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یادداشت
حجت االسالم حسين ابراهيمي؛ عضو جامعه روحانيت مبارز

عيد غدیر به  واســطه اهميتش به نام عيد اكبر نامگذاري 
شده اســت، یعني از عيد فطر و قربان باالتر است و هيچ 
عيدي مهم تر از غدیر نيست. اهميت آن نيز به خاطر جایگاه 
والیت اهل بيت است و اگر نبود، اســاس شریعت به هم 
مي ریخت. آنچه اسالم را هم افزا مي كند و همه مسلمانان را در كنار یکدیگر نگه مي دارد 

والیت است. براساس مباني اسالمي ما هيچ مسئله اي مهم تر از غدیر نداریم.
اگر غدیر نبود اسالم آسيب مي دید.با وجودي كه حکومت اسالم بعد از پيامبر)ص( 
تنها غریب به 5ســال در اختيار ولي یعني حضرت علي)ع( بود، اما ائمه سالم اهلل 
عليهم اجمعين روش، سنت و ســيره پيامبر را با روش هاي مختلف حفظ كردند. 
در روایت داریم »لوال الحجه لساخت االرض باهلها«؛ اگر حجت خدا نبود، مسلما 

زمين، ساكنانش را فرو مي برد. همه مذاهب اســالمي به اصل غدیر اعتقاد دارند 
ولي در گرایش ها متفاوت هستند. آیات زیادي بر پيامبر گرامي اسالم)ص( در این 
ارتباط نازل شد تا آنجا كه مي فرماید »یا ایها الرســول بلغ ما انزل اليك«؛ و همه 
مفسران این آیه را در رابطه با ابالغ والیت اميرالمومنين)ع( مي دانند و در ذیل این 
آیه چنين مي آید كه اگر این ابالغ را به امت ندادي گویي رسالت تو باطل بوده است 

و نتيجه اي از آن نداري: »وان لم تفعل فما بلغت رسالته«.
پيامبر اكرم)ص( وقتي در سال دهم هجري در صحراي گرم 
عربستان به غدیر رسيدند، 3روز در آنجا توقف كردند تا ابالغ 

غدیر انجام شد. مسئله از اهميت فوق العاده اي برخوردار بود و اگر چنين نبود این 
ميزان مقدمه چيني برایش نمي شد.

عيد غدير، روشنايي راه پيامبر
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ادامه 
در صفحه 2

 سفیران ری درالمپیک 2020

 هنجارشکنان در چنگ مردان قانون 

در مسابقات جهانی توکیو3ورزشکار و یک مربی از منطقه ما حضور دارند

نخستین طرح رعد با مشارکت  کالنتری های شهرستان ری اجرا شد

ضمیمه امروز همشهری
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5ميليون دوز واكسن بركت تاكنون توليد شده است
اولين و بزرگ ترین صندوق قرض الحسنه اشــتغال كشور با هدف حمایت و ایجاد شغل 
براي جوانان توسط ستاد اجرایي فرمان امام افتتاح شد. محمد مخبر رئيس ستاد اجرایي 
فرمان امام با اشاره به تالش 2ســاله براي راه اندازي این صندوق گفت: هدف ما از ایجاد 
این صندوق، تسهيل مسير اجراي طرح هاي اشــتغال زایي توسط خود مردم است. ما از 
2 سال پيش براي دریافت مجوزهاي قانوني از بانك مركزي اقدام كردیم و نهایتا پس از 
صدور مجوز از بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار این صندوق فعاليت خود را آغاز مي كند. 
مخبر ادامه داد: در گام نخست، از طریق امضاي تفاهمنامه بين این صندوق و بنياد بركت، 
پرداخت تسهيالت براي اجراي 15هزار طرح اشتغال زایي در مناطق محروم و روستایي 
و ایجاد 45هزار شغل با سرمایه 250ميليارد تومان آغاز مي شود. مصطفي سيدهاشمي 
معاون هماهنگي ستاد اجرایي فرمان امام نيز درحاشيه این مراسم درباره آخرین آمار توليد 
واكسن بركت، گفت: تا امروز نزدیك به 5ميليون دوز واكسن كوو ایران بركت در كارخانه 
شفا فارمد توليد شده كه تمام این واكسن ها باید در یك دوره 16تا 20روزه تست كنترل 
كيفيت مورد بررسي و تأیيد نهایي قرار بگيرند. از این تعداد تا امروز یك ميليون و300 هزار 
دوز تحویل وزارت بهداشت شده و سایر واكسن هاي توليدشده هم پس از طي مراحل تست 

كنترل كيفيت به طور مرتب و هفتگي تحویل این وزارتخانه خواهد شد.

عيد سعيد غديرخم را تبريک می گوييم

 تجربه چند زن كه از موتورسيکلت زنان موتورسوار پشت خط قانون
به عنوان وسيله نقليه در شهر استفاده می كنند

صفحه ویژه سالمت روان، روزهای چهارشنبه منتشر می شود

5 جایگزین داخلی 
برای  اینستاگرام 

داریم  

گفت و گو با یکی   از  كارشناسان 
طرح موسوم به صيانت از حقوق 

كاربران فضای مجازی

قاعده شكنی در بازارهای 
طال، ارز و سهام

دیروز بعد از مدت ها در شرایطی كه 
قيمت طال و ارز صعودي بود شاخص 

بورس با نزول مواجه شد

طرح »صيانــت از حقوق كاربران 
و خدمات پایــه كاربردي فضاي 
مجازي« پــس از آخرین اصالح، 
چندین بار در نوبت دستور صحن 
مجلس قرار گرفته تا براي بررسي 
آن در قالب اصــل 85راي گيري 
شــود. به عبارت دیگــر، حاميان 
این طرح با روش هــاي مختلف 
تالش مي كنند كــه آن را خارج 
از صحن علني و به دور از چشــم 
نمایندگان و حــدود ۹4 ميليون 
كاربر اینترنــت و فضاي مجازي 
تصویب و براي اجراي آزمایشــي 

ابالغ كنند.  صفحه11 را بخوانيد.

بعد از مدت ها، دیروز سه شــنبه، 
قاعده همسویي بازارهاي سهام، 
ارز و طال شکســته شد. شاخص 
كل بورس تهران دیــروز با نزول 
مواجه شد، اما برخالف نماگرهاي 
بازار سهام، قيمت ها در بازارهاي 
طال و ارز رشــد داشــت. دیروز 
قيمت هر دالر آمریکا به 25هزارو 
250تومان رســيد و به دنبال آن 
قيمت طال هم رشــد كرد و نرخ 
ســکه به مرز 11ميليــون تومان 
رســيد. به گزارش همشهري، در 
شرایطي كه خبر تعيين كننده اي 
از مذاكرات هســته اي در وین به 
گوش نمي رسد بازار ها دچار نوعي 
سردرگمي شده اند. آینده مذاكرات 
هســته اي در وین مي تواند نقش 
تعيين كننــده اي در اقتصاد ایران 

ایفا كند.   صفحه  4 را بخوانيد.

اورامان جهاني شد
 بيست و ششمين اثر ایران دیروز درفهرست 

ميراث جهاني یونسکو  به ثبت رسيد

صفحه 12

صفحه 10

صفحه 7

 امنيت عابران پياده
با افتتاح يک زيرگذر

 زیرگذر گلوبندک 
 در خيابان 15خرداد دیروز
  با حضور شهردار تهران

 افتتاح شد
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در روزي كه البته چندان خبري از ادامه تنش ها در خوزستان  نيست و نمايندگان نيز جز 
نطق و اعتراض از پشت تريبون مجلس كار ديگري انجام ندادند، جلسه مجمع نمايندگان 
استان خوزستان با رئيس مجلس برگزار شد. درحالي  كه پيش از اين محمدباقر قاليباف 
هيچ يك از جلسات علني مجلس را به رسيدگي به وضعيت خوزستان اختصاص نداد 
و درخواست هاي نمايندگان در اين زمينه بي  پاسخ باقي ماند. قاليباف اما با فاصله اي 
سيزده روزه از آغاز ناآرامي ها در جلسه با نمايندگان خوزستان گفته كه »مهم نيست 
من چه مسئوليتي دارم، بنده حاضرم براي حل مشكالت مردم كفش هر كسي را واكس 
بزنم تا مسئله اي از مسائل مردم حل شود.« اين در حالي است كه محمدرضا صباغيان 
در جلسه علني دوشنبه اذعان كرد كه نمايندگان در اين زمينه تفاوت زيادي با مردم 
عادي ندارند و برخي ديگر از مجلســي ها هم اذعان كردند كه دغدغه هاي روزهاي 
گذشته مجلس از اولويت هاي كشور دور بوده اســت. از طرفي سكوت رئيس مجلس 
درباره وضعيت خوزستان در حالي است كه او در روزهاي ابتدايي رياستش به استان هاي 
مختلفي سركشي كرد. او برخالف ديگر مسئوالن در اين سفرها در قامتي متفاوت با 
پوششي غيررسمي ظاهر مي شد و در فيلم هاي منتشر شده پاي مطالبه و درددل هاي 
مردم مي نشست؛ سبك و سياقي كه نزديكانش در شبكه هاي اجتماعي از آن به عنوان 
روند اقدام يك مدير جهادي نام مي بردند. نكته اينجاست كه در سفر شهريور 99 قاليباف 

به خوزستان نيز مطالبه آب و مشكالت مرتبط با بي آبي از مهم ترين محورهاي اين سفر 
بود. رئيس مجلس در اين سفر وعده داده بود كه رسيدگي به مسائل استان خوزستان در 
اولويت مسائل كشور قرار مي گيرد. حال سؤال اينجاست كه دستاورد رئيس مجلس پس 

از گذشت نزديك به يك سال از سفر خوزستان چه بوده است؟ 

تكرار وعده ها و جلسه ها
رئيس مجلس همان وعده هاي سال قبل را در جلسه با نمايندگان استان خوزستان 
تكرار كرده است و البته بخشي از مشكالت را به صورت تلويحي به دوش دولت انداخته 
است. او گفته: »مشكل اصلي و درد اساسي امروز ما در كشور سركش بودن نظام اداري 
و اجرايي كشور است و ظاهرا كسي مسئول مسائل و مشكالت به وجود آمده نيست.« 
رئيس مجلس ادامه داد: » از شهريور سال گذشــته مي دانستيم كه ۷۴۰ روستاي 
خوزستان دچار تنش و بحران آب هســتند، اما با برنامه ريزي و تصميمات درست 
مي توانستيم تا تابستان امسال با كمترين هزينه، بسياري از اين مشكالت را برطرف 
كنيم، ولي امروز با هزينه اي دوچندان بايد اين بحران را حل كنيم.« قاليباف بدون 
اينكه به نقش و اقدامات مجلس در اين زمينه اشاره كند همه مشكالت را به بوروكراسي 
و ناكارآمدي اجرايي حواله داده و گفته كه »حداقل در بحث تخصيص اين هزار ميليارد 
تومان كه سازمان برنامه بايد به اين مناطق اختصاص مي داد، سازمان برنامه و وزارت 
نفت كوتاهي كردند؛ درحالي كه اين مسئله با پيگيري به راحتي قابل حل و فصل بود.« 

ادامه از 
صفحه اول

   مجلس و مسئله خوزستان

روي خط خبر

رهبري

   كارت زرد مجلس به وزير كشور 
نمايندگان مجلس ديروز از توضيحات وزير كشور قانع نشده و به او كارت 
زرد دادند. در نشست علني ديروز مجلس مجتبي يوسفي، نماينده  اهواز 
سؤالي از وزير كشور درباره علت عدم نظارت بر عملكرد شهرداري ها و 
عدم اجراي مفاد قانون شرايط انتخاب شهرداران پرسيد. به گزارش خانه 
ملت، بعد از توضيحات وزير كشــور، يوسفي گفت كه قانع نشدن بنده 
چيزي از ارزش رحماني فضلي كم نمي كند. مي خواهيم فتح بابي شود كه 
بعد از اتمام كار هر مديري، به اشكاالت دوران مسئوليتش رسيدگي شود.

   اين روزها همه بايد در كنار هم بايستند
حسين مرعشي، سخنگوي حزب كارگزاران با تأكيد بر همراهي دولت 
جديد گفت: اين روزها همه بايد در كنار هم بايستند تا دولت آينده در 
مسيري درست حركت كند. بايد انتظارات را كاهش داد، نه طرفداران 
دولت و نه منتقدان دولت هيچ كدام نبايد در جهتي حركت كنند كه 
انتظارات به صــورت غيرمنطقي و خارج از تــوان دولت افزايش پيدا 
كند. بايد براساس ظرفيت هاي واقعي موجود و شرايط كشور از دولت 
سيزدهم مطالبه و انتظار داشت. اميدواريم كه دولت آقاي رئيسي راه 
درستي را در پيش گرفته و بتواند مديران اليق را به كار بگيرد و مهم تر از 
آن، در بهبود سياست هاي فعلي تالش كند. به گزارش خبر آنالين، وي 
درباره  آنچه دولت رئيسي بايد در اولويت قرار دهد، گفت: مي توان به 
آينده ايران اميدوار بود. نخستين گام احياي برجام است كه امروز حل 
اين مسئله براي كشور بسيار مهم است، دومين گام اتخاذ سياست هاي 
مناسب اقتصادي است كه اين سياســت ها در نهايت منجر به رشد 

اقتصادي ۵درصدي و تورم كاهنده شود.

   منتخبان شورا، خود شهردار آينده را انتخاب كنند
مجتبي شاكري، فعال سياســي اصولگرا، در مورد دخالت و حمايت 
برخي چهره ها از گزينه هاي پيشنهادي شهرداري آينده تهران گفت: 
روال منطقي براي انتخاب مسئوليت بزرگي مانند مديريت كالنشهر 
تهران اين است كه براساس شاخص ها شهردار انتخاب شود. كارنامه و 
رزومه گزينه هاي پيشنهادي را دقيق بررسي كنيم؛ يعني مصداق ها بر 
پايه شاخص ها ارزيابي شود نه پيشنهاد افرادي خارج از بدنه شهرداري. 

فقط از اين طريق يك ارزيابي منطقي و كارشناسي صورت مي گيرد.
 دبيركل جمعيت جانبازان انقالب اسالمي در گفت وگو با اعتمادآنالين 
 با اشاره به برخي دخالت ها در انتخاب شــهردار آينده تهران، گفت: 
پيشــنهاد من به دوســتاني كه براي مديريت آينده شهر تهران نظر 
مي دهند از جمله آقاي قاليباف اين است كه اجازه بدهند شوراي شهر 
خودش به اين تصميم برسد؛ يعني برنامه ها را از مصداق ها دريافت كند 
و براساس بررسي دقيق برنامه ها و راهكارهاي نامزدها انتخاب صورت 
گيرد. اعالم نظر و پيشنهاد افراد پيش از بررسي دقيق برنامه نامزدها 
از ســوي منتخبان شوراي ششم شهر، هم اســتقالل شوراي شهر را 
خدشــه دار مي كند و هم اينكه انتظارات در يك شكل منطقي مورد 

ارزيابي قرار نمي گيرد.

مراسم تحليف سيد ابراهيم 
رئيسي به عنوان سيزدهمين منتخب

رئيس جمهور منتخب آخر 
هفته آينده  برگزار مي شود و او پس از آن 

رسما در پاستور مستقر خواهد شد.
 براســاس روال مرســوم در ادوار گذشته 
مراسم تنفيذ حكم رياســت جمهوري او 
توســط مقام معظم رهبري 12مرداد ماه 

برگزار خواهد شد.
هنوز فهرستي از مهمانان اين مراسم اعالم 
نشده و تنها دعوت شفاهي از نخست وزير 
هند در سفر وزير امور خارجه اين كشور به 
ايران رديف اول اين فهرســت را مشخص 

كرده است.
 البتــه اگر فهرســت مدعويــن خارجي 
ديگر هم مشــخص باشــد، معلوم نيست 
پروتكل هاي بيماري كرونا و شرايط قرمز 
آن در ايران اجازه برگزاري اين مراسم در 
سطح گســترده را بدهد يا خير. يا اينكه 
مهمانان خارجي دعوت ايران براي حضور 
در جمع چند صد نفره حاضران مجلس را 
مي پذيرند؟ آيا ســتاد ملي مقابله با كرونا 
مجوز برگزاري مراســم تحليف با حداكثر 

ظرفيت نفرات ممكن را مي دهد؟
مراســم تحليف روســاي جمهور اگرچه 
براساس قانون اساسي تنها در حضور رئيس 
قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان كافي 

است، اما در همه ادوار با تعداد قابل توجهي 
از مهمانان داخلي و خارجي  شأن و جايگاه 
دومين مقام رســمي كشــور را به تصوير 

كشيده اند.
جمعيت حاضر در مراسم دور قبل تحليف 
رياســت جمهوري كه مردادمــاه1۳96 

برگزار شد، به هزار و 200نفر رسيد.
روســاي جمهور منتخب براساس ميزان 
ارتباطات خود با چهره ها و شخصيت هاي 
داخلي و خارجي و دعوت از آنها به مراسم 
اداي سوگند رياست جمهوري خود وزن و 

اعتبار بيشتري مي بخشند. 
برگزاري تحليف در ســالروز صدور فرمان 
مشــروطيت به همراه حضور چهره هاي 
شاخص ملي از جناح هاي مختلف سياسي 
از سنت هاي سياسي نظام بوده و در ادوار 
اخير حضور شخصيت هاي خارجي وجهه 
بين المللي روســاي جمهــور را نيز مورد 
تأكيد قرار داده است. تراز مهمانان حاضر 
در مراسم تحليف از يك سو دورنماي قدرت 
تعامل و كار مشــترك با همــه نيروهاي 
اجتماعي و سياسي را به نمايش مي گذارد 
و از ســوي ديگر پيش درآمدي بر پذيرش 
سطح مناســبات خارجي او با قدرت هاي 

صاحب تأثير در بين الملل بوده است.
پروتكل  هاي مراسم هاي تحليف در ادوار 
اخير رياســت جمهوري با چنين نگرشي 

نســبت به ابعاد نماديــن آن تكامل پيدا 
كرده انــد و انتظارات نســبت به برگزاري 

باشكوه ترآن را افزايش داده  است.
قهر و نزاع هاي ناشــي از حوادث سياسي 
انتخابات رياست جمهوري سال1۳88 با 
ناقص ماندن چنين فرايندي شروع تلخ و 
شكاف انگيزي براي دوره رياست جمهوري 

دهم داشت.
 تحليف دور دوم رياست جمهوري محمود 
احمدي نژاد بدون شك كم رغبت ترين دوره 
سياسي اداي سوگند رياست جمهوري را 
رقم زد و براي نخســتين بار قاعده رقابت 
توأم با اتحاد ملي را با شكست مواجه كرد.

