تأثیر فیلم هــاي مصري و بعدها 
هندي شكل مي گرفت و به لحاظ تكنیكي در سطح بسیار 
پايیني قرار داشت. طوري كه ساخت »چهارراه حوادث« 
)ساموئل خاچیكیان 1334( در آن دوران يك اتفاق مهم 
سینمايي قلمداد مي شد. در چنین شرايطي جالل مقدم 
به لزوم طــرح واقع گرايي اجتماعي در ســینماي ايران 
فكر مي كند. آشنايي با فرخ غفاري كه از فرانسه به قصد 
فیلمســازي  به ايران آمده بود موجب مي شود تا مقدم، 
فیلمنامه  جنوب شــهر را بنويســد. جنوب شهر به قصد 
ارائه تصويري ملموس از اقشار فرودست جامعه و با اين 
نیت كه فیلمفارسي نباشد و از سوي ديگر، روشنفكرانه 
و انتزاعي از كار درنیايد، نوشــته و ســاخته شد. نكته 

يكه و  تنها
 

 درباره جالل مقدم فیلمسازي  كه سینماي ايران
قدرش را ندانست و فراموش اش كرد

  جالل مقدم از فيلمسازان 
فراموش شده سينماي ايران 
است؛ فيلمسازي  كه تقريبا 
همه قبول دارند روزگاري گام هاي متفاوتي در اين ســينما 
برداشــته، اما شكســت هاي پي درپي اش باعث شده نتواند 
حضور پرتداومي را تجربه كند. او آن قدر مهجور ماند كه وقتي 
درگذشت، عده اي حتي اهميت حضورش در سينماي ايران را 
هم انكار كردند. از مقدم عموما به عنوان فيلمسازي  كه تأثيري 
در ســينماي ايران نگذاشــته، جريان نكرده و كارنامه اي پر 
فرازونشيب و نامتعادل داشته، يادشده و نتيجه  چنين ديدگاهي 
مهجور ماندن او بوده است. جداي از اينكه اين قضاوت و داوري 
در مورد مقدم تا چه اندازه منصفانه بوده، بايد ديد چه داليلي 
باعث شده تا او فيلمسازي  ناموفق و حتي كم اهميت تلقي شود.

سعيد مروتي
روزنامه نگار

اينجاست كه غفاري به دلیل ســال ها زندگي در فرانسه 
شناخت دقیقي از شرايط اجتماعي ايران نداشت و مقدم 
فیلمنامه را براســاس تجربیات و تحقیقات میداني اش 
نوشــت.  بعد از شــب قوزي، مقدم تصمیم گرفت فیلم 
بسازد، ولي سابقه  همكاري با فرخ غفاري كه از ديد اهالي 
سینماي آن روزها، سازنده  2فیلم ناموفق و كم فروش بود، 
نمي توانست زمینه مناسبي براي ورود مقدم به سینماي 
حرفه اي باشــد. تصمیم مقدم براي رفتن به تلويزيون و 
ساخت فیلم مستند با قصد آشــنايي بیشتر با تكنیك و 

سرخوردگي مقدم از ناتواني در برقراري 
ارتباط با ديگران، آن هم در شــرايطي 
كه اصال قصدش از فیلمسازي  ساختن 
فیلم هاي خوش ساختي بود كه با مردم 
ارتباط برقرار كند، او را به شدت در پیله  
انزوا فرو برد. ضمن اينكه از سال1352 
سروصداي موج نو هم با شكست تجاري 
پیاپي فیلم هايــي كه ايــن جريان را 

نمايندگي مي كردند، خوابید

 اگر مي بینید كه فیلم »فرار از تله«، 
تفاوتي دارد به دلیل آزادي اي بود كه 
تهیه كننده به من داده بود. البته كاري 
نداريم كه در آن فیلم هم آزادي هاي 
من در اثر حادثه اي كــه براي بهروز 
وثوقي - شكستن دستش - به وجود 
آمد، محدود شد و من متعهد بودم كه 
فیلم را تمام كنم و در نتیجه تغییرات 
زيادي در سناريو ايجاد كردم، به خاطر 
حادثه اي كه اتفــاق افتاد كه البته به 

كسي هم نمي شود شكايت كرد
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جاللمقدموحرفهايش
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ديوانهراساختيد؟
مــن ســناريو فیلــم را 15روزه نوشــتم. 
فیلمبرداري 28جلســه طول كشید و ساير 

كارهاي فني در حدود 2ماه.
فرموديدبازيگــرانراآنها

خودشانانتخابكردند؟
بله سپهرنیا، گرشا و متوسالني را خودشان 

انتخاب كردند ولي من از آنها راضي هستم.
دراينانتخابآياكوششــي
برايساختنوبيرونآوردنآنهاازمحيط

بسيارعموميشانازجانبشماشد؟
شد. اين هنرپیشــه ها در ابتدا اعتمادي به 
من نداشتند چون فكر مي كردند كه فیلمي 
خواهم ســاخت كه ضرر خواهد كرد و دوم 
اينكه مي ترسیدند نتوانم خودم را با سینماي 
فارسي تطبیق بدهم ولي به تدريج اين اعتماد 
در آنها به وجود آمد و به آنچه مي گفتم گوش 
مي دادند؛البته در البه الي شلوغي غیرعادي 

فیلمسازي ايران.
اتفاقًاميخواهمسؤاليبكنم.
ميگويندكهاينهاتحصيالتآكادميك
هنرپيشگينداشــتند.استعدادشانرا

چگونهميبينيد؟
ببینید! ما در زمینه موسیقي ايراني، تكنواهاي 
نابغه داريم. عبادي فوق العاده است، فرهنگ 
شريف، ياحقي و خیلي ها واقعا هنرمندند ولي 
اينها آكادمي موسیقي را تمام نكرده اند. مگر 

فرقي مي كند؟
تلفيقموزيــكباحركاتدر

فيلمسهديوانهآيابانظرشمابود؟
يعني چطور؟

ميخواهمبدانــمدرانتخاب
موزيكيكهبراياينفيلمنوشتهبودآيا

شماهمنظرداديد؟
موســیقي مخصوص براي اين فیلم ننوشته 
بودند. در فیلمفارســي اصوال موزيك براي 
فیلم نمي نويسند. سینماي ما واقعا بايد روزي 
شانس فرصت دادن به آهنگسازان را داشته 
باشد و آهنگســازان ما بیايند و موزيك براي 
فیلم بنويســند، آهنگ هاي متن فیلم هاي 
فارســي تماماً از صفحه هاي غربي ســرقت 
مي شــود. در اين فیلم هــم همین طور بود. 
كساني كه در سینماي فارسي كارشان انتخاب 
موسیقي براي صحنه است، آدم هاي باذوقي 
هستند و ضمنا مي دانند كه اين يك سرقت 
اســت و اين كار را هم دوســت ندارند و من 

شــرم زدگي را در صورت يكايــك آنها بارها 
ديده ام. موسیقي سه ديوانه را خودم انتخاب 

كردم.
آياشمانميتوانستيدبخواهيد
كهموسيقيایبرايفيلمازيكآهنگساز
ايرانيومختصهمينفيلمنوشتهشود؟

 اوال مخــارج زياد مي شــد، به خصوص كه 
بودجــه ايــن فیلم نســبت بــه 50درصد 
فیلم هاي فارســي كمتر بود، ثانیا در زمینه 
موسیقي ســازي  براي فیلم داســتاني جز 
موسیقي آقاي حنانه براي فیلم »الماس33« 
تا حاال چیز ديگري نداشته ايم. ضمناً تماشاگر 
فیلم در ايران عادت كرده اســت موسیقي 
فرنگي را در فیلم ها بشنود. يعني آواز ايراني 

باشد ولي موسیقي متن فرنگي باشد.
آقايمقدماينحرفهشماست
واگرصداقتيدراينباشدبايدكوششي
ازجانبشمابشــوددرردبعضيازاين
عادتهاياشايداعتيادهاكهبسيارهم

مضراست.
 البته مشروط بر اينكه رابطه من با سینما كه 

حرفه من است قطع نشود.
مگرقطعخواهدشد؟

 اگر به كسي كه همیشه خود قیمه پلو خورده 
است خاويار بدهیم ممكن است حالش به هم 
بخورد. لذت بــردن از چیــزي بهتر، عادت 
تدريجي الزم دارد. ذوق بايد تدريجاً تربیت 
شود. در اين مورد شما اشاره به صداقت كرديد 
و من صداقت را اينگونه مي فهمم كه به رغم 
میل خودم در فیلم، موسیقي فرنگي به عنوان 
موســیقي صحنه به كار ببريم، تا تفاوتش با 
فیلم نارس همیشگي آن قدر نباشد كه به نظر 
بدمزه بیايد. براي فیلم داستاني بعدي ام خیال 

دارم از آهنگ هاي ايراني استفاده كنم.
نظرتاندربارهسينمايديگرو

غيرمتداولوموجنوچيست؟
اين كوششــي اســت كه با كنجكاوي بدان 
مي نگرم. كوششي اســت كه كامال مشروع 
اســت و به هیچ عنــوان نمي تــوان آن را 
محكوم كرد اما ســاده بیان كردن هیچ گاه 
اتهام ســطحي بودن را نمي پذيرد، سینماي 
آوانگارد كه 40-30 ســال پیش شروع شد 
اكنون سینماي پیري است. استادان آوانگارد 
بعدها به ســینماي مردم كشــیده شدند، 
آوانگاردبودن مقــداري جوان بودن را معني 
مي دهد، شايد در 25-20سالگي، در زماني 
كه من مي توانســتم آوانگارد باشم به علت 

نبودن وسايل برايم مقدور نبود فیلمي بسازم 
و حاال ديگر در سني نیستم كه آوانگارد يا به 

قول بعضي پیشگام باشم.
جزمسائلاقتصادي،سينماي
ايرانكمبودهايديگريهمدارد.بهنظر
شماكاستيهايديگرچيستوچگونه

بايدبرطرفشود؟
كمبــود فكــر از اساســي ترين كمبودهاي 
سینماي فارسي ايران اســت. ديگر كمبود 
تكنیك كه البته اين كمبــود به اين صورت 
نیست كه مثال فیلمسازي امري محال باشد، 
ولي كمبود تكنیــك، آدم را عذاب مي دهد 
كمبود تكنیك موجب مي شود كه شما دائم 
در يك قفــس پرواز كنید، گويا بهتر اســت 
كــه آدم در قفس نباشــد. محدوديت هايي 
براي كارگردانان و ساير خدمه فیلم در ايران 
هســت. محدوديت هايي نامشــروع وجود 
دارد. محدوديت هاي فني تشــكیالتي، اما 
محدوديت هاي ديگر واقعي و رواني است. من 
فكر مي كنم تكنیك فعال در سینما فارسي در 
مرحله سوم قرار دارد. در مرحله اول روحیه 
آدم ها قید بزرگ ســینماي ماست، مشكل 
ايجاد ارتباط فكري بیــن كارگردان و اكیپ 
فیلمبرداري و استوديو و آدم ها كار دشواري 
است. مشكل دوم تشــكیالت و اداره كردن 
مســائل مربوط بــه تهیه يك فیلم اســت، 
فیلمسازي يك كار و شغل مدرن مثل شركت 
هواپیمايي اســت. خب، وقتــي هواپیمايي 
مي خواهد پــرواز كند اگر ديســپلین الزم 
براي كاركنان هواپیما سرسري گرفته شود 
طبیعي است كه هواپیما ساقط خواهد شد. 
متأسفانه سقوط سینما مثل سقوط هواپیما 
ســريع نیســت. بنابراين بايد قبول كرد كه 
در مورد تكنیك كار )منظــورم در اينجا فن 
از نظر صنعت نیســت، بلكه طرز كار كردن 
است( از غرب كه در اين مورد پیشرفته است 
راه برطرف كردن كمبودهــا را بايد آموخت. 
سینما هم چنین چیزي است. مي بینم كه در 
سینماي فارسي تا به حال حضور متخصص 
خارجي مطرح نبوده است، شايد مثال در مورد 
كارهاي البراتوار متخصص خارجي بوده ولي 
در مسائل تهیه و اداري، به هیچ وجه متخصص 
نديده ايم. تهیه فیلم مثــل اداره كردن يك 
شركت هواپیمايي يك قانون بین المللي دارد. 
ما در اينجا براي خودمــان يك قانون ايراني 
درســت كرده ايم كه به درد فروش پوست و 
روده هم مي خــورد؛ يعني خصوصیتي براي 
سینما نداريم. اين مسائل بسیار مشكل است. 

مشكل ديگر مشكل فكر است.
مجله تالش - دي 1347

نسلجوانخيليمراعصبانيميكند
ميخواهيــدگفتوگويمانرابا

پازولينيشروعكنيم؟
نخیر، چون من بعــد از نئورما فیلم هاي ديگر او 
خوكداني، دكامرون و مده آ را نديده ام و نمي دانم 
كه او در چه مســیري قرار گرفته است. در واقع 

تماس من با او قطع شده است.
باسينمايخارجچطور؟

من به 3 دلیل اساســي ســینما نمي روم؛ اول 
اينكه سینما شغل من است و من اگر شب هم به 
سینما بروم مثل اين خواهد بود كه يك كارمند 
دولت تمام روزش را اداره باشد و بعد شب را هم 
در اداره بگذراند. درحالي كه آدم بايد تا يك حدي 
هم با زندگي تماس پیدا كند و براي كسي كه با 
سینما سروكار دارد، اين تماس پیدا كردن، يعني 
خواندن، ديدن و فكر كردن. دلیل دوم اين است 
كه حس رقابت اذيتم مي كند؛ چرا كه مقايسه 
تكنیك و وسايل و آزادي هايي كه يك فیلمساز 
خارجي از هر نظر دارد بــا وضع خودم مرا دچار 
يك نوع سركوفتگي و عقده مي كند و دلیل سوم 
اينكه وضع نمايش فیلم در سینماهاي ما آنقدر 
بد و دوبله فیلم ها، آنقدر مزخرف اســت كه من 
ترجیح مي دهم اصال سینما نروم... چون همیشه 
خوردن يك لیوان آب تمیز را در يك لیوان تمیز 
به خوردن آب توت فرنگي در يك ظرف كثیف 
ترجیح مي دهم. محیط سینماها در ايران، غريبا 
عصباني كننده اســت... البته تا حدي هم مردم 
مقصرنــد، به خصوص جوان ها كه ســینماها را 
اشغال مي كنند. میزان فهم و شعور اين جوانان 
را اگر بخواهید بفهمید كافي اســت كه به يك 

مسابقه هوش تلويزيوني نگاه كنید.
مثلاينكــهازجوانهادلپري

داريد!
نسل جوان خیلي مرا عصباني مي كند، چون من 
همیشه از دو دســته متنفر بوده ام؛ بي سوادها و 

انتلكتوئل ها و جوان ها جز دسته اول هستند.
تعداديازاينمنتقدينباهوش

معتقدندكهشمافقطخوبحرفميزنيد.
منتقديني كه اين حرف را مي زنند در مرحله اي 
از بلوغ فكري هســتند كه من آن را پشــت سر 
گذاشته ام و طبیعي اســت كه نمي توانم براي 
همصدايي با آنها سازهاي كهنه ام را از صندوق 
دربیاورم و بزنم. در فســتیوال ســال گذشته 
فیلم هاي كودكان كه اتفاقا من هم عضو ژوري 
بودم، با نخبه منتقدين برخوردم و تعجب كردم 
از اينكه آنها از يك فیلم چكســلواكي كه به نظر 
يكي از اعضاي موفــق ژوري بین المللي، فیلم 
متوســطي بود اســتقبال كردند و خوب به ياد 

دارم كه فرياد همان منتقدين علیه فیلم جالب 
»هوگو و ژوزفین« بلند شــد. اگــر آثار بزرگ 
موســیقي بین المللي را به قضاوت شنوندگان 
طرفدار موسیقي كالســیك در ايران بگذاريم، 
همانطور كه در برنامه هاي سالن هاي كنسرت 
هم مي بینیم، آهنگســازاني را اسم مي برند كه 
سازندگان آثار متوسط موسیقي غربي هستند؛ 
مثال چايكوفســكي و من ديــده ام كه تعدادي 
هستند كه به شناخت آثار استراوينسكي، شوئن 
برك و گوســتاو مالر تظاهر مي كنند، ولي شما 
از فروشــندگان صفحات كالسیك بپرسید كه 
نسبت فروش صفحات چايكوفسكي به صفحات 
شوئن برك چقدر اســت؟ مي گويد صد بر يك. 
سینما حتي بدتر از اين هم هست. موزيك وسیله 
ارضاي توقعات هنري در سطحي دور از وقاحت 
دنیاي مصرف اســت، ولي سینما شديدا درگیر 
با اين وقاحت است و موتور به حركت انداختن 
دنیاي مصرف، سلیقه است نه فرهنگ. معیارهاي 
قضاوت وقتي كه از محیط فرهنگ دور باشند و 
در حیطه سلیقه و معلومات محلي پیاده شوند، 

قضاوت ها غم انگیز مي شود. 
چندتنازفيلمسازانميگويندكه
كارگردانيدرايرانزيادجنبههنرينداردو
باكارگريوحماليهمتوأماست،موافقيد؟

كامال با حرفشــان موافقم. هم اكنــون، عوامل 
به وجود آورنــده يك فیلم در ايــران واقعا قابل 
بررســي اســت. من بــه جوانان روشــنفكر و 
دانشجوياني برخورده ام كه از من توقع داشتند 
فیلم هايي در سطح آثار فلیني بسازم. به آنها گفتم 
كه بايد تهیه كننده، امكانــات، محیط و روحیه 
اجتماعي محیط فلیني را به من بدهند تا خودم 
را آزمايش كنم و بعد به آنها جواب بدهم. از طرف 
ديگر هم معتقدم كه اگــر امكانات مرا به فلیني 
بدهند او فلج خواهد شد و خودكشي خواهد كرد.
چندوقتپيش،ســيرتاريخي
هنرايرانراخالصهكرديددرتصنيف»مرا
ببوس«،فيلمقيصروتصنيف»آمنه«.اين
موضوععلتبهخصوصيداشتيااينكهفقط

يكتعبيرقشنگبود؟
نظرات مارشــال مك لوهان كه يك تئوريسین 
 Masse Media خیلي جديد است و راجع به
-ايجاد رابطه جمعــي- صحبت كرده و هربرت 
ماركوزه كه معتقد است مردم زندگي مي كنند 
براي اينكه مصرف كنند و مصرف نوع زندگي را 
هم تعیین مي كند، باعث شد كه من آن حرف را 
بزنم. ماركوزه در كتاب »جامعه مصرف« جامعه 
را آنالیز كــرده و بعد نتیجه گرفتــه كه جامعه 

يك مصرف كننده اســت. مك لوهــان جامعه 
را از نظر سیســتم هاي جمعي تجزيه و تحلیل 
كرده و به اين نتیجه رســیده كه وسايل ارتباط 
جمعي، خودبه خود حامل پیامي شــده اند كه 
بايد خودشان مبادله بكنند. وقتي كه شما دنیا 
را از اين زاويه نگاه كنید، مي بینید كه سلیقه و 
تبلیغات دو بمب اتمي در دست تولیدكنندگان 
هســتند و خود جامعه گاهي تظاهر به سلیقه 
داشتن مي كند و مبلغ هم مي شــود. در طول 
بیست ســال اخیر از نظر حجم سلیقه و حجم 
تبلیغ- تبلیغي كــه خود مردم بــراي چیزي 
كرده اند كه خودشان تهیه و مصرف كرده اند- در 
مورد تصنیف مرا ببوس، فیلــم »گنج قارون«، 
تصنیف آمنه و فیلم قیصر به اوجش رسیده است. 
ولي در همین زمان اقلیت هاي فكري، هنرمندان 
و رواج دهندگان هنر واقعي تالش زيادي كرده اند 
براي مد كردن و عرضه كردن بــه بازار تقاضا و 
ســلیقه مردم و مي بینید كه در مقیاس با اين 
چهار عامل اصلي با شكســت روبه رو شده اند. 
توفیق اين آهنگ ها و فیلم ها واقعیتی غیرقابل 
انكار است، ولي براي يك جامعه شناس، بهترين 
وسیله است كه سطح فكر، شــعور، ايده آل ها و 
درخواست هاي اكثريت مردم را از هنر، تجزيه 

و تحلیل كند و ببیند كه واقعا مسئله چیست؟
البدمنظورتانركوردياستكه
اخيراگريبانگيرفيلمهايكارگردانانجوان
شده–مثلفيلمآخرشمافرارازتله-برخالف
يكيدوسالگذشتهكهاينفيلمهاباتوفيق
روبهروميشــدند،فكرميكنيدكهمردماز
سينمایجوانهابهاينزوديزدهشدهاندو
بهقولياينسينمابهپيريزودرسرسيده؟

نه. من چنین فكري نمي كنم. اگر شما روزي فكر 
كنید كه ممكن است شــعور موسیقي مرتضي 
حنانه بتواند با توفیق آهنگ آمنه رقابت بكند، 
اشــتباه محض كرده ايــد. بايد بــا توفیق هاي 
نســبي دلگرم بود. من معتقدم كه اين فیلم ها، 
توفیق كافي داشته اند، علتش هم اين است كه 
ســازندگان آن فیلم ها، دارند به كارشان ادامه 
مي دهند. مثالي بزنم، شــما براي اينكه معروف 
شويد، ممكن است كه 20ســال درباره  زندگي 
مورچه هــا مطالعه كنید و بعد از 20ســال يك 
شــهرت مختصر پیدا كنید، ولي در عین حال 
مي توانید بــه نئون ســاختمان القانیان آويزان 
بشويد و تمام مردم شهر را تهديد به خودكشي 
كنید و در عرض يك روز بین صدها نفر معروف 
شــويد. حال انتخاب اين دو راه بستگي دارد به 
اينكه شما چقدر به آن ديوانه ساختمان القانیان 
شبیه باشید و چقدر به آن ديوانه اي كه 20سال 

درباره  زندگي مورچه هاي مطالعه مي كند.
فیلم و هنر - آبان 1350

تسلط بر فن فیلمســازي  صورت گرفت. مستندهاي كه 
مقدم براي تلويزيون ملي ســاخت و برخي از آنها صرفا 
گزارش هايي خبري بودند كمتر ديده شده اند. در عوض 
مستند سینمايي »خانه  خدا« تبديل به پرفروش ترين 
مستند تاريخ ســینماي ايران شــد. فیلم، يك گزارش 
تصويري است كه ارزش و اعتبارش، بیشتر به رخدادي 
بازمي گردد كه براي نخستین بار به تصوير كشیده مي شد 
و حاال با گذشت نزديك به نیم قرن، به واسطه تصويري كه 
برگزاري مناسك حج در سال هاي دور ارائه مي دهد، فیلم 
قابل توجهي است. روايت هاي متفاوتي درباره  كارگردان 
خانه  خدا وجود دارد. برخي ابوالقاسم رضايي، تهیه كننده 
فیلم را ســازنده  آن دانســته اند و عده اي از جالل مقدم 
نام برده اند. مقدم در گفت وگوهايــش خانه  خدا را جزو 
ساخته هاي خود دانسته. مستندي كه به واسطه جذب 

اقشار مذهبي به سینما، اهمیتي غیرقابل انكار دارد.

 4
سه ديوانه به عنوان نخســتین تجربه  جدي 
سینماي جريان سوم، اثري مهم و بحث انگیز 
است. سینمايي كه نه شبیه »خشت و آينه« و 
»سیاوش در تخت جمشید« بود و نه از جنس 
»گنج قارون«. مقدم در نخستین تجربه اش در سینماي 
حرفه اي نشــان داد كه به فن ســاالري بیش از هر چیز 
اهمیت مي دهد. جمله اي كه مقدم در مصاحبه اي پس 
از اكران سه ديوانه گفته قابل تأمل است: »حرفه اي بودن 
مانع درست فكر كردن نیست. بايد راهش را پیدا كرد.« 

حرفه اي بودن در قاموس سینماي آن دوره، به ندرت تعريفي 

جز فیلمفارسي ساختن داشت و مقدم با سه ديوانه كوشید با 
اهمیت دادن به میزانسن، قاب بندي و خلق لحظه هاي مؤثر 
سینمايي، مسیري تازه را آغاز كند. منتها شوخي هاي سه 
ديوانه مورد توجه تماشاگري كه توقع ديگري از گروه سه 
تايي ها )گرشا، سپهرنیا و متوسالني( داشت، واقع نشد. با اين 
حال ساخته شدن سه ديوانه يك سال قبل از اكران »قیصر« 
و »گاو« را مي توان مقدمه اي بر يكي از مهم ترين رخدادهاي 
تاريخ سینماي ايران دانست؛ شكل گیري جريان موج نو و 
ورود گسترده  فیلمسازان جوان و خوشفكر. در اين مسیر نام 
جالل مقدم را به عنوان يكي از آغازگران سینماي متفاوت 

ايران بايد ثبت كرد.
»پنجره« فیلم بعدي مقدم حاصل فضاي مساعدي است 
كه پس از موفقیت همه جانبه قیصر براي فیلمســازان 
تازه نفس و روشنفكر فراهم شد؛ فیلمي كه با تمام فراز 
و نشیب هايش اثري است هوشمندانه كه برخالف سنت 
رايج، نگاه بي طرفانه اي نســبت بــه قهرمان اصلي اش 
دارد. شايد علت شكســت تجاري پنجره را هم بايد در 
همین نكته جســت وجو كرد؛ اينكه تماشاگر با سهراب 
)بهروز وثوقي( همذات پنداري نمي كند. حتي نزديك 
شدن مقدم به برخي مؤلفه هاي ســینماي فارسي هم 
نمي تواند به توفیق تجاري فیلم بینجامد. چیزي كه از 
سوي منتقدان به عنوان سازش مقدم با سینماي تجاري 

تعبیر شد.
نكته قابل توجه، كوشــش مقدم براي برقراري ارتباط 
با مخاطب عام اســت. راه يافتن فصل هاي رقص و آواز 
به فیلم را مي توان از نتايج شكســت تجاري سه ديوانه 

 من به جوانان 
روشنفكر و 

دانشجوياني 
برخورده ام كه از 
من توقع داشتند 

فیلم هايي در سطح 
آثار فلیني بسازم. 

به آنها گفتم كه 
بايد تهیه كننده، 
امكانات، محیط و 
روحیه اجتماعي 

محیط فلیني را به 
من بدهند تا خودم 

را آزمايش كنم و 
بعد به آنها جواب 

بدهم. از طرف ديگر 
هم معتقدم كه اگر 

امكانات مرا به فلیني 
بدهند او فلج خواهد 

شد و خودكشي 
خواهد كرد

جالل مقدم سال هاست فراموش شده 
اســت. نامش در تاريخ سینماي ايران 
در حد يك آغازگر كــه در همان گام 
اول با شكســت مواجه شد ثبت شده، 
در حد فیلمســاز متفاوت و ناكامي كه 
راه و رســم برقراري ارتباط با تماشاگر 
را نمي دانســت. درحالي كه مقدم در 
سال هاي قبل از انقالب بیشتر از اغلب 
همكارانش ســینما را مي شــناخت و 

نسبت به آن بینش و تحلیل داشت

و همچنیــن بنا به گفتــه مقدم، حاصــل دخالت هاي 
تهیه كننده نیز دانست. البته نبايد فراموش كنیم كه علي 
عباسي، تهیه كننده  پنجره يكي از چهره هاي شاخص و 
مؤثر در شكل گیري سینماي متفاوت ايران در آن سال ها 
بود و سازمان ســینمايي پیام، يكي از مهم ترين دفاتر 
فیلمسازي  اواخر دهه هاي 40 و 50 به شمار مي آمد كه 
كارگردان هايي چون كیمیايي، نادري و علي حاتمي در 

آنجا فیلم هايشان را ساختند.
مي تــوان گفــت تصويــري كه مقــدم در پنجــره از 
كاراكترهايش ارائه مي كند و پرهیز او از اينكه سهراب، 
قهرمان فیلم باشــد )قهرماني كه تماشــاگر آن سال ها 
انتظار داشت در ســیماي وثوقي مشاهده كند( و اينكه 
مخاطب امكان نزديكي و همدلي مطلق با هیچ كدام از 
شــخصیت هاي ديگر نمي يابد، به شكست تجاري فیلم 
انجامید. اقتباس جالل مقدم از فیلم »مكاني در آفتاب« 
ساخته جورج اســتیونز )كه خود اقتباسي از رمان يك 
تراژدي آمريكايي نوشــته  تئودر درايرز بود( در مقايسه 
با فیلم ســه ديوانه، خبر از ارتقاي ســطح توانايي هاي 
ســازنده اش مي داد. پنجره را مي توان اقتباسي موفق از 
مكاني در آفتاب دانست. پنجره هنوز هم ديدني و جذاب 
اســت. فصل كورتاژ فیلم بعدها در يكي دو فیلم تكرار 
شــد. »تكیه بر باد« )داريوش فرهنگ، 1378( اقتباس 
وفادارانه اي از آن بود و »شوكران« )بهروز افخمي 1379( 
با گوشه چشمي به آن ساخته شــد. مشخصاتي چون 
ناكامي كاراكترها، مايه  شكست و تأكید بر به هم نرسیدن 
آدم هايي كه به لحاظ اجتماعي هم طبقه نیستند )بدون 
اينكه فیلمساز به دام شعار دادن در باب فاصله  طبقاتي 

بیفتد( پنجره را به فیلم هاي موج نو نزديك مي كند.
اين همنشیني و نزديكي در ساخته  بعدي مقدم بیشتر به 
چشم مي خورد؛ پرداختن به ضدقهرمان هايي از جنس 
مرتضي )بهروز وثوقي( و كريم )داوود رشیدي(، پررنگ 
كردن مايه  شكســت كه در انتها با مرگ 2شــخصیت 
محوري فیلم همراه مي شود و تلخي و نگاه بدبینانه اي كه 
سراسر فیلم به چشم مي خورد، »فرار از تله« را به يكي از 

آثار شاخص موج نو تبديل كرده است.
بردن دوربین به فضاي ملتهب جنــوب و اينكه فردي 
كنار شعله هاي نفت و در ســرزمین زرخیز خوزستان 
دنبال ده هزار تومان پول براي سروسامان بخشیدن به 
زندگي اش است، خالي از تأويل و تفسیرهاي سیاسي، 
اجتماعي نیســت. حتي با علم به ايــن نكته كه مقدم 
عالقه اي به نمايش تعهد اجتماعي و چپ گرايي نداشته 
و در فرار از تله هم از اين مسائل در خدمت داستاني كه 
تعريف مي كــرده بهره گرفته و نوع نگاهش به مســائل 
اجتماعي كامال متفاوت از فیلمسازاني مثل امیر نادري 
و مسعود كیمیايي است. در فرار از تله، مقدم تمام تالش 
خود را معطوف نمايش تنهايي آدم هايش كرده اســت. 
چنان كه در بیشتر فصل هاي فیلم جز كاراكتر هاي اصلي 
كسي ديده نمي شــود؛»در فرار از تله مي خواستم تنها 
آدم هايي كه انتخاب مي شــوند ديده شوند. هیچ مايل 
نبودم موقعي كــه قهرمان تنهاي من ديده مي شــود، 

يك عده هم مثل سیاهي لشــكرهاي هزار و يك شب 
رد بشوند.«

بیان سینمايي پخته و قوام يافته  مقدم و توجه به جزئیاتي 
كه همگي در مضمــون اصلي فیلم بــه خدمت گرفته 
شده اند، مقدم را فیلمسازي  كامال حرفه اي و مسلط به 
ابزار نشان مي دهد. فرار از تله يكي از خوش ساخت ترين 
فیلم هاي سینماي ايران اســت و فن ساالر بودن مقدم 
در آن بیش از ديگر ســاخته هايش به چشــم مي آيد. 
تأكیدهاي دوربین )جز چند زوم بي دلیل( حساب شده 
و در خدمت روايت است. مانند فصل نشستن مرتضي در 
كافه درحالي كه مستأصل و ناامید اسكناسي در دست 
دارد و بعد زوم روي اسكناس و تأكید بر كلمه بانك ملي 
و بعد كات به ورود مرتضي به بانك ملي به انگیزه  سرقت؛ 
فصاحتي مثال زدني در روايت بدون استفاده از گفتار و 
با تكیه به بیان تصويري. يا فصل ديگري مرتضي و كريم 
كه برخالف سنت رايج )استفاده از دوربین روي دست و 
نماهاي متحرك آشفته و مغشــوش( با معماري دقیق 
و حساب شــده  نماها، يادآور نمونه هاي خوب سینماي 

كالسیك آمريكاست.
اما اين فیلم مقدم هم در گیشه خیلي موفق عمل نكرد. 
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بعد از 2 فیلم تلخ، مقدم دوباره سراغ سینماي 
كمدي رفت. اين زماني اســت كه او پس از 
شكســت تجاري فیلم هايش به دنبال تغییر 
لحن و فضاي آثارش است تا با مخاطب ارتباط 
بیشتري برقرار كند. پس از فروش نه چندان قابل توجه 
فرار از تله )700هزار تومان در اكران اول تهران( مقدم به 
اين نتیجه مي رسد: »سینمايي كه واجد يك قوه  بیاني 
مستقل اســت و نه از ادبیات كمك مي گیرد و نه از هر 
عامل ديگري، براي اين مملكت زود است... بعد از اين در 
فیلم هايم كمي از ادبیات، سنت ها و حوادث روز كمك 
مي گیرم تا انشــااهلل فیلم هايم تماشاگر بیشتري داشته 

باشــد.«  او بالفاصله پس از فرار از تله سراغ راز درخت 
سنجد رفت؛ فیلمي كمدي با حضور فردين كه مقدم به 
فروش باالي آن اطمینان داشــت. فیلمي كه قرار بود از 
نظر نوع و كیفیت شبیه كمدي هاي فرانك كاپرا و روبن 
مامولیان باشد؛»من اصال عاشق فرانك كاپرا و كمدي هاي 
آن دوره هســتم. اين فیلم مثــل آن كمدي هاي ارزان 
تئاترهاي الله زاري نیست كه همه اش شكلك درآوردن 
و كارهاي ابلهانه باشد... من به سینمايي اعتقاد دارم كه 
هم پولســاز باشــد و جواب خوبي در گیشه بدهد و هم 

شخصیت كارگردان در آن حفظ شود.«
اما راز درخت ســنجد نه جواب خوبي در گیشه داد و نه 
شــخصیت كارگردان در آن حفظ شد. حتي استفاده از 
فردين هم به دلیل تیپ متفاوتي كه نسبت به فیلم هاي 

ديگرش داشت، مورد توجه تماشاگر قرار نگرفت.
با اين همه مقدم در گام بعدي باز هم كوشید تا با استفاده 
از عوامل سینماي عامه پسند حاصلي متفاوت به دست 
آورد؛ كمدي روشنفكرانه صمد و فوالدزره ديو هم نسبت 
به راز درخت ســنجد فیلم بهتري به شمار مي آمد و هم 
در مجموعه فیلم هاي صمد نمونــه اي منحصر به فرد و 
متفاوت بود، اما حتي تیپ بسیار محبوب و عامه پسندي 
چون صمد هم وقتي توسط مقدم به كار گرفته شد نتیجه 

موفقیت آمیزي در گیشه به همراه نیاورد.
صمد در فیلم در حاشیه قرار داشت و فوالدزره ديو محور 
ماجراها بود. ضمن اينكه مطابق معمول مقدم نتوانست 
خودش را از وسوسه  شــوخي ها و ظرايف روشنفكرانه 
)كه براي تماشاگر عام قابل درك نبود( خالص كند. هر 
چند، نتیجه كارش با وجود برخي تناقض ها، در مجموع 

پذيرفتني است.
با اين همه مخاطبي كه به قولي صمد را به خاطر »مشق 
مي نويسم،  اي مشق مي نويسم« دوست داشت، ارتباطي 
با تجربه  متفــاوت مقدم برقرار نكرد. شكســت تجاري 
صمد و فوالدزره ديو به يأس و انزواي كامل جالل مقدم 
منجر شد. او در طول 5سال، 5فیلم ساخته كه همگي با 
شكست در گیشه همراه شده و با وجود متفاوت بودنشان 
خیلي مورد توجه منتقدان نیز قرار نگرفته بودند )جز فرار 
از تله و تا اندازه اي ســه ديوانه(. و اين دقیقا نقطه مقابل 
هدفي بود كه مقدم براي ساخت فیلم هايش لحاظ كرده 
بود. انزوا و خانه نشیني و دل خوش كردن به يك پست 
دولتي حاصل اين شكست هاي پي در پي بود؛ »مسئله 
اين اســت كه به هر حال ناامیدي و ناكامــي در ايجاد 
رابطه با جمع، آدم را منــزوي مي كند... براي من ارزش 
ايجاد رابطه با مولوي، با كريشنا مورتي، با ويسكونتي، با 
ناصرخسرو به مراتب بیشتر است تا ايجاد رابطه با فلور، 
گلور، پرويــز و كامبیز... من اصال تعهــدي ندارم با 30 

میلیون آدم رابطه داشته باشم.« )7(
ســرخوردگي مقدم از ناتوانــي در برقــراري ارتباط با 
ديگــران، آن هــم در شــرايطي كه اصــال قصدش از 
فیلمسازي  ســاختن فیلم هاي خوش ساختي بود كه با 
مردم ارتباط برقرار كند، او را به شــدت در پیله  انزوا فرو 
برد. ضمن اينكه از سال1352 ســروصداي موج نو هم 

با شكســت تجاري پیاپي فیلم هايي كــه اين جريان را 
نمايندگي مي كردند، خوابید. طوري كه جز استثناهايي 
چون كیمیايي بقیه  فیلمسازان موج نويي نتوانستند به 
فعالیت شان در سینماي حرفه اي تداوم ببخشند. حاتمي 
و تقوايي به تلويزيون رفتند و سريال ساختند. نادري به 
كانون پرورش فكري رفت و مقدم هم مشاور رئیس وقت 
سازمان راديو و تلويزيون شد. تنها كار قابل ذكر مقدم در 
اين دوران سرپرستي ســريال »چنگك« بود كه آن هم 

شكستي ديگر از كار درآمد و زخمي تازه به جانش زد.

 6
در سال هاي پس از انقالب حال و روز روحي 
مقدم خراب تر شد؛ »آشیانه  مهر« و چمدان دو 
فیلمي كه در نیمه اول دهه1360 كارگرداني 
كرد، جز در برخي لحظه هاي چمدان نشاني 
از جالل مقدم در خود نداشــتند. هم آشیانه  مهر و هم 
چمدان در شرايطي نامطلوب ساخته شدند و با جرح و 
تعديل و در مورد آشیانه  مهر با فیلمبرداري مجدد برخي 
صحنه ها به كارگرداني ساموئل خاچیكیان و با چند سال 

تأخیر، اكران شدند و شكست خوردند.
فیلم هايي كه از ســر ناچــاري و با ســفارش و جرح و 
تعديل و دخالت هاي فراوان ديگران ساخته شدند، تنها 
حاصل شــان مخدوش كردن چهره  موجه سازنده شان 
بود. سینماگر فن ساالر تنهايي كه روزگاري كارگردان 
برجسته اي بود، در سال هاي آخر زندگي اش براي امرار 

معاش به بازيگري رو آورده بود.
او كه تا قبل از ورود به عرصه  فیلمسازي  در خشت و آينه 
نقش يك روشنفكر حراف و بدبین را به خوبي ايفا كرده 
بود و در صمد و فوالد زره ديو هم حضور كوتاهي داشت، 
به پیشنهاد دوستان قديمي اش به بازيگري پرداخت. در 
ســال هاي پاياني عمر جالل مقدم، او را به عنوان بازيگر 
نقش هاي كوتاه مي شــناختند نه كارگرداني كه زماني 

چهره شاخصي بود... .
جالل مقدم سال هاســت فراموش شده است. نامش در 
تاريخ ســینماي ايران در حد يك آغازگر كه در همان 
گام اول با شكست مواجه شد ثبت شده، در حد فیلمساز 
متفاوت و ناكامي كه راه و رسم برقراري ارتباط با تماشاگر 
را نمي دانســت. درحالي كه مقدم در ســال هاي قبل از 
انقالب بیشتر از اغلب همكارانش سینما را مي شناخت و 

نسبت به آن بینش و تحلیل داشت.
كوشش او براي تلفیق هنر و تجارت شكست خورد، ولي 
اين شكست بیشتر جنبه  اقتصادي داشت تا هنري. راه 
و رسم او و اعتقادش به سینماي میانه در سال هاي بعد 
توسط برخي فیلمسازان دنبال شد و حتي فیلم هايش 
بازسازي شدند. سه ديوانه، پنجره و حتي صمد و فوالد 
زره ديو همچنان فیلم هاي متفاوت و بحث انگیزي هستند 
و فرار از تله از بهترين هاي تاريخ ســینماي ايران است؛ 
فیلمي در حد و اندازه  »گوزن ها« )مســعود كیمیايي(، 
»تنگنــا« )امیر نــادري( و »كندو« )فريــدون گله( و 
نشان دهنده استعداد و قريحه  واالي فیلمسازي  برجسته 
كه سینماي ايران قدرش را ندانست و فراموش اش كرد.
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  »خانه  خدا« در سال هايي ساخته شد كه عزيمت به 
حج براي مردم به سادگي امروز امكان پذير نبود و سفر 
به خانه  خدا براي بسیاري از اقشار جامعه به آرزويي دور 
از دسترس مي مانست. در دوراني كه تلويزيون كاركرد 
و فراگیري محدودي داشــت )و برخــي افراد مذهبي 
ورودش به خانه را حرام مي دانستند(، ديدن مناسك 
حج روي پرده بزرگ ســینما جذابیت هاي بســیاري 
داشت. خانه  خدا فیلمي است كه براي نخستین بار پاي 
اقشار مذهبي را به سینما باز كرد. بسیاري از كساني كه 
به ديدن اين ســاخته  جالل مقدم شتافتند در سراسر 
زندگي شان سینما نرفته بودند و اساسا سینما رفتن را 
فعلي حرام مي دانستند )حتي شايد برخي شان بعد از 

آن هم ديگر پا به سینما نگذاشتند(.
بعضي از ســینماهاي نمايش دهنده فیلــم به كتیبه هاي 
مذهبي مزين شده بود و شــربت نذري به تماشاگران داده 
مي شــد. خانه  خدا پر از جزئیات مراســم حج است كه در 

قسمت هايي تنها به مصور كردن رخدادها مي پردازد و در 
لحظاتي نشانه هايي از ذوق و نگاه سینمايي را بروز مي دهد. 
خانه  خدا با حضور چهار فیلمبردار ساخته شده كه ظاهرا 
احمد شیرازي سهم مؤثرتري در فیلم داشته است. در مورد 
اينكه سازنده فیلم چه كسي بوده حرف و حديث هاي زيادي 
مطرح شده. در تیتراژ نام مقدم به عنوان مشاور آمده و اثري 
از نام كارگردان در آن مشاهده نمي شود. در رسانه ها همواره 
از جالل مقدم به عنوان سازنده خانه  خدا نام برده مي شد، 
ولي در ســال هاي پس از انقالب برخي ابوالقاسم رضايي، 
تهیه كننده اين فیلم را سازنده اين مستند دانستند. ازجمله 
ابراهیم گلستان كه در سر و شكل دادن به خانه  خدا نیز سهم 
داشته در اين باره گفته: »رضايي خانه  خدا را ساخت كه بعد 
نوشتند جالل مقدم ســاخته. يك ثانیه آن هم مال جالل 
مقدم نیســت. نه كارگرداني، نه تهیه، نه مونتاژ، نه گفتار، 
هیچ...« )نوشتن با دوربین، پرويز جاهد، نشر اختران، چاپ 
اول 1384، صفحه 220(. در مورد نقش گلستان هم گفته 
مي شــد تدوين خانه  خدا را برعهده داشته )و حتي برخي 
منتقدان به واسطه دشمني با گلســتان تدوين فیلم را در 
نوشته هايشان زير سؤال برده بودند( روايت ها متفاوت است. 
گلستان مي گويد گفتار متن اين مستند را نوشته )درحالي كه 

در تیتراژ نام محمود ســعادت با عنوان تنظیم گفتار آمده 
است( و تدوين را كه گفته مي شد توسط گلستان انجام شده 
به گفته وي توسط ابوالقاسم رضايي صورت گرفته و او صرفا 
كمك فكري به رضايي كرده است. اينكه باالخره چه كسي 
پرفروش ترين مستند تاريخ سینماي ايران را ساخته هنوز 
معمايي حل نشده است. مستند مهمي كه در اين سال ها 
تأثیرات اجتماعي و نكات فرامتني اش )مهم ترينش اينكه 
باالخره چه كســي آن را كارگرداني كــرده جالل مقدم يا 
ابوالقاسم رضايي؟( بیشــتر مورد تأكید و توجه قرار گرفته 

تا خود فیلم.

   »سه ديوانه« را مي توان جزو نخستین فیلم هاي سینماي 
ايران دانست كه به قصد و نیت متفاوت بودن در دل سینماي 
فارسي ساخته شد. تا پیش از سه ديوانه، اغلب محصوالت 
روشــنفكرانه ســینماي ايران در فضايي كامال متفاوت از 
سینماي رايج و متداول مقابل دوربین رفته بودند؛ از »جنوب 
شهر« و »شــب قوزي« غفاري گرفته تا »خشت و آيینه« 
گلســتان. فیلم هايي كه مقدم در هر سه آنها نقش و سهم 
داشت. سه ديوانه حاصل كوشش مقدم براي تلفیق هنر و 
تجارت است. مقدم براساس قصه اي كه به او سفارش داده 
شد و با گروه سه تايي ها )گرشا، سپهرنیا و متوسالني( سعي 
كرد فیلمي بسازد كه در عین رعايت مقتضیات بازار، خالي 
از ذوق و ظرافت نباشد. ســه ديوانه حاصل تلفیق دو قصه 
است؛ قصه اول ماجراي سه تايي است كه در تیمارستان كار 
مي كنند و تفاوت چنداني هم با ديوانه ها ندارند )به خصوص 
منصور سپهرنیا( و قصه دوم ماجراي مباشر بدذات عموي 
پروانه كــه مي خواهد دختر را از میان بــردارد. ماجراهاي 

سه تايي ها در تیمارســتان به مقدم اجازه مي داده تا روي 
مايه مورد عالقه اش يعنــي آدم هاي هذيانــي كار كند و 
شوخي هايي در اين فصل ها به چشم مي خورد كه در مقطع 
زماني ساخت فیلم براي ســینماي ايران تازگي داشتند؛ 
حاصل دانش سینمايي فیلمســازي  خوش قريحه كه در 
همان گام اول نشان مي دهد تصور درستي از سینما دارد. 
در عوض بخش هاي مباشر بدجنس، عمويي نابكار و ديگر 
آدم هاي بد قصه، پرداختي كلیشه اي دارد و جزو نقاط ضعف 
سه ديوانه است. بالتكلیفي مقدم در رعايت مقتضیات بازار 
و دل مشــغولي هاي خودش، نكته اي است كه زمان اكران 
فیلم مورد تأكید منتقدان قرار گرفت و با شكست تجاري سه 
ديوانه از آن به عنوان تجربه اي ناكام و ناموفق نام برده شد )هر 
چند هوشنگ كاووسي كه اغلب برخورد تندي با فیلم هاي 
ايراني داشت، نقدي ستايش آمیز بر ســه ديوانه نوشت(. 
چیزي كه در گذر زمان همچنان قابل توجه به نظر مي رسد، 
بعضي شوخي هاي فكر شده فیلم، سر و شكل قابل قبول و 
پرداخت تكنیكي اي است كه با محصوالت سینماي فارسي 
فاصله قابل توجهــي دارد. اگر از لحــن ناهمگون فیلم در 
بعضي فصل ها بگذريم، سه ديوانه را مي توان يكي از معدود 
كمدي هاي خوب و متفاوت سینماي ايران در سال هاي قبل 

از انقالب بدانیم.

    زماني كه پنجره به نمايش درآمد، بسیاري از منتقدان 
معتقد بودند اين فیلم از روي »مكاني در آفتاب« ســاخته 
شده و مقدم اصرار داشــت منبع اقتباسش نه فیلم جورج 
استیونس، كه رمان »يك تراژدي آمريكايي« درايرز بوده. 
رماني كه مكاني در آفتاب براساس آن ساخته شده بود. فیلم 
هم البته بیش از آنكه شبیه كتاب باشد به فیلم استیونس 
شباهت داشــت )نكته اي كه مقدم بعدها آن را پذيرفت(. 
چیزي كه در آن سال ها به آن توجه نشد، اقتباس و آداپته  
موفق مقدم از يك فیلم آمريكايي بــود و اينكه او به خوبي 
توانسته بود در بازسازي فیلم استیونس همه  چیز را با شرايط 
جامعه ايران در دهه1340 وفق دهد. جامعه اي كه به سمت 
صنعتي شدن گام برمي داشت و در حال تحول بود. سهراب، 

جوان شهرستاني فیلم »پنجره« كه به پايتخت آمده و با كار 
در كارخانه عمويش به ترقي و پیشرفت فكر مي كند و حتي 
عموي سهراب كه در گذر ســال ها و سیر وقايع و تحوالت 
پولدار شده، آدم هاي ملموسي بودند كه با تیپ هاي سینماي 
فارسي تفاوت هاي محسوسي داشتند. حتي كاراكتر جمشید 
كه فیلمســاز خیلي به او نمي پردازد هم به عنوان يك بچه 
بورژوازي بي خیال، قابل قبول از كار درآمده. كاراكتر ترانه 
محصول سازش جالل مقدم با سینماي تجاري نامیده شد، 
درحالي كه ترانه  پنجره با آنچه از زن ها در سینماي فارسي 
مي ديديم كامال همخوان نبود. ضمن اينكه صرف شباهت با 
تیپ هاي فیلمفارسي در فیلم فیلمسازي  كه تالشش ايجاد 
سینماي میانه كه هم خواص بپسندند و هم عوام لذتش را 

ببرند، نمي توانست محل ايراد باشد.
آن چه باعث شده گذر زمان، خدشه اي به ارزش هاي فیلم 
وارد نكند، نگاه كامال سینمايي مقدم است. بیان تصويري 
فیلم از همان تأكیدهاي پرمفهوم به پنجره قابل مشاهده 
است و تا پايان بندي موجز و تصويري فیلم، امتدادش را 

مي توان ديد.
پنجره با درنظر گرفتن زوم هاي متعددش )كه برخي از آنها 
بي كاركرد به نظر مي رسند و ظاهرا اين میان استفاده از لنز 
زوم از عناصر جدايي ناپذير سینماي آن سال ها بوده( به لحاظ 
دكوپاژ و میزانسن از بهترين آثار سینماي ايران در انتهاي 
دهه40 به شمار مي آيد. فیلم گفت وگونويسي قابل توجهي 
هم دارد؛ گفت وگوهاي پنجره اغلب )و برخالف رسم رايج( 
موجز و حاصل شناخت درست مقدم از گفت وگونويسي براي 
سینما و در جهت پیشبرد داستان و شناساندن شخصیت ها 

هستند.
مقدم براي معدود فصل هايي كه بــا مالحظات تجاري به 
فیلم اضافه كرده منطق داســتاني يافته )مثل صحنه هاي 
رقص و آواز كه هیچ كدام بدون داللت نیستند( هر چند اين 
سكانس ها در قیاس با بدنه  فیلم، ضعیف به نظر مي رسند. 
از پنجره به عنوان فیلمي يادشــده كه در آن لحظات اوج و 
حضیض زيادي وجود دارد. حاال با گذشت بیش از چهار دهه، 
بايد گفت در فیلم بیشتر لحظات اوج وجود دارد تا حضیض.

    از »فرار از تله« به درســتي به عنوان نقطه اوج كارنامه  
جالل مقدم نام برده شده. بهترين و منسجم ترين فیلم مقدم 
كه يكي از آثار شاخص جريان موج نو هم به شمار مي آيد. 
جرياني كه مقدم هرگز آن را به رسمیت نشناخت، ولي در 
فرار از تله دانسته يا نادانسته از مؤلفه هاي فیلم هاي موج نو 
متأثر بود يا دست كم اين ساخته  او، همخواني بیش تري با 
آثار سینماگراني چون نادري، گله و حتي كیمیايي داشت. 
فرار از تله مثل بیشــتر فیلم هاي متفاوت آن سال ها طرح 
مخمصه است، مخمصه اي كه فیلمســاز هیچ راهي براي 
خروج از آن متصور نیست. تلخي فیلم و اينكه همه  آدم ها، از 
مرتضي و كريم و مهري گرفته تا اوس فرج و مرد الل، تنها و 
بي كس هستند از سويي مي تواند نشأت گرفته از فیلم هاي 
موج نو باشد )كه تنهايي آدم ها فصل مشترك شان بود( و 

از سوي ديگر مي تواند انعكاسي باشد از روحیات شخصي 
سازنده اش )كه در سراسر زندگي تنها بوده(. مقدم در فرار از 
تله با پرداختن به ضدقهرمان هايي بي پناه كه راه گريزي از 
فرجام محتوم و تراژيك خود ندارند، به مسیر آشناي شاخه  
حسي- غريزي موج نو نزديك مي شود. هر چند او برخالف 
فیلمسازاني چون كیمیايي و نادري، كمتر براي آدم هايش 
دل مي ســوزاند و موضع خود را به عنــوان ناظري تقريبا 
بي طرف تا انتها حفظ مي كند. فیلم پر است از لحظه هاي 
ســینمايي ظريف و جزئیاتي كه حكايت از باال بودن عیار 
ســكه  كارگرداني مقدم دارند. جــداي از يكي دو لغزش، 
مقدم قصه اش را بي لكنت و بدون كمترين حاشــیه روي 
تعريف مي كند؛ با تكیه بر جزئیــات، پردازش دقیق آدم ها 
و با نشانه هايي كامال سینمايي. كنترل دقیق و همه جانبه  
مقدم بر مجموعه  عوامل باعث شــده تا فــرار از تله نه تنها 
پرحاصل ترين دستاورد او در سینما، كه بهترين كار اغلب 
همكاران او نیز باشــد؛ از نصرت اهلل كني گرفته تا مرتضي 
حنانه و داوود رشــیدي. مايه  اصلي سینماي خیاباني دهه  
50، رفاقت هاي مردانه اي كه با خیانت همراه و به تراژدي 

ختم مي شود، در فرار از تله بسیار خوب از كار درآمده است. 
به لحاظ بهره گیري از عنصر فضا و مكان هم اين ســاخته  
جالل مقدم نمونه اي مثال زدني از اســتفاده  درست و بجا 
از لوكیشن است )مزارع نیشكر هفت تپه و معماري خاص 
اطراف دزفول نقشي مهم و اساسي در عینیت بخشیدن به 
رخدادهاي فیلم دارد(. همه  اينها در ترسیم آدم هاي فیلم 
مؤثر واقع شده )به خصوص در مورد كريم و مرتضي( و هم 
محملي مناسب براي قاب بندي و میزانسن هاي تماشايي و 
مورد عالقه  فیلمساز فراهم كرده است. فرار از تله گرچه از 
سوي منتقدان به عنوان بهترين فیلم جالل مقدم شناخته 
شده، ولي هیچ گاه در طول اين سال ها به آنچه استحقاقش 
را داشته نرسیده. جايگاهي در حد يكي از 10فیلم برتر تاريخ 
سینماي ايران كه به لحاظ بیان سینمايي و توان كارگرداني 
نمونه اي برجسته و شاخص است. كافي است آن را با يكي از 
فیلم هاي محبوب و پرطرفدار منتقدان آن سال ها )جز چند 
مورد استثنايي كه تعدادشان كمتر از انگشتان دست است( 
مقايسه كنید تا دريابید اگر معیار، سینما باشد، فرار از تله تا 

چه اندازه فیلم برجسته اي است.

   به گفته مقــدم، انگیزه  اصلي ســاخت »راز درخت 
سنجد«، دســتیابي به گیشــه اي پررونق بوده است. به 
شــهادت گفت وگوهايي كه با مقدم در زمان ســاخت و 
در آستانه اكران صورت گرفته، او به موفقیت راز درخت 
سنجد در گیشه اطمینان داشته اســت. فیلمي كمدي 
با بــازي فردين كه گرچه دوران افولش را پشــت ســر 

مي گذاشــت، ولي هنوز يكي از شاخص ترين چهره هاي 
سینماي فارسي بود و البته دوست داشت با فیلمسازان 
متفاوت همكاري و تشــخص هنري كسب كند. فردين 
در راز درخت ســنجد چهره متفاوتي نسبت به پرسوناي 
آشنايش داشت و به قول مقدم متفاوت از فردين فیلم هاي 
سیامك ياسمي بود. شايد يكي از داليل شكست فیلم در 
گیشــه هم همین نكته بود. راز درخت سنجد نه تنها به 
موفقیت تجاري دســت پیدا نكرد كه منحني رو به رشد 
مقدم را هم در فیلم هايــش متوقف كرد. يك كمدي- به 
قول مقدم- كاپرايي كه شوخي هايش را نه عوام فهمیدند 

و نه خواص پسنديدند.

  اغلب دوستداران پرشــمار فیلم هاي صمد، »صمد و 
فوالدزره ديو« را ضعیف ترين اثري مي دانند كه با تیپ صمد 
و حضور صیاد ساخته شده است. فیلمي كه به بامزگي بقیه 
فیلم هاي صمد نیســت و تنها فیلم اين مجموعه است كه 
كاراكتر محوري اش نه صمد كه فوالدزره ديو است. صمد و 
فوالدزره ديو مثل سه ديوانه يك كمدي روشنفكرانه است 
كه مقدم در آن قصد داشــته تلفیقي از سینماي مرسوم 
تجاري و دلمشــغولي هاي خودش ايجاد كند. منتها اين 
تلفیق به مجموعه اي از تناقض ها انجامید، آن هم در سطحي 

گسترده تر از سه ديوانه. با اين همه صمد و فوالدزره ديو فیلم 
مهمي در كارنامه مقدم است؛ ابتدا به اين دلیل كه به ذهنیات 
او بسیار نزديك است. يعني تصويري كه از مقدم براساس 
اطالعات از زندگي شخصي و مصاحبه هايش شكل گرفته، 

انطباق قابل توجهي با صمد و فوالد زره ديو دارد.
نوعي طنز تلخ در فیلم جريــان دارد كه كم و بیش در بقیه  
كارهاي مقدم هم به چشم مي خورد، با اين تفاوت كه اين 
مســئله در اين فیلم پررنگ تر از ديگر آثارش است. فضاي 
مالیخولیايي و ذهن گرايي حاكم بــر صمد و فوالد زره ديو 
با تلخ انديشــي همیشگي ســازنده اش همراه شده است. 
جامعه  مدرن و طبقه مرفهي كه مقدم در اين فیلم به تصوير 
كشیده، چنان سرشار از ابتذال است كه حتي هويت فردي 
فوالد زره ديو را نیز به مســخ مي كشد و در نهايت فیلمساز 
نتیجه مي گیرد كــه ديوها از انســان ها موجودات بهتري 

هستند! بهترين فصل هاي فیلم، سكانس هاي تیمارستان 
است كه با بازي مقدم و فرخ غفاري در نقش دو روانپزشك، 
هم سرشــار از كنايه هاي سیاســي، اجتماعي روز است و 
هم به واســطه نزديكي اش با حال و هــواي ذهني مقدم و 
تجربه هاي قبلي اش )ســه ديوانه( محملي مناسبي براي 
خلق شوخي هايي متفاوت فراهم مي كند؛ شوخي هايي كه 
البته شباهتي با آنچه تماشاگران صمد به آن خو كرده بودند 
نداشت و شايد به همین دلیل فیلم در گیشه شكست خورد.
منتقدان هم بیشــتر بر ضعف هــاي اثر تأكیــد كردند تا 

ظرافت هايش.
 تركیب ناهمگون يك پديده  كامال عامه پسند با مؤلفه هاي 
سینماي روشنفكرانه در صمد و فوالد زره ديو، به عدم انسجام 
و بالتكلیفي فیلم انجامید و برخي از ارزش هاي سینمايي 

فیلم هم تحت الشعاع همین دوگانگي قرار گرفت.

   ملودرامي آشفته و مغشــوش كه هر فصلش  ســازي  جداگانه مي زند و آشفتگي 
مضموني اش با كارگرداني مغشــوش اش ارتباط ارگانیك دارد. ظاهرا فیلم ابتدا توسط 
ولي اهلل محمدی مقابل دوربین رفته و بعد كارگرداني اش به مقدم محول شــده است. 
قسمت هايي از آنچه مقدم ساخت از نسخه  نهايي حذف شــده و سپس بخش هايي را 

خاچیكیان كارگرداني كرده 
اســت. فصل هاي ساخته 
شده توســط خاچیكیان 
با زواياي عجیــب و غريب 
دوربیــن كه به آشــفتگي 
فیلم دامــن مي زند و لحن 
اثر را هــم بي جهت عوض 
مي كند، كامال از مابقي فیلم 
قابل تشخیص است. البته 
بخش هاي ســاخته شده 
توسط مقدم هم نكته قابل 
توجهي ندارد. فیلم با چهار 
سال تأخیر به نمايش درآمد 
و نه فروش خوبي كرد و نه با 
اســتقبال منتقدان مواجه 
شد. در آشیانه  مهر نشاني 
از جــالل مقدم به چشــم 
نمي خورد. يك فیلمســاز 

خوب گمشده است.

  »چمدان« كوششي است بیهوده براي ساختن فیلمي قابل قبول از فیلمنامه اي ضعیف 
و سفارشي. فیلمنامه اي كه جز يك موقعیت جذاب )خانواده  متديني كه در طول سفر به 
يك چمدان برمي خورند( تقريبا هیچ نكته قابل توجهي ندارد. با اين همه چمدان نسبت 
به آشیانه  مهر فیلم بهتري است و پیداست مقدم آن را در شرايطي مساعدتر و با ذهني 

آرام تر ساخته است. حاصل اين 
تمركز و دقت را مي توان در برخي 
از فصل هاي فیلم ديد كه البته 
در بهترين حالت تنها ســايه اي 
هســتند از توانايي هاي سازنده  
پنجره و فرار از تله. از سر و شكل 
فیلم پیداســت كه مقدم تالش 
خــودش را كــرده، ولي ضعف 
فیلمنامه و ظاهرا برخي عوامل 
فرامتني و حاشیه اي مانع از آن 
شدند كه چمدان فیلم قابل قبولي 
از كار درآيد. فیلم با چند ســال 
تأخیر اكران شــد و با فروشــي 
ضعیف از پرده پايین آمد. چمدان 
تنها فیلــم كارنامه جالل مقدم 
اســت كه با تهیه كننده دولتي 
ساخته شــد و البته اين مسئله 
امتیاز يا حمايتــي را براي او در 

پي نداشت.

از سه دیوانه تا آشیانه مهر

کارنامه ناتمام 

جالل مقدم و
50 سالگی 
فرار از تله 

این شماره

   چند مستند کوتاه، یک مستند سینمایی ) که نام کارگردان در تیتراژش به چشم نمی خورد( و ۷ فیلم سینمایی کل کارنامه 
فیلمسازی جالل مقدم را تشکیل می دهد. ۵ فیلم سینمایی در فاصله ۵ سال ) از 1۳۴۷ تا 1۳۵1( اوج فعالیت سینمایی مقدم به 
عنوان فیلمساز است و بعد از آن سرپرستی بر تولید سریال »چنگک« برای تلویزیون به فعالیت هنری او در سال های قبل از انقالب 
خاتمه می دهد. مقدم کارگردان در دهه شصت دو فیلم ساخت که هیچ کدام نشانی از فیلمساز خوش فکر پنجره و فرار از تله را به همراه نداشت. می شود گفت کارنامه 

کارگردانی جالل مقدم کارنامه ای ناتمام است.
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 امير قلعه نويي، سرمربي پيشين استقالل امروز در شرايطي با گل گهر مقابل پرسپوليس قرار مي گيرد كه
 تا چند سال پيش ركورد 12 سال شكست ناپذيري مقابل اين تيم داشت

امير قلعه نويي در حالي اين هفته با گل گهر سيرجان برابر پرسپوليس قرار 
مي گيرد كه تقابل هاي او با سرخپوشان به قول خودش »دو نيمه متفاوت« 
داشته است. امير در سال هاي آغازين مربيگري، متخصص نتيجه گرفتن 
برابر پرسپوليس بود. او پس از يك شكست نزديك در جام حذفي با تيم 
دسته اولي برق تهران برابر پرســپوليس و نيز يك باخت نزديك ديگر 
به عنوان سرمربي استقالل اهواز، 12سال در هيچ رقابتي با هيچ تيمي به 
قرمزها نباخت. موضوع اصال عجيب و غريب شده بود و هواداران افراطي 
امير به شدت پز اين ويژگي او را مي دادند. 12سال بعد اما در آذرماه سال 
93حميد درخشان اين طلسم را باطل كرد و با پيروزي 2 بر يك در داربي 
تهران، باالخره مچ قلعه نويي را خواباند. از اينجا به بعد ديگر داســتان 
شروع شد. باخت پشت باخت، فاجعه پشت فاجعه. امير در بازي برگشت 
همان فصل هم مقابل پرسپوليس شكســت خورد و دبل شد، بعد هم 
جايگاهش در استقالل را براي هميشه از دست داد. او با تراكتور 3گل از 
پرسپوليس خورد، با ذوب آهن 4گل از اين تيم دريافت و همين بازي رفت 
امسال هم با گل گهر 5گل از سرخپوشان پايتخت خورد. اصال اين نتايج 
حيرت انگيز هستند و حاال رسيده ايم به جايي كه شايد قلعه نويي بايد 
براي خودش در حوزه فني اعاده اعتبار كند. اين بازي در كورس قهرماني 
براي پرسپوليس اهميت دارد و در كورس سهميه براي خود گل گهر. باالتر 
از همه اينها اما امير نباز بايد ثابت كند هنوز به عنوان يك مربي زنده و 

سرپاست و هنوز زور زخم زدن به پرسپوليس را دارد.

بهترين حريف فصل پرسپوليس
سرخپوشان صدرنشين امشب ميزبان گل گهر هستند كه بهترين 

پيروزي فصل را در بازي رفت تقديم آنها كرده است

هفته بيست وپنجم از رقابت هاي ليگ برتر فوتبال ايران امشب با 3بازي 
آغاز مي شود. امشب در تهران و تبريز 2 تيم قعرنشين براي فرار از سقوط 
تالش مي كنند اما همه چشــم ها به بازي سوم اســت كه در آن گل گهر 
سيرجان به مصاف تيم صدرنشين مي رود. شاگردان امير قلعه نويي 5روز 
بعد از شكست مقابل استقالل بايد در همان ورزشگاه به مصاف پرسپوليس 

بروند.

    پرسپوليس - گل گهر
131روز بعد از بازي رفت پرســپوليس و گل گهر، هنــوز هم بهترين برد 
پرسپوليس و سنگين ترين شكســت گل گهر به همان بازي برمي گردد و 
ركورد آن مسابقه در هيچ بازي ديگري براي 2 تيم تكرار نشده است. بازي 
رفت اين دو تيم كه بايد هفته دهم در ســيرجان برگزار مي شد تا انتهاي 
نيم فصل عقب افتاد و به عنوان آخرين بازي برگزار شد كه پرگل ترين برد 

نيم فصل اول هم در همين مســابقه رقم خورد. روز اول اسفندماه99در 
سيرجان پرسپوليس با 5گل از سد گل گهر گذشت تا قهرماني نيم فصل را با 
فاصله  2امتياز نسبت به سپاهان از آن خود كند. امروز هم فاصله 2 تيم در 
صدر جدول دقيقا همان 2امتياز است و پرسپوليس براي حفظ اين فاصله 
محكوم به پيروزي مقابل سيرجاني هاست. تيم يحيي گل محمدي در دو 
سه هفته اخير هرگز با تركيب كامل به زمين نرفته و مشكل مصدوميت 
چند بازيكن اصلي همچنان اين تيم را آزار مي دهد. با وجود اين گل گهر كه 
هفته گذشته خيلي راحت و ساده به استقالل باخت براي پرسپوليس هم 
حريف دردسرسازي به نظر نمي رسد. پرسپوليس هر 3بازي اخيرش را برده 
و گل گهر در 4بازي اخير فقط يك برد داشته است. تيم قلعه نويي با شكست 
به استقالل از رتبه چهارم تا رتبه ششم سقوط كرد و درصورت باختن به 
پرسپوليس ممكن است تا پله هفتم هم پايين برود. بعد از گل عجيبي كه 
حقيقي در مقابل استقالل خورد ممكن است كادر فني گل گهر باز هم مثل 
هفته هايي از نيم فصل اول قيد اين دروازه بان را بزنند و از مهرداد بشاگردي 

درون دروازه استفاده كنند.

    تراكتور - ذوب آهن
از زماني كه آخريــن تعطيلي ليگ به پايان رســيده و با پايان بازي هاي 
ملي دوباره رقابت هاي داخلي به راه افتــاده تراكتور 2بازي انجام داده و 

هر 2بازي را باخته است. رسول خطيبي شكست تيمش در سوپرجام را 
گردن مسئوالن كشوري و لشگري و... انداخت اما بعد از باخت به پديده 
هيچ توضيح خاصي نداد و مســبب اين باخت را معرفي نكرد! تيم جالب 
شهر تبريز امشب از ساعت19:10ميزبان ذوب آهن است كه در جدول فقط 
تيم دوم تبريز را پايين تر از خودش مي بيند و كامال در خطر سقوط است. 
ذوب آهن با نزديك ترين تيم باالي سرش 3امتياز فاصله دارد و به شدت به 
كسب 3امتياز نيازمند است. ذوب تا به حال از ليگ برتر سقوط نكرده است.

    سايپا - پديده
سايپا هم مثل ذوب آهن هرگز از ليگ برتر سقوط نكرده و در هر 20دوره 
حاضر بوده اســت. اما اين تيم هم مثل ذوب آهن خطر سقوط را احساس 
مي كند. اختالف سايپا و ذوب در جدول همان 3امتيازي است كه كميته 
انضباطي به سايپا اهدا كرد و اين تيم را برنده بازي با پيكان دانست. فراز 
كمالوند كه براي نجات سايپا از استقالل جدا شد از زمان آمدن به اين تيم 
يك برد واقعي مقابل فوالد و يك برد انضباطي مقابل پيكان كسب كرده اما 
مقابل ماشين سازي و نفت آبادان فقط يك امتياز گرفته است. پديده هم در 
ميانه جدول تيم فارغ البالي است كه برد و باخت اين بازي تأثيري در صعود 
و سقوطش نخواهد داشت. بازي رفت 2 تيم در مشهد با گل امين قاسمي نژاد 

به سود پديده تمام شد.

 درباره 2بازي دوشنبه شب كه سال هاي سال 
در ياد طرفداران فوتبال مي ماند

 گفت وگو با سعيدرضا كيخا، قهرمان ايراني جام جهاني ژيمناستيك  كه با بدشانسي سهميه المپيك را از 
دست داد. او مي گويد: اگر كرونا نبود  و بيشتر حمايت مي شد، به المپيك مي رسيد

رسول خطيبي؛ مربي شگفتي ساز نيم فصل 
اول  و اخراجي نيم فصل دوم

   زيباتر  از سينما و زندگي

   سهميه ژيمناستيك؛ شايد المپيك بعد 

   بدتر از اين نمي شد 
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4تصميم درست برانكو
به بهانه شايعه اخراج محسن مسلمان از سايپا

بهروز رسايلي|  باشگاه سايپا شــايعات در مورد اخراج 
محسن مسلمان را رد مي كند و مدعي است اين بازيكن 
به دليل مصدوميت در تمرينات حاضر نمي شود، اما در اصل 
موضوع تفاوت چنداني وجود ندارد. نكته اينجاست كه 
مسلمان امسال به كار سايپا نيامد و مثل تيم هاي قبلي اش 
در 3 فصل گذشــته، تنها پول برندش را گرفت. او با نظر 
برانكو ايوانكوويچ از پرسپوليس كنار گذاشته شد و گذر 
زمان هم نشان داد اين تصميم اشتباه نبوده است. برانكو 
البته در طول دوران حضورش روي نيمكت سرخپوشان، 
تصميمات درست ديگري هم از اين دست اتخاذ كرده بود.