او يــك دور قبل تــر با پذيــرش عمومي 
ايجاد شــده مبني بر يك رقابت كامل در 
انتخابات رياســت جمهوري سال1۳84 
توانســته بود خير مقدم جريان رقيبش را 
نيز در فرايندهاي حرفه اي و به رســميت 
 شناخته شــده انتقــال قدرت به دســت

 بياورد. 
دلخوري هــاي 4ســال بعد بســياري از 
چهره هاي ملي را از حضور دوباره در مراسم 
تحليف احمدي نژاد در ســال1۳88 منع 
كرد؛ روســاي جمهور پيش از او ديگر به 
استقبالش نرفتند، بسياري از صندلي هاي 
صحن ســبز بهارســتان خالي ماندند و 
چهره هاي زيادي از جريان همســو هم با 
مراسم تحليف رياست جمهوري دهم قهر 

سياسي كردند.
يك دوره بعد حسن روحاني نامزد انتخابات  
رياســت جمهوري يازدهم تالش زيادي 
كرد تا وجهه بين المللي رياست جمهوري 
را همزمان بــا احياي اعتبــار داخلي آن 
ترميم كند. او اين بــار نه تنها به وفاق ملي 
و حداكثري جامعه و گروه هاي سياســي 
در دوره پســاانتخاباتي انديشيده بود، در 
عمل احترام رهبران فكري و سياسي آنها 
را نيز براي ورود خود به پاســتور به دست 

آورده بود.
 روحاني در كارويژه جديد خود در مقايسه 

با همه ادوار انتخاباتي مي خواست انتخاب 
مقبول نظر خود در خارج از كشور را نيز از 
همان مراسم تحليف به رخ بكشد. حضور 
برخي مقامات خارجي در مراسم تحليف 
سال1۳92 نخستين نتيجه اتخاذ چنين 
رويكردي در دوره اجرايي تدبيرواميد بود. 
سوابق ديپلماتيك و مذاكراتي روحاني به 
همراه مشي حرفه اي، اخالقي و تشكيالتي 
او در تعامل بــا همه نيروهاي سياســي 
داخل كشــور بار ديگر انسجام داخلي را با 
وجود رقابت هاي سياســي تقويت كرده 
بود. روحاني خوش اســتقبال بــود و در 
سال1۳92 بيشــترين اميدها را نسبت به 
احياي آســيب هاي وارد بر جامعه ايراني 

ايجاد كرده بود.
امير قطر و روســاي جمهور بســياري از 
كشــورهاي همســايه ازجمله پاكستان، 
ارمنســتان، افغانســتان و تركمنســتان 
و برخــي كشــورهاي ديگــر ازجملــه 
تاجيكســتان، لبنان و قزاقستان مقامات 
تراز اول تحليف روحاني در ســال1۳92 
بودند. خاوير سوالنا، مسئول سابق سياست 
خارجي اتحاديه اروپــا و ماهاتير محمد، 
نخست وزير سابق مالزي نيز مهمانان ويژه 
اين مراسم محســوب مي شدند. جمعيت 

ده ها نفره ديگر مقامات حاضر در مراســم 
تحليف نيز از وزراي امور خارجه، روساي 
مجالــس و معاونــان روســاي جمهور و 

نخست وزيرها راهي تهران شده بودند.
انتخابات رياست جمهوري دوازدهم براي 
دومين بار پاي نماينده عالي رتبه اتحاديه 
اروپا به مراســم تحليف رياست جمهوري 
را نيز باز كرد. فدريكا موگريني، مســئول 
وقت سياســت خارجــي اتحاديــه اروپا 
شــاخص ترين چهره خارجــي حاضر در 
تحليف سال1۳96 بود. همانند دور نخست 
رياســت جمهوري روحاني برخي مقامات 
در تراز روساي جمهور، وزير امور خارجه، 
معاون رئيس جمهور، نخست وزير يا معاون 
نخست وزير به مراســم تحليف1۳96 نيز 

آمده بودند.
تا قبــل از اين مشــاركت نمايندگي هاي 
تحليــف  مراســم هاي  در  خارجــي 
رياســت جمهوري محــدود بــه حضور 
سفراي آنها در مجلس بود. دعوت دولت ها 
از مقامــات خارجــي براي شــركت در 
مراســم هاي تحليف به صورت عام صورت 
مي گيرد. ســال1۳88 از ميان ســفراي 
دعوت شده ســايمون گس، ســفير وقت 
انگليس جزو معــدود چهره هاي خارجي 

حاضر در مراسم تحليف احمدي نژاد بود. 
كارل بيلت، رئيــس دوره اي اتحاديه اروپا 
شــاخص ترين مهمان خارجي حاضر در 

آن مراسم بود.
 در عين حال بســياري از سفراي خارجي 
حاضر به قبول دعوت نشــدند. در مراسم 
تحليف محمود احمدي نژاد در سال 1۳84 
مقامات خارجي حضور نداشتند و بيشتر 
سفارتخانه ها در سطح سفير در اين مراسم 

حاضر شدند.
حضور سفراي خارجي در مراسم تحليف 
رؤساي جمهوري قبلي جدي ترين شكل 
قبول دعوت حضور آنان در اين مراسم ها 
بود. ســفرا و نمايندگي هــاي خارجي در 
مراسم تحليف سيدمحمد خاتمي حضور 
بيشــتري پيدا كردند امــا همچنان وجه 
غالب مراسم هاي تحليف رياست جمهوري، 
حضور چهره  ها و مقامات ارشــد كشــور 
در معيت رئيس جمهــور منتخب بود. تا 
قبل از محمود  احمدي نژاد مراســم هاي 
تحليف در ساختمان قديم مجلس برگزار 
مي شد كه ظرفيت به مراتب كمتري براي 
پذيرش مهمانان خارجي نيز داشــت و در 
عمل ظرفيت حضور هيأت هاي خارجي را 

منتفي مي كرد.

سايه كرونا بر مراسم تحليف رئيس جمهور
كمتر از 10 روز ديگر مراسم تحليف سيد ابراهيم رئيسي در بهارستان برگزار مي شود 

اگر چنانچه بعــد از پيامبر اســالم اين ابالغ رســالت صورت 
نمي گرفت، راه پيامبر گم مي شد و سيره پيامبر بريده مي شد. 
آنچه روش نبي مكرم و آيين مقدس اسالم را ادامه داده است واليت است. بر همين 
اساس نيز درباره امام حسين)ع( كه در آستانه عزاي شهادت ايشان قرار داريم گفته 
مي شود »االسالم محمدي الحدوث و حسيني البقا«؛پيدايش اسالم به وسيله نبي 
مكرم اسالم اســت ولي ادامه و بقايش با ولي خدا امام حسين)ع( است. ايشان جان 
خودشان را دادند و زن و بچه  هايش اسير در راه اسالم شدند.حضرت فاطمه زهرا)س( 
وقتي كه اميرالمومنين)ع( مورد اهانت قرار گرفتند، جان خود و فرزندش را فدا مي كند، 
اما از واليت دفاع مي كند؛ يعني واليت اساس اسالم است و اگر از بين برود اسالم قطعا 

از بين مي رود.
اقدام پيامبر در غدير براي حفظ وحدت مسلمانان هم بود. تمامي امور پيامبر براساس 
وحدت است، حتي اعمال حج براي با هم بودن مسلمانان است و آنچه مسلمانان را با 
هم منسجم مي كند مسئله واليت است. قرآن مي فرمايد »واعتصموا بحبل اهلل جميعا« 
و همه مفسران اين حبل اهلل را قرآن و بيشتر واليت گرفته اند، يعني همه مسلمانان بايد 
به نعمت واليت اهل بيت چنگ بزنند.عظمت كعبه مكرمه نيز به اعتقاد بر مسئله حفظ 

وحدت مسلمانان حول واليت است.

عيد غدير، روشنايي راه پيامبر

سخنگوي دولت با تأكيد بر اينكه رويكرد 
اصولي و مبنايي جمهوري اسالمي ايران در دولت

بحث مذاكرات برجامي و مستظهر به اسناد 
باالدستي نظام بوده و با تغيير دولت ها تغيير نخواهد كرد، 
گفت: دولت دوازدهم تمام مســئوليت خود را براي لغو 
تحريم ها در مذاكرات به ســرانجام رســانده است و اگر 
محدوديت هاي غيرضروري اعمال شده در قانون مذكور 

نبود، امروز شاهد نتيجه متفاوتي مي بوديم.
علي ربيعي ديروز در نشســت هفتگي اش با خبرنگاران 
كه به صورت مكتوب برگزار شــد، در پاسخ به اينكه طي 
روزهاي اخيــر گزارش هايي مبني بر فروپاشــي برجام 
براســاس تصميم رئيس جمهور آمريكا بــراي اعمال 
تحريم هاي بيشــتر عليه ايران و جلوگيري از صادرات 
نفت ايران به چين منتشــر مي شــود، دولت هم رسما 
مذاكرات وين را به دولت آقاي رئيســي واگذار كرد، آيا 
آمريكا دستور كار مذاكرات جامع تر از برجام را در ارتباط 
با دولت ايران پيش كشيده است و راهبرد احياي برجام 
با تغيير دولت دوازدهم تغيير خواهد كرد، گفت: ما هم 
اين گمانه زني هاي رسانه اي را شنيده ايم، ولي تا پيش از 
ارتكاب احتمالي چنين اشتباه بزرگي قصد نداريم به طور 
جدي درباره آن موضع بگيريم. به گزارش ايرنا، وي ادامه 
داد: اما به طور كلي، طي سال هاي گذشته بايد به روشني 
ثابت شده باشــد كه هر ســطحي از تحريم عليه ايران 
محكوم به شكست است و هيچ تحريم تازه اي نمي تواند 
به نتيجه اي فراتر از تكرار شكســت هاي پيشين دست 
پيدا كند؛ بنابراين ما اميدواريم كه دولت آمريكا به خوبي 
درس هاي دولت گذشته را آموخته باشد و به دام تحليل ها 

و برداشت هاي نادرست و مخرب نيفتد.
ربيعي خاطرنشــان كرد: ما همچنان به بازگشت همه 
طرف ها به تعهداتشان در برجام مطابق با نص توافق بدون 
كم و كاست پايبنديم و بنا نداريم كه هيچ مسئله ديگري 
را به مذاكره بگذاريم. تا وقتي آمريكا و ديگر اعضاي 4+1 
به تمامي تعهدات خود در برجام عمل نكرده اند، صحبت و 
حتي فكر كردن درباره مذاكراتي فراتر از آن بي معناست.

به گزارش ايرنا، سخنگوي دولت تأكيد كرد: بزرگ ترين 

قدرت اقتصادي و نظامي جهان بــا همه توان و ظرفيت 
خود، به اقتصاد در حال رشد ايران، حمله كرد. قرار بود 
در يك جنگ اقتصادي، ايران را مغلوب و دچار فروپاشي 
كنند. البته صدمه و آسيب زيادي در اين جنگ به مردم 
وارد شــد و دولت در كنار مردم با تصميمات اقتضايي 
در اين نبرد، دشــمن را ناكام گذاشت، اما آثار آن پس از 

شكست آمريكا كماكان در زندگي مردم ادامه دارد.
وي ادامه داد: همچنين در هفته هاي اخير، موضوع تغيير 
دولت و انتقال قــدرت را نيز در پيــش  داريم. مجموعه 
اين موارد ايجــاب مي كند تا ما بيش از هــر دوره  اي، با 
هوشــمندي همگاني و همدلي ملــي بتوانيم اين دوره 
را پشت ســر بگذاريم. ما در مقابله با جنگ اقتصادي به 
نقطه اي رسيده ايم كه احساس مقاومت و پايداري ايران، 
بايد كماكان از سوي تحريم كنندگان درك شود؛ براي 
همين نبايد بهانه اي براي استمرار تحريم به تحريم گرها 

داد.
 ربيعي تأكيد كرد كه دولت همه توان خود را تا آخرين 
ساعات كاري به كار خواهد گرفت تا دولت آينده بتواند با 
آرامش، ماه هاي آغازين فعاليت خود را شــروع كند. در 
اين ميان همه ما ايرانيان، چه آنان كه به رئيس جمهور 
منتخب رأي داده اند و چه آنهــا كه رأي  نداده اند، ضمن 
درك شرايط موجود و مشــكالت تحميل شده ناشي از 
تحريم و كرونا به ملت و دولت، به عنوان يك وظيفه ملي، 
بايد همدالنه و باصبوري گام بردارند تا جامعه در آرامش 

از اين مقطع عبور كند.

خوزستان پس از يك دوره ناآرامي، 
اين روزها در غبار بي خبري فرورفته خوزستان

است. به گفته نماينده ايذه، اينترنت 
استان هنوز با اختالل گسترده روبه رو است و شبيه 
نخســتين شــب هاي ناآرامي، تصوير و خبري از 
وضعيت در دست نيست. عبداهلل ايزدپناه همچنين 
به برنا خبر داده كه در پي اين نا آرامي ها و درگيري ها 
در شهرستان ايذه عده اي مجروح شدند و يك نفر هم 
جان باخت كه اين حادثه و نوع كشته شدن اين فرد 
در دست بررسي است.  هنوز از تعداد بازداشتي ها و 
كشته شده ها هم آمار دقيقي ارائه نشده و هيأت هاي 
اعزام شده گزارش روشــني از وضعيت و اينكه در 
خوزستان ســبك و عمق و دامنه اعتراضات به چه 

ميزان بود نداده اند.
 البته فرماندار دشــت آزادگان خبر داده كه بيش 
از 7۵درصد بازداشتي ها آزاد شدند و سعي شده تا 
باقي بازداشتي ها هم آزاد شوند. پيش از اين رئيس 

قوه قضاييه دســتور داده بود تا كساني كه به دليل 
اعتراض بازداشت شدند آزاد شوند. مشخص نيست 
كه 7۵درصد از بازداشتي ها شــامل چه تعدادي از 
آنها مي شود. حميد سيالوي، رئيس شوراي تامين 
شهرستان در اين زمينه گفت: »از همه خانواده هاي 
محترم بازداشت شدگان تقاضا مي شود با مراجعه به 
ناجا يا دادسراي دادگســتري شهرستان نسبت به 

پيگيري آزادي آنان اقدام كنند.« 
از ســوي ديگر سخنگوي كميســيون امنيت ملي 
و سياســت خارجي مجلس هم از اعــزام هيأتي به 
خوزستان خبر داد. »محمود عباس زاده مشكيني« 
گفت كه در اين سفر وضعيت و اقدامات صورت گرفته 
در خوزســتان به ويژه در حوزه آب بررسي خواهد 
شــد. به گفته عباس زاده نشســتي نيز با مسئوالن 
استاني و مردم توســط تيم اعزامي برگزار خواهد 
شد و گزارش آن به كميسيون ارائه مي شود. به نظر 
مي رسد مجلسي ها آخرين هيأتي هستند كه عازم 

خوزستان مي شوند و اخبار ناآرامي  نيز كمرنگ شده 
است. پيش از اين سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور 
منتخب نشستي درباره حل مسائل استان خوزستان 
تشكيل داده بود كه علي شمخاني، دبير شوراي عالي 
امنيت ملي گزارشي از اوضاع در نشست ارائه كرد. 
رئيســي كميته اي را هم براي بررســي مسائل به 
خوزستان فرســتاد. حجت االسالم اژه اي نيز هيأت 
ويژه اي از مسئوالن قضايي را راهي خوزستان كرد. 
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور و وزير 
نيرو نيز به دستور حسن روحاني به خوزستان رفتند. 
جهانگيري در اين سفر با سران عشاير و نخگبان و 
مسئوالن استان ديدار كرد. سردار حسين سالمي، 
فرمانده ســپاه نيز از جمله مقامات نظامي بود كه 
همزمان با معاون اول رئيس جمهور به خوزســتان 
رفت. با اين همه هيچ يك از اين هيأت ها گزارشي از 
اوضاع خوزستان و ناآرامي ها به شكل علني منتشر 
نكردند. در اين شرايط بايد ديد كه گزارش نمايندگان 
مي تواند تصوير روشــني از كم وكيف اعتراض ها به 
وضعيت آب و آمار دقيق بازداشتي ها و كشته شده ها 
ارائه دهد يا مجلس نيز در نهايت به اين گزارش پشت 

در هاي بسته رسيدگي مي كند.

تعطيلي 2ساعته فرودگاه هاي تهران در روز تحليف
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشــوري از بسته شدن فرودگاه هاي استان تهران 
در روز ۱۴ مردادماه و همزمان با برگزاري مراسم تحليف رياست جمهوري به مدت 
2ساعت و نيم خبر داد. به گزارش ايسنا، محمد حســن ذيبخش  گفت: با توجه به 
برگزاري مراسم تحليف رياست جمهوري در تاريخ ۱۴ مردادماه و به منظور رعايت 
الزامات ايمني و امنيتي كليه فرودگاه هاي TMA تهران شامل فرودگاه مهرآباد، 
امام خميني، پيام، آزادي و قزوين از ساعت 3۰:  ۱6 تا ۱9 بسته اعالم مي شود. وي 
افزود: در دستورالعمل صادر شده از  تمامي شركت هاي هواپيمايي خواسته شده 
تا نســبت به رعايت برنامه ريزي پرواز در تاريخ و ساعات مربوطه اقدامات الزم را 

به عمل آورند.

ث
مك

 ربيعي: دولت تمام مسئوليتش را 
براي لغو تحريم ها به سرانجام رسانده است

حالوروزخوزستانپسازناآراميها
هيأتي از كميسيون امنيت ملي براي بررسي اعتراضات مردمي راهي خوزستان شد

رهبر معظم انقالب در پيامی از 42 سال خدمت صادقانه آيت اهلل 
شــاهچراغی، نماينده محترم ولی فقيه در استان سمنان تقدير 

كردند.
 به گزارش پايگاه اطالع رسانی شورای سياستگذاری ائمه جمعه، 
حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب در پيامی از 42 سال 
خدمت صادقانه آيت اهلل شاهچراغی، نماينده محترم ولی فقيه در 

استان سمنان تقدير كردند.
در متن پيام تقدير رهبر معظم انقالب آمده است:

جناب حجت االسالم و المسلمين آقای شاهچراغی )دامت توفيقاته(
از خدمات و تالش های موفــق جنابعالی در طول خدمت طوالنی 
42ساله صميمانه تشكر می كنم. اميدوارم خداوند متعال پاداش 
نيك به جنابعالی عنايت فرمايد. توصيــه جنابعالی به نصب امام 

جمعه  جديد را می پذيرم و ان شاءاهلل انجام خواهد شد.
والسالم عليكم و رحمة اهلل

حضرت آيت اهلل خامنه ای در پيامی درگذشت روحانی پرهيزگار 
و صالح، حجت االســالم حســينی )ابوالزوجه حجت االســالم 

والمسلمين محمدی گلپايگانی( را تسليت گفتند.
 متن پيام رهبر انقالب اسالمی به اين شرح است:

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 جناب حجت االســالم و المســلمين آقای محمدی گلپايگانی 

دام بقائه
درگذشت روحانی پرهيزگار و صالح، ابوالشهيدين، حجت االسالم 
آقای حاج سيد رضا حســينی رحمت اهلل عليه را به جناب عالی و 
ديگر بازماندگان تسليت عرض می كنم و رحمت و مغفرت خداوند 

رحيم را برای ايشان مسئلت می نمايم.
 سيد علی خامنه ای/ ۵ مرداد 1400

 موافقت رهبر معظم  انقالب با استعفای 
آيت اهلل شاهچراغی از امامت جمعه سمنان

پيام تسليت رهبر معظم  انقالب در پی درگذشت 
حجت االسالم حاج سيد رضا حسينی
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گزينه هاي جديد براي آرامستان هاي آينده
 اعضاي شوراي شهر تهران با يك فوريت اليحه »مكان يابي، تملك و احداث آرامستان هاي جديد 

در شهر تهران« موافقت كردند

بهره برداری از ورودی شرقی زيرگذر گلوبندک  با حضور شهردار تهران 

2 بخش شــرقي و غربي خيابان 15خرداد با 
اســتفاده از مسير ورودي ايســتگاه مترو به گزارش

يكديگر متصل شدند تا حركت عابران از ميان 
خودرو ها و موتورسيكلت ها در اين نقطه كاهش پيدا كند و 
مسافران مترو نيز فضاي بيشتري براي ورود و خروج در اين 

ايستگاه داشته باشند. 
به گزارش پايگاه خبري شــهر، مراسم افتتاح ورودي شرقي 
پروژه زيرگذر چهارراه گلوبندک - شــهداي مسجد ارک – 
ديروز عصر برگزار شد. شــهردار تهران در اين مراسم گفت: 
»چهــارراه گلوبندک از چهارراه هاي قديمي شــهر تهران و 
ورودي هاي متروي آن نيز يكي از پرازدحام ترين ورودي هاي 
مترو است. طرح هاي شــرقي و غربي از پيش براي زيرگذر 
تعريف شده بود كه دسترسي غربي اوايل سال بهره برداري شد 

و با افتتاح بخش شرقي، اين پروژه به اتمام رسيد.« 
پيروز حناچي بــا بيان اينكــه اكنون تعــداد خروجي ها و 
ورودي هاي مترو با هم برابر و ازدحام جمعيت بين كساني كه 
مسيرهاي مختلفي را انتخاب مي كنند تقسيم مي شود، ادامه 
داد: »پس از اين، روي سطح زمين و زير زمين ازدحام قبلي را 
در اين نقطه نخواهيم داشت و اين تغييرات به طور قطع اثرات 
ترافيكي مثبتي خواهند داشت چرا كه ورودي و خروجي سابق 
براي مترو در چهارراه گلوبندک كافي نبود و در برخي مقاطع 
و ايام با ازدحام جمعيت مواجه بوديم كه مي توانست منجر به 
حادثه اي خطرناک شود. اكنون اما با چند خروجي و ورودي، 
مســافران مي توانند به سهولت در اين مســير تردد كنند.« 
شهردار تهران درباره استفاده شهروندان از زيرگذر گلوبندک 
و تردد نكردن از خيابان 15 خــرداد اضافه كرد: »قبل از اين 

با هماهنگي پليس راهور خيابان 15 خرداد بســته شده بود 
و به دليل تردد موتورسيكلت ها و خودروها، جاي امني براي 
عبور و مرور عابران وجود نداشــت. خوشبختانه بهره برداري 
از اين پروژه به ســهولت تردد عابران كمك مي كند و امنيت 
عبور و مرور را افزايش مي دهد.« به گفته شهردار تهران، براي 
اجراي اين پروژه تا كنون و در تراز منفي يك، حدود 60 ميليارد 
تومان هزينه شده و تراز منفي 2 نيز به همين مقدار اعتبار نياز 

خواهد داشت.

استفاده از پله برقي  و آسانسور
معاون فني و عمراني شــهرداري تهران هم در اين مراسم 
اعالم كرد: »8 دستگاه آسانسور در زيرگذر گلوبندک وجود 

دارد كه 4دستگاه از آسانسورهاي 16 نفره به بهره برداري 
رسيده  است و احتماالً 2دستگاه آسانسور با يكديگر تركيب 

و تبديل به يك آسانسور ۳0 نفره خواهد شد.« 
 به گفته صفا صبوري ديلمي، 4 رشته پله برقي در قسمت 
شــرقي زيرگذر وجود دارد كــه تا پايان شــهريور نصب 
مي شوند. او در تشريح بيشتر پروژه گفت: »گذرگاه شهداي 
مسجد ارک از مقابل ميدان ارک به طول حدود 100 متر 
به سمت غرب و چهارراه گلوبندک احداث شده و به 2 روش 
روباز )در موقعيت پله هــاي ورودي( و تونلي )در موقعيت 
گالري دسترسي به ايســتگاه متروي 15خرداد( اجرايي 
شده است.« به گفته اين مقام مســئول، طول ورودي اين 
گذرگاه عابر پياده 45 متر و طول گالري آن 54 متر است. 
وي ضمن اشــاره به موانع پيش روي پروژه زيرگذر پياده 
چهارراه گلوبندک گفت: »اين پروژه از نظر فني مشكالت 
بسياري داشت چرا كه سر باره روي تونل كم بود و به همين 
لحاظ با ريسك بااليي كار شده است و اين پروژه با حضور 
نيروهاي متخصص سازمان مهندسي و عمران شهر تهران 
و بهره گيري از تجارب ارزشــمند پروژه هاي تونلي قبلي، 
بدون وقوع هيچ گونه حادثه اي با موفقيت تكميل و آماده 

بهره برداري شده است.«
 پروژه احــداث زيرگذر گلوبندک كه يكــي از پروژه هاي 
شاخص مديريت شــهري در محدوده منطقه 12 به شمار 
مي آيد، پس از تكميل و بهره برداري، ضلع غربي خيابان 15 
خرداد را از زير خيابان خيام به ضلع شرقي آن متصل و در 
نتيجه مشكل تداخل تردد پياده و سواره در خيابان خيام 
و چهارراه گلوبندک را برطرف مي كند. زيرگذر گلوبندک 
در واقع يك زيرگذر پياده شهري است و عالوه بر تسهيل 
تردد عابران پياده، امكان دسترسي آسان به ايستگاه مترو 

را نيز فراهم مي كند. 

تصويب يك فوريت اليحه »مكان يابي، تملك و احداث آرامستان هاي 
جديد در شهر تهران« مهم ترين دستاورد جلسه ديروز شوراي شهر شورا

تهران بود كه مديرعامل سازمان بهشت زهرا)س( با اشاره به ضرورت 
يك فوريت اين اليحه گفت: »آرامستان تهران براي ۳سال آينده پاسخگوي نياز 
پايتخت خواهد بود و به همين دليل در اين دوره مديريت شهري تيمي تشكيل شد 
تا براســاس اصول علمي، نقاطــي را براي احداث آرامســتان جديد و توســعه 
بهشــت زهرا)س( مكان يابي كنند.« به گفته ســعيد خال نتيجه تالش اين تيم 

شناسايي 10نقطه در پايتخت بوده است.
به گــزارش همشــهري، جلســه ديروز پارلمان شــهري به رياســت محســن 
هاشمي رفسنجاني برگزار شد و او در ابتداي نطق خود با ابراز تأسف از اوج گرفتن 
تعداد مبتاليان و فوتي هاي كرونا، تعطيالت 6روزه را بي اثر دانست و گفت كه تعداد 
فوتي هاي كرونا در تهران از مرز 150نفر گذر كرده است. رئيس شوراي شهر تهران 
در ادامه تأكيد كرد: »ستاد مقابله با كرونا بايد هر چه سريع تر جلسه ويژه اي براي 
مقابله با اين وضعيت تشكيل دهد و شهرداري تهران هم آمادگي دارد تا براي حفظ 
جان مردم هر كاري الزم است انجام دهد.« در راستاي صحبت هاي رئيس شوراي 
شهر، بررسي يك فوريت اليحه ضرورت مكان يابي، تملك و احداث آرامستان هاي 
جديد در دستور قرار گرفت و مديرعامل سازمان بهشت زهرا)س( درباره ضرورت 
يك فوريت اين اليحه گفت كه بهشــت زهرا 25تير 1۳49افتتاح و براي ۳0سال 
پيش بيني شده بود اما ســال78 ظرفيت آن تكميل شد. ســعيد خال ادامه داد: 
»براي پذيرش متوفيان در بهشت زهرا)س( نياز به توسعه اين آرامستان بود كه در 
سال هاي 78و 88 اين كار انجام شد و اكنون ظرفيت اين آرامستان در حال تكميل 

شدن است و تنها براي ۳سال مي تواند پاسخگوي نياز شهر تهران باشد.«
 به گفته او بهشــت زهرا حدود 5۳ســال قدمت دارد و قطعــا در پايتخت نياز به 
احداث آرامســتان هاي جديدي اســت: »در اين دوره، مديريت شهري تيمي را 
مكلف كرد تا براساس اصول علمي، آرامستان هاي آينده تهران را مكان يابي كنند 
كه نتيجه اين تالش ها منجر به شناسايي 10نقطه در پايتخت شده است.« زهرا 
صدراعظم نوري هم در توضيح يك فوريت اين اليحه گفت: »بايد توجه داشت كه 
برخي طرح ها و لوايحي كه در روزهاي آخر شورا در قالب يك فوريت يا دو فوريت 
به صحن مي رسند، نتيجه كار شش ماهه يا يك ساله هستند كه در روزهاي آخر به 
سر انجام رسيده اند. از 2سال گذشته كميسيون سالمت و محيط زيست روي اين 
موضوع كار كرده و امروز به صحن شورا رسيده است.« او تأكيد كرد كه مكان يابي 
آرامستان هاي جديد يك كار كارشناسي شده در اين دوره مديريت شهري است.

نظرات مخالف و موافق 
در جريان بررسي اليحه مكان يابي، تملك و احداث آرامستان هاي جديد در شهر 
تهران مرتضي الويري با يك فوريت آن مخالفت كرد و گفت: »اگر يك مورد به صورت 
اخص پيدا كنيم كه فوريت نداشته باشد همين موضوع است؛ چرا كه حتي در شرايط 
خاص هم چنين چيزي مشمول يك فوريت نمي شود و كميسيون ها بايد مطالعات 
خود را انجام دهند و بعد آن را به شورا ارائه كنند. همچنين با توجه به تراكم موجود 
در تهران، اين مكان يابي خيلي طول مي كشــد.« حسن خليل آبادي هم به عنوان 
موافق اينگونه اظهارنظر كرد: »اين ضرورت مكان يابي براي آرامستان هاي جديد 
همين حاال هم دير به صحن آمده و بايد در همان سال اول شورا ارائه مي شد. به نظر 
بايد با فوريت آن موافقت كنيم تا وضع بحراني بهشت زهرا با ايجاد آرامستان هاي 
جديد، حل شود.« در نهايت يك فوريت اين اليحه با موافقت 14عضو شوراي شهر 

تهران به تصويب رسيد.

تصويب يك اليحه در راستاي مقابله با تغييرات اقليمي
اليحه ساختمان ســبز و معماري پايدار هم روز گذشته توســط اعضاي پارلمان 
شهري تصويب شد و رئيس كميته محيط زيســت و خدمات شهري شوراي شهر 
تهران آن را گام محيط زيستي مهمي براي مواجهه با آينده اي كه اثرات تغييرات 
اقليمي نمايان مي شود، دانست و گفت: »ضرورت نخست در مورد ساختمان سبز 
در شــهر تهران، مصرف باالي انرژي و آب است و چاره اي نيست مگر اينكه الگوي 
ساخت در بخش خصوصي به سمت بهينه سازي مصرف سوق داده شود.« به گفته 
سيدآرش ميالني حسيني دستورالعمل هاي باالدستي و قوانين متعددي وجود دارد 
كه دستگاه ها ازجمله شهرداري را ملزم مي كند تا گام جدي در زمينه بهينه سازي 

مصرف انرژي و اصالح الگوي مصرف بردارد. اين عضو شــوراي شهر تهران با بيان 
اينكه امسال شهروندان با مشــكل قطعي برق مواجه هستند، گفت: »مصرف برق 
خانگي در تهران سهم ۳0 درصدي دارد و هرچه به سمت بهينه سازي مصرف انرژي 
در ساختمان ها برويم، به كاهش شدت مصرف انرژي كمك مي كنيم و اين مسئله 
ميسر نمي شود مگر زمينه صدور شناسنامه مصرف انرژي ساختمان فراهم شود.« 
ميالني با اشاره به تهيه دستورالعمل ها براي اجرايي شدن ساختمان سبز عنوان كرد: 
»بايد سازوكارهايي براي تشويق رعايت الزامات محيط زيستي در حوزه ساخت وساز 
فراهم شود. اكنون در استفاده از انرژي خورشيدي در ساختمان ها ابتكاراتي وجود 
دارد كه اين اليحه از آن ابتكارات حمايت و پشــتيباني و اين مســئله را نظام مند 
مي كند و كميته اي هم در اين رابطه ايجاد مي شود تا اين كار به سرعت پيش رود.« 
محمد ساالري هم در جريان بررسي اين اليحه گفت كه شهرداري  تهران مكلف شده 
تا براساس قوانين فرادست، سازندگان را به رعايت قوانين مرتبط با توسعه انرژي هاي 
تجديدپذير در تهران، رعايت استانداردهاي محيط زيستي، مديريت انرژي و منابع 
تجديدپذير و همچنين حفظ و توسعه فضاي سبز و كاهش توليد پسماند و... مجاب 
كند و مهم ترين بحث آن هم افزايش آگاهي عمومي و افزايش مشاركت شهروندان 
است. رئيس كميســيون معماري و شهرسازي شوراي شــهر تهران در ادامه به 
شاخصه هاي ساختمان سبز اشاره و عنوان كرد: »نوآوري در طراحي، بهره وري آب، 
مكان پايدار، مصالح و منابع، كيفيت محيط داخلي، سالمت و رفاه، انرژي ضايعات، 
آب، حمل ونقل، مديريت و اكولوژي، شاخصه هاي ساختمان سبز مطابق استاندارد 

ملي و بين المللي هستند.«

مصوبات ديگر شوراي شهر
اعضاي پارلمان شهري همچنين در جلسه ديروز اليحه شهردار تهران درخصوص 
»اصالح مصوبه ارتقاي ايمني تخريب و گودبرداري هاي ساختماني شهر تهران« را 
تصويب كردند. گزارش هاي مربوط به حسابرسي شركت خاكريز آب، شركت ارتباط 
مشترک شهر، شركت شهربان و حريم بان و شركت راه آهن شهري تهران و حومه، 
توسط مجيد فراهاني، رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران ارائه 
شد كه تمامي آنها به صورت مشروط به تصويب رسيدند. همچنين ديروز با موافقت 
اعضاي پارلمان شهري نمايندگان شورا در مجمع عمومي راه آهن و هيأت هاي حل 
اختالف مالياتي انتخاب شدند. جلسه روز گذشته با تعيين تكليف 12پرونده پالک 

ثبتي از حيث باغ بودن يا باغ نبودن به پايان رسيد.