  ماجراي مسلمان
محسن مسلمان پس از 3 فصل حضور موفقيت آميز در پرسپوليس 
از ميانه هاي ليگ هفدهم با برانكو ايوانكوويچ دچار مشكل شد و 
سرمربي كروات سرخپوشان هم او را روي نيمكت نشاند. هفته ها كار 
هواداران پرسپوليس شده بود اينكه هر زمان تيم شان عقب مي افتاد 
يا كار گره مي خورد، نام مسلمان را صدا بزنند. با اين حال لجبازي هاي 
برانكو معروف بود و تحت تأثير فضا قرار نمي گرفت. در پايان آن فصل 
و پس از دومين قهرماني پياپي سرخ ها، برانكو مسلمان را در ليست 
مازاد قرار داد و داســتان تمام شد. بعدها حضور بي اثر اين هافبك 
خالق در ذوب آهن، سپاهان و حاال هم سايپا نشان داد حق با مربي 
كروات بوده است. حاشيه محســن بر متن كار او مي چربيد و بين 

اين دو نفر آنكه از جدايي آسيب ديد، مسلمان بود نه پرسپوليس.

  داستان رامين رضاييان
رضاييان از نظر فني يكي از بهترين مدافعان كناري فوتبال ايران و 
شايد هم آسيا به شمار مي رود. كيفيت فني او واضح است و نيازي به 
توضيح ندارد، اما در بعد اخالقي و انضباطي رامين نتوانست خودش 
را مديريت كند و كار رسيد به جايي كه امروز حتي يك عكس از او 
در هيچ يك از جشن هاي قهرماني پرسپوليس وجود ندارد. رضاييان 
ابتداي ليگ شانزدهم برانكو و پرسپوليس را پيچاند و راهي ليگ 
تركيه شد. بعد هم كه با هزار وساطت به تيم برگشت، برانكو مدت ها 
اين بازيكن را نيمكت نشين كرد. وقتي تازه رامين داشت به تركيب 
اصلي برمي گشت، داستان درگيري او با علي عليپور به وجود آمد و 
ايوانكوويچ براي هميشه رضاييان را حذف كرد. خيلي ها آن زمان 

حفظ عليپور و حذف رامين را منطقي نمي دانستند، اما بعدها هر 
چقدر مهاجم آرام و پرتالش سرخپوشان به كار اين تيم آمد، رامين 
اسير حواشي شــد. او البته در جام جهاني هم بازي كرد، اما در فاز 
باشگاهي بدترين انتخاب هاي ممكن را داشت و در عرصه ملي هم 
حاال براي هميشه كنار رفته؛  تصميمي كه نمي تواند بي ارتباط با 

حواشي اخالقي عجيب اين بازيكن باشد.

  دفع شر پيام صادقيان
برانكو يكي از نخستين كساني بود كه خروج پيام صادقيان از ريل 
را تشخيص داد و او را كنار گذاشت. اگر حميد درخشان حاضر بود 
بي انضباطي هاي اين بازيكن و خميازه كشيدن هايش سر تمرين 
را تحمل كند و دم نزند، برانكو از اين باج ها به كسي نمي داد. شايد 
بعضي بگويند بهتر بود ايوانكوويچ كمي مماشات مي كرد و براي 
احياي صادقيان وقت و انرژي مي گذاشــت، امــا هر چقدر امثال 
دايي و كريمي و منصوريان از اين پروژه جواب گرفتند، برانكو هم 

خير مي ديد!

  حكايت عليرضا حقيقي
مربيان هميشه براي آينده باشگاه ميراث خوب و بد به جا مي گذارند. 
اثرگذاري يك مربي فقط محدود به دوران حضور خودش نيست، 
بلكه گاهي انتخاب هاي او آينده باشگاه را مي سازد يا مي سوزاند. 
به عنوان مثال شايد برانكو قهرماني ليگ پانزدهم را به سوشا مكاني 
باخت؛ گلري كه از زمان حضور دايي و درخشان براي او به ارث مانده 
بود. خود برانكو هم مي توانســت عليرضا حقيقي را بگيرد و براي 
مربيان بعدي به يادگار بگذارد، اما در مقابل اين پيشنهاد مقاومت 
كرد. موضوع به پنجره زمســتاني ليگ هجدهم برمي گردد. اين 
آخرين نقل وانتقاالت سرخپوشان زيرنظر ايوانكوويچ بود و چون 
احتمال ترانسفر بيرانوند در پايان فصل شدت گرفته بود، مدام اسم 
حقيقي را اطراف پرســپوليس مطرح مي كردند. برانكو اما در يك 
كنفرانس خبري آب پاكي را روي دســت همه ريخت و گفت: »تا 
جايي كه مي دانم حقيقي 4 سال است جايي بازي نكرده. به او احترام 
مي گذارم، اما اين دروازه بان را نمي خواهم.« با توجه به چيزهايي كه 
بعدا از حقيقي ديديد، به نظرتان تصميم برانكو درست بود يا غلط؟ 

قضاوت در اين مورد زياد سخت نيست!

نكته بازي

آماربازي

دير نمي شود، نگران نباشيد

بليت هاي يورو را هم بفروشيد

كي روش را براي قرعه كشي بفرستيد

فرهاد مجيدي مدت ها قبل، درست 
زماني كه فراز كمالوند از كادر فني 
اســتقالل جدا شــد درخواست 
داد كه يك مربي ايتاليايي به نام 
گابريل پين در كنار او قرار بگيرد. 
اين همه وقت گذشته و باشگاه استقالل 
همچنان در اين مورد امروز و فــردا مي كند. حاال هم مددي، 
مديرعامل باشــگاه گفته: »پيش نويس قرارداد را براي پين 
فرســتاده ايم تا او ببيند و اصالح كند.« پــس جاي نگراني 
نيســت. به اميد خدا پين ظرف دو ســه هفته آينده جواب 
شما را مي دهد، شــما هم همين قدر زمان خواهيد داشت تا 
چانه زني هاي آخرتان را بكنيد. بعد يك روز را قرار مي گذاريد 
كه بيايد و قرارداد را امضا كند. پس از آن ديگر مي تواند كارش 
را شــروع كند البته تا پايان فصل فقط فرصت خواهد داشت 

خالكوبي هاي دست دانشگر را سير تماشا كند و برود!

باشگاه پرسپوليس بساط فروش بليت 
مجازي در مسابقات خانگي اش را 
راه انداخته است. بعد از سوپرجام، 
اين داستان در بازي با گل گهر هم 
تكرار شده و قرار است تا پايان فصل 
ادامه داشته باشــد. داستان اين است 
كه هواداران در 3 ســطح بليت هاي 10، 15و 30هزار توماني 
مي خرند. وارد ورزشگاه كه طبيعتا نخواهند شد، اما با اين كار 
به تيم شــان كمك مي كنند و در ضمن تعدادي سكه هم بين 
خريداران قرعه كشي مي شود. از اين جهت طرح پرسپوليسي ها 
تقريبا شبيه همان مسابقه بخت آزمايي يا ارمغان بهزيستي است. 
فقط اينكه چرا منتظريد حتما بازي خانگي داشته باشيد؟ وقتي 
قرار نيست كسي وارد ورزشگاه شود، اصال بليت بازي هاي يورو 
را بفروشيد و سكه هم جايزه بدهيد. اينطوري الاقل هواداران يك 

اروپاگردي مجاني و مجازي هم كرده اند! بهتر نيست؟

اين اواخر زمزمه بازگشــت كارلوس 
كي روش روي نيمكــت تيم ملي 
به گوش مي رســيد كــه موضوع 
منتفي شد و دراگان اسكوچيچ را 
هم نگه داشتند. در عين حال اما بد 
نيست فدراســيون فوتبال كي روش  را 
راضي كند به نمايندگي از ايران در قرعه كشي مرحله دوم انتخابي 
حاضر شــود. كارلوس عالوه بر توانايي هاي فني اش،معموال در 
قرعه كشي ها خوش شانس است. حاال اگر هم گروهي با پرتغال 
و اســپانيا در جام جهاني 2018را ناديده بگيريم، ما طي دوران 
حضور 8ساله مربي پرتغالي در ايران، با عربستان و استراليا هرگز 
بازي نكرديم و به صورت رسمي هم فقط يك بار مقابل ژاپن قرار 
گرفتيم. يعني از نظر رياضي هم چنين چيزي ممكن نيست)!( 
اما به لطف بخت بلند كي روش اين شرايط وجود داشت. االن هم 

او را بفرستيد، با يك قرعه تپل تضميني برگردد.

متريكا

بهترين بازيكن پرسپوليس در اين فصل، 

امشب يكي از غايبان اين تيم در مصاف با 7.26
گل گهــر خواهد بــود. نمــرات متريكا و 
آناليزهاي اين گروه همچنان سيامك نعمتي 
را به عنوان بهترين بازيكن پرســپوليس در اين فصل معرفي مي كنند. 
بازيكني كه بعد از آسيب ديدگي از ناحيه كتف چند هفته اي غايب بود و در 
آخرين دقايق بازي با تراكتور به ميدان برگشــت و دوباره مصدوم شد. 
ميانگين نمرات سيامك در سايت متريكا 7/26 است و او با اختالفي جزئي 
نسبت به اميد عاليشاه همچنان برترين بازيكن پرسپوليس و پنجمين 
بازيكن ليگ در فصل جاري است. عاليشاه )7/22(، نورالهي )7/21(، سرلك 
)7/21( و اميري )7/18( پرسپوليســي هاي بعدي هستند كه در جمع 
20بازيكن برتر ليگ حضور دارند. البته ميانگين نمره ترابي هم 7/42 است 

اما چون بازي هاي كمتري داشته در رده بندي كلي قرار نگرفته است.

بهترين بازيكن ســپاهان در فصل جاري 

همچنان سجاد شهباززاده است كه در ميان 7.38
تمامي بازيكنان ليگ هم در صدر رده بندي 
قرار دارد. سجاد در آخرين بازي مقابل فوالد 
9 گل زد و 9 پاس گل داد تا با كسب نمره6/53چهارمين نمره ضعيفش را 
در طول اين فصل دريافت كند. اما ميانگين نمرات او در متريكا همچنان 
7/38 اســت كه او را باالتر از همه بازيكنان قرار داده است. مهدي ترابي 
)پرسپوليس( با ميانگين نمره7/42تنها بازيكن ليگ است كه نمره اي باالتر 
از ســجاد دارد اما او كه در نيم فصل دوم به پرسپوليس آمده فقط 7بازي 
انجام داده و هنوز تعداد بازي هايش به يك سوم بازي هاي فصل نرسيده 
است. به جز سجاد، 3سپاهاني ديگر هم در جمع 6بازيكن برتر ليگ حضور 

دارند.

 اما بعد از پرسپوليس و سپاهان، سومين تيم 

ليگ استقالل است كه بد نيست از بهترين 7.23
بازيكن اين تيم در فصــل جاري هم يادي 
بكنيم. طبعا در جمع استقاللي ها مهدي 
قائدي همانند فصل گذشته در فصل جاري هم بهترين عملكرد را داشته و 
از لحاظ نمرات متريكا باالتر از تمام همبازي هايش قرار دارد. قائدي 24بازي 
براي استقالل انجام داده و با ميانگين نمره7/23بهترين بازيكن تيمش در 
ليگ بيستم بوده است. 4بازيكن از سپاهان به همراه 3بازيكن از پديده و 
پرســپوليس و گل گهر باالتر از مهدي قائدي قرار دارند و او باالتر از همه 
استقاللي ها هشــتمين بازيكن موفق ليگ در فصل جاري است. احمد 
موسوي، مسعود ريگي، رضاوند، مطهري و وريا غفوري بازيكنان بعدي 

استقالل هستند.

شما هم مقصري آقاي دايي!
 ظلم به شهريار سر جاي خودش

 اما سهم او در فوتبال بيش از اينهاست

بهروز رسايلي| رسيدن كريستيانو رونالدو به ركورد گل هاي ملي علي دايي 
باعث شده طي چند روز گذشته نام و نشان شهريار فوتبال ايران بيش از هر زمان 
ديگري در رسانه هاي داخلي و بين المللي مطرح شود. رسانه هاي جهاني به 
تمجيد از دايي و دستاوردهايش مشغول اند، اما داخل كشور عالوه بر اين موج، 
انتقادهاي فراواني هم از خانه نشيني علي دايي صورت مي گيرد. آخرين شغل 
دايي در فوتبال ايران سرمربيگري سايپا بوده، اما او در پي اختالفات عميقش با 
مديران وقت باشگاه، در فاصله 2 هفته به پايان ليگ هجدهم بركنار شد و از آن 
زمان بيكار است. در مورد خانه نشيني دايي بعضا از عبارت »ممنوع الكاري« ياد 
مي شــود، اما از آنجا كه اين عبارت هيچ وقت در ايران صورت روشن و رسمي 
نداشته، در مورد صحت و سقمش نمي توان اظهارنظر كرد. به طور كلي گروهي 
عقيده دارند دايي بعد از حمالتي كه به مديران وقت سايپا انجام داد و حتي در 
مورد محصوالت اين كارخانه هم سخن گفت، اجازه كار در فوتبال ايران را نيافته 
است.حتي اگر فرض ممنوع الكاري دايي را صحيح بدانيم و اتخاذ كنندگان اين 
تصميم را بابت اتالف يك سرمايه ملي شماتت كنيم، باز اين چيزي از قصور 
شهريار كم نمي كند. حقيقت آن است كه خود او هم در رخ دادن اين انزواي 
ناخوشايند سهيم است. بسياري عقيده دارند شان علي دايي، كوچ كردن تيم هاي 
بي هوادار تهراني و 90 دقيقه فرياد زدن كنار خط طولي زمين نيست. او مي تواند 
مناصب مديريتي را در باالترين سطح ممكن تجربه كند و مثل دوران بازي اش 
براي ايران افتخار و حتي دســتاورد به وجود بياورد. خيلي ها رداي رياست در 
كنفدراسيون فوتبال آسيا را برازنده دايي مي دانند. اين درست كه رسيدن به 
چنان جايگاهي يك فرمول پيچيده دارد و حتي محتاج همياري دولتمردان 
است، اما خود دايي هم هرگز براي تصاحب چنين جايگاه هايي خيز برنداشته 
است. او خودش را به كلي از حوزه مديريتي جدا مي داند و حضورش در فوتبال 
را صرفا به محدوده فني منحصر كرده؛ جايي كه امروز برايش مشكالتي به وجود 
آورده اند، اما حتي پيش از آن هم اجماع چشمگيري در مورد توانايي هاي شهريار 
وجود نداشت.دايي حتي حاضر نيست در انتخابات فدراسيون سهمي داشته 
باشد و حداقل به اندازه علي كريمي براي سپرده شدن كار فوتبال به فوتبالي ها 
تالش كند. صد البته انتخاب آدم ها محترم است و هر كسي مختار است در مورد 
خودش تصميم بگيرد، اما كاش دايي كه هم زبان بلد است و هم يك كاراكتر 
پرنفوذ بين المللي دارد، به جاي هدايت راه آهن و سايپا و نفت تهران، كمي هم 
حضور در فضاهاي مديريتي را مي آزمود. افســوس كه او حتي حاضر نيست 
پيشنهاد مالك ايراني اورتون را براي تجربه اندوزي در چنين عرصه اي بپذيرد. 
ظاهرا جذاب ترين بخش فوتبال براي علي دايي، انتخاب تركيب 11نفره يك 
تيم، اعتراض به داوري و خوشحالي مشترك با بهزاد غالمپور است! سهم شما اما 

بيش از اينهاست جناب شهريار؛ خودت هم كم در حق خودت ظلم نمي كني.

چهارشنبه 9 تير 1400

پنجشنبه 10 تير 1400

تراکتور-ذوب آهن

پرسپوليس - گل گهر

سايپا-پديده

آلومينيوم-استقالل

نساجی-پيكان

مس رفسنجان-فوالد

نفت  مسجدسليمان-صنعت نفت

سپاهان-ماشين سازی 

19:15

19:50

19:50

20:30

20:50

21:15

هفته  بيست و پنجم

دوشنبه 14 تير 1400

سهشنبه 15 تير 1400

ذوب آهن-سايپا

ماشين سازی- مس رفسنجان

گل گهر-آلومينيوم

استقالل-تراکتور

پيكان-سپاهان

پديده-نفت  مسجدسليمان

صنعت نفت-نساجی

فوالد-پرسپوليس

19:40

19:00

19:15

19:45

19:50

20:30

21:00

21:35

هفته  بيست و ششم

پنجشنبه ۲4 تير  1400

پنجشنبه 31 تير  1400

پرسپوليس -  استقالل

گل گهر سيرجان-آلومينيوم

فوالد-سپاهان

ملوان بندر انزلی -خيبر خرم آباد

19:45

20:30

21:30

20:00

جام حذفي

ليگ برتر ايران)جام خليج فارس( -فصل بيستم
امتياز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تيم رتبه 

24149132122051پرسپوليس1
24147342212149سپاهان2
24127527151243استقالل3
136-2481242324آلومينيوم اراک4
2481152215735فوالد5
2410592524135گل گهرسيرجان6
248972322133تراکتور7
331-248792326پديده خراسان8
229-247891719صنعت نفت آبادان9

428-2461081620نفت  مسجدسليمان10
628-2461082127پيكان11
628-2477101622مس رفسنجان12
425-2451091721سايپا13
625-2474132026نساجی مازندران14
722-24410102330ذوب آهن15
2311-2418151538ماشين سازی تبريز16

خانه هاي تان را مفت نفروشيد
تكذيب رفتار »فكري«طور فرهاد مجيدي!

خبر آمده كه بعد از پيروزي استقالل برابر گل گهر سيرجان، فرهاد مجيدي از جيب خودش نفري 20ميليون تومان به بازيكنان 
پاداش داده است. اين خبر از جهات مختلف جاي بحث دارد؛ مثل اينكه كجاي دنيا مربي از جيبش پاداش مي دهد يا مثل اينكه 
20ميليون تومان چقدر به درد بازيكناني مي خورد كه بعضا قرارداد 5 يا 6 ميليارد توماني دارند؟ از جوانان تيم كه بگذريم، ساير 
آقايان مدعي با همه آه و ناله هاي شان چنان قراردادهاي چربي دارند كه فقط يك درصدش بيش از اينها مي شود. چنين نفراتي 
قرار است با 20 ميليون تومان، صاحب كدام انگيزه مضاعف شوند؟ حاال بگذريم از اينكه وقتي شما به خاطر بردن گل گهر اين 
پول را مي دهي، البد براي پيروزي در داربي، قهرماني حذفي يا بردن الهالل بايد چند برابر بپردازي. همه اينها به كنار؛ شايعه 
كرده اند فرهاد مجيدي براي پرداخت اين پاداش ها مجبور شده ملك بفروشد. آدم ياد محمود فكري مي افتد كه زمان حضور 
در استقالل از شدت ذوقش مي گفت: »خانه ام را مي فروشم و پول رضايتنامه ام را به نساجي مي دهم.« عاقبت فكري كه خوب 
نبود و آنطور غم انگيز از استقالل طرد شد، اما كاش فرهاد بي گدار و حساب نشــده چوب حراج به ملك و امالكش نزند. البته 

خوشبختانه در اين مورد خاص، خبر تكذيب شده و جاي نگراني نيست!

بدترازايننميشد
 رسول خطيبي؛ مربي شگفتي ساز نيم فصل اول

 و اخراجي نيم فصل دوم
درست 24ساعت بعد از  آنكه وحيد فاضلي، 
دستيار مهدي رحمتي و مربي پديده مشهد 
مدعي شــد »خطيبي در تراكتور رنسانس 
كرده است«، مالك و مديران باشگاه تبريزي 
رسول را برداشتند و فيروز كريمي را به جاي 
او گذاشــتند! فيروز پس از حذف تراكتور از 
جام حذفي قرار بود به عنوان مشــاور كنار 
خطيبي باشد، اما سر مسائل مالي با باشگاه 
توافق نكرد و حضورش منتفي شد. حاال اما 
بعد از باخت تراكتور در سوپرجام و مخصوصا 
شكست برابر پديده 10نفره، صبر تبريزي ها 
به سر رسيده و آنها كريمي را براي جانشيني 
خطيبي فرا خوانده اند. روشن نيست فيروز 
در طول اين مدت كوتاه قرار است چه گلي به 
سر تراكتور بزند، اما در 3سال گذشته خيلي 
از تصميماتي كه در اين تيم گرفته شده، از 
روي خشم و عصبانيت بوده و دليل منطقي 

خاصي نداشته است.
به هــر تقدير امــا بازنده بــزرگ همه اين 
جريان ها رسول خطيبي بود. او كه خودش 
اين فصل آلومينيوم را بــه ليگ برتر آورد و 
محبوبيت بســيار زيادي در اراك داشــت، 
نيم فصل اول نتايج خوبــي گرفت و در حد 

يك مربي شگفتي ســاز مطرح شــد. حتي 
هنوز هم تنها باخت پرسپوليس در ليگ برتر 
همان است كه شاگردان خطيبي در اراك به 
اين تيم تحميل كردند. او اما بعد از دريافت 
پيشنهاد تراكتور از خود بي خود شد و اراك 
را به مقصد تبريز ترك كرد. خطيبي اگرچه 
به شكلي بسيار نزديك توانست تراكتور را از 
مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا باال ببرد، 
اما ساير نتايجش اصال خوب نبود. به عالوه او 
با مسعود شجاعي و اشكان دژاگه هم مشكل 
پيدا كرد تا هر دو بازيكن از جمع سرخپوشان 
تبريزي كنار بروند. نهايتا هم خودش به اين 

شكل عجيب اخراج شد.
جالب اينجاســت كــه نتايــج آلومينيوم 
بدون خطيبي بهتر شــده و اين تيم با قرار 
گرفتن روي پله چهارم جــدول رده بندي، 
شانس كســب ســهميه دارد، اما خطيبي 
حاال به عنوان يك مربي اخراجي شــناخته 
مي شــود. عجيب تر اينكه او پيش از حضور 
در آلومينيوم هم سرمربي ماشين سازي بود 
كه باز ظاهرا به خاطــر اختالف با محمدرضا 
زنوزي، مالك وقت باشــگاه از سمتش كنار 

رفت.
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كرواسي

اسپانيا

دوشنبه - هفتم تير 1400

20:30

ورزشگاه پارك شهر كپنهاگ

فرانسه

سوئيس

دوشنبه - هفتم تير 1400

23:30

ورزشگاه ملي بخارست

جمعه - 11 تير 1400

20:30

ورزشگاه سن پترزبورگ

جمعه - 11 تير 1400

23:30

ورزشگاه آليانتس آرنا

سه شنبه - 15 تير 1400

23:30

ورزشگاه ومبلي لندن

شنبه - 12 تير 1400

23:30

ورزشگاه المپيك باكو

چهارشنبه - 16 تير 1400

23:30

ورزشگاه ومبلي لندن

شنبه - 12 تير 1400

20:30

ورزشگاه المپيك رم

يكشنبه - 20 تير 1400

ولز

دانمارك

شنبه - پنجم تير 1400

20:30

ورزشگاه يوهان كرايف آمستردام

هلند

چك

يكشنبه - ششم تير 1400

20:30

ورزشگاه پوشكاش بوداپست ورزشگاه ومبلي لندن

23:30

انگليس

آلمان

سه شنبه - هشتم تير 1400

20:30

ورزشگاه ومبلي لندن

سوئد

اوكراين

سه شنبه - هشتم تير 1400

23:30

ورزشگاه همپدن پارك گالسكو

ايتاليا

اتريش

شنبه - پنجم تير 1400

23:30

ورزشگاه ومبلي لندن

بلژيك

پرتغال

يكشنبه - ششم تير 1400

23:30

ورزشگاه كارتوخاي سويا

0

0

1

0

2

2

3

3

4

5 3

54

1

دانمارك

ايتاليا

چك

بلژيك

 زيباتر
 از سينما و زندگي

اتفاقاتي كه در 2 بازي دوشنبه شب افتاد از همان دست فرمول هاي 
كليشــه هاي فيلم هاي فوتبالي بود. تيم ضعيف تر ابتدا گل هايي 
مي خورد و از حريف عقب مي افتد و سپس در آخرين ثانيه ها بازي 
را مساوي مي كند. هم كرواسي هم سوئيس مقابل اسپانيا و فرانسه 
از اين كليشه سينمايي پيروي كردند و درحالي كه ابتدا يك گل زده 
و ســپس 3 گل خورده بودند، در آخرين لحظه ها بازي را به تساوي 
كشاندند. البته فرمول ســاخت فيلم بازي كرواسي و اسپانيا يك 
غافلگيري در انتها داشــت و پايان تلخي را براي كروات ها رقم زد. 
فيفا، كنفدراسيون ها و فدراسيون هاي فوتبال بايد همين 2 بازي را به 
رخ آن هايي بكشند كه مدام نق مي زنند كه چرا اين همه پول و توجه 
فقط براي فوتبال است. كدام پديده اجتماعي را سراغ داريد كه مثل 
فوتبال اينقدر زيبا باشد لعنتي؟! سوئيس اما يك پايان خوش به سبك 
فيلم هاي هندي داشت و پسر فقير)از لحاظ فوتبالي وگرنه سوئيس 
بيشتر شبيه مرفه بي درد است( توانست درنهايت بر پسر بدجنس 
پولدار پيروز شود و به عشقش برسد. هنوز باورش سخت است كه در 
يك شب 2 مسابقه 3-3شده و به وقت اضافه رفته با 14گل، 2 ضربه به 
ديرك هاي دروازه، يك پنالتي به هدر رفته و ده ها اتفاق زيباي ديگر. 
قديم مي گفتند، فوتبال مثل زندگي است. بعدا اين اصطالح را به روز 
كردند و نوشتند »فوتبال فراتر از زندگي است«. بله؛ اين است فوتبال، 

قشنگ  تر از زندگي.

 سالم بر زيدان
به نظر مي رسد با حذف فرانسه، دوران دشان 

به پايان رسيده باشد
هردو فيناليست آخرين جام جهاني و يورو حذف شدند كه 
البته يكي از فيناليست هاي اين دوتورنمنت بزرگ يعني 
فرانسه مشترك بودند. پرتغال، قهرمان يورو و كرواسي، 
نايب قهرمان جام جهاني هم در كنار فرانسه در يك هشتم 
از دور رقابت ها كنار رفتند. با وجود اينكه ديديه دشان 
عملكردي خيره كننده در تيم ملي داشــته و اين تيم را 
قهرمان جهان و نايب قهرمان يورو كرده، ممكن اســت 
از پست خود كنار گذاشته شود. گزينه هيجان انگيزتر 
و جذاب تر براي فرانســوي ها زيدان اســت كه به قول 
فلورنتينو پرس -رئيس باشــگاه رئال مادريد- آرزوي 

مربيگري در تيم ملي را دارد.

   اين اولين باري بود كه سوئيس توانست در يك بازي 
در مرحله حذفي تورنمنتي بزرگ به پيروزي دست يابد. 
سوئيس موفق شد پس از 67 سال به جمع 8تيم پاياني 
يك تورنمنت مهم صعود كنــد. آخرين بار اين اتفاق در 
جام جهاني 1954رخ داده بود. آنها در مرحله يك چهارم 

حريف اسپانيا خواهند بود.
  استفان زوبر، بهترين بازيكن سوئيس در وقت قانوني 
بود. او سمت راست خط دفاعي فرانسه و محل استقرار 
پاوار را به اتوبان تبديل كرده بود. زوبر با ثبت 4پاس گل 
به بهترين ركورد يك پاسور در ادوار يورو و جام ملت ها 

دست يافت.
   ماريو گاورانويچ و ميرسالو اورشــيچ كه گل سوم 
كرواســي و ســوئيس را در دقيقه پاياني وقت قانوني 
 مقابل فرانسه و اسپانيا زدند، هر دو كروات هستند و در 

دينامو زاگرب بازي مي كنند. جالب تر اينكه آنها قبال در 
كنار هم براي باشگاه رييكا در كرواسي بازي مي كردند!

   از مهار پنالتي سوئيس توسط لوريس تا گل دوم بنزما 
تنها 4 دقيقه و 3ثانيه فاصله بود. بنزما در بازگشت به تيم 
ملي كه پس از 5.5سال اتفاق افتاد، زننده 4گل از گل هاي 
فرانســه بود و 3 گل ديگر را گريزمان، پوگبا و هوملس 

)گل به خودي( براي اين تيم زدند.
   تنها 3 بازيكن در ادوار يورو براي فرانســه 4 گل يا 
بيشتر به ثمر رسانده اند؛ ميشــل پالتيني كه 9گل در 

سال1984زد، گريزمان با 6گل در 2016و بنزما در 2020.
   فرانســوي ها معموال در ضيافت پنالتي ها بازنده اند 
كه مهم ترين آنها به شكست برابر آلمان در نيمه نهايي 
جام جهاني1982و باخــت در فينال جام جهاني2006به 
ايتاليا برمي گردد. اتفاقا فرانسوي ها در بازي با آلمان هم 
درست مثل بازي با سوئيس با حساب 3بر يك جلو بودند 
و با درخشش رومينيگه در وقت اضافه بازي 3-3شد و 

به پنالتي رفت.
  امباپه كه ماندنش در پاري سن ژرمن يا انتقالش به رئال 
مادريد سروصداي زيادي به راه انداخته، غيراز بازي اول 
با آلمان ضعيف ترين ستاره جام بود. او در مجموع 10 ضربه 
به سمت دروازه حريفان زد كه هيچ كدام گل نشد. البته 
او 2 گل هم ســاخت اما در بازي با سوئيس واقعا بد بازي 
كرد و با پنالتي هدر رفته او بود كه باعث باخت فرانسه و 

خداحافظي اين تيم از جام ملت ها شد.
   فرانسه در نيمه اول بازي با سوئيس حتي يك شوت 
در چارچوب نداشت؛ چنين عملكردي از فرانسه از ديدار 
با جمهوري چك در مراحل حذفي يورو 1996 بي سابقه 

بوده است.
   شب اول ولز و گرت بيل حذف شد، شب دوم پرتغال و 
كريستيانو و شب سوم بنزما؛ حذف مثلث بي بي سي سابق 

رئال مادريد در عرض 72ساعت.

 پايان ناخوش
كرواســي نتوانست مثل ســوئيس يك فرجام 

دراماتيك را رقم بزند
توپ دست اسپانيا بود اما كرواسي واقعا خوب بازي كرد. 
براي خوب بودن نيازي نيســت توپ در دست تان باشد 
اما زماني كه اسپانيايي ها در وقت اضافه از حريف پيش 
بودند، مالكيت توپ به كارشان آمد و آنها اجازه ندادند 
كرواسي صاحب توپ و موقعيت بيشتر شود. اين پايان 
ماجراجويي نايب قهرمان جام جهاني بود. لوئيس انريكه 
بعد از آنكه تيمش در 2 بــازي اول تنها يك گل زده بود، 
توانست نسخه اي شفابخش براي گلزني پيدا كند. يادمان 
نرود كه اســپانيا در جام جهاني2010 كه قهرمان شد، در 
مجموع 8گل زده بود، 3تا كمتر از گل هاي اســپانيا در 

4بازي يوروي امسال.

   اسپانيا براي نخســتين بار در يوروي امسال 5گل به 
حريفش زد كه مقابل اسلواكي بود. الروخا حاال نخستين 
تيمي است  كه در 2 بازي پياپي با 5گل به برتري مي رسد. 
اسپانيا نخستين تيمي اســت كه در يك بازي 5گلزن 
متفاوت دارد؛ سارابيا، فران تورس، آسپليكوئتا، موراتا 

و آريانزابال.
  گل به خودي پدري كه از فاصله 45متري وارد دروازه 
اسپانيا شد، ابتدا به نام اوناي سيمون، دروازه بان اين تيم 
به ثبت رسيد اما بعدا يوفا آن را اصالح كرد. در تاريخ يورو 
هيچ دروازه باني گل به خودي نزده بود تا اينكه در اين دوره 

شزني، دوبراوكا و هرادسكي اين پاكي را از بين بردند.
   اوناي ســيمون در دقيقه96 و 106 و وقت هاي اضافه 
اشتباهش را جبران كرد و با مهاري كه داشت زمينه ساز 
پيروزي 5 بر 3 اسپانيا در وقت هاي اضافه شد. او اما آمار 

بدي در اشــتباهات منجر به گل دارد. سيمون در فصل 
گذشته با 6  اشتباه بزرگ منجر به گل، بدترين عملكرد 
را در بين بازيكنان حاضر در 5  ليگ معتبر اروپايي داشته 

است.
   اين نخستين گل به خودي تاريخ يورو بود كه از خارج 
محوطه جريمه وارد دروازه شد. تاكنون 9گل به خودي در 
يورو 2020 به ثمر رسيده است. در مجموع ادوار قبلي يورو 

روي هم رفته 9 گل به خودي به ثبت رسيده بود.
   بازي كرواسي و اسپانيا پرگل  ترين مسابقه تاريخ يورو 
نبود. پيش از اين در ســال1960 فرانسه با نتيجه 5 بر 4 
يوگسالوي را شكست داد تا پرگل ترين بازي اين رقابت ها 

9 گل داشته باشد.
   آلوارو موراتا با وجود انتقاداتي كه از او مي شد، توانست 
يك گل مهم در وقت اضافي بزند. حاال او با ركورد 5گل زده 
تورس در ادوار يورو برابر شده است. يك هوادار اسپانيا در 
طول بازي نوشته اي را روي مقوا به دوربين ها نشان مي داد 
كه روي آن جمله بامزه اي درج شده بود: »موراتا! من هم 

نمي توانم توپ را توي دروازه بكنم.«
   فران تورس  زننده گل سوم اســپانيا به كرواسي در 
كنار سارابيا بهترين بازيكنان اسپانيا بودند اما جايزه به 
بوسكتس رسيد. فران تورس با 21سال و120روز سن حاال 
دومين بازيكن جوان تاريخ الروخا محسوب مي شود كه 
در يك بازي در يورو هم گل مي زند و هم پاس گل مي دهد. 
فابرگاس با ثبت گل و پاس گل در ســن 21سال و37روز 
ركورد جوان ترين گلزن را در دست داشت و هنوز هم اين 

ركورد را در اختيار دارد.
   آســپليكوئتا در برابر كرواســي ناپرهيزي كرد و 
يكي از معدود گل  هاي عمرش را زد. اين نخســتين گل 
كاپيتان چلسي براي تيم ملي در 27بازي بود. او حاال با 
31سال و304روز سن، مسن ترين گلزن اسپانيا در ادوار 

جام ملت هاست. 