تذكرات جلسه ديروز
حجت نظري در جلسه ديروز شوراي شــهر تهران درخصوص بالتكليفي خانه 
تاريخي مســتوفي الممالك به وزير ارتباطات تذكــر داد و گفت: »خانه تاريخي 
مستوفي الممالك معروف به خانه پروانه ها و خانه سياسي تهران در محله سنگلج 
قرار دارد و ارديبهشت 1۳56در فهرســت آثار ملي كشور ثبت شده است. دهه 
70شركت پست با هدف تبديل اين بنا به موزه، آن را خريداري كرد اما نزديك به 
۳دهه است كه اين عمارت به حال خود رها شده و هر روز وضعيت آن نسبت به 
روز قبل بدتر و بدتر مي شود.« اين عضو شوراي شهر تهران در ادامه عنوان كرد: 
»وزير ارتباطات قول مرمت و احيای اين اثر تاريخي را داده بود ولي متأسفانه تا به 
امروز كه روزهاي پاياني مسئوليت اش در اين وزارتخانه است، هيچ اقدامی صورت 
نگرفته و از اين رو درخواست دارم هر چه سريع تر وضعيت اين عمارت تاريخي و 
ارزشمند تعيين تكليف شود. همچنين اگر وزارت ارتباطات توان نگهداري از اين 
بنا را ندارد، مي تواند در قالب مشــاركت با صندوق توسعه صنايع دستي و فرش 
دستباف و احياء و بهره برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي وزارت ميراث فرهنگي، 
از طريق جذب سرمايه گذار بخش خصوصي نسبت به مرمت و احيای اين بنا اقدام 
كند.« محمد جواد حق شناس، ديگر عضو شوراي شــهر تهران در جلسه ديروز 
به تفاهمات ارتش و شــهرداري واكنش نشــان داد و گفت كه برخي گزارش ها 
و اخبار رسانه اي حكايت از توافقات بين شــهرداري و ارتش درخصوص اراضي 
پادگان 06دارد. رئيس كميســيون فرهنگي و اجتماعي پارلمان شهري تأكيد 
كرد: »معامالت مربوط به اين پادگان نيازمند تأييد شوراي شهر و وزارت كشور 
است و هرگونه توافق بدون طي اين مراحل فاقد اعتبار قانوني خواهد بود. بنابراين 
شهرداري بايد به صورت شفاف و رسمي آخرين اقدامات خود را در اين زمينه به 

شوراي شهر گزارش دهد.«  
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مكان يابي انجام شده براي آرامستان هاي جديد تهران
شمال شرق تقاطع غيرهمسطح بزرگراه بابايي شماره1

320هكتارو جاده دماوند
اراضي خاورانشماره7

اراضي غني آباد  شماره6

50  هكتار

اراضي رضاييشماره8

155  هكتار

450 هكتار
اتوبان شهيد بابايي، جاده لشگرك به سمت شماره2

172هكتارتلو
 امامزاده عقيل شماره3

520 هكتار
اراضي منابع طبيعي در جنوب كهريزكشماره4

500  هكتار
 اراضي متصل به آرامستان بهشت زهرا  شماره5

494 هكتار
اراضي كوره هاي آجرپزي شمس آبادشماره9

110  هكتار
اراضي كوره هاي آجرپزي محمود آبادشماره10

400  هكتار

120میدان شهر برای محرم سیاه پوش می شود
شهردار تهران عصر ديروز در جلسه هماهنگي برنامه هاي محرم و صفر شهرداري تهران، با بيان اينكه امسال نيز مانند 
سال گذشته شرايط خاصي را در  ماه محرم داريم، گفت: »هرچند هيچ چيزي جاي هيأت هاي مذهبي، مراسم ها و مردم 
را پر نمي كند اما بايد تالش كنيم با تنوع دادن و نظم بخشيدن به برنامه ها و نزديك كردن اشكال و تزئينات به هم، چهره 
شهر را براي ماه هاي محرم و صفر عوض كنيم.« پيروز حناچي با تأكيد بر اينكه به جاي فضاهاي داخلي بايد فضاهاي 
بيروني را براي ماه هاي عزاداري سياه پوش كنيم، عنوان كرد: »همه نهادهاي مرتبط در شهرداري  كارها را طبق برنامه هاي 
اعالم شده پيش ببرند تا شهر بيش از پيش چهره سياه پوش به خود بگيرد.« او با بيان اينكه عالوه بر اين بايد برنامه هاي 
سازمان فرهنگي و هنري نيز فعال و شهر براي استقبال از ماه هاي محرم و صفر آماده شود تأكيد كرد: »اميدواريم اين 
برنامه ها كه تقديم ساحت حضرت اباعبداهلل)ع( مي شود مرضي رضاي حق قرار گيرد.« معاون خدمات شهري شهرداري 
تهران هم در اين نشست درباره اقدامات و برنامه هاي محرم گفت: »سياه پوش كردن 120 ميدان اصلي شهر در مناطق 
مختلف، هماهنگي با 2هزار مسجد و فراهم كردن زيرســاخت هاي الزم براي فعاليت 12 هيأت بزرگ در سطح شهر 
از اقدامات انجام شده براي فعاليت هاي مذهبي ماه هاي محرم و صفر است.« مجتبي يزداني افزود: »سازمان ورزش 
ورزشگاه هاي زيرپوشش اين سازمان را براي انجام برنامه ها آماده كرده و فضاهاي 250 ميدان ميوه وتره بار، برخي از 
بوستان ها و ساختمان هاي شهرداري مناطق نيز براي نصب پرچم ها و سياه پوش شدن درنظر گرفته شدند. 100 هزار پرچم 
توسط معاونت اجتماعي  به سازمان اتوبوسراني اهدا مي شود تا در حوزه ترافيك اقدامات الزم براي محرم انجام شود.«

ث
مك

امنیت عابران پیاده، با افتتاح يک زيرگذر
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واقعيتيكههرگزجديگرفتهنميشود
اما وراي اينكه استخراج رمزارزها تا چه اندازه باعث آسيب زدن به امنيت و پايداري شبكه برق در كشور شده و چگونه مي توان جلوي 
واردكنندگان تجهيزات ماينري و نصب آنها را گرفت، سياستگذاران به ويژه سياستمداران يك واقعيت را در صنعت برق جدي نمي گيرند. 
به اين آمارها دقت كنيد، ظرفيت اسمي نيروگاه هاي ايران در سال99 معادل 85هزار و 300مگاوات برآورد شده است. در تابستان امثال 
حداكثر ظرفيت توليد نيروگاه هاي كشور 56هزار مگاوات اعالم شده و ميزان مصرف در برخي روزها به 66هزار مگاوات هم رسيده است. 
كسري 10هزارمگاواتي در كوتاه مدت نه با احداث نيروگاه هاي جديد ممكن است و نه تعطيل كردن صنايع منطقي. بيم آن مي رود كه در 
فصل زمستان هم دوباره ايراني ها با خاموشي هاي شديد مواجه شوند. آيا دولت حسن روحاني مقصر نيست؟ مركز پژوهش هاي مجلس 
در گزارشي فاش كرده متوسط رشد ساالنه ظرفيت اسمي در برنامه ششم برابر با 2.7درصد بوده كه كمترين ميزان نسبت به 5برنامه قبلي 
برآورد شده است. اين گزارش مي افزايد: در بازه زماني دولت نهم و دهم بيشترين درصد رشد ظرفيت اسمي نيروگاه ها به ثبت رسيده اما 
علت آن تأسيس نيروگاه هاي متعدد فسيلي و برقابي  است.به گزارش همشهري اين يكي از واقعيت هاي نهان و پنهان شده صنعت برق 
است كه وقتي در طول 8سال تكيه توليد ظرفيت براي برق بر نيروگاه هاي فسيلي و برقابي باشد، به هنگام كمبود انرژي فسيلي نظير 
گاز در زمستان پارسال يا كاهش بارش ها و افت آب پشت سدها همانند امثال امنيت و پايداري صنعت برق ايران به خطر مي افتد. در اين 
آمار دقت شود كه 15درصد از كل ظرفيت توليد برق ايران وابسته به آب پشت سدها و گردش توربين هاي نيروگاه هاي برقابي است. پرده 
ديگري از معماي صنعت برق هم در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس كنار رفته كه نشان مي دهد دليل كاهش راندمان نيروگاه هاي وزارت 
نيرو، واگذار شدن نيروگاه هاي با بازده باال به بخش غيردولتي در سال91 بوده و نتيجه اينكه با افت سرمايه گذاري در بخش دولتي، روند 
بهبود راندمان نيروگاه هاي دولتي افت كرده اما راندمان هاي به اصطالح خصوصي روند مثبتي را تجربه كرده اند. راز ديگر درباره علت 
سرمايه گذاري نكردن دولت حسن روحاني براي ساخت نيروگاه ها اين بوده كه قانون مصوب مجلس چنين اجازه اي را به دولت و وزارت 
نيرو نمي دهد. بازوي تحقيقاتي مجلس مي گويد: نكته اي كه درخصوص كاهش چشمگير سرمايه گذاري در بخش توليد در سال هاي1392 
تا 1398نسبت به سال هاي1384تا1390 بايد لحاظ شود، اينكه پس از واگذاري نيروگاه هاي حرارتي و به دليل سياست هاي اصل44 قانون 
اساسي، اصوال دولت مجاز به سرمايه گذاري در اين حوزه نبوده و مي بايست از طريق بخش خصوصي سرمايه مورد نياز اين بخش را تأمين 
كند. اما در خصوص جذب سرمايه بخش خصوصي نيز طي اين سال ها ضعيف عمل شده كه انگيزه سرمايه گذاري در صنايع مختلف يكسان 
نيست و به عواملي مانند بازگشت سرمايه، تقاضاي بالفعل و بالقوه، حجم سرمايه گذاري، سود بانكي، بيمه و غيره بستگي دارد. با اين 
حال پژوهشگران مجلس باز هم تكرار مي كنند عملكرد دولت فعلي در حوزه برق قابل قبول نيست، هرچند خودشان اعتراف كرده اند كه 
البته برخي از احكام در قوانين بودجه يا برنامه  ششم توسعه، ممكن است محدوديت هاي تحريم را لحاظ نكرده باشد، يا با كمبود بودجه 

مواجه بوده و سرمايه مورد نياز جذب نشده باشد.

مصرفبرقدراوج
همزمان با بروز تنش هاي اجتماعي دوباره بر سر قطع برق، ديروز مديركل مهندسي و راهبري 
شبكه برق گفت: از ساعت 9 و 30 دقيقه روز دوشنبه از سقف مجاز مصرف برق عبور كرديم و در 
روز سه شنبه شاهد باال بودن 4 هزار و 500مگاواتي سقف مصرف بوديم. مسعود صادقي افزود: 
روز دوشنبه آمار مصرف برق ركورد خود را شكست. او از مشتركان درخواست كرد با راهكارهاي 
مديريتي نســبت به كاهش مصرف برق اقدام كنند. اين مقام مســئول ادامه داد: مهم ترين 
راهكارهاي كاهش مصرف، كنترل بارهاي سرمايشي است .او با اشاره به ساعت هاي اوج مصرف 
گفت: استفاده نكردن از وسايل پرمصرف برقي در ساعات گرم روز نيز از ديگر راه هايي است كه 

مي توانيم مصرف را كاهش دهيم.

انرژی

صنعت

یارانه

نبض بازار

قاعده شكني در بازارهاي طال، ارز و سهام
 ديروز بعد از مدت ها در شرايطي كه قيمت طال و 
ارز صعودي بود، شاخص بورس با نزول مواجه شد

بعد از مدت ها، ديروز سه شنبه، قاعده همسويي بازارهاي سهام، ارز 
و طال شكسته شد. شاخص كل بورس تهران ديروز با نزول مواجه 
شــد، اما برخالف نماگرهاي بازار ســهام، قيمت ها در بازارهاي 
طال و ارز رشد داشــت. ديروز قيمت هر دالر آمريكا به 25هزارو 
250تومان رســيد و به دنبال آن قيمت طال هم رشد كرد و نرخ 

سكه به مرز 11ميليون تومان رسيد.
به گزارش همشــهري، در شــرايطي كه خبر تعيين كننده اي از 
مذاكرات هسته اي در وين به گوش نمي رسد بازار ها دچار نوعي 
سردرگمي شده اند. آينده مذاكرات هســته اي در وين مي تواند 
نقش تعيين كننده اي در اقتصاد ايران ايفا كند. آنطور كه از خبرها 
برمي آيد ظاهرا قرار اســت دور تازه مذاكرات هسته اي، در دولت 

ابراهيم رئيسي از سر گرفته شود.
همزمان با تعويق مذاكرات هسته اي و موكول شدن آن به استقرار 
دولت جديد، خبرهاي ضد و نقيضي نيز از آينده برجام به گوش 
مي رسد و فعاالن بازار نمي دانند آيا برجام احيا خواهد شد يا خير؟ 
روند معامالت در بازارهاي مختلف نشان مي دهد، اغلب كنشگران 
بازارها منتظرند و اين موضوع به انفعال اغلب سرمايه گذاران منجر 
شده است؛ البته با وجود اين انفعال، شيب قيمت ها بيشتر از آنكه 
نزولي باشد، صعودي است و قيمت ها به نزول تمايل چنداني ندارد. 
حتي در برخي بازارها ازجمله بازارهاي مســكن و اجاره نرخ ها با 

سرعت رشد مي كند.
به نظر مي رسد ســرمايه گذاران منتظر اتفاقاتي در آينده هستند 
كه مي تواند به رشــد قيمت در همه بازار ها منجر شــود. برخي 
تحليلگران مي گويند، يكــي از داليلي كه بازار ها به صعود تمايل 
زيادي پيدا كرده اند وجود انتظارات تورمي، آغاز به كار دولت جديد 
و حتي احتمال شكست در مذاكرات هسته اي است. متغير هاي 
اقتصادي نيز نشان مي دهد، با فرض احياي برجام، تورم به دليل 
كسري بودجه شديد دولت نمي تواند با نزول مواجه شود. برخي 
اقتصاددانان حتي بر اين باورند كه مطابق با متغير هاي اقتصادي 
سرعت تورم در ماه هاي آينده بيشتر خواهد شد و عالئم آن نيز از 

هم اكنون قابل مشاهده است؛
موضوعي كه ظــرف روز هاي گذشــته با انتشــار گزارش هاي 
جديد آماري از نرخ تورم در تيرماه مورد تأييد قرار گرفت. حتي 
برخي اقتصاددانان ظرف 20روز گذشــته نســبت به بروز تورم  
افسارگيسخته در اقتصاد ايران هشــدار داده اند كه اين موضوع 
مي تواند زمينه ســاز رشــد قيمت ها در همه بازار ازجمله طال و 

ارز شود.

رشد قيمت طال و ارز
تحت تأثير برآورد هايي كه از آينده ارائه مي شــود قيمت هر دالر 
آمريكا از ابتداي هفته جاري گارد صعــودي به خود گرفته و اين 
روند در مبــادالت ديروز هــم ادامه يافت؛ به طــوري كه ديروز 
قيمت هر دالر آمريكا با 150تومان افزايش به محدوده 25هزارو 
250تومان رســيد. روند صعودي قيمت دالر از اول هفته جاري 
بيشتر شــده و قيمت هر دالر آمريكا از شنبه تاكنون 600تومان 
رشد كرده است. اين رشــد قيمت در حالي اتفاق افتاد كه انتظار 
مي رفت با انتشار خبر هايي در مورد آزاد سازي  برخي منابع ارزي 

ايران در ساير كشور ها بازار ارز تحت تأثير قرار بگيرد.
برخي تحليلگران مي گويند درصورتي كه مذاكرات هسته اي در 
وين با شكست مواجه شود، اين پتانسيل وجود دارد كه قيمت دالر 
به سرعت به محدوده 40هزار تومان برسد. از نظر تكنيكي چنانچه 
قيمت دالر از مرز 26هــزار تومان عبور كند، مســير دالر براي 
رســيدن به 28هزارو 900تومان هموار تر مي شود و قيمت دالر 
مي تواند تا اين محدوده رشد كند. با اين حال همه اين سناريو ها 

وابسته به نتايج مذاكرات هسته اي در وين است.
ديروز همچنين، به دنبال افزايش قيمــت، قيمت هرگرم طالي 
18عيار هم با نيم درصد رشــد به يك ميليــون و 79هزار تومان 
رسيد. قيمت هر سكه طرح جديد هم با همين ميزان رشد به مرز 

11 ميليون  تومان رسيد.