چك اتو ري هاگلي
درباره تيم جمهوري چك و شباهتش به يونان 2004

حامد فوقاني| هنوز 7دقيقه از بازي نگذشته بود كه انگار آب 
سردي بر 49هزار تماشاگر ورزشگاه دارگو پورتو ريختند. همه 
بهت زده بودند؛ آنها خود را آماده  جشن پيروزي در نخستين 
بازي تورنمنت يــورو 2004 مي  كردند امــا كاراگونيس همه 
نقشه هاي ميزبان را به هم ريخت. پس از اين، يوناني ها 93دقيقه 
تمام دفاع كردند و موفق هم شــدند. آنها حتي دقيقه 51روي 
يك غافلگيري صاحب ضربه پنالتي هم شدند تا 2بر صفر جلو 
بيفتند. سرانجام هم كريستيانو رونالدو آنقدر دير )دقيقه 93( 
موفق به گلزني شد كه فرصتي براي به تساوي كشاندن بازي 
نبود. خيلي ها مي گفتند ســد دفاعي يونان، چنان محكم بود 
كه شايد اگر پرتغالي ها دقايق بيشــتري فرصت داشتند هم 
نمي توانستند گل ديگري را به ثمر برسانند. برزيل اروپا، بازي ها 
را با باخت شروع كرد. فيگو، كوتو، كاســتا، گومز، ريكاردو و 
كريستيانو رونالدو 17ساله همگي با چهره هاي درهم كشيده 

ورزشگاه را ترك كردند.
پرتغال ادامه بازي ها را با جديت بيشتري دنبال كرد تا ميزبان 
ناكام لقب نگيــرد؛ آنها در هر بــازي جنگنده تر از قبل ظاهر 
مي شدند و آخر ســر مزد زحمات خود را با رسيدن به فينال 
گرفتند. يونان اما دو مصاف باقيمانده گروهي را چندان دلچسب 
بازي نكرد. آنها در برابر اســپانيا و روسيه به ترتيب به تساوي 
يك -يك و شكست 2 بر يك رسيدند و با خوش شانسي به خاطر 
تفاضل گل بهتر نسبت به اسپانيا، بعد از ميزبان رقابت ها پا به 
مرحله حذفي گذاشتند. اوج كار يوناني ها در همين مرحله بود. 
آنها خروس هاي اروپا  را با نتيجه يك  بر صفر شكست دادند و 
فرانســوي ها به عنوان قهرمان دوره پيش و قهرمان جهان در 
 1998، با جام وداع كردند. جمهوري چك، يكي از بهترين هاي 
تورنمنت كه هلند را در مرحله گروهي 3-2شكست داده بود، 
قرباني بعدي بازي دفاعي يونان شد. پاول ندود، روسيچكي و 
پوبلسكي هرچه پاس براي يان كولر فرستادند، فايده نداشت و 
هركول چك با قد 2متر و 2سانتي نتوانست ديوار بتني يوناني ها 

را بشكند.
به ايــن ترتيب اهالــي كهن قاره ســبز، در سراســر آتن، 
سالونيك، يوآنينا و ســاير شــهرها به پايكوبي پرداختند 
چراكه تيم فوتبال شان براي نخستين بار به فينال رسيده بود. 
شگفت سازهاي جام، در عين شــگفتي بايد بازي پاياني را با 
پرتغال برگزار مي كردند؛ پرتغالي ها سراسر آماده شده بودند تا 
انتقام بازي نخست را بگيرند. اما همان رقم خورد كه براي ساير 
تيم هاي بزرگ رقم خورده بود؛ زدن يك گل حساب شده و دفاع 
متمركز و اعصاب خردكن؛ روندي كه هر تيمي را عاصي مي كرد 
تا دست هايش را به نشانه تســليم باال بگيرد. يونان قهرمان 
يورو 2004 لقب گرفت. يونان 17سال پيش با مربيگري اتوري 
هاگل، بازي با ســبكي نوين را به نمايش گذاشته بود؛ سبكي 
كه اگرچه كسل كننده بود اما پس از پايان بازي همه را متعجب 
مي كرد. اين باعث شد تا كارشناســان و مربي ها تيم منسجم 
يونان را بارها تحليل كنند و حتي سبك تيم  خود را به شيوه اي 
كه مرد آلماني، انتخاب كرده بود، تغيير دهند. البته بعدها خيلي 
زود مشخص شد كه اين سبك هميشــه به ويژه در ليگ هاي 
بلندمدت و بازي هاي رفت و برگشــت، نتيجه بخش نيست. 
ضمن اينكه تماشــاگران را ناراضي خواهد كرد؛ مسئله اي كه 
مي توانست سهام باشگاه ها را تحت تأثير قرار دهد. با اين حال، 

در تاريخ ثبت شد كه يونان، قهرمان يورو شده است.
حاال و براي يورو 2020 شايد تاريخ بار ديگر تكرار شود. اين بار اما 
براي جمهوري چك؛ تيمي كه اسكاتلند را ابتدا با 2گل شكست 
داد و در برابر كرواسي با سبك بازي نزديك به خودش، به تساوي 
يك-يك رسيد. در ادامه اما بازي را به انگليسي ها واگذار كردند. 
با وجود اين، به عنوان تيم ســوم و همانند پرتغالي ها به خاطر 
امتياز باالتر نسبت به ساير تيم هاي سوم ديگر گروه  ها، به مرحله 
حذفي صعود كردند. آنها يكشنبه شب، تيم شاداب هلند را هم 
مانند يورو2004 شكست دادند. اگرچه نبايد فراموش كرد كه 
شيرازه هلند با اشتباه مبتديانه ماتياس دي ليخت و اخراجش 
در ابتداي نيمه دوم، از هم پاشيده بود. چكي ها پس از اخراج 
دي ليخت، از ضعف استكلنبرگ، نهايت بهره را بردند و گل زدند. 
آنها بعد از گل نخست، بازي تدافعي را در دستور كار گذاشتند 
و گاهي حتي، سعي مي  كردند بازيكنان حريف را مجبور به خطا 
كرده و با خوابيدن روي زمين كمي هم كه شــده زمان را تلف 
كنند. چك با حربه دفاع متمركز و محكم و نيم نگاهي به دروازه 
هلند، به سبك اتوري هاگلي، َچك دوم را هم به هلندي ها در 
دقايق پاياني بازي زد و به مرحله بعدي صعود كرد. صدالبته كه 
آنها، تاكتيك باالتري نسبت به يونان 2004 دارند اما در دفاع 
چندان بي شباهت نيستند. بنابراين بايد منتظر ماند و ديد كه 
چك در ادامه رقابت ها بازهم موفق مي شود شگفتي بيافريند يا 
 اسير بازي هوشمندانه دانماركي ها، فرانسوي ها، انگليسي ها، 

سوئيسي ها و... خواهد شد. 

پنالدو و پنالسي
گل هاي پنالتي مسي در كوپا و رقابت با 

گل هاي پنالتي رونالدو در يورو ادامه دارد

 رقابت هــاي كوپا آمريكا حتــي از تورنمنت هــاي زير نظر 
كنفدراسيون فوتبال آسيا هم عجيب تر است. تا روز آخر معلوم 
نبود بازي ها كجا برگزار مي شــود. ميزباني از كلمبيا به دليل 
ناآرامي دالي و از آرژانتين به خاطر كرونا گرفته و به برزيلي داده 
شد كه بيشترين آمارت فوتي كرونا در آمريكاي جنوبي را دارد! 
بازي ها هر ساله برگزار مي شود مگر آنكه خالف آن ثابت شود. 
هر وقت ميل شان بكشد، يك كوپا آمريكا در تقويم مي گنجانند؛ 
سالي يك بار، 2 سال يا 3 سال يك بار يا بيشتر. تيم هاي حاضر 
در رقابت هاي امسال كه به خاطر كرونا يك سال به تعويق افتاده 
بود، در 2گروه 5تيمي دسته بندي شدند و 4 تيم از هر گروه به 
مرحله يك هشــتم راه يافتند! هيچ بعيد نيست اگر هر گروه 
4 تيمي هم بود، 4 تيم به يك هشتم مي رفتند! به اين ترتيب فقط 

بوليوي و ونزوئال از دور رقابت ها حذف شده اند.

     مســی بعد از بازی با تیم ته جدولی بولیوی، كه 2گل از 
4گل تیمش را هم به ثمر رســاند، با 148 بازی و يک بازی 
بیشتر از خاوير ماســچرانو، ركورددار بازی ملی در آرژانتین 

شد.
    مسي كه 3 گل در كوپاي امسال زده، تعداد گل هايش در 

سال 2021 را به عدد باورنكردني 42گل رسانده است.
    كاپیتان آرژانتین موفق شــد يكصدمین پنالتي عمرش 
را هم گل كند. مسي پیش از اين 29بار پنالتي خراب كرده. 
كريستیانو رونالدو 139پنالتي را گل كرده و 27تا را هدر داده.

     نرخ گلزني مسي از روي نقطه پنالتي 78درصد و رونالدو 
84درصد اســت. مهم ترين پنالتي هايي كه مسي هدر داده، 
يكي در لیگ قهرمانان مقابل چلســي و يكي در برابر شیلي 
در فینال كوپا بوده و رونالدو هر 3پنالتي را در لیگ قهرمانان 
مقابل بارسلونا، چلسي و بايرن مونیخ خراب كرده و آن پنالتي 
مقابل ايران را هم كه يادمان نمي رود؛ بیرانوند مهارش كرد 
اما خیلي مهم و سرنوشت ساز نبود و مانع صعود پرتغال نشد.

    در مجموع 17.75درصد گل هــاي رونالدو پنالتي بوده 
و اين نرخ براي مسي 13.39درصد است. رونالدو 37پنالتي 
 در جريان بازي از مســي بیشتر داشــته ولي مسي در فصل

 12-2011 بیشــترين پنالتي را به دســت آورده و 14تا از 
17پنالتي را به گل تبديل كرده و يكي هم براي آرژانتین در 
اين فصل گل كرده كه مي شــود 18تا. رونالدو در فصل 20-
2019 ســه پنالتي براي پرتغال و 16تا در يوونتوس به دست 
آورده كه در مجموع بیشــتر، اما از لحاظ باشگاهي كمتر از 

مسي در فصل مورد اشاره است.

     اگر پنالتي ها را از آمار گلزني دو طرف كم كنیم، مسي با 
647گل، سه پنالتي بیشتر از كريستیانو زده. نكته معنادار اين 
است كه پنالدو )لقبي كه هواداران بارسا به رونالدو داده اند( 
تنها 14بار از روي نقطه پنالتي براي تیم ملي گل زده كه 3تاي 
آن در همین يورو 2020 بوده اما پنالسي )لقبي كه هواداران 

رئال به مسي مي دهند( 18گل ملي اش پنالتي بوده.

اروگوئه

كلمبيا

يكشنبه / 13تيرماه

02:30

آرژانتين

اكوادور

يكشنبه / 13تيرماه

05:30

برزيل

شيلي

شنبه / 12تيرماه

04:30

پرو

پاراگوئه

شنبه / 12تيرماه

01:30

سوئيس

اسپانيا
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مرموزبودنروسها

علي مرادي، رئيس فدراسيون وزنه برداري از حاال داليلش 
را بــراي نتيجه نگرفتــن وزنه بــرداران در المپيك قطار 
كرده است. او گفته فدراسيون كشــتي آنقدر منابع مالي 
جذب كرده كه نمي داند با پولش چه كند و به بازســازي 
خانه كشتي مشــغول شــده و بافت آزادي را تغيير داده، 
درحالي كه فدراسيون وزنه برداري مشكل مالي دارد! مرادي 
از سال 1394 تا امروز به طور پيوسته رئيس فدراسيون بوده 
و ششمين سال مديريتش را در فدراسيون طي مي كند و 
بايد پاسخگو باشد چرا نتوانســته منابع مالي جذب كند؟ 
درحالي كه عليرضــا دبير در دومين ســال مديريت خود 
در فدراسيون كشــتي اين كار را انجام داده است. موضوع 
ديگر در رابطه با مديريت كشــتي و وزنه برداري اين است 
كه حسن يزداني، ستاره ورزش ايران مصدوميت پايش را 
در داخل كشــور جراحي كرد ولي فدراسيون وزنه برداري 
ســهراب مرادي را براي درمان راهي آلمان كرد كه اتفاقا 
ســهراب با اين درمان و مديريت فدراســيون به المپيك 
نرســيد، ولي يزداني شــانس طالي توكيو است. به نظر 
مي رسد مرادي تالش مي كند ذهن ها را براي نتايج احتماال 
ضعيف وزنه برداران در توكيو آماده  كند و عمر مديريتش در 

فدراسيون را طوالني كند.

عبدالرشيد سعداله يف، قهرمان پرآوازه روس در فينال مسابقات 
جام علي يف بايــد در مقابل ماگومد ابراگيموف ازبك كشــتي 
مي گرفت ولي به دليل مصدوميت از اين مسابقه صرف نظر كرد. 
مشخص نيست سعداله يف چرا مصدوم شده و كدام عضو او آسيب 
ديده است. هيچ خبري در اين خصوص منتشر نشده است ولي 
تديف، سرمربي روسيه با تأييد اين مصدوميت گفته: »مصدوميت 
سعداله يف جدي نيســت ولي بهتر بود قبل از المپيك ريسك 
نكنيم و به همين خاطر او در ديدار نهايي جــام علي يف مبارزه 
نكرد.« روس ها كه از دادن جزئيات مصدوميت كشتي گيرشان 
ممانعت مي كنند، خبر مصدوميت پاي حسن يزداني را بازتاب 
گســترده اي دادند و حتي اعالم كردند كه او احتماال المپيك را 
از دست مي دهد. البته با شيوع كرونا و تعويق يك ساله بازي هاي 
المپيك يزداني آماده به توكيو مي رود. سعداله يف ۲۵ ساله مدال 
طالي المپيك ريو و 4مدال طــالي جهان را دارد و روس ها براي 
داشتن مدال طالي وزن 97كيلوگرم توكيو حساب ويژه اي روي 

او باز كرده اند.

زير يك خم
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افقي:
 1- حق نشناس- مجموعه 
گياهــان و جانوراني كه در 
ناحيــه اي خــاص زندگي 

مي كنند
۲- گناه و معصيت- قيمتي- 

باد ها
3- تكنيسين- پارچه اي با 

خاصيت ارتجاعي
4- تجهيز شــده- دانشنامه 
پزشــكي نوشــته زكرياي 

رازي- فرزند عرب
۵- چوب خوشبو- پبامبران- 

حاال
6- سايبان چشم- پسنديده شده-  

نت ششم
7- مزه حقيقت!- ســابقه- 

پايين آمدن
8- زاد و ولد كردن- اسبابي 

براي رسم خط عمود
9- صداي خنده بلند- رماني 
درباره واقعه عاشــورا نوشــته 
صادق كرميار- سوره نودوسوم 

قرآن
10- ضمير اول- درمان كننده- 

الستيك خودرو
11- پادشــاه دادگر حبشه 
در زمان رسول اكرم)ص(- 

خوشايند- سفيد آذري
1۲- محض، مطلق- بســتن 
راه عبور و مرور در پياده رو ها- 

جاي بند در كمر شلوار
13- انگل- شايستگي

14- آدم ماشيني- تفاوت- 
رها و آزاد

1۵- در زمان هيجــان در بدن 
ساخته مي شود- عنوان مدارسي 
كه به دستور خواجه نظام الملك 

ساخته شدند
  

عمودي:
1- كمدين انگليسي- دشتي 

در مرز ايران و تركمنستان
۲- طمع- نزاع- تكاور- زشت 

و ناپسند
3- از واكنش هــاي دفاعــي 

بدن- كابوس- روزه گشايي
4- الغــر و نحيــف- قبل از 

ورزش- فتنه ها
۵- پدر عــرب- تــازه به راه 

افتاده- از پيامبران اولوالعزم
6- از پهلوانان شــاهنامه- از 
بخش هاي اوســتا- واســطه 

خريدار و فروشنده
7- بي آغــاز- نوعــي دوخت 
در خياطــي- خــط ابداعي 

سومري ها
8- نــام تركي- پشــتيبان- 

انجمن، مجلس- هزار كيلو
9- برادر شيرازي- آغشته به 

رنگ- نوازنده طبل
10- پايتخــت لهســتان- 

بي باكي- دليل
11- كتــاب دعا- ســازمان پيمان 
آتالنتيــك شــمالي- جنبه صوتي 

كلمه
1۲- چيــن و چــروك- مربوط به 

كيفيت- باالترين
13- فالش تانك- خشنود- پدر مرده

14- خميدگــي كاغــذ- مرواريد- 
پر چانه- قدم يكپا

1۵- مدافــع چــپ تيــم فوتبال 
استقالل- خنده بلند
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محسن محمود  صفري 
خبرنگار

سعيدرضا كيخا به بازي هاي 
المپيك توكيو نرسيد. با اينكه 
در جام جهاني قطر، مدال طال 
گرفت و امتيازاتش با ژيمناست ژاپني برابر شد اما در ميانگين 
امتيازات، يك رده پايين تر از رقيب ژاپني ايســتاد. كيخا از 
اينكه سهميه اش را از دست داده ناراحت است و رضا خيرخواه، 
سرمربي تيم ملي از وزارت ورزش گاليه دارد. خيرخواه به فارس 
گفته است: »براي جام  جهاني قطر، وزارت  ورزش حتي دستي به 
سر بچه ها نكشيد. حتي كارشكني كردند تا ما به مسابقات كسب 
سهميه نرويم. بعد از مدال هاي جهاني وزارت  ورزش حتي يك 
پيام كوتاه تبريك نگفت.« مدت هاست كه گفته مي شود وزارت 
ورزش با فدراسيون ژيمناستيك مشكل دارد و حتي براي كسب 
سهميه، حمايت هاي الزم را از فدراسيون و ورزشكارانش نكرده 
است. كيخا به همشهري مي گويد: اگر كرونا نبود و بيشتر حمايت 

مي شد، االن سهميه المپيك را داشت.

   دوست داشتيم بهانه اين گفت وگو، گرفتن سهميه 
المپيك باشد اما متأسفانه آخرين خبر اين است كه سهميه به 

شما نرسيد.
كاري كه از دســت من برمي آمد، انجام دادم. در ژيمناستيك ايران 
كه كمتر كسي فكر مي كرد يك ژيمناست بتواند در مسابقات سطح 
باال شركت كند و مدال بگيرد، در مسابقات مختلف به خصوص در 
مسابقات كسب سهميه توانســتم به موفقيت هاي خوبي برسم. از 
عملكرد خودم راضي هستم، ولي ناراحتم كه المپيك را از دست دادم. 
امتياز من با ژيمناست ژاپني  برابر بود، وقتي ميانگين گرفتند، اختالف 
ما در حد هزارم شد. من به المپيك خيلي نزديك بودم و اگر سهميه به 

من مي رسيد، حتما به مدال المپيك هم فكر مي كردم.
   شايد اين تالش شــما انگيزه اي براي بقيه باشد، 
براي آنهايي كه فكر مي كنند رفتن ژيمناســت ها به المپيك 

غيرممكن است.
از اين بابت خوشحالم. قبال ما از حضور در مسابقات كسب سهميه 
المپيك مي ترسيديم و هيچ اميدي نداشتيم ولي االن اميد و انگيزه 
هست. براي من خيلي مهم است كه در اين مسير پيش قدم شده ام 
و راه براي نوجوانان و جوانان باز شــده. با همه مشكالت اقتصادي 
و امكاناتي كه داريم، اين اميد هســت كه ژيمناست هاي ايراني در 
مسابقات سطح باال مدعي باشند، حتي ژيمناست هاي خارجي روي 
ما حســاب مي كنند و در هر تورنمنت حضور و غياب مي كنند كه 
ببينند ما هستيم يا نه. اين ارزشمند است كه نگاه خارجي ها هم به 
ما تغيير كرده است. اين تغيير نتيجه افتخاراتي است كه در اين چند 

ساله به دست آمده.

   بدشانس هم هستيد. شايد اگر كرونا نبود و فينال 
جام جهاني باكو برگزار مي شد، االن سهميه داشتيد.

هم مسابقات باكو نيمه تمام ماند و هم اينكه مسابقات قهرماني آسيا 
برگزار نشد. اگر مسابقات آسيايي لغو نمي شــد و حتي اگر من به 
مسابقات نمي رفتم، سهميه را مي گرفتم. ژاپن آنجا 6 سهميه اش را 

تكميل مي كرد و نفرش از رنكينگ خارج مي شد.

  امتيازي هم كه در جهاني قطر گرفتيد، باالترين 
امتياز بود.

با اعتماد به نفس خوبي، برنامه ام را اجرا كردم و نمره 1۵/۲گرفتم كه 

برايم ارزشمند بود. نخستين بار بود كه در مسابقات سهميه المپيك 
براي ايران مدال طال به دست آمد. اين مدال در رشته اي كه رسيدن به 

سطح باال سخت و پرهزينه  است، خيلي با ارزش است.

  بعضي ها اين موفقيت هاي شما را كم رنگ مي كنند. 
مثال مي گويند اين مدال براي نخســتين بار نيســت و سال 

2010هادي  خناري نژاد در جام جهاني طال گرفته بود.
بله گرفته  و آن مدال خيلي با ارزش است. آقاي خناري نژاد اسطوره 
دارحلقه ايران است و باعث شده تحول در ژيمناستيك آغاز شود، 
ولي از ۲ سال پيش كه گفتند جام جهاني گزينشي المپيك است، 
شرايطش فرق كرد. اين جام جهاني ها چيزي از المپيك كم نداشت. 
در مسابقات قطر، ۲ گروه حضور داشتند؛ آنهايي كه براي سهميه 
مي جنگيدند و آنهايي كه سهميه داشتند و آمده بودند براي المپيك 

آماده شوند.

  سال 1396بعد از اينكه حركت هاي جديد را در خرك 
حلقه ثبت جهاني كرديد، گاليه داشتيد كه بزرگان ژيمناستيك 
جهان به شما تبريك گفته اند ولي از طرف وزير پيامي نداشته  ايد. 
امروز هم اين گاليه است كه چرا وزير براي قهرماني در جام جهاني 
به شما و فدراســيون تبريك نگفته. موفقيت هاي شما ديده 

نمي شود؟
شــايد خارج از خانواده ژيمناســتيك خبر ندارند كه چه كارهاي 
ارزشمندي انجام شــده. كارشناسان ژيمناستيك مي گويند: ثبت 
حركات به اسم افراد حتي مي تواند از مدال المپيك هم فراتر باشد. االن 
شايد كسي اسم قهرمانان المپيك را به خاطر نداشته باشد اما در همه 

مسابقات، اسم كساني كه حركات را ابداع كرده اند، تكرار مي شود؛ چون 
اسم آنها در كتاب داوري ثبت شده و هركسي هر زمان، آن حركات 
را با اسم شخص انجام مي دهد. هر باري كه نام آن فرد برده مي شود، 
انگار پرچم آن كشور در مسابقات باال مي رود. گاهي اوقات مسئوالن 
از اين دستاوردها اطالع ندارند. ما به وضعيتي كه هست عادت داريم.

  اگر اختالف فدراســيون و وزارت ورزش نبود و 
حمايت ها بيشتر بود، به سهميه مي رسيديد؟

فدراسيون هر كاري كه از دستش برمي آمد، انجام داد ولي قطعا هر 
چقدر هماهنگي  ها و حمايت ها بيشتر باشد، نتيجه بهتر مي شود.

  انگيزه داريد براي سهميه المپيك دوره بعد تالش 
كنيد؟

به استراحت نياز دارم و بعد تصميم مي گيرم. انگيزه اش را دارم. حيفم 
مي آيد در اين شرايط كه ديد داوران به من خوب شده، از نظر برنامه 
به ثبات رسيده ام و در سطح اول دنيا مطرحم، به راحتي كنار بروم. 
البته با توجه به شرايطي كه در ايران هست، هر روز براي همان روز 
تصميم  مي گيرم. در تمرينات هم مي گويم شايد امروز، آخرين روز 

تمرينم باشد.

  از بين كشتي  و ژيمناستيك، ژيمناستيك را انتخاب 
كرديد. رفتن به المپيك در كشتي براي ايراني ها راحت تر است. 

پشيمان نيستيد؟ 
در كشتي راه هموار اســت و مدا ل ها در دســترس تر است. شايد 
موفقيت هايم بيشتر بود اما من از مدال هاي كم ژيمناستيك راضي ترم.

ليلي خرسند 
روزنامه نگار

  گفت وگو با سعيدرضا كيخا، قهرمان ايراني جام جهاني ژيمناستيك 
كه با بدشانسي سهميه المپيك را از دست داد. او مي گويد: اگر كرونا نبود و 

بيشتر حمايت مي شد، به المپيك مي رسيد

سهميه ژيمناستيك 
شايد المپيك بعد 
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  مسئوالن نبايد صحبت از قيمت واكسن بكنند
درحالي كه قرار است واكسن رايگان باشد چرا برخي خبرها مبني بر 
قيمت واكسن مطرح مي شود درحالي كه در هيچ جاي دنيا صحبتي از 
قيمت واكسن نشده است. مسئوالن بايد كارها را به گونه اي مديريت 

كنند كه برخي مسائل خبري نشود.
محمدرضا از رشت

   بنياد شهيد چرا برنامه اي براي تزريق واكسن ندارد
بنياد شــهيد و امور ايثارگران با تشــكيالت عريض و طويل و مراكز 
بهداشت و درمان و بودجه قابل توجه هيچ برنامه مشخصي براي تزريق 
واكسن كرونا نداشته و ندارد. چندبار مراجعه حضوري به بنياد داشته ام 
و تنها مي گويند به شما پيامك مي زنيم. اين در حالي است كه جانبازان 
كه اكثرا باالي 65سال سن دارند و آسيب هاي جسمي و رواني ديده اند 
قادر به ايستادن در صف هاي واكسن و تحمل كردن ازدحام و جمعيت 

نيستند. لطفا مسئوالن فكري براي جانبازان بكنند.
جانباز 60درصد از تهران 

  جنگل باني زمين هاي كشاورزي ما را تصاحب كرده است
از حدود 20سال قبل جنگل باني زمين هاي ديم كشاورزي روستاهاي 
مختلف را در اختيار گرفته و اجازه كشت گندم به كشاورزان نمي دهد 
درحالي كه پدران ما به مدت 45سال روي اين زمين ها كار كشاورزي 
آن هم با دســت خالي انجام مي دادند. اكنون انصاف نيســت كه در 
روزگار پيري كه درآمدي ندارند نتوانند كشاورزي بكنند. همچنين 
با ر ها سازي  اين زمين هاي ديم بسياري از جوانان روستايي مي توانند 
شاغل شوند. روستايي دلش مي خواهد در روستايش بماند اگر بگذارند.
آجرلو از آبگرم قزوين 

  آيا شروع به كار نانوايي ها ساعت ندارد؟
برخي از نانوايي ها بسيار دير شروع به پخت نان مي كنند و اين براي 
افرادي كه شاغل هستند و صبح زود ســركار مي روند مشكل ايجاد 
مي كند.  پيشنهاد مي كنم ســاعت كاري واحدي را براي نانوايي هاي 

سطح شهر تعيين كنند.
عدالت از تهران

  جوايز خيالي در تبليغات هاي صداوسيما
چند وقتي است تبليغات بي پشتوانه و بي حساب و كتاب با جوايز بعضا 
خيالي، دامان صدا سيما را گرفته است. آيا اين سازمان نبايد درستي 
ادعاهاي اين تبليغات را به گونه اي رصد كند و شركت ها تضمين كنند 

كه دروغ تحويل مردم ندهند.
سالمي از مشهد

  در مورد شهداي هسته اي سريال بسازند
با تشكر از دست اندركاران سريال)صبح آخرين روز( كه زندگي شهيد 
شهرياري را از ابتدا تا انتها به تصوير كشيدند، پيشنهاد مي كنيم جهت 
آشنايي مردم با مفاخر كشورمان و پاسداشت نام اين شهيدان، در مورد 

ديگر شهداي هسته اي هم سريال ساخته شود.
 كتابي از تهران

   وام مستأجران كرونايي براي مستأجران قابل استفاده نيست
وام مستأجرين كرونايي كه شديدا به اين وام نياز دارند براي آنها قابل 
دريافت نيســت چرا كه قوانين دريافت اين وام ها سختگيرانه است 
وبه خصوص براي ضمانت اين وام بسيار سختگيري مي كنند. اگر وام 

وديعه مسكن به مستأجران نرسد به چه كسي خواهد رسيد؟
 مستأجر سرپرست خانوار

  صداقت اصلي ترين عامل موفقيت اقتصادي كشور است
روش هاي نادرست و فريبكارانه بعضي از كسبه و توليدكنندگان ما در 
حالي رايج شده اســت كه يكي از رموز موفقيت اقتصادي كشورهاي 
پيشرفته اين است كه در صنعت، تجارت، توليد و كسب وكارشان، اصل 
راستي و درستي حرفه اي، صداقت، و امانتداري را رعايت مي كنند و 
تقلب، ريا و كم فروشي در كارشان نيست، برعكس ارائه اجناس مرغوب 
و يكدست در دستور كار هميشگي شان است درحالي كه آنها مسلمان 

نيستند و فقط رسم انسانيت را رعايت مي كنند.
محمود بليغيان از اصفهان

  مسئوالن متوجه سختي معيشت مردم باشند
برخي مسئوالن آنچنان در ســخنان خود از اقدامات سازنده حرف 
مي زنند كه انسان متحير مي شود و اين مطلب را به ذهن متبادر مي كند 
كه گويي مردم در رفاه و آسايش هستند. از مسئوالن توقع داريم بيش از 
هر چيزي سختي معيشت جامعه را درك كنند و هرگز فراموش نكنند 

مردم با هر نوع نگرشي بزرگ ترين سرمايه هاي يك كشور هستند.
لياقتي از تهران 

  پاركينگ متروي كرج قيمت هاي غيرمنصفانه دارد
پاركينگ متروي كرج براي خودرويي كه 2 ساعت توقف كرده همان 
رقم 8ساعت توقف را مي گيرد كه اين عادالنه نيست و توقع اين است 

كه توقف كمتر هزينه كمتري داشته باشد.
زماني از كرج

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

قدرداني

  مرد بوشهري
 ناجي 3بيمار شد

اعضاي بدن مرد بوشــهري كــه دچار مرگ 
مغزي شده بود با رضايت خانواده اش به 3بيمار 
نيازمند اهدا شد. به گزارش همشهري، عليرضا 
باقــري، رئيس مركــز فراهــم آوري اعضاي 
پيوندي دانشــگاه علوم پزشــكي بوشهر در 
اين باره گفت: ايثار خانواده غالمعلي صفري، 
باعث شد سحرگاه سه شــنبه در بيمارستان 
سلمان فارسي بوشهر دو كليه و كبد و همچنين 
نســوج اين فرد براي بيمــاران صعب العالج 
جداسازي و براي نجات جان بيماران نيازمند 
به عضو به بيمارســتان ابوعلي سيناي شيراز 
فرستاده شود. به گفته وي، اين مرد غالمعلي 
صفري - 44ســاله- نام داشــت و با رضايت 
همسر و فرزندان كم سن و سالش اهداي اعضا 

انجام شد. 

آسانسور؛ قاتل دختر 4ساله 
دختر خردســال كه به دور از چشم والدينش 
سوار آسانسور شده بود در جريان حادثه اي تلخ 

جانش را از دست داد.
به گزارش همشــهري، اين حادثه درنظرآباد 
واقع در استان البرز اتفاق افتاد و در جريان آن 
دختري 4ساله جان باخت. سرهنگ فرج اهلل 
اسدللهي، فرمانده انتظامي شهرستان نظرآباد 
استان البرز در اين باره گفت: مأموران پاسگاه 
تنكمان از طريق مركز فوريت هاي پليسي 110 
از وقــوع حادثه براي دختري 4 ســاله مطلع 
و براي بررســي موضوع به محل حادثه اعزام 
شدند. مأموران با حضور در محل حادثه معلوم 
شــد دختربچه بدون اطــالع والدينش وارد 
آسانسور دستي شده و دكمه حركت آن را فشار 
داده كه با توجه به عدم تسلط وي براي كنترل 
آسانسور، سرش بين سقف و كف آسانسور گير 

كرده   و دچار حادثه شده است.
فرمانده انتظامي شهرستان نظرآباد در ادامه 
گفت: با حضور عوامل آتش نشــاني كودك از 
آسانسور خارج و به مركز درماني منتقل شد 
اما به دليل شدت صدمه وارده هنگام انتقال به 

بيمارستان جان خودش را از دست داد.

3دستبرد متوالي به يك كارگاه جواهرسازي
اعضاي يك باند سرقت پس از دستبرد به كارگاه جواهرسازي وسوسه شدند 

و 2بار ديگر هم از آنجا سرقت كردند، اما در سومين سرقت سرنخي به جا ماند داخلي
كه باعث دستگيري آنها شد.

به گزارش همشــهري، تحقيقات در اين پرونــده از چند روز قبل و با شــكايت يك مرد 
جواهرساز شروع شد. به گفته اين مرد، دزدان به كارگاه وي دستبرد زده و اموال قيمتي آنجا 
را دزديده بودند. وي در توضيح ماجرا گفت: من يك كارگاه بزرگ طال و جواهرسازي دارم 
و سال هاست كه در اين زمينه فعاليت مي كنم. عالوه بر اين كارگاه، يك خانه قديمي در 
شمال تهران هم دارم كه آنجا را تبديل به كارگاه دوم كرده ام. برخي از وسايل جواهرسازي 
در كارگاه شماره دو است كه به دليل مشغله كاري كمتر به آنجا سر مي زنم. چند روز قبل 
يكي از همسايه ها با من تماس گرفت و گفت صداهاي عجيبي از داخل كارگاه مي شنود. 
پس از تماس همسايه، خودم را به كارگاه رساندم و متوجه شدم كه دزدان به آنجا دستبرد 
زده اند. وي ادامه داد: سارقان، اموال قيمتي، مقداري جواهر و لوازم ساخت طال و جواهر را 

سرقت كرده بودند.

سرقت هاي سريالي 
درحالي كه تحقيقات براي شناسايي دزدان كارگاه طالسازي شروع شده بود، آنها در 2شب 
متوالي 2بار ديگر هم به آنجا دستبرد زدند و اموال ارزشمند ديگري را هم سرقت كردند. 
به گفته صاحب جواهرسازي، اين بار چندين ســاعت گرانقيت و ابزاري كه براي طراحي 
جواهر به كار مي رفت سرقت شده بود. آنطور كه مشخص بود ارزش اموال سرقت شده در 

3 سرقت سريالي، حدود 4ميليارد تومان بود.

يك سرنخ
دزدان در 2 سرقت نخست سعي كرده بودند ردي از خودشان به جا نگذارند. بررسي تصاوير 
دوربين هاي مداربسته نشان مي داد كه آنها نقاب به چهره داشتند و خيلي ماهرانه نقشه 
سرقت را اجرا كرده بودند، اما در سومين يعني آخرين سرقت سرنخ مهمي از آنها به جا ماند.

دزدان نقابدار در 2سرقت ابتدايي 4نفر بودند، اما در سرقت آخر نفر پنجم گروه كه سوار بر 

خودروي نيسان بود به دنبال همدستانش آمد تا اموال سرقتی را داخل ماشين قرار بدهند 
و همين باعث شد كه تصوير وي و خودروي نيسان در دوربين هاي مداربسته ضبط شود. 
با به دست آمدن مشخصات خودرو، صاحب آن شناسايي و وقتي مشخص شد كه وي يكي 
از اعضاي باند سرقت است، در يك عملياتي ضربتي دستگير شد. او اعتراف كرد كه فقط 
در آخرين سرقت، دزدان را همراهي كرده و در سرقت هاي قبلي نقشي نداشته است. وي 
مشخصات 4سارق را در اختيار تيم تحقيق قرار داد و مأموران ظرف مدت كوتاهي موفق 

شدند در عمليات جداگانه متهمان را دستگير كنند.

مدادهاي 5ميليوني 
در مخفيگاه ســركرده باند 50عدد مداد كه مخصوص طراحي جواهر بود، كشف شد كه 
به گفته صاحب كارگاه ارزش هر مدادي كه از تركيه وارد مي شود حدود 5ميليون تومان 
است. اما سركرده باند به خيال اينكه آنها ارزش مالي ندارند مدادهاي طراحي را در اختيار 
دختر خردسالش قرار داده بود. از سوي ديگر اعضاي اين گروه وقتي پيش روي داديار شعبه 
دوم دادسراي ويژه سرقت قرار گرفتند به 3بار سرقت از كارگاه جواهرسازي اعتراف كردند و 

براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره آگاهي تهران قرار گرفتند.