نزول بورس
برخالف رشــد قيمت طال و ارز، در دادوســتد هاي روز گذشته 
شاخص كل بورس تهران با 8هزارو 401واحد كاهش به محدوده 
يك ميليون و 315هزار واحد رسيد. اين نزول در شرايطي اتفاق 
افتاد كه مطابق ادبيات مالي بين شــاخص بورس و قيمت دالر 
همبســتگي وجود دارد و زماني كه قيمت دالر با رشــد مواجه 
مي شود، شاخص هاي بورس هم صعود مي كند، اما ديروز برخالف 
دوره هاي گذشته شاخص كل بورس تهران با وجود صعود قيمت 

دالر با افت مواجه شد.
اطالعات موجــود از ميانگين عمومي قيمت ها نشــان مي دهد 
به دليل نزول هاي مداوم شاخص بورس از مرداد پارسال تا خرداد 
امسال، ميانگين نســبت قيمت به درآمد بازار ســهام تا سطح 
10مرتبه افت كرده به اين معنا كه قيمت ســهام شــركت ها به 
شكل ويژه اي افت كرده و ارزان تر شده است. در چنين شرايطي 
انتظار مي رود به دليل جذاب تر شدن قيمت ها، روند صعودي بازار 
سهام با قدرت ادامه پيدا كند، اما به نظر مي رسد نامشخص بودن 
نتايج مذاكرات هســته اي و همينطور سياســت هاي اقتصادي 
دولت سيزدهم مانع از رشد پايدار بازار سهام و موجب شده حتي 
شاخص بورس در برخي مقاطع رويه اي برخالف ساير متغير هاي 

اقتصادي ازجمله نرخ ارز در پيش بگيرد.
 

ماينرهاييارانهخوار
آمارهاي رسمي نشان مي دهد ماينرهاي برق خوار روزانه دست كم 20ميليارد تومان از يارانه هاي ايرانيان را مي بلعيدند

همشهري ابعاد آسيب پذيري صنعت برق ايران از استخراج رمزارزها را رصد كرد

اشتغال صنعتي در پيچ بحران
بيكاران عالقه اي به مشاغل صنعتي با حقوق پايين ندارند و حتي آمارها  از فراوانی موارد ترك كار اداري فارغ التحصيالن حكايت دارد

داده هاي آماري، گزارش هاي 
پيش نگر و اظهــارات فعاالن 
اقتصــادي، از كاهــش تمايل 
نيروي كار به حضور در مشاغل صنعتي حكايت 
دارد؛ به گونه اي كه مشــكل كمبود كارگر در 
بســياري از بنگاه هاي صنعتي در حال تبديل 

شدن به يك بحران است.
به گزارش همشهري، متناسب نبودن تحصيل 
و آموزش  جوانان با نياز بازار كار، عماًل به تغيير 
ذائقه نيروي كار جوان كشــور بــراي فعاليت 
نكردن در كارگاه هاي صنعتــي دامن زده و از 
سوي ديگر به دليل متناسب نبودن دستمزد 
و هزينه معيشت، افراد كمتري حاضر هستند 
به عنوان كارگر ساده و تمام وقت وارد مشاغل 
صنعتي شوند. اين مسائل باعث شده تا كمبود 
نيروي كار براي برخي از بنگاه هاي اقتصادي 
و صنعتي، به عنوان يــك بحران بزرگ مطرح 
شود و حتي برخي بنگاه ها را ناگزير به كاهش 

مقياس توليد كند.

هشدار شامخ
از ابتداي امسال، نشانه هاي نگران كننده چرخش 
نيروي كار در بازار مشاهده شد و فعاالن اقتصاد 
در گزارش شامخ هشدار دادند كه در كنار همه 
مشــكالت توليد، حاال با افزايش سطح تورم و 
متناسب نبودن دســتمزدها با مخارج زندگي 
افراد، بســياري از شــركت ها با كمبود نيروي 
انســاني مواجه شــده اند. در گزارش شاخص 
مديران خريد )PMI( بخش صنعت، ركود افول 
سرعت انجام و تحويل ســفارش شكسته شد و 
اين شاخص به 43.78رسيد كه كمترين مقدار 
در يك ســال قبل از آن بود. فعــاالن اقتصادي 
درنظرســنجي هاي انجام شــده بــراي تهيه 
گزارش شــامخ، اعالم كردند كه يكي از داليل 
اين اتفاق، كم شدن نيروي انساني متقاضي كار 
در شركت ها بوده است. در همان دوره، يكي از 
اعضاي هيأت نمايندگان اتاق ايران اظهار مي كرد 
كه يكي از كارگران قالب ساز كارخانه اش ترجيح 
داده به جاي ادامه كارگري، به هندوانه فروشي 
با وانت بپردازد؛ چراكه دســتمزد دريافتي در 

كارخانه، كفاف معيشت او را نمي دهد.

كاهش مقياس توليد به دليل نبود كارگر
آخرين گزارش مركز آمار ايــران از تحوالت 
بازار كار كشور در بهار 1400نشان مي دهد كه 
در اقتصاد ايران حداقل 2ميليون و 291هزار 
و 604تَــن حاضر بــه كار بوده اند؛ امــا بيكار 
مانده اند. بررسي ها نشان مي دهد 40.3درصد 
از اين جمعيت 2.3ميليوني، فارغ التحصيالن 
دانشگاهي و آموزش عالي بوده اند كه احتماالً 
بخشي از آنها در تله مدرك دانشگاهي مانده اند 
و ضمن اينكه قادر به يافتن شغلي متناسب با 
تحصيالت و مدرك خود نيســتند، ذائقه آنها 
نيز با مشاغلي نظير كارگر ساده صنعتي جور 
درنمي آيد. تغيير ذائقه نيــروي بيكار جامعه 
موضوعي است كه شروين شريفي، مديرعامل 
گروه صنعتــي زاينده رود نيــز در گفت وگو با 
همشــهري آن را تأييد مي كند و مي گويد: در 
چند ماه اخير به واسطه كمبود نيروي انساني، 
يك شــيفت كاري در يكي از خطوط توليد را 
تعطيل كرده ايم؛ چراكه عمــاًل قادر به جذب 
كارگر موردنياز نبوديم. شريفي اظهار مي كند: 
3ســال قبل در فراخوان كاريابي براي جذب 
نيروي اين خط توليد، حدود 300نفر به صورت 
حضوري اعــالم آمادگي كردنــد؛ اما حاال در 
قبال فراخوان كاريابــي براي همين كار حتي 
10نفر هم تمــاس نگرفتند و عمــاًل چاره اي 
جز تعطيلي شــيفت كار وجود نــدارد. او در 
پاسخ به اينكه چه ميزان دستمزد پرداختي به 
كارگران مي تواند دركمبود نيروي كار دخيل 
باشــد، مي گويد: با هزينه هاي فعلي معيشت، 
طبيعي اســت كه افراد تمايلي بــه كارهايي 
با دستمزد پايين نداشته باشــند، اما در اين 
خط توليد دستمزد ماهانه هر كارگر در ازاي 
يك شيفت 12ساعته حدود 8ميليون تومان 
است كه در بازار كار خارج از تهران مبلغ كمي 
محسوب نمي شود؛ اما از اظهارات همان تعداد 
معدودي كه براي فراخوان جذب نيرو تماس 
گرفتند چنين برمي آيد كــه در جامعه امروز 
افراد كمي حاضرند از ساعت 6صبح تا 6عصر در 
محل كار حاضر شوند. به گفته او، بيشتر افراد با 
ساعت آغاز كار مشكل دارند و البته با روتين و 
هميشگي بودن كار صنعتي نيز كنار نمي آيند.

بازار نامتناسب و ناعادالنه
رئيس كميته مزد شوراي عالي كار نيز پايين 
بودن دستمزد در مقايســه با هزينه معيشت 
و تغيير ذائقــه نيــروي كار تحصيل كرده را 
از اصلي تريــن عوامــل كمبود نيــروي كار 
صنعتــي مي داند و مي گويد: ســال ها مقابله 
با واقعي سازي دســتمزد و رفع شكاف مزد و 
معيشت باعث شده تا مشاغل غيرمولد و حتي 
كاذب صرفه اقتصادي بيشتري داشته باشد.از 
سوي ديگر، دولت ها در چند دهه اخير براي 
به تعويق انداختن هجــوم احتمالي بيكاران 
به بازار، به دانشگاه ســازي  مشــغول شدند و 
با ترويج مدرك گرايي، به نامتناسب ســازي 
تخصص نيروي كار با نياز بــازار دامن زدند. 
فرامــرز توفيقي، در گفت وگو با همشــهري، 
با اشــاره به اينكه تعداد دانشــگاه هاي ايران 
85ميليون نفري از كل دانشــگاه هاي چين 
1.4ميليارد نفري هم بيشتر است، مي افزايد: 
اشتباهاتي كه در سياستگذاري هاي گذشته 
داشته ايم، عماًل باعث شده هم بازار كار ناشاد 
و پرمشكلي داشته باشــيم و هم جواناني كه 
هيچ رغبتي براي  ماندن در اين بازار ندارند. او 
با اشاره به وضعيت بيكاري و اشتغال جوانان 
فارغ التحصيل مي گويد: براســاس آمارهاي 
رســمي، بيش از 40درصد بيكاران كشور را 
جوانــان فارغ التحصيل دانشــگاه و آموزش 
عالي تشــكيل مي دهند، اما از ســوي ديگر 
بررسي آمارهاي ســال 1399نشان مي دهد 
كه در اين ســال 28درصد فارغ التحصيالن 
دانشگاهي پس از يافتن شغل و خروج از جرگه 
بيكاران، به صــورت ارادي ترك كار كرده اند؛ 
چراكه نه دستمزد آن واقعي و مكفي بوده و نه 
توقعات و تفكرات آنها از شغل و محيط كاري 
برآورده شده است. توفيقي با تأكيد بر اينكه 
ترك شغل ارادي نيروي تحصيل كرده ناشي 
از عدم رضايت تفكرات شــغلي اوست، تأكيد 
مي كند: خوشــحالي و راحتي در محيط كار 
موضوعي است كه كاًل در اقتصاد ايران مغفول 
مانده و نيروي كار با جبر اشتغال در شرايط و 
فعاليت هايي كه عالقه اي به آن ندارد، هر روز 
فرسوده تر مي شود؛ اما نسل جديد كه به عنوان 

نيروي كار وارد بازار مي شوند رويكرد متفاوتي 
دارند و لزوماً فقط براي اينكه شــاغل باشند، 
حاضر نمي شوند در هر كاري و با هر شرايطي 
بمانند. رئيس كميته مزد شــوراي عالي كار 
مي گويد: مناسبات بازار كار تغيير كرده و نسل 
جوان داراي تفكر خاصي اســت كه از يك سو 
ممكن است حاضر نشــود با مدرك ليسانس 
و دكتري به عنوان كارگر ســاده مشــغول به 
كار شود و از سوي ديگر، راحت تر از نسل هاي 
قديمي ميان شغل مولد، ســخت و فشرده با 
دستمزد پايين و شغل غيرمولد و حتي كاذب با 
درآمد، فراغت و شادي بيشتر دست به انتخاب 
مي زند. به عقيده توفيقــي، اين يك واقعيت 
اســت كه امروز يك جــوان مي تواند با چند 
ساعت كار در تاكســي اينترنتي، بهتر از يك 

شاغل صنعتي زندگي كند.

لزوم ترميم مزد و بهبود معيشت
حداقل حقوق مصوب براي يك خانوار 3.3نفره 
مشــمول قانــون كار از 4.2ميليــون تومان 
فراتر نمي رود؛ اما در شــرايطي كه نرخ تورم 
نقطه به نقطه به مرز 50درصد رسيده و خط فقر 
نيز به مراتب باالتر از هزينه معيشت 6 ميليون 
و 895 هزار توماني مصوب شــوراي عالي كار 
است، يكي از اقدامات فوري براي آشتي  دادن 
نيروي كار با توليد و صنعت، ارتقاي دستمزدها 
و ترميم معيشت آبرومندانه كارگري است. در 
جريان مذاكرات مــزد 1400درنهايت روي 
افزايش 39درصدي مــزد و مزاياي كارگري 
توافق شــد و حداقــل دريافتي يــك خانوار 
3.3نفره كارگري به حدود 4.2ميليون تومان 
رسيد كه فقط 60.9 درصد از هزينه معيشت 
6 ميليون و 895 هزارتوماني را پوشش مي داد. 
در ادامه با تداوم جهش تورم كاالهاي اساسي 
و رشد بي حســاب هزينه معيشــت، ضريب 
پوشــش دهي مزد و هزينه زندگي به سمت 
50درصد حركت كرد. در اين شــرايط نيروي 
كار جديد به خصوص براي ورود به مشــاغل 
صنعتي كه سختي بيشــتري دارد، بي رغبت 
اســت و براي جبران اين بي رغبتي، راهي جز 

بهبود دستمزدها وجود ندارد.

دزدي 20ميليارد تومانــي در يك روز؛ اين 
بخشــي از آيينه تمام نماي يارانه هاي سياه 
در اقتصاد دولتي ايران اســت. غارت روزانه 
20ميليارد توماني منابع اقتصادي ايران در مراكز غيرمجاز 
اســتخراج رمزارزها يا همان ماينرها اگر در هر كشوري 
اعالم شــود، تمام اركان تصميم گيري يك كشور از اجرا 
تا قانونگذاري و دستگاه قضا بســيج مي شوند كه جلوي 
دزدي 7هزار و 300ميليارد توماني از كنتورها و سيم هاي 
برق گرفته شــود. اما در ايران نه تنها توجه زيادي به اين 
يارانه خواري ماينرهاي دردسرساز نمي شود، بلكه به گفته 
مديرعامل شــركت توانير، كشتي كشــتي دستگاه ها و 
تجهيزات استخراج رمزارزها وارد كشــور مي شود. ورود 
غيرقانوني دســتگاه هاي برق خوار و يارانه سوز، تحت نام 
اســتخراج رمزارز، از چين به مقصد ايران، زنگ خطري 
جدي است كه رؤياي درآمدهاي ارزي در روزهاي تحريم با 
استخراج و استفاده از رمزارزها را به كابوسي براي اقتصاد 
ايران تبديل خواهد كرد. آيا دولت، مجلس و قوه قضاييه 

مي خواهند كاري انجام دهند؟

پشت پرده يك غارت ملي
مجري تامين برق مراكز اســتخراج رمزارزها در شركت 
توانير مي گويد: دستگاه هاي اســتخراج رمزارز غيرمجاز 
جمع آوري شده با سوءاستفاده از يارانه حامل هاي انرژي، 
روزانه مبلغ 20ميليارد تومان از منابــع ملي را، به غارت 
مي بردند. به گزارش همشــهري، اين تازه بخشي از آمار 
كشفيات اســت و آمار دقيقي از دســتگاه ها و تجهيزات 
غيرمجــازي كه همچنــان در حال بــرق دزدي از مردم 
هستند، در دسترس نيســت. وزارت نيرو به نقل از محمد 
خدادادي بهلولي، تأكيد مي كند: براساس قانون استفاده 
از هرگونه انشعاب برق با تعرفه يارانه اي شامل انشعاب برق 
خانگي، تجاري، صنعتي، كشاورزي و... استخراج رمزارزها 

در كشور غيرمجاز است.
به گفته او، انجام اين عمل در واقع كســب كردن سود نه 
از طريق يك فعاليــت اقتصادي اشــتغال زا و مولد، بلكه 
سوءاســتفاده از يارانه حامل هاي انرژي همه ملت ايران 
اســت. خدادادي افزود: ســودجويي غيرقانوني از محل 
يارانه ها نيز باعث تحميــل هزينه هاي هنگفتي به اقتصاد 
ايران شده كه ازجمله آنها مي توان به دامن زدن به ركود 
صنايع، تعطيلي كارخانه هــا، همچنين افزايش بيكاري و 

تورم اشاره كرد.
او با بيــان اينكه تاكنون تعــداد قابل توجهي دســتگاه 
استخراج رمزارز با ظرفيت 600مگاوات كشف و جمع آوري 
شــده اســت،گفت: با توجه به اينكه براي توليد برق در 
نيروگاه هاي حرارتي كشور گاز طبيعي با قيمت يارانه اي 
استفاده مي شــود، ميزان يارانه اي كه اين افراد برخالف 
قانون از آن بهره مي بردند به حدود 20ميليارد تومان در 

روز مي رسيد. 

نامه اي با مخاطب خاص
درست زماني كه تصور مي شود با برخوردهاي صورت گرفته با 
مراكز استخراج غيرقانوني رمزارزها، انگيزه فعاليت زيرزميني در 
اين زمينه كاهش پيدا كرده باشد، مديرعامل توانير در نامه اي 
به رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، درباره ورود گسترده 
دستگاه هاي غيرمجاز رمزارز از چين هشــدار مي دهد. نامه 
محمدحسن متولي زاده، نشان مي دهد كه به دليل حاشيه سود 
باال در نتيجه استفاده از برق خانگي يا كشاورزي با قيمت ارزان، 
واردات و نصب تجهيزات استخراج رمزارزها توجيه اقتصادي 
دارد. متولي زاده در نامه اي به مويدي خرم آبادي، رئيس ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز مي نويسد:  دولت چين در حال اعمال 
سياست هاي بسيار ســختگيرانه جهت ممنوعيت استخراج 
رمزارز در اين كشور است كه اين كار دولت چين باعث خروج 
اكثريت قريب به اتفاق دستگاه هاي استخراج رمزارزها از اين 
كشور خواهد شد. وي هشــدار مي دهد: از آنجايي كه قيمت 
حامل هاي انرژي در ايران به صورت يارانه اي و ناچيز در مقايسه 
با قيمت هاي جهاني عرضه مي شــود، احتمــال ورود تعداد 
زيادي از دستگاه هاي يادشده از چين به ايران از طريق مبادي 

غيررسمي در هفته هاي آينده بسيار باال خواهد بود .