دستگيري شروري كه دست جوان 18ساله را قطع كرددرگيري خونين پدر و پسر در فسا

قريب يك هفته پــس از 2حادثه 
مرگبــار واژگونــي اتوبــوس پيگيري

خبرنــگاران در حوالــي نقده و 
اتوبوس سربازمعلمان در دهشير يزد كميسيون 
عالي تصادفات دليل وقوع اين دو حادثه دلخراش 

را اعالم كرد.
به گزارش همشهري، نخستين حادثه عصر روز 
چهارشنبه دوم تيرماه در مســيري بين نقده و 
پيرانشهر در استان آذربايجان غربي اتفاق افتاد. 
ماجرا از اين قرار بود كه جمعي از خبرنگاران حوزه 
محيط زيست براي بازديد از سد كاني سيب و تونل 
انتقال آب درياچه اروميه به دعوت ستاد احياي 
درياچه اروميه به اين منطقه سفر كرده بودند. آنها 
پس از بازديد از تونل انتقال آب، سوار بر اتوبوس 
شــدند، اما در منطقه اي بين نقده و پيرانشــهر 
اتوبوس آنها به دليل نقص در سيستم ترمز واژگون 
شد. در جريان اين حادثه 2نفر از خبرنگاران به 
نام هاي ريحانه ســادات ياسيني)خبرنگار ايرنا( 
و مهشاد كريمي)خبرنگار ايســنا( جان خود را 
از دســت دادند و تعداد ديگــري از خبرنگاران 
مصدوم شدند. ريحانه ياســيني مدت كوتاهي 
از ازدواجش مي گذشــت و مهشاد كريمي فقط 
3روز تا ازدواجش باقي مانده بود و همين مسئله، 
تلخي اين حادثه را دوچندان كرد و موجب شد 

افكارعمومي جريحه دار شود.
كمتر از 12ساعت پس از اين حادثه تلخ اتوبوس 
ديگري در منطقه دهشــير يزد واژگون شد. اين 
اتوبوس حامل ســربازمعلماني بود كه از زاهدان 
راهي پادگان آموزشــي آباده شيراز شده بودند، 
اما در نزديكي منطقه دهشــير ترمــز اتوبوس 
دچار مشكل شد و راننده نتوانست اتوبوس را كه 
ســرعتش به 135كيلومتر بر ساعت رسيده بود 
كنترل كند و در ورودي ميدان دهشير با كاميوني 
كه در آنجا پارك شده بود برخورد كرد. شدت اين 
حادثه به حدي بود كه 5نفر از سرنشينان اتوبوس 
در دم جان باختند و شــمار ديگري مصدوم و به 

مراكز درماني منتقل شدند.
وقوع اين دو حادثــه تلخ در فاصلــه اي كوتاه و 
درحالي كه علت اوليه هر دو حادثه نقص در ترمز 
اعالم شــده بود بار ديگر زنگ خطر درخصوص 
امنيت جاده ها را به صــدا درآورد. همه منتظر 
پاسخگويي مسئوالن مربوطه درباره اين حوادث 
بودند. در همين حال تحقيقات فني نيز از سوي 
پليس راهور براي روشن شدن ابعاد فني حادثه با 
تشكيل كميسيون عالي تصادفات آغاز شده بود 
تا اينكه روز گذشته نتايج اين كميسيون و علت 
اصلي واژگوني اتوبوس خبرنگاران و ســربازان 
اعالم شد. پليس راهور ناجا با صدور اطالعيه اي 

نتايج كميسيون را اينطور اعالم كرد: پيرو دستور 
فرمانده نيروي انتظامي به پليس راهور ناجا درپي 
دو حادثه اخير واژگوني اتوبوس در اســتان هاي 
آذربايجان غربي و يزد، كميسيون عالي تصادفات 
طي 2جلسه در روزهاي جمعه و شنبه )چهارم و 
پنجم تيرماه سال1400( در ستاد پليس راهور 
ناجا تشكيل شد كه نتيجه كميسيون هاي فوق 
براي اســتحضار مردم اعالم مي شود. باتوجه به 
گزارش كارشناسان تصادفات از صحنه تصادف، 
گزارش رئيس پليس راه استان در اين خصوص به 
مراجع ذيربط استاني و با بهره گيري از اطالعات 
سامانه و سيستم ها از قبيل سامانه »سپهتن«، 

ترددشمار و... همچنين نظريه فني كارشناسان 
اعزامي از ســتاد پليس راهور ناجا به محل وقوع 
تصادف كه مبين جزئيات و ابعاد دقيق تر از نوع 
و نحوه شكل گيري تصادفات است و با استفاده از 
كارشناسان فني مكانيك در بازديد از بخش هاي 
مختلــف فنــي و مكانيكي اتوبوس هــا، نظريه 
كميســيون عالي تصادفات در راستاي وظايف 
ذاتي پليس مبني بر رســيدگي بر تصادفات به 

قرار زير است:

الف- علت تامه حادثه اتوبوس در اســتان 
آذربايجان غربي:

1  بي احتياطي راننده اتوبوس به علت عدم توانايي 
در كنترل وسيله نقليه ناشي از تخطي از سرعت 
مطمئنه در پيچ و شيب )نقص ماده129و130 

آيين نامه راهور(
2  بي مباالتــي و قصور مســئولين هماهنگي 
سفر به علت عدم تامين وســيله نقليه مناسب و 
آشنانبودن راننده با شرايط راه و جغرافياي منطقه 
بدون هماهنگي با ادارات مرتبط با ايمني ترافيك

ب- علت تامه حادثه اتوبوس در استان يزد:
1  بي مباالتي و عدم مهارت راننده اتوبوس به علت 
عدم توانايي در كنترل وســيله نقليه، ناشي از به 
كارگيري وسيله نقليه با عيب و نقص فني مستمر 

)نقض ماده54 و98 آيين نامه راهور(
2  بي مباالتي مديرعامل و مدير فني شــركت 
مســافربري ماهان ســفر ايرانيان به علت صدور 
صورت وضعيت براي وسيله نقليه داراي نقص فني

در ادامه اين اطالعيه آمده اســت: بررســي ها، 
جزئيات و مســتندات اين حــوادث به مقامات 

مسئول ارسال شده است.
همچنين در پايان اطالعيه راهور آمده اســت: 
پليس راهور ناجا ضمن ابراز تأســف از حوادث 
پيش آمده و مشــابه و همدردي با خانواده هاي 
جان باختگان، انتظار دارد كه مسئوالن عالي رتبه 
كشور، دســتگاه ها و متوليان ايمني در راه ها و 
شهر ها، رانندگان و سرنشينان وسايل نقليه علي 
الخصوص ناوگان حمل ونقل عمومي مســافر بر 
رعايت مقــررات راهنمايــي و رانندگي اهتمام 
بيشتري داشته باشند و با تالش مضاعف نسبت به 
پيشگيري و كاهش حوادث رانندگي اقدام عاجلي 
به عمل آورند تا ان شاء اهلل شاهد حوادث ناگواري 

از اين دست در آينده نباشيم.

   سرقت براي پرداخت مهريه
ميالد، سركرده باند سرقت است كه نقشه دستبرد به كارگاه جواهر سازي  را طراحي كرد. 
او سارق سابقه داري است كه پس از آزادي از زندان، بالفاصله گروه سرقت را تشكيل داد. 
متهم 35ساله اعتياد شديدي به شيشه دارد و مي گويد از روزي كه همسرش مهريه اش 

را به اجرا گذاشت جذب باندهاي سرقت شد.

كارگاه طالسازي را چطور شناسايي كردي ؟
يكي از كاركنان كارگاه طالسازي فاميل دورم بود. چند وقت قبل وقتي در يك مهماني خانوادگي 
شركت كرده بودم از او شنيدم كه صاحبكارش خيلي وضع مالي خوبي دارد و يك كارگاه شماره دو 
در شمال تهران دارد. او تعريف مي كرد كه صاحب جواهرسازي، خانه قديمي را تبديل به كارگاه كرده 
و رفت وآمد زيادي به آنجا ندارد. اينها را كه شنيدم وسوسه شدم كه به آنجا دستبرد بزنم. چون تازه 
از زندان آزاد شده بودم و هر چه تالش كرده بودم، موفق نشده بودم كار مناسبي پيدا كنم. به همين 

دليل همان شب تصميم گرفتم با تشكيل باند سرقت به آنجا دستبرد بزنم.
به چه اتهامي در زندان بودي؟

سرقت منزل. راســتش من خيلي آبرومندانه زندگي مي كردم، اما زندگي ام از دو، سه سال قبل و 
درست زماني كه همسرم با وجود داشتن 2 فرزند  ساز جدايي كوك كرد و مهريه اش را به اجرا گذاشت، 
به هم ريخت. همين اتفاق باعث شد تا جذب يك گروه سرقت شوم. اوايل مي ترسيدم اما سركرده باند 
براي من و چند نفر ديگر كه آماتور بوديم،  كالس سرقت گذاشت تا به ما آموزش بدهد. در كالس ها 
شركت كردم و شگردها را ياد گرفتم. بعد از آن، ســرقت ها را شروع كرديم. اما خيلي زود دستگير 
شدم و به زندان افتادم. در آنجا با زندانيان ديگري آشنا شده و فوت و فن هاي سرقت از خانه ها را ياد 

گرفتم. به اين ترتيب بعد از آزادي از زندان افراد خالفكار را دور هم جمع كردم و سركرده باند شدم.
با اموال سرقتي چه كردي؟

همه را فروختيم و پولي را كه به دست آورديم بين هم تقســيم كرديم؛ به جز چند مداد كه تصور 
مي كردم مداد معمولي اســت و ارزش زيادي ندارد. مدادها ابزار طراحي جواهر بودند كه همه را به 
دخترم هديه دادم و اصال فكرش را نمي كردم گران قيمت هســتند. اگر مي دانستم قطعا همه آنها 

را مي فروختم.
سرقت ها را چطور اجرا كرديد؟

با همدستي 3نفر كه همه آنها معتاد و سابقه دار هستند راهي سرقت شديم. البته از قبل همه  چيز 
را برنامه ريزي كرده بوديم. قفل در را شكستيم و شب اول از ترسمان فقط برخي از وسايل را سرقت 
كرديم. چند شب بعد دوباره به آنجا رفتيم و وسايل ديگر را برداشتيم. اما تمامي نداشت چون بعضی 
وسايل  سنگين بود؛ برای همين از يك راننده نيسان هم كمك خواستيم، اما فكرش را نمي كرديم كه 

همين موضوع باعث لو رفتن ما مي شود.

سگ هاي ولگرد بوستان شقايق جمع آوري شدند 
روابط عمومي شهرداري منطقه19 شهرداري تهران پيرو چاپ پيام 
مردمي با عنوان »مزاحمت ســگ هاي ولگرد در بوستان شقايق« در 
ستون با مردم روز 31خردادماه پاسخ داده است: طي گشت زني هاي 
انجام شده در بوستان شقايق، سگ هاي ولگرد مشاهده شده توسط 

2اكيپ زنده گيري سگ هاي بي صاحب جمع آوري شد.

تشكر از شهرداري تهران بابت ايجاد پالزا
ساخت و احداث پالزا، براي شهري با وسعت و جمعيت تهران، اقدامي 
بسيار مفيد است كه مي تواند موجب تعامل بيشتر مردم با يكديگر شود. 

از شهرداري تهران در اين رابطه بسيار سپاسگزاريم.
غيوري از تهران

علت اصلي واژگوني اتوبوس 
خبرنگاران و سربازان مشخص شد

ماموران پليس پايتخت با اجراي طرح اقتدار 261تن 
از اشرار و اوباش را دســتگير كردند. يكي از آنها فرد 
خطرناكي اســت كه در جريان درگيري دست جوان 

18ساله اي را از مچ قطع كرد.
به گزارش همشــهري، دومين مرحله از طرح اقتدار 
پليس امنيت تهران در ســال1400 كــه از چند روز 
پيش آغاز شده، با بازداشت 261نفر به پايان رسيد. در 
ميان دستگير شدگان 110نفر از آنها اراذل سطح دار و 
با سابقه هستند كه پيش از اين نيز بارها دستگير شده و 
به زندان رفته اند. سردار حسين رحيمي، رئيس پليس 
پايتخت درباره افراد دستگير شده در اين طرح گفت: 
از ميان 261نفري كه دســتگير شده اند، 93نفرشان 
مزاحمين نواميس، 5نفرشــان حامالن ســالح هاي 
جنگي و 37نفرشان توزيع كنندگان موادمخدر و تعداد 
ديگرنيز گردانندگان مراكز قمار بودند. وي ادامه داد: 5 
قبضه سالح جنگي و شكاري، 78قبضه سالح سرد و 
13دستگاه خودرو و موتور و 11دستگاه بي سيم از اين 
متهمان كشف شده و 24واحد صنفي كه پاتوق اشرار 

بوده نيز پلمب شده است.
ســردار رحيمي افزود: عمليات پليس امنيت تهران 

عالوه بر فضاي حقيقي، در فضاي مجازي نيز به اجرا 
درآمد به طوري كه 53صفحات اينترنتي كه فرهنگ 
اوباشــگري را ترويج مي كردند شناسايي و 45نفر در 

اين زمينه دستگير شدند. 
وي گفــت: 65نفــر از قماربــازان پايتخــت كــه 
حساب هايشــان 8 ميليارد و 300 ميليون تومان از 
29 درگاه بانكي گردش مالي داشــت نيز دســتگير 
شــدند و همچنين 6 نفر از برنامه نويسان كه از درگاه 
بانكي براي قمار استفاده مي كردند توسط پليس فتا 

دستگير شدند.

دستگيري 20 فروشنده سؤاالت كنكور 
ســردار رحيمــي با توجــه بــه فرارســيدن موعد 
كنكور1400 گفت: اين روزها شاهد مدعيان فروش 
ســؤاالت كنكور در فضاي مجازي و حقيقي هستيم 
كه در اين مدت 20 نفر از اين افراد دستگير شده اند. 
بررسي ها نشان مي دهد كه آنها به بهانه فروش سؤاالت 
كنكور مبالغ هنگفتي از طعمه هايشان كالهبرداري 
كرده اند و الزم است كه داوطلبان به اين تبليغات توجه 

نكنند، چرا كه همه اين ادعاها كذب و دروغ است.

درگيري خونين
يكي از متهماني كه در طرح ديروز دستگير شده، چند 
روز قبل در جريان درگيري و كري خواني دست جوان 
18ساله اي را از ناحيه مچ قطع كرد. ماجرا از اين قرار 
بود كه شامگاه سي ام خرداد ماه گزارش يك درگيري 
خونين بين 4نفر در خياباني حوالــي غرب تهران به 

پليس اعالم شد. 
شواهد حكايت از اين داشت كه 3فرد شرور به سمت 
جوان 18ساله اي هجوم برده و با او درگير شده اند. يكي 
از اشرار با قمه ضرباتي به دست وي زد و جوان زخمي 
براي مداوا به بيمارســتان انتقال يافت اما ضربات به 
حدي بود كه دست او از ناحيه مچ قطع شد. به گفته فرد 
صدمه ديده، وي در مقابل فروشگاه خود ايستاده بود 
كه 3نفر از اوباش به سمت او آمده و با گفتن اين جمله 
كه »الت شدي و شاخ شدي و...« به او حمله ور شدند 
و پس از وارد كردن ضربات متعدد، دست اين فرد را از 
مچ قطع كردند. به دنبال اين حادثه متهمان دستگير 
شدند. ضارب اصلي مدعي اســت كه در حالت عادي 
نبوده و پس از مصرف مشــروبات الكلي نزاع خياباني 

راه انداخته است.

سركرده باند با شركت در كالس هاي يك خالفكار آموزش سرقت ديده بود

مردي كه با پســر جوانش دچار اختالف شده بود با 
او درگير شد و با ضربات چاقو، وي را به قتل رساند.

به گزارش همشهري، اين جنايت خانوادگي، دوشنبه 
شب در يكي از روســتاهاي شهرستان فسا واقع در 
استان فارس اتفاق افتاد. آن شب به مأموران پليس 
خبر رســيد كه در جريان درگيري پدر و پسري با 
هم در خانه شان پسر جوان با ضربات چاقو به شدت 
مجروح شده و پس از انتقال به بيمارستان جانش را از 
دست داده است. در اين شرايط مأموران با حضور در 
محل وقوع جنايت به تحقيق در اين باره پرداختند. 
بررسي ها نشان مي داد اين پدر و پسر از مدتي قبل با 
يكديگر دچار اختالف شده بودند كه در اين درگيري 

پدر با ضربات چاقو جان پسرش را گرفت.
ســرهنگ كاووس محمــدي، معــاون اجتماعي 
فرماندهي انتظامي اســتان فــارس در اين باره به 
همشهري گفت: براســاس گزارش ماموراني كه در 
محل حادثه حاضر شــده بودند پدر 56 ساله دچار 
بيماري روحي- رواني بود كه در مشــاجره با پسر 

29 ساله اش او را به قتل رساند.
وي ادامه داد: پســر جوان در اين درگيري مجروح 

شــده بود و بالفاصله به مركز درماني منتقل شد، 
اما در مسير جانش را از دست داد و همكارانم صبح 

سه شنبه 8 تير، متهم را دستگير كردند.
محمدي با اشاره به تشكيل پرونده  در اين باره گفت: 
هم اكنون متهم در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات 

براي روشن شدن ابعاد ديگر اين پرونده ادامه دارد.
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سعيدمروتي
روزنامه نگار

ستاره ها

بازگشتبهموسيقی
محمدرضــا گلزار  بــه دنياي موســيقي 
بازگشــت. اين ســتاره ســينما در صفحه 
اينستاگرام خود خبر پخش آهنگ جديدش 
را با نام »جونم« منتشــر كرد. اين آهنگ قرار 
اســت از امروز، در سايت هاي پخش موسيقي 
در دسترس عالقه مندان قرار بگيرد. گلزار كه 
حضورش در سريال »گيســو« و اجرايش در 
برنامه »هفت خان« او را وارد حواشي خواسته و 
ناخواسته اي كرده، بدون شك در موسيقي نيز 
نبايد منتظر واكنش هاي سراسر مثبتي باشد. 
آخرين اجراي نوازندگــي و خوانندگي گلزار 
انتقادات و حواشي بســياري در مورد چرايي 
برگزاري كنسرت توسط اين بازيگر را به دنبال 
داشــت. گلزار طرفداران پروپاقرصي دارد كه 
بدون شك انتشــار آهنگ جديدش براي آنها 

مي تواند مهم ترين خبر امروز باشد.

ايستادهدرميدانسرخ
رضا يزداني، خواننده محبوب و جوان كشور 
كه چندسالي اســت به عرصه بازيگري هم 
وارد شده و بازي در چند فيلم سينمايي را در 
كارنامه خود دارد، پوستر سريال جديد خود با 
نام »ميدان سرخ« را استوري كرد. او با ظاهر و 
گريم متفاوتي در اين سريال ايفاي نقش كرده 
است و قرار اســت اين سريال شبكه خانگي 

به زودي از پلتفرم فيليمو پخش شود.

جشنواره

با نمايش نسخه اي ترميم شده از 
»گوزنها« در جشنواره هاي روتردام 1

هلند و بازل سوئيس، پس از سال ها فيلمي 
از مسعود كيميايي به فستيوال هاي اروپايي 
راه يافــت. گوزنهــا به عنــوان يكــي از 
محبوب ترين فيلم هاي سينماي ايران ميان 
مردم و منتقدان، در حالي امكان نمايش در 
فستيوال هاي جهاني را يافته كه نخستين 
بــار هــم در حــدود 47 ســال پيش در 
جشنواره اي جهاني به نمايش درآمده بود. 
از آذر 1353 كه گوزنها در جشنواره جهاني 
تهران به نمايش درآمد تا خرداد و تير 1400 
كه فيلم كيميايي در روتــردام و بازل روي 
پرده رفت، »سيد« و »قدرت« چه ماجراها 
كه پشت سر نگذاشتند . از دخالت ساواك و 
توقيف و تغيير فيلم تا آتش گرفتن سينما 
ركس آبادان در سال57 و بعد نمايش نسخه 
كامل و بدون سانسور فيلم در بعد از انقالب 
گرفتــه تا ممنوعــه شــدنش)مثل اغلب 
محصوالت سينماي قبل از انقالب( در دهه 
60 و ديده شدن مكررش توسط چند نسل 
و »كالت« شــدنش، گوزنهــا را به يكي از 
مهم ترين و به شهادت چند رأي گيري در 
دهه هــاي 70 و 80 و 90 )1373 ســوره 
ســينما، 1388 و 1398 ماهنامــه فيلم( 
بهترين فيلم تاريخ سينماي ايران، در قله 
نشــانده اســت. حاال و با نمايش فيلم در 
2فســتيوال اروپايي، مخاطب غيرايراني با 

يكي از بهترين فيلم هاي كالسيك ايراني 
آشــنا شــده كه جذابيتش را نه از تصوير 
قصه گويــي از  فــرار  و   اگزوتيــك 

)2 ويژگي مهم سينماي جشنواره اي ايران( 
كه از روايتي گرم و پرشور، لحني معترض و 
سينمايي باشكوه به دست مي آورد. گوزنها 
خودش يك تاريخ سينماي پيوند خورده با 
تحوالت سياسي، اجتماعي اين سرزمين 
است و نمايش اش در روتردام و بازل با وجود 

ديرهنگام بودن مي تواند مغتنم باشد.
از همــان ابتدا جنس ســينماي 

كيميايــي خيلــي بــا جنــس 2
فستيوال هاي فرنگي جور نبود . اگر »گاو« 
مهرجويي به ونيز و واشــنگتن مي رفت در 
عوض »قيصر« در ايران با استقبال گرم تر و 
پرشور تر مردم و منتقدان همراه مي شد و 
جوايز سپاس را درو مي كرد. فضاي شهري و 
قصه گويي كالســيك و حال و هواي اغلب 
تهراني فيلم هاي كيميايي، آنها را بيشتر به 
آثار دلخواه طبقه متوسط جامعه ايران مبدل 
مي كرد. البته در همان سال ها »داش آكل« 
به جشنواره تاشكند رفت و جايزه گرفت يا 
»سفرسنگ« در جشنواره قاهره و »غزل« 

در مانهايم برگزيده شدند و درخشيدند  .
اگر در دهه 50 از بين فيلمسازان 

مــوج نــو بيشــتر مهرجويي و 3
شهيدثالث محبوب فستيوال هاي جهاني 
بودند، در دهه 60 ابتــدا امير نادري و بعد 
عباس كيارستمي دل اروپايي ها را به دست 
آوردند  . در سال هايي كه كيميايي در مهلكه 
توقيف، مميزي و نظــارت، »خط قرمز« و 

»تيغ و ابريشــم« و »سرب« را مي ساخت، 
مجالي براي حضور در محافل جهاني فراهم 
نبود  تا كه انتهاي دهه 60 فرا رسيد و فضاي 
اجتماعي، سياســي تغيير كــرد و امكان 
ســاخته شــدن »دندان مار« فراهم شد. 
رئاليسم اجتماعي مطلوب مسعود كيميايي 
و تصوير بي واســطه اش از جامعه زخمي از 
جنگ هشت ســاله در قالبي منسجم تر و 
پرداخته تر از چند فيلــم قبلي اش، گرچه 
مطابق معمــول با برخورد ســرد مديران 
فرهنگي مواجه شد ولي به جشنواره برلين 
راه يافت. دندان مار نخستين فيلم سينماي 
بعد از انقالب بــود كه به مســابقه برلين 
مي رفــت و نامزد خرس طاليي مي شــد  . 
نمايش موفقيت آميز فيلم در برلين در نهايت 
با تقديرنامه ويژه هيأت داوران و نوشته هاي 
ستايش آميز منتقدان همراه شد  . دندان مار 
بعد از برلين به چند فستيوال جهاني ديگر 
ازجمله مونترال و شيكاگو هم راه يافت و يك 
ســال بعد كيميايــي با »گروهبــان«، به 
فستيوال ونيز راه يافت كه اين بار فقط فيلم 
به جشنواره رفت و سازنده اش اجازه همراهي 
با اثرش را نيافت.  گروهبان در جشنواره لندن 
هم به نمايش درآمد. در گروهبان هم مثل 
دنــدان مار تبعــات جنگ مــورد واكاوي 
فيلمساز قرار گرفته بود و اين بار سبك بصري 
نزديك به آثار اروپاي شرقي و خط كمرنگ 
داستاني و ديالوگ هاي كم و نماهاي زيبا و 
خوش تركيب ضيافتــي را رقم زده بود كه 
درك عوالم فيلم را براي مخاطب غيرايراني 
امكان پذير مي كرد. بعــد از موفقيت هاي 

جهاني دندان مار و گروهبان، كيميايي در 
دهه 70 فيلم هايي چون »ردپاي گرگ« و 
»ضيافت« و »سلطان« را ساخت . ميان اينها 
ســلطان در پاريــس به نمايــش درآمد و 
كيارســتمي به همين بهانه متن پر مهر و 

ستايشي درباره كيميايي نوشت.
در همه ايــن ســال ها كيميايي 

عالقــه اي بــه ســاخت فيلــم 4
جشنواره اي نشان نداد و ترجيح داد براي 
مخاطبان و دوستدارانش، براي تماشاگراني 
كه از قيصر به اين سو همراهش بوده، فيلم 
بســازد  . دندان مار و گروهبان به شــكلي 
طبيعــي و در يــك دوره زمانــي خاص و 
به عنوان آثــاري كه تصوير ايــران درگير 
معضــالت اجتماعي حاصــل از جنگ را 
انعكاس مي دادند، در فستيوال هاي اروپايي 
مورد توجه قــرار گرفتند ولي كيميايي در 
سال هاي بعد نخواســت به شكلي آگاهانه 
مسير مطمئن و امتحان پس داده اي را طي 
كند . گروهبان به عنوان فيلم راه يافته به ونيز 
و لندن در تهران كمتر از هر فيلم ديگري از 
كيميايي تماشاگر يافت و تصميم فيلمساز 
برقراري ارتباط گسترده تر با مخاطب ايراني 
بــود نــه به دســت آوردن دل مديــران 

فستيوال هاي جهاني  .

و حاال كيميايي با محبوب ترين و 
بهترين اثرش، با فيلمي كه بخشي 5

از خاطره جمعي ايرانيان را ساخته و نامش با 
مهم ترين تحوالت سياسي، اجتماعي گره 
خورده به جشنواره هاي روتردام و بازل رفته 
اســت. امكاني براي آشنا شــدن مخاطب 
جهاني با محصولــي ممتاز از ســينماي 
كالسيك ايران   كه هيچ ربطي به سينماي 
جشنواره اي ندارد و همين شايد خود نقطه 
اتكايي باشد. آنچه به عنوان بازتاب نمايش 
گوزنها براي مخاطب و منتقد و ژورناليست 
فرنگي در اينجا انعــكاس يافته حكايت از 
اســتقبالي آميخته به حيــرت دارد . و اين 
مي تواند شروع مسيري تازه براي شناساندن 
بخش هاي مغفول سينماي ايران در محافل 
جهاني باشد. سينماي كالسيك ايران   كه 
هميشه در داستان فســتيوال ها، زير سايه 
فيلم هاي جشنواره اي مانده است و اگر قرار بر 
آشــنايي مخاطــب جهاني بــا فيلم هاي 
كالســيك ايراني باشــد، براي شروع، چه 
فيلمي بهتر از گوزنها را مي شود سراغ گرفت؟ 
اتفاقي كه مي توانست خيلي زود تر از اينها رخ 
بدهد ولــي در روزگاري كــه كمتر با خبر 
شــوق برانگيزي مواجه مي شــويم همين 
آشنايي ديرهنگام هم مي تواند غنيمت باشد .

آشنايي ديرهنگام 
تور مسعود كيميايي و فيلم گوزنها در اروپا از سوئيس به هلند مي رسد 

اومظنونهميشگياست
بازتاب حضور دوباره كوين اسپيسي در سينما منفي تر از آن است كه تصور مي شد.

به گزارش فيلم ورايتي، زماني كه  ماه گذشته خبر حضور دوباره كوين اسپيسي در يك 
فيلم مســتقل ايتاليايي با نام »مردي كه خدا را طراحي كرد« به كارگرداني فرانكو نرو 
به عنوان بازيگر نقش مكمل پس از 4سال دوري از دنياي بازيگري انتشار يافت، بازخورد 
اين خبر در شــبكه هاي اجتماعي آني و بسيار منفي بود. ونســا ردگريو، بازيگر قديمي 
و همســر فرانكو نرو كه پيش تر اخباري مبني بر احتمال حضور وي به عنوان بازيگر در 
اين فيلم انتشــار يافته بود، اخيرا پس از بازخورد منفي حضور كوين اسپيسي در فيلم 
»مردي كه خدا را طراحي كرد« از اين پروژه سينمايي فاصله گرفت. نماينده »ردگريو« 
در بيانيه اي در اين بــاره اعالم كرد كه درحالي كه پيش تر يك ســري از اخبار حكايت از 
 حضور ونســا رد گريو در اين پروژه سينمايي داشــت، او در اين فيلم بازي نخواهد كرد. 
در هفته ها و روزهاي اخير همچنين واكنش ها در شبكه هاي اجتماعي نسبت به بازگشت 
اسپيسي با لحني بسيار منفي، خصمانه و تند ابراز شده اســت. برخي از افرادي كه ادعا 
كرده اند از قربانيان اسپيسي بوده اند نيز در روزهاي اخير فعاليت خود عليه اسپيسي را 

در شبكه هاي اجتماعي افزايش 
داده و بــا حضور دوباره 

اين بازيگر مطرح در 
ســينما مخالفت 

كرده اند.  

ازپاولتاكيشلوفسكي
ازروسلينيتالينچ

فيلم هاي بازسازي شده  اي كه امسال در بخش كالسيك 
كن به نمايش درمي آيند 

فيلمهايمنتخببخشكالسيكجشنوارهكن2021شامل
فيلمهايكالسيكبازسازيشدهومستندهايياستكهبه

تاريخسينماميپردازند.
بهگزارشددالين،درميانفيلمهايمنتخبمســتند
جشنوارهكنامسال،نامفيلم»توفانهايجرميتوماس«
بهكارگردانيمارككازينزبهچشــمميخورد.اينفيلم
بهحوادثواتفاقاتســفرمارككازينزوجرميتوماس
باخودروازلندنبهكنميپــردازد.دراينفيلمجرمي
توماسباافراديكهدرزندگيوفيلمهايشحضوردارند
ارتباطبرقرارميكندودرگفتوگوبامارككازينزبهآثارو
افراددخيلدرزندگيوآثارشميپردازد.كازينزوتوماس
درزماننمايشاينفيلمدركنحضورخواهندداشــت.
فيلم»جادهمالهالند«بهكارگردانيديويدلينچدرسال2001
وبرندهنخلطاليكندرهمينسالازجملهفيلمهايي
خواهدبودكهدرفهرســتمنتخبفيلمهايكالسيك
كنقرارگرفتهاســت.ديويدلينچتاكنون4جايزهنخل
طاليكنراازآنخودكردهاســت.فيلم»ميدانمكجا
مــيروم«)1945(بهكارگردانيمايــكلپاولوامريك
پرسبرگرنيزازفيلمهايكالســيكايندورهجشنواره
كناســت.فيلم»زندگيدوگانهورونيــكا«)1991(اثر
كارگردانمطرحلهستانيكريشتوفكيشلوفسكينيز
دراينفهرستجايگرفتهاست.فيلم»افبرايجعل«
)F for Fake(ساختهسال1973بهكارگردانيارسنولز
ازديگرآثارمنتخبفهرستفيلمهايكالسيككناست.
فيلم»دوستيمرگ«بهكارگردانيپيتروولنوبابازيتيلدا
سوئنيتنهمازآثاركالســيكبرگزيدهكن2021است.
ازرويدادهــايويژهبخــشفيلمهايكالســيكدر
جشــنوارهكن2021تقديرازبيــلدوك،كارگردانو
بازيگرسياهپوستآمريكايياســت.بهمنظورتقديراز
اينكارگرداندرايندورهازجشنوارهكن،فيلم»طبقه
قاتل«)1985(اثربيلدوكبهنمايــشدرخواهدآمد.
فيلمهاي»ماهطلوعكرده«)1955(اثــركينويوتاناكا،
كارگردانوبازيگرزنژاپني،»مسير«)1964(ساختهآنا
ماريسكا،بازيگر،كارگردان،فيلمنامهنويسوتهيهكننده
اســپانيايي،»اورفوسسياه«اثرمارســلكاموكهدر
سال1959جايزهنخلطاليكنرابهخوداختصاصداده
بود،»گلهايسنفرانسيس«ساختهروبرتوروسليني
درســال1950،»قتلدرهارلم«)1935(ساختهاسكار
ميچو،نخستينكارگردانآفريقاييوآمريكاييدرتاريخ
سينمايآمريكاوهمچنينفيلممستنديكهدربارهاسكار
ميچوبهكارگردانيفرانچسكوزيپلباعنوان»ابرقهرمان
فيلمسازانسياهپوست«ساختهشدهنيزبهعنوانفيلمهاي
منتخبكــن2021درايندورهازجشــنوارهبهنمايش

درخواهندآمد.
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يكنفسآرزویتو
آخرين قسمت سريال »مي خواهم زنده بمانم« با قطعه تازه اي 
از همايون شجريان همراه است. اين خبر را سحر دولتشاهي 
كه اين روزها بازي اش در اين سريال مورد توجه قرار گرفته، 
در صفحه اينستاگرام شــخصي اش منتشر كرده است. اين 
قطعه را سعيد فرج پوري ساخته و شعرش از كمال جعفري 
امامزاده اســت. فرج پوري در گذشته هم سابقه همكاري با 

همايون شجريان را در آلبوم »خورشيد آرزو« داشته است. 

چرخشاكرانازامروز
درختگردوازامروزاكرانميشود.بهگزارشهمشهري،
دبيرشورايصنفينمايشگفت:»طبقجلسهايكهروز
سهشنبهداشتيم،قرارشدفيلمسينمايي»درختگردو«
ساختهمحمدحســينمهدويانبهنمايشدربيايد.
»درختگردو«ازامروزيابايكيدوروزتأخيربهسينماها
ميآيد.«فيلمهاي»درختگردو«و»ديناميت«انتخاب
شدهاندتابهركوديكسالونيمهسينماهاپاياندهند.

مسعودكيميايیبههمراهاحدبهرامی
كارگرداندشتخاموشوپوالدكيميايی

درجشنوارهبازلسوئيس

آخرین خبر
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نوسان شادی
شبکه توسعه پایدار ســازمان ملل متحد امسال برای 
نهمین سال است که رتبه بندی کشورهای جهان از نظر 
شادی و رضایت از زندگی را اعالم می کند. تمرکز گزارش 
امسال بر تأثیر شیوع کرونا بر میزان کیفیت زندگی مردم و 
ارزیابی واکنش دولت ها به این همه گیری بوده است. طبق 
این گزارش، فنالند، ایســلند، دانمارک، سوئیس و هلند 
5 کشوری هستند که به ترتیب باالترین میزان خوشبختی 
را در جهان دارند. در مقابل زیمبابوه، تانزانیا، اردن، هند و 
کامبوج نیز به ترتیب در پایین ترین رده ها قرار دارند. در 
این میان، تغییر جایگاه برخی کشورها جالب توجه است؛ 
برای مثال، رتبه آلمان در سال های 2017 تا 2019 پانزدهم 
بوده، اما امسال با 8 پله صعود به رتبه هفتم رسیده است. 
این موضوع در مورد کشورهایی مانند ژاپن که از جایگاه 
50 به 40 و چین که از 69 به 52 رسیده نیز صدق می کند. 
در مقابل رتبه  کشورهایی مانند کانادا از 10 به 15، انگلیس 
13 به 18، امارات 19 به 27 و ترکیه از 68 به 78 تنزل پیدا 
کرده  است. ایران در این رتبه بندی با 5 پله صعود از جایگاه 

82 به 77 رسیده است.

ث
مك

كيوسك

 روز گذشــته يائيــر الپيد، وزير 
خارجه اسرائيل براي مالقات با گزارش

ســران امارات و افتتاح سفارت 
رژيم صهيونيستي در اين كشور وارد ابوظبي 

شد. 
اين نخستين بار است كه وزير خارجه اسرائيل 
وارد خاك امارات مي شــود. پيش از اين وزير 
ارتباطات رژيم صهيونيســتي، ســال2019 
در جريان يك مسابقه ورزشــي همراه با تيم 
اسرائيل به دوبي سفر كرده بود. براساس اعالم 
وزارت خارجه رژيم صهيونيستي، سفر الپيد به 
امارات دوروزه است. همچنين حضور در مراسم 
افتتاح ســفارت رژيم صهيونيستي در ابوظبي 
و كنســولگري اين رژيم در دوبــي، ازجمله 
مهم تريــن برنامه هاي عمومي ســفر الپيد به 

امارات عنوان شده است.
وزير خارجه جديد اسرائيل، امارات را به عنوان 
»اوليــن مقصد ســفرهاي خارجــي« خود 
انتخاب كرده است. او هنگام بازديد از سفارت 
تازه تأســيس رژيم صهيونيســتي در ابوظبي 
گفت: تل آويو رابطه با امارات و ساير كشورهاي 
عربي خليج فارس را اولويتي استراتژيك براي 
خود مي دانــد. عبداهلل بن زايــد، وزير خارجه 
امارات نيز تأكيد كرد: هيــچ مانعي نمي تواند 
حركت صلح و عادي ســازي  روابــط عربي-

اسرائيلي را متوقف كند. 
روزنامه القدس العربي در اين باره مي نويســد: 
الپيد با ســفر زودهنگام خود به امارات، پيام 
روشني را مبني بر اهميت تداوم عادي سازي  
روابط رژيم صهيونيســتي با كشورهاي عربي 
براي قدرت هاي جهاني و منطقه اي ارسال كرد. 
اين در حالي است كه عده اي گمان مي كردند 
با كنار رفتــن نتانياهو از قــدرت، اين فرايند 

متوقف شود.
الپيد دقايقي پيش از تــرك تل آويو به مقصد 

فرودگاه ابوظبي در صفحه توييتر خود به زبان 
عربي نوشت: نخستين ســفر خارجي خود را 
با هدف تقويت روابط 2 طــرف  به امارات آغاز 

مي كنم.
 او هفته گذشــته نيز با محمد آل خاجه، سفير 
امــارات در رژيم صهيونيســتي مالقات كرده 
و از اراده خود براي توســعه همه جانبه روابط 
اســرائيل با اين كشــور عربي در خليج فارس 

سخن گفته بود.
 همزمــان بــا ايــن ســفر روويــن ريولين، 
رئيس جمهور رژيم صهيونيستي نيز با جو بايدن 
در كاخ ســفيد مالقات كرد. او در جريان اين 
مالقات ضمن تأكيد بر پيشينه تاريخي روابط 
آمريكا با رژيم صهيونيســتي گفت: اسرائيل 
هرگز متحــدي نزديك تر از آمريكا نداشــته 
است. اين مالقات در شرايطي صورت مي گيرد 
كه روابط اسرائيل و آمريكا در آخرين ماه هاي 
دولت نتانياهو شاهد تنش هاي كم سابقه اي بود. 
از سوي ديگر بايدن نيز خطاب به همتاي خود 
در رژيم صهيونيستي گفت: تعهد ما نسبت به 
امنيت اسرائيل خدشه ناپذير است و بي صبرانه 
منتظر همكاري با دولت و نخست وزير جديد 

اسرائيل هستيم.

تکیه به میراث نتانیاهو
اگرچه تالش براي عادي سازي  روابط اسرائيل 
با كشورهاي عربي و اسالمي منطقه خاورميانه 
همواره بخشــي از سياســت هاي ثابت رژيم 
صهيونيســتي بوده اما دســتاوردهاي دولت 
بنيامين نتانياهو در ايــن زمينه با هيچ يك از 
ديگر دولت هاي اسرائيل قابل مقايسه  نيست. 

پيــش از ايــن احــزاب چپ گــراي رژيــم 
صهيونيستي نظير حزب كار يا مرتز، روي كار 
آمدن يك دولت راســت افراطي در تل آويو را 
به معناي تخريب تمام تالش ها براي برقراري 
روابط عادي با كشــورهاي عربي مي دانستند؛ 
اما دولت راســت گراي نتانياهو ظرف 12سال 
گذشته موفق شــد با وجود تشديد تنش هاي 
نظامي عليه فلســطين، گام هايي بي ســابقه 
در مسير عادي ســازي  روابط عربي-اسرائيلي 
بردارد. در دوران او تمام كشورهاي عربي حوزه 
خليج فارس به اســتثنای كويــت در درجات 
مختلفي وارد فرايند عادي سازي  و به رسميت 
شــناختن رژيم صهيونيستي شــدند. بدون 
شك اوج اين دســتاوردها به روابط صميمي 
نخست وزير ســابق اســرائيل با دولت امارات 
و مشــخصا محمد بن زايــد، وليعهد ابوظبي 

بازمي گردد. 
نتانياهــو همچنيــن تالش كــرد در جريان 
رقابت هاي آخرين انتخابات پارلماني اسرائيل 
به عنوان بخشــي از برنامــه تبليغاتي خود به 
امارات ســفر كند. اما اين تالش هــا به دنبال 
مخالفــت قاطع آمريــكا و اردن و عدم  صدور 
مجوز براي عبور هواپيمــاي حامل نتانياهو از 
آسمان اردن و عربستان ســعودي بي نتيجه 
ماند. جالب آنكــه اكنون مخالفــان نتانياهو 
دســتاوردهاي او را بــه ميراث بــرده و از آن 
به عنوان تبليغاتي سياسي براي خود استفاده 
مي كنند. بايد  توجه داشــت يائير الپيد، يكي 
از سرســخت ترين مخالفان نتانياهو به شمار 
مي رود كه نقشــي تعيين كننده در تشــكيل 

دولت نفتالي بنت ايفا كرد.

 وزير خارجه دولت جديد رژيم صهيونيستي 
براي افتتاح سفارت اين رژيم در ابوظبي به امارات سفر كرد

عادي سازي ، بدون نتانياهو 

همزمان با تشدید بحران کرونا در برزیل، 
وضعیت معیشــتي و درآمدي مردم نیز 
به شدت آســیب دیده؛ شــرایطي که به 
بي خانمان شدن عده زیادي از مردم منجر 
شــده اســت. حقوق یك کارگر ساده به 
240دالر در  ماه رســیده و این مبلغ کفاف 
هزینه هاي باالي زندگي را نمي دهد. این 
شرایط باعث افزایش تمایل اقشار ضعیف 
به خروج از خانه ها در شــهرهاي بزرگ و 
زندگي در چادر در اطراف شــهرها شده 
است. برزیل با بیش از 18میلیون مبتال به 

کرونا، در رده سوم جهان قرار دارد.

روزنامه تایمز ]انگلیس[

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه واشنگتن پست ]آمریکا[

 انگلیس استفاده دانش آموزان 
از موبایل را ممنوع مي کند

حکومت جاسوس ها در رام اهلل

بي خانماني در برزیل

همزمان بــا بازگشــایي مــدارس در 
انگلیس، دولت این کشور اعالم کرده که 
دانش آموزان حق ندارند همراه خود تلفن 
همراه داشته باشند. مسئوالن آموزشي، 
دلیل این تصمیم را عدم تمرکز دانش آموزان 
در کالس هاي درس اعالم کرده اند. با توجه 
به فراگیر شدن استفاده از موبایل و تبلت 
از ســوي دانش آموزان بــراي   حضور در 
کالس هاي مجازي، اکنون ممنوعیت آنها 
چالشي بزرگ پیش روي مدیران مدارس 

است.

رویارویي شدید معترضان فلسطیني با نیروهاي 
امنیتي وابسته به تشــکیالت خودگردان در 
رام اهلل طي روزهاي گذشته خبرساز شده است. 
شهروندان فلســطیني معتقدند تشکیالت 
خودگردان نه تنها به وظیفه خود براي حمایت 
از آنها در برابر اسرائیل عمل نمي کند بلکه به 
عاملي براي سرکوب بیشتر فلسطینیان تبدیل 
شده است. روزنامه االخبار در گزارش خود از 
تشــکیالت خودگردان به عنوان جاسوس ها 

نام برده است.

جهان نما

شادی به سبك فنالندی ها
فنالند، امسال نيز برای چهارمين سال متوالی در گزارش ساالنه 
شــادی در جهان كه از سوي شبكه توســعه پايدار سازمان ملل 
متحد منتشر مي شود، به عنوان شــادترين كشور جهان انتخاب 
شــد؛ عنوانی كه با توجه به آب وهوای ســرد اين كشور، تعجب 
مردم جهان و حتی خود فنالندی ها را به دنبال داشــته اســت. 
كارشناسان در پاســخ معتقدند كه مردم فنالند لزوما انسان های 
شادی نيستند، اما قناعت داشــتن در زندگی و دسترسی برابر به 
امكانات رفاهی از جمله آموزش و ســالمت، موجب شــده تا آنها 

عنوان »خوشبخت ترين مردم جهان« را به نام خود ثبت كنند.  
به گزارش نيويورك تايمز، در يك ســال گذشته وقتی دولت های 
سراسر جهان به دنبال شــيوع كرونا محدوديت های قرنطينه را 
يكی پس از ديگری اعمال می كردند و از مردم می خواســتند كه 
فاصله اجتماعی 2 متری را رعايت  كنند، مردم فنالند به شوخی 
می گفتند: »ما می توانيم همان فاصله 4 متری هميشگی را رعايت 
كنيم؟« آنها ساليان سال است كه فاصله اجتماعی خود را با بقيه 
حفظ می كنند و از اينكه به عنوان افرادی درون گرا و سرد شناخته 
 شــوند، ابايی ندارند. مردم فنالنــد يك مثل قديمــی دارند كه 

می گويد: »خوشحالی هميشه به اشك ختم می شود.«

قانع بودن
در فنالند به عنوان كشــوری كه همه از حقوق نســبتا مساوی 
برخوردار هستند، مردم تمايلی به چشم وهم چشمی و رقابت كردن 
ندارند. به اعتقاد برخی كارشناسان، درحقيقت، فنالندی ها بيشتر 
از اينكه شاد باشند، انسان های قانعی هســتند. همين كه شغل 
داشته باشند و امكانات اساسی  فراهم باشد، احساس خوشبختی 

می كنند.
به اعتقاد ساری پويهونن، استاد زبان شناسی دانشگاه ييواسگيال 
فنالند ، انتظارات مردم اين كشور از زندگی واقع بينانه است. حتی 
وقتی ميزان داشته هايشان در زندگی از سطح انتظاراتشان فراتر 
می رود، ترجيح می دهند فروتن باشند و آن را جار نزنند. به عبارت 

بهتر، آنها دوست دارند خوشبختی  خود را پنهان كنند. 

شايد اوضاع در فنالند آن قدرها هم عالی نباشد. اين كشور مانند 
بقيه كشورهای اروپايی با گســترش ناسيوناليسم راست افراطی 
روبه روســت. نرخ بيكاری نيز 8.1 درصد و باالتر از ميانگين 7.5 
درصدی اتحاديه اروپاســت. اما موارد زياد ديگری وجود دارد كه 
فنالند را از بقيه كشورها جلو می اندازد. نظام آموزشی اين كشور كه 
كمتر بر امتحان گرفتن از دانش آموزان تكيه دارد، جزو بهترين ها 
در جهان است. دانشگاه ها رايگان هستند. نظام سالمت اين كشور 
نيز پيشروست و هزينه های مراقبت از كودكان ناچيز است. فنالند 
يكی از كشورهای اروپايی است كه كمترين آسيب را از همه گيری 
كرونا ديد. دليل آن را اعتماد مردم به دولت و رعايت محدوديت ها 

از سوي آنها ذكر كرده اند.

نحوه نظرسنجی
گزارش امسال شبكه توسعه پايدار ســازمان ملل متحد، براساس 
اطالعاتی كه از گفت وگو با بيش از 350 هزار نفر در 95 كشور توسط 
موسسه نظرسنجی گالوپ جمع آوری شده، منتشر شده است. اين 
رتبه بندی تنها بر پايه عواملی مانند درآمد يا اميد به زندگی نيست، 
بلكه بر اين اساس اســت كه افراد ميزان شادی خود را از يك تا 10 
چقدر ارزيابی می كنند.  »آيا ديروز زياد لبخند زديد يا خنديديد؟« 
»آيا ديروز كار جديد يا جالبی ياد گرفتيــد يا انجام داديد؟ آيا كل 
ديروز با شــما با احترام رفتار شــد؟« و... از جمله سوال های اين 
نظرسنجی است. ســواالت ديگر مرتبط با ميزان اعتماد و امنيت 
است. نويسندگان گزارش درنهايت 6 معيار را برای سنجش ميزان 
شادی در كشورها در نظرگرفته اند: ســرانه توليد ناخالص داخلی، 
حمايت اجتماعی، اميد به زندگی، آزادی انتخاب، بخشندگی و سطح 
فســاد. برخی يافته ها برای محققان جالب توجه بود؛ اينكه برخی 
كشورهای اروپای شرقی با اينكه سطح درآمد نسبتا بااليی دارند، 
در اين فهرست رتبه پايينی به دست آوردند؛ درحاليكه در آمريكای 
جنوبی برعكس بود و با وجود درآمد نسبتا پايين تر، ميزان احساس 
خوشبختی باالتر بود. كشوری مانند آمريكا نيز در رتبه 14 فهرست 
و پايين تر از كشورهايی مانند آلمان و استراليا و باالتر از كشورهايی 
مانند انگليس و كانادا قرار دارد. طبق تحليل نيويورك تايمز، همه 
كشورهايی كه در بين 10 كشور شاد جهان قرار گرفته اند از جمله 
3 كشور اسكانديناوی ديگر يعنی دانمارك، ســوئد و نروژ شرايط 
سياســی متفاوتی با آمريكا دارند. برخی كارشناسان معتقدند كه 
سطح پايين رضايت از زندگی در آمريكا به عواملی مانند ناآرامی های 
اجتماعی، اعتياد به موادمخدر، هزينه های باالی خدمات سالمت و 

اختالف سطح درآمدی برمی گردد.

دولــت بــالروس در واكنش به 
تحريم هاي بي سابقه اتحاديه اروپا اروپا

عليه اين كشور، سفير خود را از 
اين سازمان فراخواند و ســفير اتحاديه اروپا را 

اخراج كرد. 
تحريم هاي اتحاديه اروپا پس از آن وضع شد كه 
دولت بالروس يك هواپيماي مسافربري متعلق 
به خطوط هوايي رايان اير ايرلند را مجبور به فرود 
در فرودگاه مينســك كرد. ماموران نهادهاي 
اطالعاتي بــالروس، هواپيمای مســافربری 

رايان اير را كه از آتن به مقصد ليتوانی در پرواز 
بود، به بهانه احتمال وجــود بمب در فرودگاه 
مينسك وادار به فرود اجباری كردند. هدف از 
اين اقدام دستگيری رامان پراتاسوويچ، منتقد 
دولت لوكاشنكو بود. تحريم هاي اتحاديه اروپا 
شامل توقيف حساب هاي بانكي بيش از 70نفر 
از مسئوالني است كه با ماجراي فرود اجباري 
هواپيماي رايان اير در ارتبــاط بودند. اتحاديه 
اروپا همچنين پــرواز هواپيماهای بالروس بر 
فراز آسمان همه كشورهای عضو اين سازمان 

را ممنوع كرده است. 
بالروس در شرق اروپا قرار دارد و عضو اتحاديه 
اروپا نيســت. اين كشــور اما در توافقنامه اي 
موسوم به »شراكت شرقي« با اتحاديه در ارتباط 
است. مينسك اعالم كرده تصميم دارد از اين 
توافق هم خارج شود. دولت بالروس در بيانيه اي 
اعالم كرده است كه نمی تواند به تعهدات خود 
در چارچوب اين توافقنامه در شرايط تحريم ها 
و محدوديت های اعمال شــده توسط اتحاديه 

اروپا عمل كند.

بالروس سفیر خود را از اتحادیه اروپا فراخواند

استفاده از اصل 85 و گریز از شفافیت
بنابراين، در مورد اين 
طرح بيــش از اين بايد 
كار شــود و حتما در جامعه و افكارعمومي 
مطرح شــود. همچنين بايد از كارشناسان 
و نمايندگان صنوف دعوت و از نظرات آنها 

استفاده شود.
به نظر مي رسد كه اين طرح با دقت، اشراف 
كامل و هوشمندي خاصي تدوين و نگارش 
شده است و متأسفانه عنوان طرح با محتواي 
آن ســازگاري ندارد. اين در حالي است كه 
نمايندگان مردم بايد علي القاعده قوانيني 
وضع كنند كه به نفع مردم، همسو با توسعه 
و با محوريت بهبود وضعيت اقتصادي آنها 

باشد.
در مورد خارج شــدن طرح از دســتور كار 

مجلس، قطعــا افكارعمومي، نقــد و نظر 
متخصصــان و كارشناســان و همچنين 

رسانه ها تأثيرگذار بوده اند.
بنابراين به نظر مي رسد كه طراحان از آنجا 
كه پيش بيني مي كردند، اين طرح در صحن 
علني و در افكارعمومي با مخالفت روبه رو 
شــود، تصميم گرفته اند كه با اســتفاده از 
اصل85 آن را به ســرعت در كميســيون 

بررسي و تصويب و اجرا كنند. 
به اين نكته هم بايد توجه شود كه اكنون ما 
قوانيني داريم كه به طور آزمايشي به مدت 

8سال است كه اجرا مي شود. 
در واقع تجربه نشان مي دهد كه قانوني كه 
به صورت آزمايشــي اجرا مي شود، دائمي 

مي شود.

5محور اصلي روابط اقتصادي اسرائيل و امارات 
رسانه هاي اســرائيل، از امارات به عنوان پلي براي ورود رژيم 
صهيونيستي به بازارهاي منطقه اي ياد مي كنند. عالوه بر اين، 
حتي بازارهاي داخلي امارات نيز ظرفيت هاي بي نظيري را در 
اختيار توليدات اسرائيل قرار مي دهند. يائير الپيد روز گذشته 
در جريان نخستين ســفر خود به ابوظبي از 5محور اساسي 
 به عنوان مبناي روابط اقتصادي و تجاري رژيم صهيونيستي با

 امارات سخن گفت.
 

تکنولوژي و شرکت هاي نوپا
براســاس آمار منتشرشده از ســوي وزارت اقتصاد 1

اسرائيل، سهم تكنولوژي از صادرات اين رژيم 40درصد است. 
در مقابل، دوبي به عنوان يكي از پيشرفته ترين و مدرن ترين 
شهرهاي جهان، كانوني مناســب براي صادرات تكنولوژي و 
همچنين حضور و فعاليت شركت هاي فعال در اين حوزه است. 
براي درك اين مسئله كافي اســت بدانيم حدود 35درصد از 
شــركت هاي تكنولوژي فعال در منطقه خاورميانه، دوبي را 
به عنوان پايگاه اصلي خود انتخاب كرده اند. از ســوي ديگر، 
دولت امارات نيز قابليت بااليی براي ســرمايه گذاري عمده 
در اين بخش از اقتصاد اســرائيل دارد. تمــام اينها در حالي 
است كه درصد بااليي از شــركت هاي تكنولوژيك كوچك و 
يا نوپا در اسرائيل به دليل بحران هاي اقتصادي اخير با خطر 

ورشكستگي روبه رو هستند.

 فناوري هاي نوین کشاورزي
اسرائيل در ســال2016 نزديك به 10ميليارد دالر 2

صادرات در زمينه فناوري هاي نوين كشاورزي داشته است. در 
مقابل، يكي از نيازهاي اساسي امارات دستيابي به فناوري هاي 
مدرن كشاورزي براي مقابله با شرايط زيستي نامطلوب در اين 
كشور است؛ از دماي بسيار باال گرفته تا خاك نامناسب براي 
كشــت، كمبود آب و... پيش بيني مي شود شركت هاي رژيم 
صهيونيستي نقش مهمي در توسعه حوزه كشاورزي دردوبي 

و شارجه داشته باشند.

 تأسیسات آب شیرین کن
اسرائيل پيشينه و توانايي قابل توجهي در حوزه صنايع 3

شيرين سازي  آب داشته است. شركت اي دي ايي اين رژيم نيز 
يكي از مهم ترين شركت هاي جهاني در زمينه شيرين سازي  
آب به حساب مي آيد كه بيش از 400واحد تاسيساتي در بيش 
از 40كشور را راه اندازي كرده اســت. روشن است كه امارات 
با توجه به اقليم كويري و كمبود منابــع آب، نياز پررنگي به 
اين فناوري دارد. هم اكنون 260واحد شيرين ســازي  آب در 
امارات وجود دارد اما دولت اين كشور تعهد داده تا سال2025 

تاسيسات خود را به دوبرابر افزايش دهد.

  امنیت و فضای سایبر
براساس گزارش »پرايوســي اينترنشنال« انگليس، 4

27شركت اسرائيلي در حوزه تكنولوژي امنيت فعاليت دارند. 
با توجه به اين آمار، اســرائيل براي هر يك ميليون شهروند 
 معادل 3.3شركت امنيت سايبري در اختيار دارد. اين در حالي 
است كه كشوري مانند آمريكا براي هر يك ميليون شهروند 
معادل 0.4شركت امنيتي به ثبت رسانده است. امارات طي 
چندين سال گذشته به طور غيررسمي به يكي از مشتريان اين 
شركت هاي اسرائيلي، مخصوصا شركت ان اس او تبديل شده 
است. اين شركت بر اســاس گزارش روزنامه نيويورك تايمز 
سيستم امنيتي جامع و هوشمندي را براي شهرهاي دوبي و 
ابوظبي طراحي و اجرا كرده است. اين سيستم با عنوان چشم 

شاهين شناخته مي شود.

  پژوهش و توسعه
تا كنــون وزارت علــوم امــارات با چندين شــركت 5

دانش بنيــان اســرائيلي قراردادهايــي را در زمينه مطالعات 
پژوهشــي بــه امضا رســانده اســت. بخــش عمــده اين 
قراردادهــا مرتبط با حــوزه بهداشــت و مقابله بــا ويروس 
كروناســت. وزارت اقتصــاد رژيم صهيونيســتي پيش بيني 
كــرده ارزش ســرمايه گذاري هاي امارات در شــركت هاي 
 دانش بنيان اســرائيلي به بيش از 350ميليون دالر در ســال 

خواهد رسيد.

ادامه از 
صفحه اول

سیاوش فالح پور
روزنامه نگار

نتانياهو تالش كــرد در جريان 
رقابت هــاي انتخاباتي به امارات 
ســفر كند. اما ايــن تالش ها به 
دنبال مخالفت قاطــع آمريكا و 
اردن و عدم  صــدور مجوز براي 
عبور هواپيماي حامل نتانياهو از 
آسمان اردن و عربستان سعودي 

بي نتيجه ماند
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پــدر و مادر هــا قرن ها  تالش كردند تا فرزندان مهدیاگلمحمدی
سربه زيری تربيت كنند اما فقط شبكه های  اجتماعی 
از پس فرزندان ســر به هوای آنها  برآمدنــد. اما اين 
سر به زير شدن 4ميليارد كاربری كه در جهان هر روز 
برای چك كردن مدام شبكه های   اجتماعی همچون 
اينستاگرام و واتســاپ و چند تايی كه فيلتر هستند 
روی گوشی خود سر خم می كنند، از كجا شروع شد؟ 
درآمدش به جيب چه كسی می رود؟ كارشناس های 
اين حوزه به مناسبت روز جهانی شبكه های مجازی 
)سی ام ژوئن( پاســخ برخی از اين پرسش ها را ارائه 
كرده اند. برای نمونه، يكی از كارشناس های شركت 
مايكروسافت ريشــه تاريخی شكل گيری شبكه های 
مجــازی را اختراع تلگراف در ســال 1840 ميالدی 
می داند. پس از چند دهه توقف پيغام و پســغام های 

اجتماعی سايت شبكه اجتماعی SixDegrees در 
سال 1997 به كاربر ها اين امكان را داد تا با دوستان 
مجازی خود ارتباط برقرار كنند. در 9 مارس 1998 
ياهو مسنجر، يوتيوب در ســال 2005، فيسبوك و 
توييتر 2006 و اسنپ چت در ســال 2011 ميالدی 
سر و كله شان پيدا شد. فقط در ايران 36ميليون كاربر 
در اين شبكه های اجتماعی فعاليت دارند. از ديدگاه 
روانشناختی نياز بشر به ارتباط، ديدن و ديده شدن و 
البته رايگان به نظر رسيدن اســتفاده از خدمات اين 
شــبكه های اجتماعی باعث رشد آنها شــد. اما اين 
رايگان بودن تا چه حد واقعيت دارد. برای اين منظور 
بــد نيســت نگاهی بــه درآمد هــای نجومــی اين 
غول های مجازی بيندازيم. درآمد هولدينگ آلفابت 
)Alphabet( شامل زيرمجموعه های گوگل، نقشه 
گوگل، يوتيــوب و اندرويد و... كه جــزو دارايی های 

ســرگی برين و لری پيج، 2نفر از ثروتمند ترين افراد 
جهان هستند، فقط در ســال 2020 ميالدی حدود 
182ميليارد و 527ميليون دالر بوده اســت. در آمد 
شبكه اجتماعی واتساپ هم كه زير مجموعه فيسبوك 
اســت، اگرچه يكی از معماهای كشف نشده بود، اما 
توسط كارشــناس ها چيزی حدود ساالنه 5ميليارد 
دالر تخمين زده می شــود؛ يعنی به طور متوسط هر 
كاربر برای واتساپ 4دالر درآمدزايی دارد. در آمد اين 
شــبكه های اجتماعــی از داده هــا  و اطالعات خود 
كاربرهاســت. آنها با اســتخراج داده های كاربران و 
كاوش آنهــا )Mining( درآمــد كســب می كنند. 
داده هايی مانند اطالعات شخصی كاربران، روابط ميان 
دوستان و موضوعات و كاالهای مورد عالقه آنها برای 
صاحبان قدرت و ســرمايه، اطالعات مهمی به شمار 

می رود كه بابت آنها پول می دهند.

سربهزیرشدنبشرسربههوا

هشدار برای یک عکاسی ساده
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پنكه های عزيز 
مریمساحلی

پنكه ها كه روشــن می شــوند خواب هايمان 
قشــنگ ترند. من كه می گويم گرما را هم اگر 
نديد بگيريم صدای گردش پروانه هاشان مثل 
الاليی   هايی كه در دور دست زمان گم شده اند، 
آدم ها را آرام آرام روانه سرزمين خواب می كنند. 
ديروز نه پريروز، وقتی پنكه ای معيوب را سپردم 

دست تعميركار، پرسيدم: كی حاضر می شود؟ 
با دست صف پنكه های چشم انتظار را نشان داد 
و گفت: بعد از اينها. نشسته بودند كنار هم. انگار 
همه را می شــناختم. قديمی ترين شان شبيه 
نخستين پنكه ای بود كه در خاطرات كودكی ام 
هنوز می چرخد. يك زمانی مادران ما روبان های 
رنگی می بستند به ميله های حفاظ پنكه. پروانه ها 
كه می چرخيدند روبان ها به رقص درمی آمدند. 
بعدتر كه نسل جديد پنكه ها رسيد، ديديم چراغ 
خواب و تايمــر هم دارند. نور چراغ خوابشــان 
تعريفی نبود اما تايمرها كارشــان درست بود.  
بعضی ها شب ها كه می خواستند بخوابند، پيچش 
را می چرخاندند و تنظيمش می كردند كه مثال 
2ساعت بعد خاموش شود. هر چند دوباره از گرما 

بيدار می شدند و روشنش می كردند. 
آن روزهــا ميله های 

حفاظ پنكه ها مثل حاال نزديــك به هم نبود و 
پروانــه پنكه ها فلزی بــود و لبه تيــز.  مادرها 
شش دانگ حواسشــان را بايد جمع می كردند 
كه نكند بچه ای به پنكه نزديك شــود. اما لذت 
اينكه سرمان را نزديك كنيم به پنكه و بگوييم 
آآآآآ و به انعكاس لرزان صدامان البه الی چرخش 
پره ها بخنديم كم نبود. آن سال ها كه پای كولرها 
مثل امروز به خانه هامان نرسيده بود، تنظيم سر 
و گردن پنكه هم آدابی داشــت. نكند باد پنكه 
غذا را ســرد كند يا پای فالنی كه درد می كند، 
اذيت شود.  مهمان كه داشتيم حواس بزرگ ترها 
بود كه پنكه به نحو احســن در خدمتش باشد.  
آن وقت ها محافل عروســی و عزا هم با پنكه ها 
می گذشت. هر كه از راه می رسيد سر می چرخاند 
تا اگر نزديك پنكه جايی هنوز خالی مانده است، 
همانجا بنشــيند.  آن روزها قرض گرفتن پنكه 
هم اصال عجيب نبود و خيلی از همين مجالس 
و مهمانی های شــلوغ با پنكه های همسايه ها 
خنك می شــد. پنكه های روميزی كوچكی هم 
بودند كه كم بودند و از آنها كوچك تر و بانمك تر 
پنكه هايی بودند كه بعضی راننده های تاكسی 
نزديك به خودشان نصب كرده بودند  و از نسيمش 
به تنهايی محظوظ می شــدند. البته شــما هم 
می دانيد، پنكه های سقفی هم بودند كه هنوز كم 
و بيش هستند؛ همانگونه كه پنكه های ديواری، 
روميــزی و پايه دار، بی خيــال امپراتوری 
كولرها در گرمای نفســگير تابســتان 
همنشين  ما هســتند.   آری، تابستان 

فصل پنكه هاست؛ پنكه های عزيز.

روشنفكری در خيابان

مقصد اگر ختم آلودگی هوا باشد وسيله اياب و ذهاب مهياست. عكس: همشهری /منا عادل اول آخر

خداحافظ گری كوپر
هم انگليســی نمی دانست رفيق رومنگاری لنی اول با اين جوان كه يك كلمه 
شده بود. به همين دليل روابطشان با هم بسيار خوب بود. 
اما 3 ماه نگذشــته بود كه عزی شــروع كرد مثل بلبل 
انگليسی حرف زدن و فاتحه دوستی شان خوانده شد. فورا 
ديوار زبان ميانشان باال رفته بود. ديوار زبان وقتی كشيده 
می شــود كه 2نفر به يك زبان حرف می زنند. آن وقت 

ديگر مطلقا نمی توانند حرف هم را بفهمند.

بوك مارك

ديالوگ

عصر يخبندان
زنده موندن؟ فقط خارپشتا! اونا مصطفیكیایی می دونی تو عصــر يخبندان كيا 
2راه داشــتن؛ يا دور هم جمع شــن و از همديگه گرما 
بگيرن، يا از هم دور شن تا خارشون تو بدن هم نره. اونا راه 

اول رو انتخاب كردن…

حافظ

فاش می گويم و از گفته خود دلشادم
بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم

استاندار تهران با بیان اینكه 
7/3درصد از جمعیت استان 

تهران واكسن كرونا را دریافت 
كرده اند، گفته: برخی از افراد 

باالی 7۰سال تاكنون برای 
تزریق دوز اول واكسن كرونا 
به مراكز مراجعه نكرده اند. 
تدابیری اندیشیده شده تا 

گروه های هدف قبل از مراجعه 
به مراكز نام خود را در سامانه 
مورد نظر ثبت كنند تا از تجمع 

جلوگیری شود. انوشیروان 
محسنی بندپی همچنین 

گفته است كه به گروه سنی 
٧٠ سال به باال اطمینان خاطر 
می دهیم واكسن كرونا به همه 

آنها تزریق می شود و سپس 
واكسیناسیون گروه های سنی 
زیر ٧٠ سال، آغاز خواهد شد.

 یک
میلیو ن

تاكنون یك میلیون و ۶۲ 
دوز واكسن كرونا در استان 
تهران تزریق شده و۱۸۶ هزار 
دوز واكسن برای افراد باالی 

7۰سال نیز درنظر گرفته شده 
است.

77 
مرکز

مراكز تجمیعی تزریق واكسن 
كرونا در تهران به 77 مركز 

رسیده و شهرداری تهران نیز 
برای اختصاص مكان برای 

مراكز تجمیعی اعالم آمادگی 
كرده است.

عدد خبر

مديرعامل ايراني شركت اوبر كه در آمد 
ساالنه اش نزديك به 12ميليون دالر است 
در نقش پيك غذا 5ســاعت و نيم براي 
اين شــركت كار كرد. دارا  خسروشاهي 
در توييتر خود نوشــت: »10بسته غذا 
را در بخش اوبرايتــس UberEats  به 
مقصد رســاندم و 106دالر و 71سنت 
درآمد داشتم، يعني فقط ساعتي 19دالر 
كه اندكي از حداقل مزد كارگري يعني 
16دالر و 7سنت بيشتر اســت«. او كه 
برخورد كارمندان رستوران ها و مردم را 
بسيار خوب عنوان كرد، يكي از مديران 
موفق آمريكاست. تاكسي هاي اينترنتي 
شــركت اوبــر Uber كه بســياري از 
پلتفرم هاي مرتبط با حمل ونقل اينترنتي 
از آن الگوبــرداري كرده اند، بخش هاي 
مختلفي دارد كه تحويــل غذا هم يكي 
از آنهاســت. ارزش اين شــركت حدود 
100ميليارد دالر اســت؛ اما آنچه توجه 
كاربر هــا را به خود جلب كــرده همين 
درآمدي است كه دارا خسروشاهي آن  را 
براي يك كارگر، بسيار كم توصيف كرده 
اســت. يعني درآمدي معادل هر ساعت 
19دالر. نكته ديگر اينكه مديران موفقي 
همچون دارا خسروشاهي با تجربه كار در 
جايگاه كارمندان خود درك مناسبي از 
وضعيت آنها دارند و پس از درك مشكالت 
كارمندان و كارگران، ايــن معضل ها را 
كتمان نكرده و به آن اعتراف مي كنند. هر 
چند در اين مورد خاص، درآمد هر ساعت 
19دالر از نظر برخي كاربر ها درآمد بسيار 

مناسبي ارزيابي شده است.

 مدير
 مشغول كار است

گرينويچ

طرفين برخورد  جالل تاج اصفهانیـ  امام موسی صدر
نوع برخورد  ديدار دوستانه

محل برخورد    ابورمانه دمشق، دفتر صدر
تاريخ برخورد   يكی از سال های ميانی دهه 50

 صدور ویزای عراق در دمشق 
برای خواننده اصفهان

چهره به چهره

قربون دون برم!«صابرمحمدی »ای آقــای صــدر، 
اين را تــاج اصفهانــی، ناغافل در زينبيه دمشــق 
سوريه گفته بود كه امام موسی صدر، سيدمرتضی 
و سيدصادق طباطبايی برگشته بودند سوی صدا: 

»عجب! اينجا چه می كنيد آقای تاج؟«
مدتی پيش، گروه تاريخ شــفاهی مؤسســه امام 
موســی صدر در تهران فايل صوتی منتشر كرد از 
آواز تاج اصفهانی در حضور امام موسی صدر. فايل را 
خواهرزاده صدر، سيدمرتضی طباطبايی در اختيار 
سايت مؤسسه قرار داده و از خاطره آن ديدار گفته 
بود. سيدمرتضی كه خودش آواز می خواند، همراه 
با امام موســی صدر دايی و سيدصادق برادرش كه 
او هم اهل موســيقی بود و از آلمان آمــده بود، در 
زينبيه سوريه بوده اند كه ســمت آن صدا به لهجه 
اصفهانی برگشته اند. تاج به سمت صدر دويده و در 

آغوش اش گرفته و گفته كه صبح رفته بوده لبنان تا 
او را ببيند كه گفته اند ايشان آمده سوريه. پرسيده 
در سوريه كجا بايد صدر را پيدا كند، گفته اند زينبيه. 
او هم خودش را تا بعدازظهر به سوريه رسانده. ادامه 
روايت هم اينطور است كه صدر، تاج را به دفتر خود 
در ابورمانه می برد. می نشــينند به گفت وگو. صدر، 
از اصفهان و از كســانی كه می شــناخته، از رفقا و 
آشنايان و هنرمند ها می پرســد. تاج توضيح داده 
كه آمده اينجا كه اگر بشود به عراق برود و  خواسته 

كه اگر بشــود صدر برايش ويزا بگيرد. صدر دعوت 
كرده كه تاج مهمانش باشد اما خانواده تاج در هتل 
منتظرش بوده اند و نمانده. برای تاج شيرينی  لبنانی 
آورده اند. 2تا برداشته و گفته: »اين برای خودم و اين 
هم برای عيالم«. كام  جمع كه شيرين شده به قند 
لبنان، صدر از تاج خواســته كه بخواند. و اين ديگر 
از خوشبختی های ماست كه آن روز، سيدمرتضی 
ضبط صوت كوچكی به همراه داشــته و روشنش 
كرده: »ندانمت به حقيقت كه در جهان به كه مانی 

/ جهان و هرچه در او هست صورت اند و تو جانی«. 
آواز افشاری با لهجه آشكار اصفهانی در ادای برخی 
كلمات، با آن اوج شــنيدنی در گوشه عراق. »عراق 
هم می خوای بری!« اين را صدر بعــد از آواز تاج و 
وقتی او توضيح می دهد كه اين آواز افشاری است و 
اوجش هم گوشه عراق است می گويد. انتهای فايل 
صوتی را بشنويد كه تاج ابتدا به گمان اينكه »عراق 
هم می خوای بری!« جمله ای ســؤالی است پاسخ 
می دهد كه بله، بعد بالفاصله وقتی متوجه می شود 
كه ســؤالی در كار نيست و اين اشــاره ای بداهه به 
ماجرای ويزای عراق و گوشه عراق در افشاری است، 
2بار بلند به به  می گويد و می زند زير خنده و قهقهه. 
می گويند در همين سفر، با مساعدت صدر ويزای 
عراق برای تاج صادر می شود تا آوازخوان اصفهان، 
مسير عراق را نه از گوشــه های آواز افشاری كه از 

لبنان و سوريه طی كرده باشد.