روايت مجلس از ماينرها
به تازگي كميســيون انرژي مجلس در گزارش يكي از 
داليل باالرفتن مصرف برق و بروز خاموشي ها را فعاليت 

ماينرهاي قانوني و غيرقانوني اعــالم و تأكيد كرد:يكي 
ديگر از عوامل افزايش مصرف، دســتگاه هاي استخراج 
رمزارز است كه با توجه به ثبات مصرف برق آنها در همه 
ساعات ايام سال، باعث افزايش مصرف و كمبود برق در 
زمستان سال1399 نيز شــدند، هرچند تخمين دقيقي 
از ميزان مصرف غيرمجاز برق براي اســتخراج رمزارزها 
وجود ندارد اما برآوردها حداقل 2000مگاوات را نشــان 

مي دهند.
اين كميســيون تأكيد دارد: بايد برق مراكز استخراج 
رمزارز )اعم از مجاز و غيرمجــاز، داراي مجوز از وزارت 
نيرو، وزارت صمــت و...( تا اطالع ثانوي قطع شــود. 
همچنين عالوه بــر قطع برق همه مشــتركاني كه در 
پوشش انشعابات خانگي، صنعتي، كشاورزي و تجاري 
اقدام به استخراج رمز ارز مي كنند، بايد آنها را جريمه 
كرد و سازمان صدا و سيما مسئوليت اطالع رساني را بر 
عهده بگيرد و گزارش هاي مردمي به ستاد خبري وزارت 
اطالعات113، ستاد خبري سازمان اطالعات سپاه114 
و نيروي انتظامي110 و ارائه پــاداش به گزارش هاي 
مردمي در خصوص مراكز و واحدهاي استخراج رمزارز 
در دستور كار قرار گيرد. كميسيون يادشده به مجلس 
پيشنهاد كرده تا دولت مكلف شــود همه فعاليت هاي 
اســتخراج رمزارز را تا زمان تقديم اليحه ســاماندهي 

صنعت استخراج رمزارز متوقف كند.

 چرا برق عالءالدين 
قطع شد؟

پشت صحنه اعتراض هاي خيابان جمهوري
وقتي يك ساعت برق پاســاژ عالءالدين در روز دوشــنبه اين هفته 
قطع شد، تعدادي از كســبه و حاضران در اين مجتمع تجاري شلوغ 
و پرازدحام دســت به اعتراض زدنــد. البته ابتدا شعارشــان ما برق 
مي خواهيم بود. سپس خبر آن در سطح شبكه هاي اجتماعي پخش شد. ساعتي 
بعد يك مقام مسئول در استانداري تهران ريشه اين اعتراض را قطع برق مجتمع 
تجاري يادشــده اعالم كرد. حميدرضا گودرزي، معاون امنيتي استانداري تهران 
درباره دليل برگزاري تجمع مقابل پاســاژ عالءالدين در خيابان جمهوري گفت: 
اين تجمع به دليل قطع برق پاساژ برگزار شد، البته دليل قطع برق مشخص نيست 
 و بررسي آن ادامه دارد. او افزود: پس از قطع شــدن برق پاساژ، تجمع بين ساعت

 11 و 45 دقيقه تا 12 و 45 دقيقه شكل گرفت و پس از آن به پايان رسيد و شرايط 
عادي شد. همچنين يك مقام مسئول در شركت توزيع برق تهران درباره علت قطع 
برق اين مجتمع گفت: برق اين مجتمع براي ساعاتي به دليل رعايت نشدن مصوبات 

ابالغي درخصوص كاهش مصرف، قطع شده بود كه ساعاتي بعد وصل شد.
اما ديروز شركت توزيع برق تهران بزرگ در اطالعيه اي رسمي اعالم كرد: قطع برق 
مجتمع تجاري عالءالدين به دليل مصرف باالي برق و همكاري نكردن در مديريت 
بار و براي تامين برق مشتركان خانگي و مراكز حساس به ويژه بيمارستان ها و مراكز 

درماني بوده است.
براســاس اين اطالعيه به دنبال افزايش مصرف برق در كالنشهر تهران و به منظور 
تامين برق مشــتركان به ويژه مشتركان خانگي، بيمارســتان ها و مراكز درماني و 
در اجراي ابالغيه هاي قانوني، مجتمع تجاري عالءالديــن به عنوان يكي از مراكز 
تجاري پرمصرف پايتخت كه با توجه به امضاي تفاهمنامه همكاري با اين شركت، 
به استفاده از مولدهاي برق در ســاعات اوج بار موظف است. همسو با اطالعيه روز 
گذشته اين شركت مبني بر الزام مجتمع هاي تجاري به كاهش مصرف برق، در روز 
دوشنبه، چهارم مردادماه با اخطار قبلي، به دليل مصرف باالي برق و به منظور تامين 
برق مجتمع مزبور از مولدهاي خودتامين، به مدت يك ســاعت از شبكه جدا شد. 
شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ از تمامي مشتركان به ويژه مشتركان اداري و 
تجاري شهر تهران درخواست دارد با كاهش حداكثري مصرف برق، همراه خادمان 
خود در تامين انرژي مورد نياز بخش خانگي و به ويژه مراكز حساس درماني باشند.

خطر خاموشي در كمين تجاري ها
ديروز خبرنگار همشــهري جزئيات قطع برق در پاســاژ عالءالديــن را پيگيري 
كرد. يك مقام مسئول در وزارت نيرو در پاســخ به پرسش همشهري گفت: چون 
مجتمع تجــاري عالءالدين در رديــف مجتمع هاي تجاري پرمصــرف قرار دارد، 
از قبل به مديران اين پاســاژ اخطار قطع برق اعالم شــده بود. او افزود: براساس 
دستورالعمل هاي قبلي شــركت توانير، پيش از اين به همه مجتمع هاي تجاري و 
اداري پرمصرف ازجمله ساختمان هاي اداري و بانك ها هشدارهاي الزم داده شده 
و در يك ماه اخير همواره شاهد قطع برق پرمصرف ها بوده ايم و هيأت مديره پاساژ 

عالء الدين هم در جريان اين ماجرا بوده اند.
او افزود: همه مجتمع هــاي تجاري و اداري به نصب مولدهــاي تامين كننده برق 
خود در ساعت هاي اوج بار موظف هستند. به گفته او، اولويت نخست شركت توزيع 
برق تهران هم تامين برق خانگي، بيمارســتان ها و مراكز حساس و خدمات رسان 
به مردم اســت. به همين دليل انتظــار داريم كه هيأت هــاي مديره مجتمع هاي 
تجاري پرمصرف حسب هشــدارهاي قبلي و هماهنگي هاي صورت گرفته نسبت 
به مديريت مصرف برق و همچنين نصب تجهيــزات و مولدهاي خودتامين، اقدام 
كنند. اين مقام مسئول در عين حال گفت: با افزايش فشار مصرف در روزهاي آينده 
احتمال قطع برق مجتمع هاي تجاري و اداري پرمصرف وجود دارد و راه رهايي از 
اين وضعيت هماهنگي با ادارات برق براي كاهش مصرف و اصالح ساختار مصرف 

برق خواهد بود.
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با عبور قيمت هر كيلوگرم مرغ تازه   
آماده طبخ از مرز 40هــزار تومان، 
سرانجام هشــدارهاي چندي پيش 
توليدكننــدگان، مبني بر تأثيــر كمبود و گراني 
نهاده هاي توليــد و كاهش وزن گيري جوجه ها بر 
افت عرضــه و افزايش قيمت خرده فروشــي مرغ 

محقق شد.
به گزارش همشــهري، دســت اندركاران صنعت 
دام و طيور طي چند ماه گذشــته نسبت به تأثير 
قيمت گذاري دستوري بر افت كيفيت نهاده ها و 
اثر آن بر كاهش توليد و گراني قيمت مرغ هشدار 
داده بودند اما دســت اندركاران تنظيــم بازار با 
اصرار بر نرخ دســتوري 24هــزار و 900توماني 
اين ماده پروتئيني هشــدارها را ناديده گرفتند تا 
سرانجام قيمت خرده فروشــي هر كيلوگرم مرغ 
در خرده فروشي هاي سطح شهر تهران با افزايش 
4هزار توماني به ســقف 41هــزار تومان نزديك 
شــود. تا 3هفته نرخ هر كيلوگــرم در محدوده 
33تا 37هزار تومان، بنابر كيفيت و محل عرضه، 
در نوســان بود اما اين روزها عالوه بر گراني مرغ 
فاصله قيمت در مغازه ها نيز به شدت افزايش يافته 
به نحوي كه اختالف قيمت فــروش هر كيلوگرم 
مرغ تازه آماده طبــخ در مغازه هاي نقاط مختلف 

شهر تهران به 3تا 5هزار تومان نيز رسيده است.

رونمايی از مرغ 36تا 41هزار توماني 
گزارش ميدانــي خبرنگار همشــهري از قيمت 
خرده فروشــي مرغ در برخي مناطق شهر تهران 
از نوسان قيمت و عرضه چندنرخي اين محصول 
حكايت دارد. درحالي كه برخي فروشندگان مدعي 
افت 2هزار توماني قيمت هر كيلوگرم مرغ در روز 
سه شنبه نسبت به نخستين روز هفته هستند، در 
مقابل برخي ديگر با استناد به مشكالت تامين و 
كاهش عرضه مــرغ از افزايش500توماني قيمت 
هر كيلوگرم از اين محصول نسبت به ابتداي هفته 
جاري خبــر مي دهند. با اين رونــد ديروز قيمت 
هر كيلوگرم مرغ آماده طبخ در مرغ فروشي هاي 
اطراف ميــدان ميوه و تره بــار منطقه تهرانســر 

از34هــزار و900 تا 37هزار، ران و پشــت مرغ از 
30هزار و500 تا 32هزار، ســينه مــرغ از 64 تا 
67هزار و بوقلمون كامــل از 54 تا 57هزار تومان 
در نوســان بود و مرغ با نرخ مصوب دولتي نيز در 
اين ميدان ميوه و تره بار عرضه نمي شــد. با وجود 
اين برخي فروشــندگان با تأكيد بر قطع سهميه 
مرغ دولتي خود از افت قيمت مــرغ آزاد به دليل 
رشد نسبي كشــتار و عرضه بخش خصوصي خبر 
مي دادند و اعالم مي كردند قيمــت هر كيلوگرم 
مــرغ تــازه در روزهاي يكشــنبه هفتــه جاري 
بيــن 36هــزار و500 و 35هزار و500تومان در 
نوســان بوده است. اما در مناطق شــهرك آپادانا 
و ميدان صادقيــه قيمت خرده فروشــي مرغ با 
افزايش 500تا هزار توماني همراه بود و مغازه هاي 
مرغ فروشي در اين مناطق هر كيلوگرم مرغ تازه 
را به قيمــت 39هزار و500 تا 41هــزار، ران مرغ 
39تا 39هزار و500، سينه76 تا78هزار و گوشت 
بوقلمون كامل را به قيمت 69 تا 70هزارتومان به 

مشتريان عرضه مي كردند.

افزايش عرضه خارج از شبكه مرغ 
محمدعلي كمالي سروستاني، مشاور عالي اتحاديه 
مرغداران گوشــتي با بيان اينكه قيمت مرغ گرم 
براي مصرف كننده نبايد بيشتر از 25 تا 26 هزار 
تومان باشــد، اما قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ 
تازه آماده طبخ به مرز 40تا 41هزار تومان رسيده، 
افزود: توليدكنندگان بايد بــه ميزان نهاده اي كه 
دريافت مي كنند و مقداري جوجه اي كه مي ريزند 
مرغ زنده با قيمت مصــوب 17 هزار و100 تومان 
تحويل دهند. اينكه بعد از كشــتار چگونه بخشي 
از مرغ ها از شــبكه خارج مي شــوند يا در مسير 
عمده فروشــي تا خرده فروشــي چه بر ســر آنها 
مي آيد براي ما نيز جاي ســؤال دارد، زيرا بخشي 
از مرغ هايي كه با قيمت هاي بعضا 40 هزار تومان 

فروخته مي شود، برچسب تنظيم بازار دارد.
كمالي سروســتاني با بيان اينكه به نظر مي رسد از 
عمده فروشي تا خرده فروشــي مرغ نشتي وجود 
دارد، گفت: گرماي هوا باعث شــده 113ميليون 

جوجه به درستي وزن نگيرند و توليد كمتر شود 
و عالوه بر آن افزايش قيمت ســويا، ذرت، جوجه 
يكــروزه و افزايش كرايه هــاي حمل ونقل هزينه 
توليد را باال برده و اكنون قيمت تمام شــده مرغ 
زنده براي توليدكنندگان كيلويي 19 هزار و600 
تا 19هزار و900 تومان است اما با اين حساب نيز 
قيمت مرغ گرم براي مصرف كننده نبايد بيشــتر 
از 25 تا 26هزار تومان باشــد. او در پاسخ به اين 
پرسش كه سود ناشــي از اختالف قيمت 14هزار 
توماني بازار مرغ به جيب چه كسي مي رود؟ گفت: 
به نظر مي رسد واســطه ها مرغ ها را به هر طريقي 
خارج از شبكه كشتار و با قيمت هاي باال به فروش 

مي رسانند.

دســتور قضايي براي ترخيص فوري هزار تن 
مرغ

 ظاهرا وضع بازار مرغ در ساير استان ها هم چندان 
مطلوب نيست، چنان كه مشكالت تامين، عرضه و 

گراني مرغ موجب شده تا علي صالحي، رئيس كل 
دادگســتري اســتان هرمزگان، از صدور دستور 
قضايي براي ترخيص فوري هزار تن مرغ وارداتي 
از بندر شهيد رجايي بندرعباس خبر دهد. رئيس 
اتحاديه فروشندگان گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ 
اهواز هم اعالم كرده با توجه به شــرايط به وجود 
آمده در بازار مرغ، به آينده ايــن بازار خوش بين 
نيست. ســيداصغر حســيني بهارانچي افزود: هر 
كيلوگرم مرغ بين 36 تا 37 هزار تومان به دســت 
فروشندگان مي رسد كه اين افزايش قيمت به دليل 
كمبود جوجه يك روزه و كاهش ميزان توليد مرغ 
در بازار است و با توجه به وضع موجود در بازار مرغ، 

بعيد است كه قيمت ها در آينده كاهش يابد.

رشد حدود 10.5درصدي عرضه مرغ
فروشــندگان در حالي از نقــش كمبود و كاهش 
عرضه مرغ در نوسان و گراني آن خبر مي دهند كه 
براساس تازه ترين داده هاي مركز آمار ايران، ميزان 

كشتار طيور در كشتارگاه هاي سراسر كشور، در 
بهار 1400، نسبت به زمســتان پارسال رشدي 
10/5درصدي داشته است. براساس اين گزارش، 
عرضه ماكيان )مرغ و خروس( با 6/511 هزار تن، 
98 درصد از كل وزن گوشت طيور عرضه شده در 
اين مدت را به خود اختصاص داده و وزن گوشت 
انواع طيور كشتار شده در كشتارگاه هاي رسمي 

در بهار1400 جمعاً 4/522 هزار تن بوده است.
نتايج اين آمارگيري نشــان مي دهد گوشت ساير 
انواع طيور كه عمدتاً شــامل بوقلمون، بلدرچين، 
شترمرغ و كبك اســت با 10/8 هزار تن، سهمي 
2درصدي از كل وزن گوشــت طيور عرضه شده 
داشته اســت. همچنين مقدار توليد گوشت انواع 
طيور در كشتارگاه هاي كشور در فصل بهار امسال 
بر اساس وزن الشه هاي قابل مصرف كشتار شده 
نيز 552/4هزار تن و تعداد الشه هاي قابل مصرف 
ماكيان)مرغ و خروس( كشتار شده در فصل بهار 
امســال 264ميليون قطعه بــه وزن 511/6هزار 
تن بوده اســت. طبق اين آمار اســتان گلستان با 
26/5ميليون قطعه به وزن 55/7هزار تن بيشترين 
تعداد و وزن توليد ماكيان را در بهار امسال به خود 
اختصاص داده اســت. بررســي رونــد تغييرات 
عرضه گوشت انواع طيور در كشتارگاه ها در بهار 
امسال بيانگر آن است كه در بخش ماكيان)مرغ و 
خروس( طي فروردين ماه امسال 177هزار و990 
تن گوشــت مرغ و خروس عرضه شــده كه اين 
آمار در ارديبهشــت ماه به 155هــزارو 725تن 
كاهش يافته اســت اما ميزان عرضه اين اقالم در 
خرداد ماه امســال مجددا ســير صعودي به خود 
گرفته و به 177هزارو 868تن رسيده است. عالوه 
بر آن بررسي تغييرات ماهانه عرضه گوشت طيور 
در كشــتارگاه هاي كشــور در 6 ماه گذشته )دي 
1399تا پايان خرداد 1400( نيز نشــان مي دهد 
ميزان عرضه اين محصوالت در زمســتان ســال 
گذشته)دي، بهمن و اسفند( به ترتيب 146،150و 
177هزار تن بوده كه اين ميــزان در بهار 1400 
)فروردين، ارديبهشــت و خــرداد( به ترتيب به 

160،181و 182هزار تن رسيده است.