امروز اين روايت به چه درد ما می خورد؟
حتمًا كه نبايد از هر روايتی چيزی بياموزيم. اصال خود اين روايت را می توانيد بخوانيد 
و بگذريد. اما از شنيدن 10دقيقه آواز تاج و گفت وگوی او با صدر در دفترش نگذريد؛ 

آوازخوان اصفهان در پيری و رنجوری هم شنيدنی است.

هشتگنامه
نظامی گنجوی هر چند در »خسرو و شيرين« 
فرهاد را در حال حفر كانالی برای انتقال شير به 
اقامتگاه شيرين توصيف كرده بود اما هيچ گاه 
تصورش را هم نمی كرد روزی روزگاری در اين 
سرزمين شير در جوی ها و مسير های رفت و آمد 
آدم ها جاری شود كه شد. البته جوی شيری كه 
اين روز ها در بسياری از شهر های ايران جاری 
شده نه كار فرهاد است نه به عشق شيرين. اگر 
هشــتگ دامداران# را در فضای مجازی دنبال 
كنيد متوجه می شــويد دامدار های معترض به 
گرانی خوراك دام، به نشــانه اعتراض دبه دبه 
شــير گاوهای خود را روی زميــن می ريزند. 
گاوهای شيردهی كه بســياری از آنها در نبود 
غذا و علوفه راهی سالخ خانه ها شدند. در همين 
رابطه تصويری از دامدار نمونه استان كرمانشاه 
هم بازنشر شده كه مدعی است اكنون بدل به 

كارتن خواب نمونه شده است.
عكس: خبرگزاری تسنيم

با يك پيامك ســاده از طرف دوســتي صميمي با  اپليكيشني آشنا مي شويد كه به شما وعده مي دهد سامانرضایی
در ازاي عكاسي، ارسال عكس يا اطالعات ساده اي درباره عابربانك  سركوچه به 
شما پول مي دهد؛ آن هم به دالر. در ابتدا ماجرا همين قدر ساده به نظر مي رسد. 
پس از چندي با راهنمايي يكي از دوستان آشنا به زبان انگليسي متوجه مي شويد 
كه سايت هاي بلومبرگ و وال استريت  ژورنال خبرهايي را مبني بر اين منتشر 
كرده اند كه اپليكيشــن ياد شــده مي تواند ظرف چند دقيقه فردي عادي را به 

جاسوسي از همه جا بي خبر تبديل كند. 
نكته مهم اما اينجاست كه در فضاي »وب دانلود« اين اپليكيشن سيل پيام هاي 
كاربران ايراني به چشم مي آيد كه از دريافت نيم دالر در ازاي ارسال چند فريم 
عكس ساده و ارسال آن ابراز خشنودي مي كنند. جالب اينكه در منابع فارسي 
هيچ اطالع رساني درباره اين اپليكيشــن و اينكه در خدمت مقاصد جاسوسي 

است نمي يابيد.
از همان لوگوي اين اپليكيشن كه يك مربع كوچك زير يك مربع بزرگ را نشان 
مي دهد مي توان شك كرد كه كاسه اي زير نيم كاســه است وگرنه هيچ مبدع 
استارت آپي عاشق چشم و ابروي كاربر نيست كه به حساب او پول واريز كند. در 
گزارش وال استريت مي خوانيم كه اپليكيشن Premise ابتدا براي جمع آوري 
اطالعات توسط ميليون ها كاربر گوشــي هاي تلفن هاي همراه طراحي شده اما 
اكنون پنتاگون و ساير سازمان ها و نهاد هاي نظامي آمريكا نيز وارد معامله با آن 
شده اند و از طراحان اين اپليكيشن اطالعات مي خرند. در اين گزارش اذعان شده 
است كه كاربر ها به اين وسيله ناخودآگاه به جاسوس آمريكا يا ساير كشور هايي 

كه خواهان اين اطالعات هستند تبديل مي شوند.
600هزار كاربر از 43كشور كه اغلب آنها در خاورميانه هستند اطالعاتي شامل 
تصوير هايي از مساجد، مراكز نظامي، كنيسه ها و حتي عابربانك ها را براي اين 
اپ فرستاده اند. فقط درآمد يك سال طراحان اين اپ از فروش اطالعات 5ميليون 

دالر بوده است. 
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مریم جعفری
خبرنگار

شهر تاریخی بالد شــاپور یا هفت گنبد در ضلع جنوبی شهر 
دهدشت، مرکز شهرستان کهگیلویه در اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد قرار دارد؛ شــهری تاریخی با آب و هواي گرمسیری 
و معماري خاص. بالد شــاپور را تخت جمشید فراموش شده 
کهگیلویه و بویراحمد می دانند. شهر تاریخی بالد شاپور توسط 
شاپور اول ساسانی پسر اردشیر بنا شــده است و وجود آثاری 
از دوران ساسانی در اطراف شهرســتان کهگیلویه این ارتباط 
را بیشتر مشخص می کند. این شــهر در دوران صفویه به اوج 
پیشرفت تمدنی خود می رسد، با توجه به موقعیت جغرافیایی و 
استراتژیکی این شهر و اینکه کوتاه ترین راه میان بنادر جنوبی و 
اصفهان مرکز حکومت صفویان بود از اهمیت خاصی برخوردار 

بوده است.

درهم آمیختگی هنر و مذهب
بر اساس نوشته ها و اسناد تاریخي، شــهر در اواخر دوره صفویه 
تجدید بنا، اما در زمان هرج و مرج دوران زندیه غارت و ویران شده 
است. حاال شــهری جدید به نام دهدشت در کنار باقیمانده این 
شهر تاریخی بنا شده است. بالدشاپور شهری مذهبی و تجاری 

اســت که در آمیختگی هنر و مذهب موجب خلق شاهکارهای 
شگفت انگیزی در آن شده و وجود آثاری ارزشمند از جمله بقعه 
مطهر 7 امامزاده، 2 مدرسه، یک کاروانســرا، 4 مسجد، حمام 
تاریخی کهیار، چاه تاریخی دالور، بازاری بزرگ و منازل مسکونی 

گواهی بر این مطلب است.
بافت قدیمی بالد شــاپور با 4۵ هکتار وسعت یکی از بزرگترین 
بافت های تاریخی ایران بود که در حــال حاضر فقط ۳7 هکتار 
از این شهر قدیمی باقی مانده  اســت. وجود راه های سنگفرش 
شده و پل های متعدد و مرکزیت تجاری آن حکایت از این دارد 
که شــاخه های فرعی جاده ابریشم از این شــهر عبور می کرد. 
وجود ارگ قدیمی، 2 هزار خانه، مسجدها، گرمابه ها، کاروانسرا، 
زیارتگاه ها و برج و باروی گرداگرد شــهر مجموعه بناهای باقی 
مانده از این بافت تاریخی است که بخشی از آن بازسازی شده . 
سنگ الشه، گچ، ساروج، خاک، نی و تنبوشه سفالی عمده ترین 
مصالح ســاختمانی به کار رفته در بافت قدیم شــهر دهدشت 

هستند.

ردیف اعتبار ملی
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه 
و بویراحمد حاال از ساماندهی مسجد 4۵0ساله ابوذر غفاری در 
بافت تاریخی دهدشت یا بالدشاپور خبر می دهد و به همشهری 

می گوید: 10میلیارد تومان برای ســاماندهی بناهای تاریخی 
بافت دهدشت تخصیص یافته است که تا امروز 2 میلیارد و 800 

میلیون تومان آن را دریافت کرده ایم.
»مجید صفایی« با بیان اینکه این اعتبار برای اجرای پروژه های 
بافت تاریخی بالدشاپور تخصیص یافته و به پیمانکار ابالغ شده 
است، می افزاید: ساخت جاده سالمت، محوطه سازی مسجد ابوذر 
غفاری و مرمت امامزاده جابر )ع( از پروژه های در حال اجرا در این 

بافت تاریخی است.
وی تاکید می کند که ســاماندهی بافت تاریخی بالدشــاپور از 
اولویت های اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 

استان در سال های اخیر بوده است.
صفایی با بیان اینکه اعتبار بالد شــاپور از ردیف ملی 2-۳ سال 
پیش مصوب و از ســال 99 وارد فاز اجرایی شــده است، اظهار 
می کند: اولین بار اســت که برای بالد شاپور اعتبار ملی دریافت 

می کنیم.

واگذاری 2بنا به بخش خصوصی
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه 
و بویراحمد بافت تاریخی بالد شــاپور را در جنوب کشــور نادر 
می داند و می گوید: با هماهنگی صنــدوق احیا و بهره برداری از 
اماکن تاریخی و فرهنگی 2 بخــش از بناهای این بافت تاریخی 

یعنی کاروانسرا و حمام تاریخی کهیار به سرمایه گذار واگذار شده 
است. حمام کهیار و کاروانسرا باید زنده بماند. این 2 بنا در مسیر 
جاده ترانزیتی خوزستان هستند، ساالنه گردشگران زیادی به 
این منطقه سفر می کنند و احیای بناها می تواند به حضور بیشتر 

گردشگران و ماندگاری آن ها کمک کند.
صفایی همچنین تاکید می کند که با اعتبار دریافت شــده ملی 
یکی از بهترین مساجد شهر هفت گنبد یا بالد شاپور هم مرمت 
شده و در اختیار هیات های مذهبی شهرستان قرار گرفته است و 
در حال حاضر هیات های مذهبی در آن مشغول فعالیت هستند.

او می گوید: اگر بگوییم بافت تاریخی بالد شــاپور زنده شــده 
است، اغراق نیســت. امیدواریم بازســازی و مرمت ها امسال به 
سرانجام خوبی برسد. صفایی تاکید می کند که تیم های مجربی 
از باستان شناســان بر مرمت نظارت دارند که بــه آثار تاریخی 

آسیب نرسد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه 
و بویراحمد در بخش دیگــری از صحبت های خود به 2800 اثر 
تاریخی استان اشاره می کند و می گوید: کهگیلویه و بویراحمد 
هنوز اثر جهانی ندارد و امیدوار هســتیم با مرمت ها، بالد شاپور 
را به سرانجام خوبی برای ثبت جهانی برسانیم. تاکنون بیش از 
700 اثر در استان ثبت ملی شده و حدود 60 مورد هم در نوبت 

ثبت قرار دارند.

حمام کهیار، عروس بناهای شهر هفت گنبد
یکی از بناهایی که با واگذاری به بخش خصوصی قرار است مورد 
بهره برداری قرار گیرد، حمام کهیار است. حمام کهیار در ضلع 
غربی بافت تاریخی دهدشت به فاصله 40 متری از کاروانسرا قرار 
دارد. این حمام دارای 2بخش سربینه و گرمخانه همراه با سردر، 
چاه آب و تون حمام است که با راهروهای پیچ دار به همدیگر راه 
دارند. در چهارگوشه صحن مرکزی و نیم گنبد آن رسم بندی  های 
هندســی متقارنی وجود دارد که پالن چهار گــوش را به گنبد 
تبدیل کرده و می توان گفت حمام کاروانسرا عروس بناهای شهر 

هفت گنبد است.

کاروانسرایی به جا مانده از عصر صفوی 
کاروانسرای بالد شاپور هم به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری کهگیلویه و بویراحمد قرار است 
بعد از مرمت مورد بهره برداری قرار گیرد. این کاروانســرا در 
ضلع غربی بافت تاریخی دهدشــت از عصر طالیی صفویه به 
جا مانده است. این بنا دارای ۳7 حجره و ۳0 ایوان در جلوی 
حجره هاست که دور تا دور حیاط بنا شده اند. 4 ایوان بزرگ در 
چهارگوشه آن به شکل متقارن وجود دارد که هر ایوان به سه 
یا چهار حجره راه دارد. این کاروانسرا محل بیتوته بازرگانان 

آن روزگار بوده است.

4 3,2

 آبزی پروری 
در دل کویر

دغدغه های مردمی استان ها در بهار
 همشهری در این پرونده مهم ترین مســائل مورد توجه مردم استان ها  

در فصل بهار که در فضای مجازی ترند شده را بررسی کرده است

 بالد شاپور دوباره جان مي گيرد
  بالد شاپور را تخت جمشید فراموش شده کهگیلویه و بویراحمد مي دانند 

که قرار است مرمت و ساماندهي شود
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پربازدیدترین هشــتگ های البرز در 3ماه اول ســال بیشــتر در بخش 
گردشگری بود. با آغاز فصل بهار، جشنواره های گل در البرز شروع می شود. 
امسال هم همزمان با نخستین جشنواره گل های رنگارنگ در دامنه های البرز  و در پیست 
بین المللی دیزین هشتگ باغ گل الله و جشنواره گل های البرز در فضای مجازی داغ شد. 
همچنین با افتتاح پارک مینیاتوری ایران کوچک که نمادهای شــاخص هر استان در آن 
ساخته شده، عکس این پارک در فضای مجازی پخش شد و در مدت زمان کوتاهی بسیاری 
از شهروندان استان از این پارک دیدن کردند. ترافیک چالوس در روزهای کرونا، افزایش 

قیمت مسکن سرریز جمعیت پایتخت به البرز، واکسن سازی رازی، فوت یک 
کودک در زمین فوتبال شهرداری از اخبار پر بازدید این روزهای البرز است 

که در فضای مجازی به هشتگ های ترند تبدیل شدند.

البرز

فضای چهارمحال و بختیاری در بهار امسال همانند سایر اســتان ها آمیخته با حال و هوای انتخابات 1400 بود. هشتگ هایی 
نظیر »رای مي  دهم«، »مردم میدان«، »انتخاب- درست«، »ایران قوی 1400« و اسامی نامزدهای ریاست جمهوری بیشترین 
واژه های ترند در شبکه های اجتماعی این استان بوده است. جدای از آن بیشترین مباحث استانی که در این مدت در شبکه های 
اجتماعی استان ترند شد، خشکسالی و مخالفت با اجرای طرح های انتقال آب بین استانی بود. در همین راستا هشتگ های »نه به 

انتقال آب«، »تونل جهنمی بهشت آباد را متوقف کنید«، »خشکسالی« و تاکید بر اجرای طرح انتقال آب بن به بروجن 
که آب شرب نیمی از مردم این استان را تامین می کند با هشتگ »بن- بروجن« بیشترین موضوعاتی بود که در فضای مجازی 

این استان مورد بحث قرار گرفت.

 چهارمحال
و بختیاری

آغاز دوره جدیدی از خشکســالی در برخی مناطق کشــور از 
جمله ســمنان نگرانی ها را بیشــتر کرده اســت. تا جایی که 
دامنه خشکسالی به صفحات برخی کاربران فضای مجازی در 

مناطق مختلف سمنان نیز رســیده و از بهار امسال هشتگ های 
به #آب و #خشکســالی را به بهانه های مختلف استفاده کرده اند. اعتراض 

بی برنامگی در قطعی برق مناطق مختلف طی اردیبهشت و خرداد 
نیز با هشتگ های مرتبطی مانند #قطعی_برق بین کاربران 

سمنان در توییت ها و استوری ها قابل مشاهده بود.

سمنان 

در اســتان قزوین که 
عمده موضوعات رسانه ها شامل محیط زیست، موضوعات سیاسی 
و کارگری می شود، شناســایی رفتار هشــتگ ها و اخبار وایرال 
شده ساده  است. نقش رهبران افکار، تاثیر بات ها و تحلیل محتوای 
مفاهیم پنهان جریان های خبری در قزوین در 3 ماهه اول ســال نشان می دهد 
دستگیری رئیس شورای شــهر قزوین به اتهام زمین خواری با هشتگ حکمت 
شورا اولین خبر ترند شــده فصل بهار قزوین بود. همچنین هشتگ عظیمیه با 
موضوع بالتکلیفی مالکین زمین های 330هکتاری شمال قزوین با نام عظیمیه، 
هشتگ مینو شهر بی دفاع من که موضوعات محیط زیستی مربوط به رهاسازی 
پسماندهای صنعتی را دنبال می کند و در نهایت هشتگ رد صالحیت با توجه 

به رد صالحیت های گســترده کاندیداهای این دوره شورا 
توسط هیات عالی نظارت به ترتیب از مهم ترین ترندهای 

3 ماهه فضای مجازی در قزوین بودند.

قزوین 

 در ماه بهار در گیالن موضوعات مختلفی ترند شد که اولین آنها بازگشایی 
راه ها و انجام سفرهای نوروزی بود. تزریق واکسن کرونا در گیالن همزمان 

با کشور، بیهوش شدن پرستار ماسالی پس از تزریق واکسن آسترازنکا، 
احیای 2 کارخانه پوشش و ابریشم گیالن، چند مورد حیوان آزاری در گیالن، رانش زمین 

در روستای خرشک رودبار، مرگ دو کودک اهل خمام بر اثر مصرف سوسیس و کالباس 
و نیز گاف پلیس راه گیالن در انتشار عکس یکی از اندیشمندان مرحوم کشور )احسان 

نراقی( به همراه یک عکاس خبری معروف از خیابان به عنوان تبلیغ مراقبت از سالمندان 
هنگام عبور از خیابان از دیگر خبرهای ترند گیالن بود. آخرین آنها 

نیز نصب مجسمه پرستار فداکار گیالنی نرجس خانعلی زاده در 
میدان شهر کالچای بود که به گفته برخی از منتقدان این مجسمه 

استانداردهای الزم یک المان مناسب را ندارد.

گیالن

اصفهانی ها با عالقه ای که به شهر و دیارشان دارند به طور مداوم عکس و 
ویدئوی مکان های تفریحی و دیدنی اصفهان را به اشــتراک می گذارند و 
درباره آن می گویند و می نویسند. بنابراین اصفهان یکی از ترندهای اصلی در 
میان شهرهای ایران است و در میان رتبه های نخست شهرهای دارای بیشترین هشتگ در 
اینستاگرام و توئیتر قرار دارد. بهار امسال هم متناسب با رویدادهای مرتبط با مردم اصفهان 
هشتگ هایی در فضای مجازی از ســوی کاربران اصفهانی ترند شدند. همزمان با سالگرد 
تظاهرات خونین مردم اصفهان علیه رژیم پهلوی هشتگ#اصفهان_حماسه_ساز با 447 

هزار توئیت و ریتوئیت در رتبه اول توئیتر قرار گرفت و 22 هزار بار در پست های 
اینستاگرام منتشر شــد. همچنین در اردیبهشت 1400 متناسب با هفته 
فرهنگی و گردشگری اصفهان هشــتگ های #اصفهان، #اصفهان_من و 

اصفهان_زیبا پررنگ تر شد.

اصفهان 

با توجه به آخرین جمع بندی، استان خراســان جنوبی با میزان مشارکت 
74،22 درصد در انتخابات 2۸ خرداد رتبه اول را در کشور به خود اختصاص 
داد، هشتگ #رأی_می دهم در استان به یکی از پربازدیدترین ترندها در بهار 
امسال تبدیل شد.  خراسان جنوبی در چند سال اخیر بیشتر از هر زمان دیگر دچار معضل 
خشکسالی شده و مردم استان این موضوع را با هشتگ #خشکسالی در فضای مجازی مطرح 

کرده اند. شهر بیرجند به عنوان مرکز استان خراسان جنوبی دارای جاذبه های 
فرهنگی ، تاریخی و گردشگری بسیاری اســت. اهالی بیرجند برای معرفی 
هرچه  بهتر آداب و ســنت های این شهر هشــتگ #بیرجند_شهرمن را به 
عنوان ســومین ترند پربازدید مرتبط با خراســان جنوبی در فضای مجازی 

ایجاد کرده اند.

خراسان 
جنوبی

بهــار  در 
امســال پیگیری اخبار مربوط به 

کرونا و واکسیناســیون جــزو ترندهای 
برتر در سیستان و بلوچستان بود که به دلیل 
افزایش مبتالیان و شمار بستری در اواخر بهار بیشتر توسط 
کاربران شبکه های اجتماعی مورد اســتفاده قرار گرفت. 
خشکسالی و کاهش بارندگی و بندکمال خان در افغانستان 
که بی ربط با موضوع خشکسالی نیست از دیگر سوژه های 
مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی در استان است. 
طرح انتقال آب از دریای عمان نیــز از موضوعات مورد 
توجهی است که کاربران شبکه های مجازی و به ویژه 
رسانه های محلی اســتان به آن پرداختند. همچنین 
هشتگ هایی مرتبط با سوخت بران در ماه های گذشته 

به دلیل بســته بودن مــرز ایران و 
پاکستان در فضای توئیتر ترند 

شد. 

سیستان و 
بلوچستان 

به جز هشــتگ های عمومی مانند انتخابات، ریاست جمهوری، نام نامزدها و شورای شــهر که اختصاص به این استان ندارد، 
هشــتگ های تراکتور، گرما و سگ 3 هشتگ پر اســتفاده در آذربایجان شــرقی بودند. فراز و فرودهای بســیار تیم فوتبال 
تراکتورسازی در 3ماهه فصل بهار و حضور پر حاشیه در مسابقات مختلف موجب شــد تا هواداران این تیم با شور و اشتیاق 
خاصی اخبار آن را دنبال کنند. در این بین گاهی هشتگ زنوزی هم همراه با تراکتور دیده می شد. گرمای بی سابقه در استان که 

بنابر اعالم هواشناسی در 70سال گذشته بی سابقه بوده از دیگر هشتگ های تبریزی ها بود. طنزهای بسیاری با هشتگ 
گرما و کولر در فضای مجازی استان دیده شد. سگ از دیگر هشتگ های پرکاربرد در استان بود و کاربران نسبت به سگ کشی 

توسط پیمانکاران واکنش نشان دادند و برخی ها هم از اصطالحات انگلیسی در این زمینه استفاده کردند.

آذربایجان 
شرقی 

با آغاز سال جدید، کم آبی دریاچه ارومیه شهروندان استان را بیش از گذشته 
نگران کرده و به همین دلیل هشتگ دریاچه ارومیه در اعتراض به خشک شدن 
بیشتر این دریاچه مورد اســتفاده قرار گرفته است. انتقال آب از طریق تونل آبی 
به دریاچه ارومیه هم موجب داغ شدن بیشــتر هشتگ های دریاچه ارومیه شد. انتخاب 
شورای شهر در استان از زاویه ای متفاوت مورد توجه قرار گرفت.شهروندان با ترند این هشتک هاي 

مربوط به انتخابات تا آخرین روزهاسعي در کسب راي بیشتر به نفع جریان 
مورد عالقه خود داشــتند. معامالت ارزهای دیجیتال در اســتان از رونق 
 بیشتری برخوردار شده و انعکاس این معامالت در فضای مجازی با هشتگ

 بیت کوین خود را نشان داد. 

آذربایجان 
غربی

قم

در 3ماه نخســت 
بهار بیشترین هشتگ هایی که 
در گلستان ترند شد معطوف به 
واکسیانسیون بود. هشتگ واکسن 
کرونا، واردات واکسن، واکسیناسیون سریع، 
همراه با هشتگ علوم پزشکی گلستان درباره 
ســایر مطالبات پزشــکی از جمله ترندهای 
نخست فضای مجازی گلستان در فصل بهار 
بود. همچنین بــا نزدیک شــدن به فضای 
انتخابات هشتگ های انتخابات 1400 همه 
می آییــم ترندهایی با بیشــترین کاربری 

در فضای مجازی میــان کاربران 
گلستانی بود.

گلستان

فصل بهار هر چنــد در زنجان متاثر 
از فضای انتخابات بــود، اما 2 رویداد 
بیشــترین ترند این اســتان شدند که 
یکی حزن انگیز بود، اما خوشحالی خبر دوم 
امیدی به دل زنجانی ها آورد. شــهادت 2 محیط بان 
زنجانی، مهدی مجلل و میکائیل هاشمی پربازتاب ترین 
رویداد استان زنجان در فضای مجازی بود که بازتاب 
کشوری داشت. این 2 محیط بان فروردین امسال حین 
عملیات تعقیب و گریز شکارچی خاطی و غیرمجاز بر 
اثر اصابت گلوله سالح جنگی به طرز مظلومانه ای به 
شهادت رسیدند. همچنین دختر زنجانی خبرساز 
فصل بهار ســال جاری بود. مه کیــا صادقی منفرد 
اولین و تنها ملوان زن ایران از زنجان بهار امســال 

در ناوگان کشتیرانی دریای خزر به 
روی عرشه کشتی رفت.

زنجان

داغ ترین هشتگ هایی که در 3ماه اول امسال در مرکزی ترند شد، مربوط به انتخابات 1400 است. از مهم ترین هشتگ های 
برتر این استان »حماسه حضور« بود و کاربران مجازی سعی داشتند مردم را برای حضور پرشور در انتخابات دعوت کنند. »رای 
می دهم« و »ما منتظر انتخاباتیم« از دیگر هشــتگ های پرکاربرد کاربران توییتر و اینستاگرام در فضای مجازی بود. همچنین 
هشتگ هایی چون »میدان انتخاب«، اسامی کاندیداهای ریاست جمهوری 1400 و برخی شعارها و واژه های کلیدی کاندیداها در مناظره های 

تلویزیونی نیز از نگاه کاربران فضای مجازی دور نماند و تبدیل به ترند شد. در روزهای گذشته هم هشتگ هایی همچون »به داد 
اساتید دانشگاه آزاد برسید« و »در دانشگاه آزاد چه خبر است« به دنبال درخواســت چند روز گذشته استادان دانشگاه آزاد 

اسالمی برای رسیدگی به وضعیت حقوق و مزایای خود مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

مرکزی

همشهری در این پرونده مهم ترین مسائل مورد توجه مردم استان ها  در فصل بهار که در فضای مجازی ترند شده را بررسی کرده است

دغدغه های مردمی استان ها در بهار
هشتگ ها در دنیای امروز صدای برخی کاربران هستند و کثرت استفاده از یک هشتگ در صورتی که از ربات استفاده نشود نشان از اهمیت 
آن کلید واژه در بین افراد دارد. استفاده زیاد از یک هشتگ آن را تبدیل به »ترند« می کند یعنی آن هشتگ پراستفاده ترین هشتگ در 
یک زمان خاص می شود. پس به جرات می توان گفت هشتگ به شعاری برای فعالیت های مجازی کاربران تبدیل شده  است. فعالیت هایی 

که میان انتخابات ها و حوادث خاص شکل می گیرد و تاثیر آن در دنیای امروز غیرقابل انکار است. ترندها در فضای مجازی عموما از مسائل 
و اتفاقات روز نشأت می گیرند. اتفاقاتی که می تواند شامل محله، شهر، استان، کشــور یا حتی مسائل بین المللی باشد و در بر گیرنده 

موضوعات اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و... است. در این گزارش به برخی ترندهای محلی در فصل بهار اشاره کرده ایم.  

کرونا، ورود واکسن و تزریق آن به رده های مختلف سنی، انتخابات و ثبت نام نامزدهای 
شورای شهر و روستا، شــاید مهم ترین ترند های فضای مجازی در سه ماهه نخست 
سال وهشتگ هایی بود که کاربران در فضای مجازی ثبت کردند. درگذشت سردار 
محمد کرمی راد نماینده اسبق کرمانشاه بر اثر تصادف و دو کشتی گیر نامی کرمانشاهی 
نیز جزو خبرهای پربازدید در کرمانشاه بود. اسالم آباد غرب، قصرشیرین و جوانرود به ترتیب 
در شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر حوزه موسیقی، سینما و هنرهای تجسمی قرار گرفتند. 
کسب رتبه نخســت نرخ فالکت، بیکاری و گرانی نیز جزو اخباری بود که بارها توسط کابران 
فضای مجازی در کرمانشاه طی سه ماه اول سال هشتگ خورد. دستگیری قاتل فراری 31 ساله 
جنجالی کرمانشاه پس از ۵0 روز در البرز که شوهر خواهر خود را با شلیک اسلحه کشته بود نیز 
یکی دیگر از ترندهای استان بود .همچنین افزایش دوره امهال تسهیالت دریافتی زلزله زدگان 
و معرفی قصرشیرین به عنوان منطقه آزاد تجاری از خبرهای مسرت بخش استان بود که توسط 
کابران بسیار دست به دست شد. اما بحران آب در استان و ضرورت صرفه جویی در مصرف آن و 
قطعی های مکرر آب و برق هم هشتک های باالیی خورد. نجات جان خرس قهوه ای و بازگشت 

آن به طبیعت که بر اثر برخورد با خوردهای عبوری مسیر اسالم آباد- ماهیدشت 
دچار آسیب شده بود نیز یکی از خبرهای مورد توجه فعاالن محیط زیست 
بود. ممانعت پلیس فداکار از خودکشــی جوان 30 ساله در پل لب آب هم 

دیگر خبری بود که طی روزهای اخیر دست به دست شد.

کرمانشاه

فضای مجازی اســتان اردبیل در فصل بهار 
بیشــتر متاثر از جو انتخابات ششمین دوره 
شوراهای اسالمی شهر و روستا و سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری بود. ترند 
فضــای مجازی هم بــه این رویدادها بیشــتر 
اختصاص داشــت که می توان #نه-به-تخریبگران را 
ترند فضای مجازی استان اعالم کرد. این هشتک برای واکنش 
به تبلیغات کاندیداهای شوراهای اسالمی شهر اردبیل ساخته 
شد که در و دیوارهای شهر را با پوسترهای تبلیغاتی بیش از حد 
پوشانده بودند. منتشرکنندگان این ترند به تقابل شعار آبادی 
شهر که از سوی کاندیداها مطرح می شود در مقابل عمل آنها 
که سیمای بصری شــهر را تخریب کرده اند معترض بودند. 
برخی کاندیداها برای خنثی کــردن تاثیر این واکنش کنش 
گران اجتماعی، وعده پاکسازی شهر بعد از انتخابات را دادند.

موضوع دیگری که در اردبیل بیشترین بازخورد در 
فضای مجازی را داشــت مربــوط به درگیری 

فیزیکی شهروندان اردبیل و آستارا بود.

اردبیل
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حالی  در 
که امســال در دومین ســال 

پیاپی رهبر انقالب به دلیل شیوع ویروس کرونا 
سخنرانی ساالنه خود را در حرم مطهر رضوی ایراد 
نمی کند، زائران حرم امام رضا )ع( هشــتگ »#نایب الزیاره_

رهبرم« را در فضای مجازی ایجاد کردند. یکی از مســائل ویژه 
و بســیار مهم این روزها در اســتان های شــرقی کشور موضوع 
انتقــال آب از خلیج فارس اســت و به همین دلیل هشــتگ های 
#انتقال_آب_خلیج فارس و #انتقال_آب_خلیج فارس_به_مشهد 
نیز از ترندهای فضای مجازی در چند ماه اخیر در اســتان است. 
استان خراســان رضوی به ویژه شهر مشــهد یکی از هدف های 
گردشگری داخلی و خارجی اســت که بعد از شیوع کرونا و کم 
شدن سفرها به لحاظ اقتصادی دچار چالش شده است. یکی 

از مطالبات مردم خراسان رضوی که از طریق فضای 
مجازی همواره مطرح می شود، واکسن است که 
با هشتگ »#واکسن_کرونا_مطالبه_ملی« 

در فضای مجازی به ترند تبدیل شده است.

خراسان
رضوی

در بوشهر هم مانند 
سایر استان ها در ماه های گذشته هشتگ های 
مربوط به انتخابات ریاســت جمهوری و شورای 
شهر،  کرونا، واکسیناســیون و گرانی بارها توئیت شد. 
اما در این اســتان قطعی برق، کارگران پتروشیمی و اعتصاب های 
کارگری آن ها به عنوان هشــتگ های ترند مطرح بودند. همچنین 
خبری درباره نقص فنی نیروگاه اتمی بوشهر و از مدار خارج شدن آن 
یکی از موارد مهمی بود که ترند شد و هشتگ هایی چون #نیروگاه اتمی 
بوشهر و #برق بارها در شــبکه های مجازی مورد استفاده قرار گرفت. 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست #بوشهر با اشاره به گستردگی 
مناطق چهارگانه تحت مدیریت #محیط زیست که مساحت آن به 
بیش از ۱۷۷ هزار هکتار می رسد، هم گفته بود که برای حفاظت از 

این مناطق، ۱۷۷ نیروی #محیطبان الزم است در حالی که 
فقط ۶۰ محیط  بان در بوشهر حفاظت از این عرصه ها 

را به عهده دارند. همین خبر هشتگ محیطبان و 
محیطزیست را هم به ترند تبدیل کرد. 

بوشهر

بهار امســال یکــی از 
مهم ترین هشتگ های مربوط به اســتان فارس که در فضای مجازی 
داغ شد، هشتگ تنش آبی بود. بسیاری از کابران ساکن در این استان 
نوشته اند درحالی که کشور با تنش آبی شــدید مواجه است و برخی از 
استان ها همچون فارس وضعیت بحرانی دارند، در برخی از شهرستان های این 
استان ده ها هکتار برنج کاشته می شود. فارسی ها به این روند اعتراض داشته و خواستار 
اصالح الگوی کشت هستند. یکی دیگر از ترندهای استان فارس در شبکه های مجازی 
در زمینه آتش سوزی های گسترده در ارتفاعات جنگلی این استان بود که مردم عالوه بر 
اطالع رسانی به نبود امکانات و تجهیزات برای اطفای حریق اتنقاد کرده و از نیروهای 
داوطلب برای کمک به خاموش کردن آتش در ایــن عرصه ها تقاضای یاری کردند. 
 همچنین اعتصاب ها و اعتراضات کارگران پیمانی پاالیشــگاه ها، پتروشــیمی ها 

و نیروگاه ها بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت. 

فارس

زلزله سی سخت و تداوم مشکالت شهروندانی که خانه و زندگی شان را در این حادثه از دست دادند، بهار امسال با هشتگ سی سخت 
در شبکه های مجازی داغ شد تا توجه مسئوالن و مردم دیگر استان های کشور به این منطقه جلب شود. این ترند باعث کمک های 
زیادی در همین فضا به مردم زلزله زده شد. آتش سوزی و نابودی طبیعت منطقه شبلیز و تنگ برائی نیز با هشتگ زاگرس در آتش 
در فضای مجازی مطرح شد. کاربران از مردم بومی این منطقه خواستند به کمک نیروهای منابع طبیعی بروند تا هر چه زودتر حریق 

جنگل های کهگیلویه و بویراحمد خاموش شود. کوله بری آب در کهگیلویه و بویراحمد که صاحب ۱۰ درصد منابع آب 
شیرین کشور است، ترند دیگری است که این روزها در فضای مجازی داغ شده و کاربران از زنان و کودکانی می نویسند که 

در هوای گرم این روزها و در بی آبی، کوله بری آب می کنند.