   با وجود سير صعودي نرخ ها در بازار، تازه ترين آمار رسمي از افزايش 10درصدي كشتار مرغ و خروس در بهار امسال نسبت به زمستان پارسال حكايت دارد 
  كاهش شديد عرضه قيمت خرده فروشي مرغ را به محدوده 36تا 41هزار تومان رساند

سقف شكني قيمت ها در بازار مرغ تره بار

گران ترين و ارزان ترين ميوه هاي ميادين
قيمت بيشتر ميوه ها و سبزيجات ميادين در نخستين هفته مرداد  
نســبت به ماه قبل بدون تغيير ماند. به گزارش همشهري، نگاهي 
به نرخنامه جديــد ميادين ميوه  و تره بار نشــان مي دهد، قيمت 
ميوه، سبزي و صيفي جات در دومين ماه تابستان، تغيير چنداني 
نكرده و همچنان 5 قلم از ميوه هاي تابستانه باالي 30 هزار تومان 
قيمت دارند. براين اساس در هفته  اول مرداد، تمشك و شاه توت 
با 39 هزارتومان قيمت گران ترين ميوه هاي ميادين و هندوانه با 
كيلويي 4.600 تومان ارزان ترين ميوه در اين مراكز خريد هستند. 
غير از شاه توت و تمشك، 3 قلم ميوه ديگر شامل زردآلو، گيالس 
و توت فرنگي بين 31 تــا 38.500 تومان قيمت دارند و در پايين 
جدول قيمت نيز مي توان خربزه، ملون و گرمك را ديد كه بين 7 
تا 8.500 تومان قيمت دارند. ديگر ميوه هاي پرطرفدار تابستانه از 
انگور تا سيب گالب و آلبالو  و گالبي، رِنج قيمتي بين 20 تا 30 هزار 
تومان دارند كه البته اين قيمت ها درســطح شهر همچنان باالي 
30 هزارتومان اســت. نرخنامه جديد همچنين نشــان مي دهد؛ 
گيالس 1.500 تومان و گرمك 400 تومان گران تر شــده اند، اما 
ساير ميوه ها كاهش داشتند يا قيمت شان نسبت به 2 هفته گذشته 
تغييري نداشته است. در بخش سبزي و صيفي نيز غوره 1.000، 
هويج 400، گوجه بوته اي 300، خيــار گلخانه اي 600 و كاهوي 
رسمي 400 تومان افزايش قيمت داشــتند و درمقابل بادمجان 
دلمه، انواع ليموترش، فلفل دلمه، كرفس، لوبيا سبز و باميه، بين 
500 تا 1.100 تومان كاهش قيمت داشتند. ساير اقالم سبزي و 
صيفي جات تغيير قيمتي نداشتند. سازمان ميادين ميوه و تره بار 
چندي پيش هندوانه و ســيب درختي را پرتقاضاترين ميوه هاي 
ميادين در فصل بهار اعالم كرد. باال ماندن قيمت ميوه هاي تابستانه 
ممكن است باعث شــود هندوانه و خربزه به عنوان به صرفه ترين 
ميوه ها براي خانواده ها در تابســتان نيز، همچنان پرطرفدارتر از 

ساير اقالم باقي بمانند.
 

 قيمت بعضي از اقالم ميوه و سبزي در ميادين ميوه و تره بار تهران در 
هفته اول مرداد ماه

نوع ميوه
قيمت 

هركيلوگرم- 
تومان

نوع سبزي و صيفي 
جات

قيمت 
هركيلوگرم - 

تومان
4.200بادمجان دلمه31.000توت فرنگي
8.900خيار گلخانه اي4.600هندوانه 

آلبالوي رسمي و 
11.900ليموترش سنگي20.500پيوندي

6.500سبزي جور8.900خربزه مشهدي
14.700ليموترش مينابي36.900زردآلوي ممتاز

7.300فلفل دلمه سبز15.500سيب گالب
8.500فلفل كبابي38.500گيالس تكدانه

8.300كاهو رسمي 19.800انواع آلو
5.100كدو مسمايي39.000شاه توت

بازار

گزارش 2

اثر افزايش قيمت روغن، گوشت، مرغ و برنج در حساب رستوران داران نمايان شد

كاهش 70درصدي فروش در چلوكبابي ها
گراني مواداوليــه خوراكي، قيمت 
غذا در رستوران ها و فست فودها را 
نيز افزايش داده اســت. تمام اقالم 
خوراكي در يك ســال گذشته به شــدت افزايش 
قيمت داشته اند و در بعضي اقالم اين رشد جهشي 
بوده اســت. برنج، گوشــت قرمز، مرغ و روغن در 
رستوران ها و كالباس، سوسيس، برگر، انواع پنير، 
سس و نوشيدني ها براي فست فودي ها هر  ماه و هر 
روز افزايش قيمت داشــته اند و همانطور كه براي 
خانوارها سفره ها كوچك تر شده در مراكز تهيه غذا 

نيز مديريت هزينه ها را دشوار كرده است.
به گزارش همشهري، در يك سال گذشته برنج كه 
يكي از پرمصرف ترين مواداوليه رستوران هاست 
رشد قيمت بسيار زيادي داشته است. برنج ايراني 
30درصد گران شده و قيمت برنج خارجي 3برابر 
شده اســت. براســاس گزارش هاي مركز آمار در 
خرداد امســال قيمت گوشــت قرمز گوسفندي 
30درصد و گوشــت گوســاله 50درصد نسبت 
به ماه مشــابه سال قبل افزايش داشــته و مرغ در 
همين مدت جهش قيمت 3برابري داشته است. 
روغن 2 بار افزايش قيمت مصوب داشته و روغن 
جامد بعد از بحراني كه پاييز و زمســتان گذشته 
داشت، هنوز براي خانوار ناياب است و براي اصناف 
مصرف كننده نيز با دو برابر قيمت در بازار آزاد پيدا 
مي شود. براي فست فودها هم تهيه مواداوليه بسيار 
پرهزينه شده است. قيمت سوسيس و كالباس به 
200هزار تومان رســيده و پنيرها نيز با پيروي از 
ديگر اقالم لبني از پارسال تا امسال بارها افزايش 
قيمت داشته اند. تورم حتي روي قيمت حبوبات، 
ســبزيجات و نان هم تأثيرگذار بوده و هيچ يك از 
اقالم مصرفي از افزايش قيمت مستثني نبوده اند. 
از سوي ديگر در يك سال و نيم گذشته و همزمان 
با آغاز شيوع كرونا رستوران ها و ديگر مراكز تهيه 
غذا تعطيل شدند و بعد از بازگشايي نيز تا مدت ها 
پذيرايــي غيرحضوري داشــتند و تنها به صورت 
بيرون بر مجاز به فعاليت بودند. كاهش درآمد ناشي 
از تعطيالت مكرر و كاهش شديد استقبال مردم از 
حضور در رستوران ها به دليل نگراني هاي بهداشتي 
در شرايطي بوده كه ديگر هزينه هاي جاري مثل 
آب و برق و دســتمزد كارگر در اين مدت پابرجا 
بوده و اين واحدهاي صنفي نيز مثل ديگر اصناف 
بهره چنداني از وعده هاي داده شده از سوي دولت 
نبرده اند و به گفته مســئوالن صنفــي همواره در 

ضرر بوده اند.

افزايش چندبرابري هزينه ها 
بعــد از يك تعطيــالت طوالني 6ماهــه و چند 
تعطيلي دو ســه هفته اي با موج هاي مكرر كرونا 
حاال رستوران ها هم مثل ديگر اصناف، كمتر به 

محدوديت هاي قرنطينه اي تن مي دهند. گشتي 
در خيابان هاي شهر و به ويژه مناطقي كه به راسته 
غذا در تهران معروف  هستند نشان  مي دهد اگرچه 
با موج پنجم كرونا بار ديگر دســتور محدوديت 
فعاليت براي واحدهاي صنفي پر ازدحام و مراكز 
تجمع صادر شد اما تقريبا تمام رستوران ها و فست 
فودها باز هستند و نه فقط به صورت بيرون بر كه 
در محل نيز پذيراي مردمند. فعاليت عادي اين 
واحدهاي صنفي در حالي اســت كه به وضوح از 
استقبال مردم كاسته شــده و جز صاحب نام ها 
و پاتوق ها، بيشــتر رســتوران ها، چلوكبابي ها و 
اغذيه فروشــي ها با كاهش محســوس مشتري 
مواجه شــده اند. به گفته رئيــس اتحاديه صنف 
چلوكباب و چلوخورش تهران در يك سال اخير 
فروش اين صنف تا 70درصد كاهش يافته است 
و ضرر و زيان سنگين ناشي از اين كاهش درآمد 
به ورشكستگي بسياري از واحدهاي صنفي منجر 

شده است.
علي اكبر نريماني در گفت وگو با همشهري، با اشاره 
به رشد 100درصدي قيمت مواداوليه مورد استفاده 
اين صنف طي يك سال گذشته افزود: هزينه هاي 
مربوط به انرژي، دستمزد كارگران و بيمه و ماليات 
تا 70درصد افزوده شده و اين درحالي است كه حتي 
بعد از بازگشايي رســتوران ها و چلوكبابي ها مردم 
استقبال زيادي ندارند. به گفته اين مسئول صنفي 
مردم از يك سو به دليل كاهش توان اقتصادي و از 
سوي ديگر به دليل نگراني از ابتال به بيماري، بسيار 
كمتر از ســابق در غذاخوري هاي شــهري اعم از 
رستوران ها، چلوكبابي ها و اغذيه فروشي ها حضور 
مي يابند و اين موضوع زيان شــديدي را به اصناف 
وارد كرده است، تاجايي كه طي يك سال اخير 30تا 
40درصد از واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه 
چلوكباب و چلوخورش تهران براي تغيير كاربري 

اقدام كرده اند.

افزايش قيمت غذا
اگرچــه هزينه هاي تهيه غــذا به گفتــه اصناف 
مرتبط و به گواه آمار و ارقــام موجود 100درصد 
افزايش داشته است، اما مسئوالن صنفي معتقدند 
قيمت هاي فــروش به نســبت اين عدد، رشــد 
نداشته اســت. رئيس اتحاديه دارندگان رستوران  
و سلف سرويس تهران اخيرا با اشاره به رشد 40تا 
50درصدي قيمت مواداوليــه، افزايش قيمت در 
رستوران ها را 30 درصد اعالم كرد. رئيس اتحاديه 
صنف چلوكباب و چلوخورش تهران نيز درحالي كه 
رشد هزينه ها را دوبرابري عنوان مي كند، ميانگين 
افزايش قيمت را در واحدهــاي صنفي چلوكبابي 
به طور ميانگين 20درصد مي دانــد. اما نگاهي به 
منوي رستوران ها و كبابي ها نشان مي دهد تغيير 

قيمت بيــش از اين حدود بوده اســت. هم اكنون 
قيمت يك پرس چلوكباب كوبيده، بسته به منطقه 
شهري و درجه بندي رســتوران يا چلوكبابي بين 
50تا 100هــزار تومان متغير اســت درحالي كه 
باالترين قيمت اين غذا در ســال گذشته 60هزار 
تومان بود. براي چلوكباب برگ قيمت بسيار باالتر 
اســت. ميانگين قيمت يك پرس چلوكباب برگ 
110هزار تومان و بازه قيمتي بين 80تا 140هزار 
تومان متغير است. مقايسه قيمت ها نشان مي دهد 
اين غذا نيز نسبت  به سال قبل تغيير قيمتي نزديك 
به 40درصد داشته است. ميانگين قيمت چلوكباب 
برگ و سلطاني در سال گذشته 80هزار تومان بود.

 
جهش قيمت جوجه كباب

براي بيشتر خانواده هاي طبقه متوسط، جوجه كباب 
محبوب ترين غذاي رستوراني محسوب مي شود. 
اطمينان از ســالمتي مرغ نســبت به نوع گوشت 
به كار رفته در كباب ها و همچنين قيمت مناسب 
اين غذا، آن را به يكي از پرمشــتري ترين غذاهاي 
رستوراني تبديل كرده است اما گراني شديد مرغ 
از نيمه دوم ســال گذشــته كه تا امروز هم تداوم 
يافته، امتياز ارزان بودن را از اين غذا گرفته است. 
قيمت يك پرس چلو جوجه كباب در رستوران ها و 
چلوكبابي ها از پارسال تا امروز دست كم 3برابر شده 
و درحال حاضر هر پرس از اين غذا حداقل 50هزار 
تومان قيمت دارد. اين قيمت در برخي رستوران ها 
تا 70هزار تومان هم مي رســد. قيمت خورش ها و 
خوراك ها هم افزايش زيادي داشته و ميانگين هر 

پرس چلوخورش به 40هزار تومان رسيده است.

ترفندهاي كاهش هزينه
كاهش فروش و افزايش همزمــان هزينه ها باعث 
شده اصناف فعال در حوزه تهيه غذا از رستوران ها 
تا اغذيه فروشــي ها راه كارهايي را براي جبران اين 
شكاف جست وجو كنند. كوچك تر كردن ظروف 
عرضه غذا و كم كــردن از حجم يــك پرس غذا، 
ازجمله اين راهكارهاست، ترفندي كه مشتر هاي 
دائمي غذاهاي بيرون بر به وضوح متوجه آن شده اند. 
اســتفاده از مواداوليه ارزان تر راهكار ديگري است 
كه به نظر مي رسد رســتوران داران و ديگر اصناف 
مشابه ناچارند براي كاستن از هزينه ها به آن پناه 
ببرند. البته رئيــس اتحاديه صنــف چلوكباب و 
چلوخورش تهران معتقد اســت اعضاي باسابقه و 
داراي پروانه كسب معموال از كيفيت مواداوليه خود 
كم نمي كنند و حاضرند به قيمت كاستن از سود و 
درآمد خود حيثيت و نامشان را از اتهام كم فروشي 
حفظ كنند، اما بعضــي از واحدهاي صنفي ديگر 
با اســتفاده از مواداوليه نامناسب هزينه هايشان را 

جبران مي كنند.

   رانت خواران آدرس غلط مي دهند
 مديرعامل سيمان تهران درباره ادعاي برخي كه عرضه در بورس را عامل رشد قيمت سيمان معرفي مي كنند، گفت: قطعي برق باعث شد توليد سيمان 
به صفر برسد؛ بنابراين كمبود كاال باعث گراني اين محصول شده است و هيچ ارتباطي به عرضه در بورس ندارد. معامله اين محصول در بورس كاال تا 
1۲تير ماه، كه هنوز اين صنعت با محدوديت مصرف برق مواجه نبود، بدون مشكل انجام مي شد. عباس حسيني، افزود: برخي علت گراني سيمان را به 
گردن بورس مي اندازند و معتقدند از زمان عرضه سيمان در بورس كاال اين محصول با افزايش قيمت همراه شده، درحالي كه مشكل گراني سيمان به 
توقف توليد ناشي از قطع برق، مربوط است كه بايد اقدامات الزم براي رفع آن صورت گيرد. او اضافه كرد: سيمان از خرداد ماه وارد بورس كاال شد، نرخ 
هر پاكت سيمان تا 1۲تير ماه كه هنوز برق قطع نشده بود 30 تا 3۲هزار تومان بود، اما از 1۲تير به بعد به دليل قطع برق بازار سياه در صنعت سيمان شكل 
گرفت و اكنون شاهد ايجاد چنين حاشيه هايي در بازار اين محصول هستيم؛ پس با توجه به چنين اتفاقاتي مي توان گفت عرضه در بورس كاال هيچ تأثير 
منفي بر افزايش قيمت سيمان نداشته است. حسيني با بيان اينكه هفته اي يك ميليون و 300هزار تن مصرف داخلي سيمان است، گفت: در سه هفته 
اخير بايد 3ميليون و ۹00هزار تن سيمان در بازار عرضه مي شد كه طبق آمار موجود فقط يك ميليون تن عرضه شده كه اين نشان مي دهد عرضه ها 
كافي نبوده است.مديرعامل سيمان تهران تأكيد كرد: مشكل فعلي سيمان در بازار ناشي از قطعي برق است و اگر قرار بود بورس كاال تأثير منفي در 

اين بازار داشته باشد تا 1۲تير ماه اثر خود را در بازار گذاشته بود. به گفته حسيني عرضه محصوالت در بورس كاال به شفافيت معامالت منجر مي شود.