کهگیلویه
وبویراحمد

عبارت لرستان در 2 میلیون پست، لرستانی ها در ۱۱4 هزار پست، لرستانی ۱۱2هزار پست و لرستان، خرم آباد، خوزستان، 
اهواز، اندیمشک، شوشتر و مسجدسلیمان با ۷۷ هزار و 5۰۰ پست بیشترین میزان هشتگ در پست های صفحات مجازی 
مربوط به استان لرستان در فصل بهار را تشکیل می دهند. لرستان بزرگ با 4۶ هزار و ۶۰۰ پست، لرستان را باید دید با 44 هزار 
و 8۰۰ پست، لرستان-خرم آباد با ۱۷ هزار و 3۰۰ پست و لرستانیم با ۱۷ هزار و ۱۰۰پست در رده های بعدی هستند که محتوای آن ها معرفی 
مکان های دیدنی لرستان با هدف تبلیغ گردشگری این استان است. لرستان یعنی همه مناطق لرنشین نیز دیگر عبارت جالبی است که در 

طول 3 ماه گذشته ۱9۰۰ بار از سوی کاربران در فضای مجازی هشتگ شده.

لرستان

بیشترین هشتگ هایی که در فصل بهار در استان قم ترند شد، مناسبتی است. 
مهم ترین مناسبت این فصل انتخابات ۱4۰۰ بود. فعاالن فضای مجازی عالوه 
بر بازنشر هشتگ های سراسری، خودشان هم هشــتگ هایی را ترند کردند. 
محتوا و اهداف بیشتر هشتگ هایی که در انتخابات ســاخته شد، دعوت مردم 
به حضور حداکثری در انتخابات بود. در عین حال اســامی کاندیداها و شعارهایشان، رد 
صالحیت ها و حاشیه های مناظرات تلویزیونی هم مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی 
بود. سوژه دیگری که به طور گسترده در شبکه های اجتماعی بازنشر داده شد، هشتگ های 
مربوط به قطعی برق و گرم شدن هوا بود. کرونا، ممنوعیت تردد شبانه و جریمه ها، واکسن 
و تعطیلی کسب و کار مردم از دیگر موضوعاتی اســت که مورد توجه کاربران شبکه های 

اجتماعی قرار گرفته اســت. همچنین حوادثی همچون برخورد نیروهای مدیریت 
پســماند با زباله گرد تبعه افغانستان، آتش ســوزی مهیب در شهرک شکوهیه، 
وقوع قتل، مصدوم شدن چند شهروند در شهربازی بوستان علوی و آتش زدن 
خودروهای شــهرداری در منطقه قلعه صدری توسط اوباش از دیگر موضوعات 

هشتک های شبکه های اجتماعی در قم بوده است.

قم

چند ماه پیش استاندار هرمزگان گفته 
بود که از ســال ۱4۰۰ دیگر فاضالب 
در بندرعباس وارد دریا نمی شــود، 
اما این وعده با گذشــت 3 ماه از سال 
جدید هنوز عملی نشده و مردم این استان 
در فضای مجــازی با داغ کردن هشــتگ هرمزگان و 
بندرعباس، خواستار پاســخگویی مسئوالن شدند. 
همچنین اوج گرفتن آمار کرونا و قرمز شدن این استان 
نیز به یکی دیگر از ترندهای فضای مجازی تبدیل شد 
و کاربران روزانه نسبت به افزایش آمار کرونا در این 
استان و افزایش آمار فوت شدگان هشدار می دادند. 
جالب است که جدا از مشکالت این استان، طبیعت 
و مناطق دیدنی هرمزگان نیز با هشتگ شگفتی های 
هرمزگان در فضای مجازی داغ شده تا گردشگران 

را برای دیدن جاذبه های گردشگری 
این استان ترغیب کنند.

هرمزگان

از آن جایی که شهروندان 
همدانی، انسان های نوستالژیکی محسوب می شوند، تعداد صفحات و 

کانال های مجازی که به معرفی گذشته همدان می پردازد، بسیار زیاد است. 
به همین دلیل بیشترین هشتگ هایی که در فضای مجازی توسط همدانی ها 
در فصل بهار استفاده شده مربوط به مسائل نوستالژیک اســت، اما اینکه اتفاقات و اخبار مهم روز 
آن قدرها برای هشــتگ زدن مورد توجه مردم همدان نبوده، در نوع خود جالب است. هشتگ های 
همدان با 2 میلیون و ۷۰۰ هزار تکرار، همدانی ها با ۱35 هزار تکرار، همدانی با ۶9 هزار و 3۰۰ تکرار 
و همدان پایتخت تاریخ و تمدن با 45 هزار تکرار 5 عبارت پرتکرار در پســت های فضای مجازی 
مربوط به همدان محسوب می شوند و عبارت های همدانیان با 28 هزار تکرار، همدان 2۰۱8 با 
۱۶ هزار و ۶۰۰ تکرار، همدان گردی با ۱4 هزار و 9۰۰ تکرار و همدان هنر با ۱4 هزار و 2۰۰ 

تکرار 5 عبارت پرتکرار بعدی را شامل می شوند. اطالعات فضای مجازی 
نشان می دهد پست های حاوی این هشتگ ها که بیشتر به خاطرات 

همدانی ها می پردازد، بیشتر از همه مورد بازدید قرار گرفته است.

همدان

یکی از مهم ترین ترندهای استان یزد در چند روز گذشته، مربوط به واژگونی اتوبوس حامل سرباز معلم هایی بود که از سیستان 
و بلوچستان برای فراگیری آموزش نظامی راهی شیراز بودند. این اتوبوس در محور یزد- دهشیر به علت نقص فنی در ترمز با 
جدول وسط جاده برخورد می کند و در سمت مسیر مقابل واژگون و سپس با یک دستگاه تریلی متوقف برخورد می کند. در این 
حادثه 5 سرباز معلم جان باخته و ۱۰ نفر دیگر مجروح می شوند. کاربران هشتگ سرباز معلم را برای این حادثه در شبکه های مجازی داغ کردند.  
هشتگ داغ شده بعدی در زمینه اعتراض دامداران استان یزد به کمبود نهاده های دامی، گرانی خوراک دام و قیمت پایین محصوالت دامداری 

بود که از ابتدای امسال در شبکه های اجتماعی مطرح شد. مرمت آثار تاریخی یزد نیز یکی دیگر از هشتگ های داغ شده در فضای 
مجازی در 3 ماه امسال بود که بیشتر کاربرانی که در این زمینه نوشته اند، فعاالن میراث فرهنگی هستند.

یزد

در اســتان کرمان، همچون بســیاری از مناطق کشور، 
یکی از داغ ترین هشــتگ های سه ماه اول سال، مربوط 
به رویداد انتخابات در آخریــن جمعه  خرداد بود که از 
این میان می توان به »مــن رای می دهم، میدان مردم، 
ُملک ســلیمانی، همه می آییم و حماســه حضور« اشاره 
کرد. از دیگر هشتگ های داغ کرمان در بهار، می توان به »کرمان 
مظلوم، کرمان بی آب، بی آبی در کرمان، کرمان آب ندارد« اشاره کرد که 
با گرم شدن هوا، چهره  خشن آن در شهرها و روستاها نمایان شد. یکی از 
پرتکرارترین خبرها اما مربوط به حادثه ی سیل گلباف بود که سیزدهم 
اردیبهشت  رخ داد. به دلیل بارندگی های سیل آسا در بخش »گلباف« در 
شهرســتان کرمان، رودخانه ای طغیان کرده و جاده  منتهی به روستای 
»حرمک« را آب برد. شش نفر از ماموران شرکت توزیع نیروی برق شمال 
استان که با کامیون، برای تعمیرات خرابی های ناشی از این سیالب به 
منطقه رفته بودند، ابتدا مفقود شدند و یک روز بعد، پیکر بی جان این افراد 
در پایین دست جاده پیدا شد.  همچنین، ورود کرونای هندی به جنوب 

استان کرمان که برخی مناطق را به وضعیت فوق قرمز درآورده، 
با هشتگ »کرونای هندی« مورد توجه بود.

کرمان

مازندرانی ها حضور پررنگی در فضای مجازی دارند و به همین دلیل نیز این استان معموال یکی از 3 استان با بیشترین ضریب 
نفوذ اینترنت محسوب می شود. عالوه بر هشتگ های محلی و منطقه ای که در فضای مجازی مازندران به کار گرفته می شود و 
هشتگ های با گستره ملی، هشتگ هایی هم بهار امسال با محتوای منطقه ای و استانی به طور مشترک بین کاربرانی از همه نقاط 
مازندران دست به دست شد. آخرین مورد این هشتگ ها به تبلیغات انتخابات نامزدهای شورای شهرها ارتباط داشت که با چسباندن پوسترها 
و بنرها به شکل گسترده ای سبب به هم ریختن فضاهای شهری شــده بودند. #حقوق_شهروندی و #شهرپاک از این قبیل هشتگ ها بودند. 

استعفای اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستای مازندران نیز از دیگر مسائل انتخاباتی مورد توجه کاربران فضای 
مجازی بود. یکی دیگر از مسائل مورد توجه نیز مطرح شدن مجدد بحث تشکیل استانی جدید در غرب مازندران بود که از یک 
سو با هشتگ #مازندران_غربی در فضای مجازی برجسته شد و از سوی مخالفان هم هشتگ #مازندران_یکپارچه ترند شد.

مازندران

یکی از ترندهای داغ شده امسال در خراســان شــمالی مربوط به انتخابات و حضور اقوام مختلف این استان در کنار هم پای 
صندوق های رای بود. هشتگ وحدت اقوام در فضای مجازی بازدید زیادی داشت و نشان دهنده یکپارچگی مردم این استان 
بود. ترند دیگر مربوط به اتفاق تلخی بود که اواخر خرداد اتفاق افتاد و در پی سقوط یک فروند هواپیمای آموزشی در خراسان 
شمالی، 2 سرنشین این هواپیما جان باختند. این هواپیما که از بجنورد به سمت کالله در استان گلستان در حال پرواز بود در 

شهرستان گرمه خراسان شمالی، حدفاصل جنگل گلستان و چمن بید سقوط کرد و این خبر در فضای مجازی بازتاب 
زیادی داشت. همچنین نبود جراح کودکان در استان نیز در شبکه های مجازی مطرح شد و مردم خواستار رسیدگی مسئوالن 

به این مشکل شدند.

خراسان
خشــکی رودخانه کارون و انتقال آب این رودخانه مهم ترین موضوع روز شمالی

خوزستان است که در شــبکه های مجازی نیز بازتاب گسترده ای داشته 
و به ترند استان تبدیل شده است. مردم خوزستان به خاطر خشک شدن 
رودخانه کارون و انتقال آب این رودخانه به اســتان های دیگر از مسئوالن گالیه مندند و 
نگران از اینکه کارون نیز سرنوشتی شبیه به دریاچه ارومیه پیدا کند. بخشی از مردم شمال 
خوزستان نیز به خاطر بی آبی در منطقه دهدز و اطراف سد کارون 3 هشتگ »خوزستان آب 
ندارد« را امسال نیز مانند سال های گذشته در فضای مجازی داغ کرده اند تا شاید مسئوالن 

به داد مردمان این منطقه برســند. باال رفتن دمای هوا و قطعی برق در اســتان 
جنوبی خوزستان امسال به یکی از ترندهای این استان تبدیل شده است.  
همچنین کاربران فضای مجازی به بهانه 3 خرداد و آزادسازی خرمشهر با 

ترند کردن نام این شهر، بار دیگر مشکالت مردم را یادآوری کردند.

خوزستان

همشهری در این پرونده مهم ترین مسائل مورد توجه مردم استان ها  در فصل بهار که در فضای مجازی ترند شده را بررسی کرده است

دغدغه های مردمی استان ها در بهار
که میان انتخابات ها و حوادث خاص شکل می گیرد و تاثیر آن در دنیای امروز غیرقابل انکار است. ترندها در فضای مجازی عموما از مسائل 
و اتفاقات روز نشأت می گیرند. اتفاقاتی که می تواند شامل محله، شهر، استان، کشــور یا حتی مسائل بین المللی باشد و در بر گیرنده 

موضوعات اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و... است. در این گزارش به برخی ترندهای محلی در فصل بهار اشاره کرده ایم.  

یکی از هشــتگ های داغ شده در فضای 
مجازی در 3ماه امسال هشتگ »ایالم 
ســربلند« و »مردم میدان« بود که به 
خاطر شرکت گسترده مردم این استان 
محروم در انتخابات ریاست جمهوری ترند 
شد. دومین هشتگ داغ شده در فضای مجازی که نه 
تنها در سه ماه امسال، بلکه در سال های گذشته نیز 
بسیار دیده شده، هشتگ خودســوزی زنان در این 
استان است. همچنین هشتگ کودکان کار نیز در این 
استان در بهار امسال برای چندمین بار در سال های 
اخیر داغ شد تا نظر مسئوالن به این معضل اجتماعی 
جلب شود. در سال های گذشته با توجه به شرایط 
نامطلوب اقتصادی استان ایالم و مهاجرت بیش  از 
پیش روستاییان به شهر که افزایش حاشیه نشینی 

را در پی داشته، تعداد کودکان کار 
در استان نیز افزایش پیدا کرده 

است.

ایالم

کرونا، تزریق واکســن، انتخابات از خبرهایی بود که طی 3ماه اول بهار در 
استان کردستان ترند شد. برداشت بی رویه گیاهان بهاری و شعله ور شدن 
جنگل های بلوط بر اثر خطای انسانی در این نقطه از زاگرس دیگر موضوعات 
فضای مجازی در استان کردستان بود. زلزله، خبر درگذشت محمود ابراهیمی استاد 
اخالق اسالمی دانشگاه کردســتان، شــهادت 3 تن از فرزندان این مرز و بوم در مریوان نیز از 
خبرهای فضای مجازی استان کردستان بود که بیشترین بازدید را داشتند. هالکت 2 تروریست 
در مرزهای مریوان نیز را بر این دسته از اخبار باید افزود. پیدا شدن جسد آرتین ایران نژاد ۱5 

ماهه پناهجوی کرد، کوچکترین عضو خانــواده ایران نژاد که چند ماه پیش در 
کانال مانش غرق شدند از خبرهای ترند شده در بهار بود. حکم خلع ید معدن 
قزل قیه کردســتان و تصویب مناطق آزاد تجاری بانه و مریوان  نیز دیگر 

ترندهای خبری در این استان بود که بازدیدهای زیادی به دنبال داشت .

کردستان
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   طرح بالتکلیف آب رسانی از سد »تالوار« 
از سال ۸۹ طرح آب رسانی به همدان از سد تالوار توسط آب منطقه ای همدان کلید خورد، 
اما هنوز به بهره برداری نرسیده است. ســنگ اندازی های سیاسی و ظرفیت نداشتن سد 
برای تخصیص آب از عوامل عمده به نتیجه نرسیدن طرح بوده است. چرا پس از ۱۰ سال 

خط کار شده تعیین تکلیف نمی شود.
یک شهروند از همدان 

  پویش انتخاب شهردار توانمند در خرم آباد
مردم خرم آباد انتظار دارند اعضای شورای شــهر به دور از هر گونه جناح بندی و توجه به 
طایفه گرایی، شهرداری توانمند و با سابقه و رزومه موفق برای شهرداری این شهر انتخاب 
کنند تا پس از سال ها مدیریت شهری در خرم آباد سر و سامان بگیرد و پروژه های شهری 

به سرانجام خوبی برسد.
بیرانوند از لرستان 

   ضعف آنتن دهی در فردیس
در منطقه فردیس، آنتن دهی شبکه های صدا و سیما بسیار ضعیف است، به گونه ای که 

برخی شبکه ها را به طور کلی نداریم.
  لطفــا مســئوالن بــرای تقویــت آنتن دهــی ایــن منطقــه اقدامــات الزم را انجام 

دهند.
مهینی از البرز

   آسفالت نامناسب اردبیل تا پلیس راه نمین
جاده اردبیل به نمین، از خروجی اردبیل تا پلیس راه، آسفالتی خراب دارد و رگه های قیر 
باعث ایجاد دست انداز شدید شده است و هنگام عبور خودروهای سنگین و نیمه سنگین 

ایجاد سر و صداهای زیاد می کند. مسئوالن رسیدگی کنند.
علی جوانشیر از اردبیل

  رسیدگی به وضع آسفالت معابر
می خواستم از شهرداری ارومیه تقاضا کنم فکری به حال آسفالت خیابان اتحاد، اول خیابان 
ایثار، کنند. اهالی منطقه و اهالی مسکن مهر فرخی واقعا در این خیابان به دلیل وضعیت 

نامناسب آن اذیت می شوند.
اهالی محل از آذربایجان غربی

  آسفالت جاده اطاقور -لیل- خرما
آســفالت جاده اطاقــور -لیل- خرما در شهرســتان الهیجان اســتان گیــان کنده 
 شــده اســت و چاله های زیــادی دارد. این موضوع را به گوش مســئوالن شــهرداری

 برسانید.
یک شهروند از گیالن 

  تعاونی مسکن
ساکنان واحدهای تعاونی مسکن پوشینه باف بعد از گذشت 2۰ سال و پرداخت 3 بار هزینه 
آسفالت، امسال برای دریافت ســند مجبور به پرداخت مجدد این هزینه هستند. لطفا 

نظارت بر تعاونی های مسکن را بیشتر کنید.
غیاثی از قزوین

مردم قــم با همت بــاال، صنعت 
آبزی پروری را از دریا به ســمت 
کویر کشــانده اند. توســعه این 
صنعت در قم حکایت یک تیر و چند نشان است. 
با توجه به پیشروی خشکسالی در قم، مردم و 
مسئوالن به گونه ای تدبیر کرده اند که عاوه بر 
ذخیره سازی آب در استخرهای دومنظوره برای 
جلوگیری از هدررفت آب و مدیریت مصرف در 
بخش کشاورزی و باغداری، تولید ساالنه آبزیان 
به صورت قابل ماحظه ای افزایش یافته است. 
ورود بخش خصوصی به این صنعت، دو رویکرد 
اشتغال زایی و تأمین بخشی از بازار مصرف قم را 
تقویت و افق تولیــد ماهی را در این اســتان 

روشن تر کرده است.

قم سرآمد تولید خاویار
یکی از سرمایه گذاران قمی که حدود 2۰ سال 
پیش برای نخستین بار انحصار تولید ماهیان 
خاویاری را از ساحل نشــینان خزر گرفت و به 
کویــر آورد، محمدتقی برخوردار اســت. این 
موفقیت برای خیلی ها عجیــب و دور از ذهن 
بود. در مزرعه آقای برخوردار تحقیقاتی که در 
ال به الی کتاب ها و تئوری ها گیر کرده است را 
می توان با چشــم و در عمل مشاهده کرد. این 
سرمایه گذار درسی به دیگران داد که در کتاب ها 

یافت نمی شود.
برخــوردار در گفت وگو با همشــهری اظهار 
می کند: بیشــتر محصوالت ما به کشورهای 
دیگر صادر می شود. وی با بیان اینکه ما بهترین 
ارزآوری را در این منطقه به دســت می آوریم، 
می افزاید: از نظر ما کار »نشد« ندارد. به عنوان 

مثال پس از تحریم ها، امکان تهیه غذای ماهی 
سخت شد و تصمیم گرفتیم خودمان خوراک 
ماهی را تولید کنیم و خوشبختانه در این زمینه 

خودکفا هستیم.
مزرعــه جواداالئمــه )ع( در منطقه قنبرعلی 
قمرود که الگوی غلبه سرمایه گذار بر یأس است، 
انگیزه ای برای سایر سرمایه گذاران شده که این 

صنعت پرسود و ارزآور را توسعه دهند. 
مدیر شیات قم هم می گوید که این استان با 
داشــتن 6 مزرعه فعال در زمینه تولید خاویار 
و ماهیان خاویاری سرآمد است. به گفته سید 
محمدرضا طاهری، رتبه ششــم تولید خاویار 
پرورشــی و رتبه هفتم تولید گوشــت خاویار 
کشور متعلق به قم است. وی لب شور بودن آب 
و شرایط دمایی مناسب را از دالیل موفقیت در 
پرورش ماهیان خاویــاری ذکر و بیان می کند: 
2مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در حال اخذ 
پروانه بهره برداری است و سال گذشته 43 تن 
گوشــت و ۱3۰ کیلو خاوریار پرورشی در قم 

تولید شد.

افزایش تولید آبزیان
اســتان قم با وجود خشکســالی های مداوم 
توانسته است در صنایع کم آب بر مانند پرورش 
ماهی جایگاه خوبی پیدا کند. مدیر شیات قم از 
رشد ۸2 درصدی افزایش تولید آبزیان پرورشی 
در دوره ۸ ساله اخیر خبر می دهد و می گوید: 
سال گذشــته ۱۹۰۰ تن انواع آبزیان در 35۰ 

استخر تولید شد در حالی که میزان تولید آبزیان 
در سال ۱3۹۱، ۱۰43تن بود.

طاهری اشتغال مســتقیم در مراکز پرورش 
آبزیان را 35۰ نفر اعــام می کند و می افزاید: 
استان قم در زمینه پرورش ماهیان زینتی رتبه 
یازدهم کشور را به خود اختصاص داده است. در 
سال گذشته 5 میلیون و 76۰ هزار قطعه انواع 
ماهیان زینتی در 36 واحد فعال تکثیر شــده 
که نسبت به ۸ سال پیش رشد 72 درصدی را 

نشان می دهد.
وی پیــش بینی حجم تولید آبزیان در ســال 
جاری را 22۰۰تن اعام و بیان می کند: با توجه 
به محدودیت های منابع آبی، رویکرد ما افزایش 
میزان تولید در واحد سطح است و برای رسیدن 
به این چشــم انداز، تولیدکننــدگان ماهیان 
پرورشی را حمایت می کنیم که برای افزایش 
ضریب مکانیزاسیون استخرها اقدام کنند و در 

این زمینه قدم های خوبی برداشته شد.

موانع توسعه پرورش آبزیان
اســتخرهای زیادی بــرای ذخیــره آب در 
روســتاهای قم وجود دارد ولی صاحبان آنها 
انگیزه ای برای تولید آبزیان ندارند. مدیر شیات 
قم یکی از موانع توسعه آبزیان در این استخرها 
را جلوگیری اداره کل دامپزشــکی اســتان از 
صدور پروانه بهره بــرداری می داند و می گوید: 
قانون رعایت فاصله ۱۰۰متری دامداری ها با 

استخرهای پرورش ماهی باید بازنگری 

شود، زیرا انتقال بیماری بین دام و ماهی صورت 
نمی گیرد. اگــر این اقدام انجام شــود جهش 
خوبی در تولید آبزیان صورت می گیرد.طاهری، 
افزایش قیمــت خوراک ماهــی و بچه ماهی، 
باالرفتن هزینه های پــرورش ماهی از حمل و 
نقل تا کارگری را از مشــکات تولیدکنندگان 
آبزیان اعام می کنــد و می افزاید: از زمانی که 
ویروس کرونا شیوع پیدا کرده، این مشکات 

بیشتر شده است.

پیچ و خم های تسهیالت بانکی
تامین تســهیات بانکی برای ســاخت مراکز 
پــرورش ماهی هم بــرای فعــاالن این عرصه 
دردسرهایی ایجاد کرده اســت. استان قم در 
آینده نزدیک می تواند به عنوان یکی از قطب های 
تولید ماهی تیاپیا در سطح کشور فعالیت کند، 
امــا پرورش دهندگان آبزیــان همچنان پیچ و 

خم های تسهیات بانکی را می گذرانند. 
مدیر شــیات قم بــا بیان اینکــه اختصاص 
تسهیات بانکی در 2 سال اخیر با مسائلی مواجه 
بوده است، می گوید: یکی از ســرمایه گذاران 
درخواست راه اندازی مرکز تولید ماهی تیاپیا 
با ظرفیت هزار تن را دارد کــه هزینه پرورش 
و بســته بندی این محصول 5۰ میلیارد تومان 
برآورد می شــود. اگر تســهیات بانکی طرح 
به ســرانجام برســد گام مهمی برای افزایش 

 اســتان برداشتهتولید آبزیان در 
 می شود.

سرانه ناچیز مصرف ماهی
برنامه ریزی برای توسعه صنعت آبزی پروری 
یک روی سکه است. روی دیگر سکه، مصرف 
این محصول پرخاصیت است. بررسی ها نشان 
می دهد سرانه مصرف ماهی در قم حدود 5۰ 
درصد سرانه کشوری است. در سال گذشته 
سرانه مصرف آبزیان در کشور ۱3.3 کیلوگرم 
بود. این رقم در قم 7.۱ کیلوگرم است. البته 
با توجه به کویری بودن استان قم و دوربودن 
از ساحل، مصرف گوشت قرمز در این استان 
بیشتر از مصرف ماهی است اما ترغیب مردم به 
استفاده از محصول پرخاصیت ماهی نیازمند 

فرهنگ سازی بیشتر است. 
مدیر شیات قم می گوید: برای افزایش مصرف 
آبزیان فعالیت های ترویجی انجام شــده که 
برگزاری 4 جشنواره طبخ آبزیان، چاپ انواع 
بروشور برای بیان فواید مصرف ماهی، ساخت 
5 انیمیشن و برگزاری همایش ها و کارگاه های 

آموزشی از جمله این اقدامات است. 
طاهری با بیان اینکه مراکز عرضه زنده و طبخ 
ماهی می تواند پشــتوانه تولید و دسترســی 
شــهروندان به آبزیان را بیشــتر کند، اظهار 
می کند: در حال حاضر 3 مرکز الگوســازی 
شــده عرضه و طبخ آبزیان با مجوز سازمان 
شیات ایران و 35 مرکز عرضه ماهی زنده در 

قم فعال است.
استان قم با وجود خشکسالی متناوب و مسائل 
تأمین آب، اما در استفاده بهینه از آب های در 
دســترس برای خلق ثروت در بخش شیات 
نیازمند توجه و حمایت جدی اســت. به نظر 
می رسد با رفع موانع و ایجاد زنجیره فرآوری 
ماهی عــاوه بر توســعه کارآفرینی، مصرف 
ماهــی به ســرانه مصرف کشــوری نزدیک 

می شود.
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پارک بانوان کرمانشــاه باالخره پس از یک دهه 
وعده و وعید قرار است طی روزهای آینده افتتاح 
شود؛ بوستانی که کلنگ آن مهر  سال ۹۱ توسط 
سید دادوش هاشمی استاندار وقت بر زمین زده 
شد. این بوستان قرار بود در محل پارک شاهد و 
با ایجاد تغییراتی بعد از یکسال در سال ۱3۹2 به 
بهره برداری برسد، اما با وجود نصب تابلوی پارک 
بانوان در ورودی پارک شاهد با گذشت سال ها به 
نتیجه نرسید. شهرداران مختلف، اعضای شورای 
شــهر، مدیران کل بانوان اســتانداری و... تاش 
کردند پارک بانوان را به مرحله افتتاح برسانند، اما 
تاش شان بی نتیجه ماند. در آخرین بررسی ها و 

تاش ها، عبور قطار شهری از باالی سر آن، 
کمپ مسافران و وجود نمایشگاه از 

دالیلی بود که موجب شد محل 
جدیدی برای پــارک بانوان 
از سوی شهرداری در نظر 

گرفته شود. 

محل جدید پارک
محل جدید پــارک بانوان 

در شــمال شــهر کرمانشاه 
در اطراف بیمارســتان حضرت 

معصومه)س( مساحتی 7 هزار متری 
دارد. پیست دوچرخه سواری، زمین ورزشی، میز 
شطرنج، محل نگهداری کودکان و... از مهم ترین 
امکاناتی است که شــهرداری برای پارک بانوان 

کرمانشاه در نظر گرفته.  
آخرین بار مســئوالن وعده داده بودند که پارک 
بانوان کرمانشاه اواخر سال گذشته افتتاح می شود؛ 
وعده ای که این بار کرونا بهانه محقق نشــدن آن 
بود. وعده مشابه چنین بوســتانی در شهرستان 
اسام آبادغرب نیز سال ۱3۹6 داده شد که آن هم 
البته در حد وعده و کلنگ افتتاحی بر زمین ماند.

افتتاح ویدئوکنفرانسی
حاال شهردار کرمانشاه در گفت وگو با همشهری 
از افتتاح پارک بانوان و چند پروژه دیگر شــهری 
در هفته آینده خبر می دهــد و می گوید: پارک 
بانوان، پروژه تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی 

و خیابان غذا در سراب طی ویدئوکنفرانسی هفته 
آینده به بهره برداری می رسد.  

ســعید طلوعی با بیان اینکه پارک بانوان شــهر 
کرمانشــاه در مســاحت 7 هکتــار در مجاورت 
بیمارســتان حضرت معصومه )س( ساخته شده 
است، می افزاید: پهنه شمالی شهر کرمانشاه تنها 
مکانی بود که امکان ســاخت پارک بانوان در آن 

وجود داشت.
شهردار کرمانشاه با اشــاره به اینکه عموم بانوان 
می توانند از امکانات این بوســتان استفاده کنند، 
اظهار می کنــد: از کودکان گرفته تا ســالمندان 
می توانند از امکانات فراهم شــده این بوســتان 
بهره منــد شــود. زمین والیبــال، بســکتبال، 
پینگ پنگ، میز مخصوص شطرنج، مسیر مختص 
پیاده روی، مسیر اسکیت و دیگر ورزش ها در این 
بوستان برای اســتفاده بانوان تعبیه شده 

است. 
همچنیــن در ایــن بوســتان 
امکانــات رفاهــی چــون 
آالچیق، نیمکت، سرویس 
نگهبانــی  بهداشــتی، 
و حراســت، رختکــن، 
کافی شاپ و ســاختمان 

آموزشی فراهم است.

نیاز کرمانشاه به 7پارک بانوان 
دیگر 

طلوعی با بیان اینکــه ایجاد فضایــی آرام برای 
گذراندن اوقات فراغت بانوان از اهداف ســاخت 
این بوستان است، ادامه می دهد: حداقل نیاز است 
7پارک برای بانوان کرمانشــاه ایجاد شود. زنان 
کرمانشــاهی می توانند از ظرفیت های این پارک 
همانند خانه خود اســتفاده کنند. این بوســتان 
و امکانات آن بر اســاس چارچوب هــای دینی و 
مذهبی مردم ایجاد شده است و یکی از کاملترین 

پارک های بانوان کشور محسوب می شود. 
به گفتــه وی، در این پروژه تمام ســرگرمی های 
فرهنگی و ورزشــی، متناســب با خواست و نیاز 
بانوان و حتی کودکان در نظر گرفته شده تا بانوان 
کرمانشاهی بتوانند با خیال راحت در این پارک به 

ورزش و تفریح بپردازند.
شهردار کرمانشاه در پایان، از ایجاد پارک مشاهیر 

و هنرمندان کرمانشاهی نیز خبر می دهد.

توسعه صنعتی یکی از بخش های مهم اقتصادی در 
هر استانی است، اما تا چرخ رونق اقتصادی و صنعت 
نچرخد، چرخ اشتغال و رشد صادرات نیز به حرکت 
در نمی آید. قزوین یکی از استان های صنعتی کشور 
و عاوه بر یک شــهر صنعتی دارای ۱3 شهرک و 6 
ناحیه صنعتی است. همین موضوع نشان می دهد 
این استان چه نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی 

کشور بازی می کند. 
وجــود 3437 واحد تولیــدی و صنعتی در قزوین 
گویای اهمیت و جایگاه صنعتی این اســتان است. 
با این حال حدود یک سوم واحدهای صنعتی درون 
شهرک ها و نواحی صنعتی قزوین مستقر هستند، 

اما 2۰33 واحد تولیدی خارج از این شهرک ها 
قرار دارند و به همیــن دلیل از برخی 

خدمات زیرساختی شهرک های 
صنعتی استان مانند انشعابات 
آب، بــرق، گاز و خدمــات 
ایمنی محروم هســتند. از 
این رو سال گذشته بر اساس 
گفته های مدیرعامل شرکت 

شهرک های صنعتی قزوین بنا 
شد تا 4 شهرک شامل کاسپین 

یک و 2، لیا و حیدریه با هدف ایجاد 
اراضــی دارای زیرســاخت برای جذب 

سرمایه گذار توسعه یابند.
به گفته حمیدرضا خان پور، یک هزار هکتار زمین 
دارای زیرساخت و آماده استقرار صنایع به مساحت 
این شــهرک ها افزوده خواهد شــد، زیــرا یکی از 
دغدغه های ســرمایه گذاران وجود زیرساخت های 
مورد نیاز است تا صنعتگران و تولیدکنندگان بدون 

دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند.

سرمایه گذاری خارجی 
با این حال مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
قزوین می گوید: در حال حاضر از ۹46 واحد تولیدی 
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین 
73۹ مورد فعال و 2۰7 واحد راکد هستند که باید با 
آسیب شناسی و حل مشکات ظرفیت شان را برای 
تولید به حداکثر رســاند و آنهــا را به چرخه عادی 
فعالیت بازگرداند. از این رو احیای واحدهای راکد 

تولیدی به همراه جذب سرمایه گذاران جدید اولویت 
کاری این شرکت است.

بر اســاس آمارها، بیش از 2۰ سرمایه گذار خارجی 
در شهرک ها و نواحی صنعتی قزوین سرمایه گذاری 
کرده اند. همچنیــن واحدهای فعــال و بهره بردار 
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین 
موجب اشتغال زایی مســتقیم بیش از 3۰ هزار نفر 

شده اند.

 ورشکستگی صنایع کوچک
رئیس اتاق تعاون و صنایع و معادن قزوین به همشهری 
می گوید: ستاد تسهیل و رونق تولید و مجموعه ستاد 
اقتصاد مقاومتی همه تاش خود را می کنند تا موانع 
واحدهای صنعتی حل شــود و امیدواریم با تشکیل 

دولت جدید این روند تسریع شود. 
علی بخشنده ادامه می دهد: یک واحد صنعتی 
بــا واردات بی رویــه کاال و بی ثباتی 
اقتصــاد و تســهیات بانکی با 
۱۸ درصــد ســود، نمی تواند 
تولید اقتصادی داشته باشد. 
بســیاری از فعاالن صنعتی 
به همین دالیل ورشکســت 
شدند. از طرف دیگر قاچاق 
کاالهای مشابه بدون پرداخت 
حقــوق و عــوارض گمرکــی 
تولیدکنندگان ما را با مشکل مواجه 

می کند.
وی مهم ترین مشــکل بخش تولید را تامین مالی و 
ســرمایه  در گردش اعام می کند و می افزاید: یکی 
دیگر از بزرگترین مشکات ما قوانین دست و پاگیر 
است. امروزه بسیاری از سازما  ن های نظارتی قوانین 
خود را با روش های قبلی دنبــال می کنند، اما باید 
درک کنند که شرایط کشور تحت تاثیر تحریم است 
و حمایت از تولید یکی از اصول ماســت و قوانین را 
باید ساده تر کرد. سازمان های کار، تامین اجتماعی، 
استاندارد و... با مانع تراشی واحدهای ما را به رکود 
می رسانند و خود بانک ها یکی از مشکات بزرگ ما 
هستند و با موانع بزرگ باعث خستگی تولیدکننده 

می شوند.
رئیس اتاق بازرگانــی و صنایع معادن قزوین تاکید 
می کند که بهتر اســت فضای کار و رقابت عادالنه 
را فراهم کنیم تا واحدهای راکد نیز به چرخه کار و 

فعالیت بازگردند.

۲۰۷ واحد راکد صنعتی در قزوینپارک بانوان کرمانشاه به ایستگاه افتتاح رسید
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