گزارش 1

اقدام عليه شفافيت در بازار سيمان 
  تالش ها براي هدايت دوباره محصول خاكستري به اتاق تاريك مبادالت آغاز شد

  وزير راه وشهرسازي كه پيش تر انتشار آمار مسكن را متوقف كرده بود، بار ديگر جلوي شفافيت ايستاد و با عرضه سيمان در بورس مخالفت كرد
در شــرايطي كه بــه باور 
كارشناسان عرضه سيمان 
در بورس كاال دست دالالن 
را قطع مي كنــد، در رويــدادي عجيب 
وزير راه و شهر سازي  اعالم كرد: با عرضه 
سيمان در بورس كاال مخالف است. اين 
روزها دالالني كه در طول ساليان گذشته 
از آب گل آلود بازار ســيمان ســودهاي 
كالني صيد كرده اند، شروع به كارشكني 
كرده اند، آنــان كه با عرضه ســيمان در 
بازاري شفاف به نام بورس منافعشان به 
خطر افتاده با نفوذ به شبكه توزيع، عرضه 

سيمان را در بازار مختل كرده اند.
به گزارش همشهري، همزمان با آغاز عرضه 
سيمان در بورس كاال، دالالن دست به كار 
شــده اند تا بار ديگر مانع از شفاف ســازي  
معامالت سيمان در بورس كاال شوند. بيش 
از يك دهه است كه عرضه سيمان در بورس 
كاال به سد محكم دالالن برخورد كرده و با 
ســنگ اندازي آنان فرايند شفاف سازي  در 
بازار مبادالت ســيمان متوقف شده است. 
از يك ماه پيش عرضه ســيمان در بورس 
كاال آغاز شد اما همزمان واسطه هاي بزرگ 
صنعت سيمان نيز دســت به كار شدند تا 
مانع اين كار شوند. هرچند قطع برق صنايع 
سيمان و فوالد و تعطيلي موقت اين صنايع 
عامل اصلي كمبود محصول در بازار مصرف 
بوده اما دالالن به پشتوانه توان مالي باالي 
خود از طريــق خبرپراكني تالش كرده اند 
نشــان دهند عرضــه ســيمان در بازاري 
شــفاف همچون بورس كاال به گراني اين 
محصول منجر مي شود. اين گزارش حاكي 
اســت: از 15تير ماه كه شركت توانير، برق 
توليدكننده هاي سيمان را قطع كرد، ميزان 
توليد و عرضه سيمان به شدت كاهش يافته 
و اين موضوع به رشــد نرخ سيمان در بازار 

منجر شده است.

نفوذ مافيايي
گذشــته از عامل قطع برق، نقش آفريني 
گسترده واسطه ها در شبكه توزيع سيمان 
را نمي توان ناديده گرفــت، كار به جايي 
رســيده كه از زمان عرضــه اين كاالي 
خاكستري در بورس كاال سيستم توزيع 
با مشكالت بزرگي مواجه شده، چنان كه 
مثال در اقدامي عجيب كاميون داران اعالم 
كرده اند آنها بايد توزيع سيمان را برعهده 
داشته باشند. اقدام كاميون داران توزيع و 

عرضه سيمان را در بازار با محدوديت هاي 
زيادي مواجه كرده اســت. روز گذشته 
مهدي طغياني ســخنگوي كميســيون 
اقتصادي مجلس هم اين موضوع را تأييد 
كرد و گفــت: در بازديدي كــه از يكي از 
كارخانه هاي بزرگ سيمان داشتم، گفته 
شــد در اين كارخانه 50هزار تن سيمان 
آماده تحويل است، اما كاميون داران اجازه 
نمي دهند سيمان از كارخانه خارج شود.

عرضه 10درصد سيمان ايران در بورس
در شــرايطي كه تاكنون فقط10درصد 
سيمان توليدي كشــور در بورس كاال 
عرضه شده، محمد اســالمي، وزير راه و 
شهرسازي بدون ارائه اطالعات دقيق و 
آمار مستدل مدعي شد: عرضه سيمان 
در بورس كاال عامل گراني اين محصول 
بوده است. او ضمن دفاع از شبكه سنتي 
و غيرشفاف توزيع سيمان گفت: عرضه 
سيمان بايد همان روش قبلي باشد. بايد 
اجازه دهند همان فرايند شــبكه اي كه 

وجود داشت سيمان را توزيع كند.
محمد اسالمي در شــرايطي عامل رشد 
قيمت ســيمان را عرضه ايــن محصول 
در بــورس معرفــي كرده كه سياســت 
قيمت گذاري دســتوري ســيمان كه با 
حمايت اين وزارتخانه انجام مي شــود، 
كارخانه هــاي توليد ســيمان را به مرز 
ورشكستگي رســانده اســت. عملكرد 
وزير راه و شهر ســازي  در گذشته نشان 
مي دهد او مخالف اصل نخســت اقتصاد 
يعني شــفافيت اســت، چنان كه وزارت 
راه و شهرســازي ظرف 1.5سال گذشته 
انتشار گزارش هاي مرتبط با بازار مسكن 

را متوقف كرده است.

رد سخنان آقاي وزير 
گفته هاي ســاير مقامات نشان مي دهد 
احتماال برخــي ذي نفعان بــه وزير راه 
و شهرســازي، آدرس غلــط داده اند، 
چنان كه ديروز ســخنگوي كميسيون 
اقتصــادي مجلس هم ايــن موضوع را 

تأييد كــرد و گفت: در شــرايط فعلي 
90درصد ســيمان توليدي خــارج از 
بورس عرضه مي شود و فقط 10درصد 
از سيمان توليدي در بورس كاال عرضه 
شده، ما در مجلس خواستار آن هستيم 
كه 90درصد باقيمانده هم به اين ميزان 
افزوده شود، نه اينكه مسير را به گونه اي 
برنامه ريزي كنيم كه آن 10درصد هم 
ديگر در بــورس توزيع نشــود. مهدي 
طغياني با بيان اينكه مشكل امروز بازار 
سيمان و گراني آن به قطع برق و توزيع 
نامطلوب بازمي گردد، گفــت: به هيچ 
عنوان موارد مطرح شده در مورد ارتباط 
افزايش قيمت ها با عرضه اين محصول 
در بورس كاال درست نيست، بلكه عالوه 
بر مشكل برق، سيســتم توزيع ما دچار 
شلختگي عجيبي است كه اين موضوع 
را مي توانيم، در عرضه مرغ و ساير كاالها 
هم مشاهده كنيم. به گفته او در ساختار 
سنتي و غيرشفاف قديمي، اين دالالن 
هســتند كه ســود اصلي را مي برند و 
مصرف كنندگان نيز با رشدهاي عجيب 

قيمتي مواجه مي شوند.
عالوه بر ايــن نماينده مجلــس، معاون 
معدنــي وزيرصنعت، به عنــوان متولي 
مستقيم بازار سيمان، دليل اصلي گراني 
اخير سيمان را قطعي برق و كاهش توليد 
سيمان اعالم كرد و گفت: توليد سيمان با 
بهبود وضع تامين برق در هفته هاي آينده 
افزايــش و قيمت ها ســير نزولي خواهد 
يافت. اســداهلل كشــاورز ابراز اميدواري 
كرد: با پيش بيني خنك تر شــدن هوا از 
امروز كاهش مصرف برق، همچنين قول 
مسئوالن وزارت نيرو در تامين برق براي 
صنعت ســيمان، شــاهد افزايش توليد 

واحدها و كاهش قيمت ها باشيم.
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پس از گذشت حدود 2هفته از بروز سیل در کرمان و استان هاي 
شــمال غرب کشــور، بار ديگر افزايش باران هاي تابستاني 
موجب شد آذربايجان غربي ســیل را تجربه کند. وضعیت در 
خراسان رضوي و جنوبي، سیستان وبلوچستان و مازندران هم پايدار نیست و در روزهاي پاياني هفته احتمال 

وقوع شرايط بحراني براي اين مناطق وجود دارد..

سیل در 2۷ روستاي چالدران
آذربايجان غربي درحالي كه حدود هزار ميليارد ريال 
طي ســيل 2هفته قبل خســارت ديده بود، دوباره با 
وقوع ســيل به ويژه در شهرســتان چالدران متحمل 
خسارت هايي شده است. به گفته فرماندار چالدران بر 
اثر بارش شديد تگرگ و جاري شدن سيل در شامگاه 
دوشنبه 4مرداد 27روستاي اين شهرستان تحت تأثير 
قرار گرفت. حســن محمدزاده مي گويد: در اثر جاري 
شدن سيل در محور چالدران به چايپاره در روستاي 
»قرخ بالغ« يك دهنه از پل ســه دهنــه را تخريب و 
موجب قطع ارتباط راه اصلي شد كه با تالش شبانه و 
ايجاد يك راه فرعي مسير براي تردد بازگشايي شد. اين 
پل در نخستين فرصت تعمير خواهد شد. وي با بيان 
اينكه بر اثر سيل 400 دام از بين رفته است، مي افزايد: 

زمين هاي كشاورزي نيز از اين حادثه آسيب ديده اند 
اما ميزان خســارت هنوز برآورد نشده است. فرماندار 
چالدران با بيــان اينكه در اثر ســيل 2نفر مصدوم و 
به صورت سرپايي مداوا شدند، مي گويد: از 27 روستاي 

درگير سيل منازل 19روستا خسارت ديده اند.

خسارت توفان و سیل به باغ هاي داراب 
وزش بادهاي شديد و بروز سيل در روز دوشنبه 2مرداد 
به داراب در فارس هم آســيب هايي وارد كرده است. 
به گفته فرمانــدار داراب، در منطقــه نوايگان و تنگ 
طحه بيش از 900 ميليارد ريال به محصوالت باغ هاي 
آبي و ديم خســارت وارد شده اســت. اصغر فرودي 
مي گويد: اين پديده هاي جــوي در دوم مرداد 1400 
رخ داد كه محصوالت بيــش از 4هزار هكتار باغ آبي و 

ديم در شهرستان داراب آسيب ديد. وي با بيان اينكه 
بازديدهاي كارشناسي از باغ هاي خسارت ديده منطقه 
تنگ طحه انجام شده است، ادامه مي دهد: با توجه به 
اينكه بسياري از باغ هاي ما بيمه هستند، پيگير هستيم 
تا بخشي از خسارات وارد شده از طريق بيمه محصوالت 

كشاورزي پرداخت شود.

ادامه گردوغبار در کرمان تا پايان هفته 
هرچند بيشترين احتمال شرايط بحراني در روزهاي 
آينده براي خراسانات و سيستان وبلوچستان پيش بينی 
شده اســت اما كرمان هم از بادهاي موسمي در امان 
نيســت. رئيس مركز پيش بيني اداره كل هواشناسي 
استان كرمان با اشاره به افزايش شاخص آاليندگي هاي 
هوا در اين استان مي گويد: پديده گردوغبار به صورت 
متناوب تا پايان هفته در بيشتر مناطق اين استان ادامه 
دارد. حميده حبيبي، با اشاره به اينكه وزش باد نسبتا 
شديد، خيزش گرد و خاك و احتمال وقوع توفان شن 
در روزهاي پاياني هفته در استان كرمان دور از انتظار 
نيست، مي افزايد: منشأ اين پديده جوي وزش بادهاي 

120 روزه سيستان و بلوچستان است.

سازمان هاي امدادي آماده باشند
يك كارشناس سازمان هواشناســي درباره وضعيت 
آب وهوا در روزهــاي آينده به همشــهري مي گويد: 
امروز و فردا )چهارشنبه و پنجشنبه، 6و 7مرداد( براي 
نواحي شرق، شمال شرق و جنوب شرقي يعني شمال 
سيستان وبلوچستان، نيمه شرقي خراسان رضوي و نوار 

شرقي و نيمه جنوبي خراسان جنوبي، افزايش شديد 
فشاري يا افزايش فعاليت بادهاي 12روزه پيش بيني 
مي شــود. اين بادها مي توانند موجــب ايجاد توفان 
گردوخاك، كاهش ديد افقي، كيفيــت هوا، اختالل 
در تردد و خســارت به محصوالت كشــاورزي شوند. 
امين حســين نقشــينه ادامه مي دهد: همچنين نوار 
شمالي از امروز )چهارشنبه( با شمالي شدن جريانات 
روي درياي خزر و ورود رطوبت به استان هاي شمالي 
مازندران و گيالن با افزايش بارش روبه رو خواهد بود. 
اين جريانات در استان هاي شمالي و شمال آذربايجان 
شرقي ممكن است موجب بارش شديد باران و ريزش 
تگرگ شود. وي با بيان اينكه براي نوار شمالي هشدار 
سطح نارنجي صادر شده اســت، مي گويد: با افزايش 
بارش ها در ايــن مناطق امكان طغيــان رودخانه ها، 

آب گرفتگي معابر، باالآمــدن ناگهاني آب رودخانه ها 
و احتمال لغو پروازها وجود دارد. كارشــناس سازمان 
هواشناسي مي افزايد: با شــرايطي كه پيش رو داريم، 
دستگاه هاي امدادي بايد آمادگي الزم را داشته باشند و 
همچنين بهتر است كوهنوردان در اين روزها از صعود 
و عشاير نيز از چراي دام ها در مراتع مرتفع خودداري 
كنند. از مردم هم مي خواهيم در مناطق يادشده كنار 
رودخانه ها توقف نكنند. نقشــينه با بيان اينكه باد و 
باران در نواحي شــرقي و شمالي كشــور تا پايان روز 
جمعه ادامه دارد، مي گويد: امروز )چهارشنبه( هواي 
ســواحل خزر، آذربايجان هاي شرقي و غربي و اردبيل 
بين 5تا 9درجه سانتي گراد خنك خواهد شد. از فردا 
)پنجشنبه( هم در تهران، زنجان و قزوين دماي هوا 2تا 

4درجه سانتي گراد كاهش دارد.

بیش از 20روز از اعتراض هاي آبي خوزستان مي گذرد. 
حــاال دامنه اعتراض هــا به همــه محرومیت هاي 
استان رسیده است. در اين میان اما بخش مهمي از 
مطالبه هاي مردم درباره توقف طرح هاي انتقال آب بي پاسخ مانده است. اعتراض ها 
بعد از يك ماه خشكي رودخانه کرخه و تاالب هورالعظیم و بي آبي روستاها و اراضي 
کشاورزي آغاز شد و با افشاي صدور مجوز زيست محیطي هشتمین طرح انتقال 
آب رودخانه کارون )موسوم به بهشت آباد( از سوي نماينده آبادان به اوج خود 
رسید؛ اعتراض هايي که از فضاي مجازي با #حقابه_هورالعظیم_را_آزاد_کنید 
و #کارون_جان_ماست شروع شــد. با تجمع اعتراضي در مقابل سازمان آب و 
برق خوزستان ادامه يافت. همچنین در روزهای گذشته اعتراضاتی در شهرهای 
سوسنگرد، اهواز، هويزه، بهبهان، شــادگان، حمیديه، ماهشهر، کارون، ايذه و 

دزفول برگزار شده است.

پاسخ به مطالبات مردم؟!
در نهايــت، معــاون اول رئيس جمهوري و 
وزيران نيــرو و جهادكشــاورزي براي حل 

مسائل خوزستان راهي اين استان شدند.
اســحاق جهانگيــري در اين ســفر وعده 
پرداخت بقيه خســارات باقي از سيالب98 
و جبران خسارت مربوط به احشام و نخيالت 
آســيب ديده از خشكســالي را داد و تأكيد 
كرد كــه »انتقــال آب بين حوضــه اي )از 
سرچشمه هاي كارون به اصفهان( فقط براي 
مصارف آشــاميدني صورت گرفته و دولت 
تاكنون يك قدم برخالف ممنوعيت انتقال 
آب غيرآشاميدني برنداشــته است.« رضا 
اردكانيان، وزير نيرو نيز تأكيد كرد كه »هيچ 
طرح انتقال آب جديدي اجرا نشــده و تنها 
طرحي كه اين دولت اجرا كرد شيرين سازي 
آب خليج فــارس و انتقــال از دريا به فالت 

مركزي بود.« 
براساس اعالم ســتاد بحران خوزستان نيز 
با ارسال تانكرهاي آب به روستاها، تسريع 
در طرح هاي آبرساني و رهاسازي آب از سد 
كرخه براي جريان دوباره آب در رودخانه، 
مطالبات مردم محقق شده است. اما آيا اين 

موارد، پاسخ همه مطالبات مردم بود؟

درخواست توقف همه طرح هاي انتقال 
آب 

رئيس دانشــكده علوم آب دانشگاه شهيد 
چمران اهــواز در اين بــاره مي گويد:»اگر 
بخواهيم ريشــه اي نگاه كنيــم مطالبات 
مردم، محروميت عمومي مناطق روستايي 
و حاشــيه اي را دربرمي گيرد، اما بخشي از 
مطالبات آبي مربوط به خشكي هورالعظيم 
و زمين هاي كشاورزي بود كه اين مشكل تا 
حدودي حل شد و با رهاســازي آب از سد 
كرخه به زمان قبل از بحران بازگشتيم. اما 
با تخليه آب ســد در واقع بحران به تعويق 

افتاد و به پاييز منتقل شــد و اگر از ذخاير 
استراتژيك سدهاي كرخه و سيمره استفاده 
نشود، بعد از شهريور وضعيت حاد مي شود.«  
مهدي قمشي درباره توقف طرح هاي انتقال 
آب به عنوان يكــي از مطالبات مردم در اين 
اعتراضات مي گويد:»اين مطالبه باقي مانده 
و به نظر مي آيد گوش شــنوايي در وزارت 
نيرو و دولت نيســت و مطالبه مردم براي 
توقف طرح هاي انتقال آب، اصال پاسخ داده 
نشد.«  او مي افزايد:»به نظر مي رسد افرادي 
كه برنامه انتقــال آب را دنبال مي كنند بنا 
ندارند اين طرح ها را متوقف كنند و به همين 
دليل پاسخ صريحي به سؤاالت و مطالبات 
مردم نمي دهند و در اظهارات مسئوالني كه 
به خوزستان آمده اند نيز اين مسئله روشن 
بود. هيچ كــدام از طرح هــاي انتقال آب از 
سرشاخه هاي كارون تاكنون متوقف نشده و 
اگر هم توقف موقتي يا تأخيري اتفاق افتاده، 
ارتباطي به تغيير نظر مسئوالن ندارد بلكه 
به دليل مشــكالت اجرايي و اعتباري است 

و بعد از مدتي دوباره از سرگيري مي شود.«
قمشــي با بيــان اينكه طرح هــاي انتقال 
آب غيرعلمي و غيركارشناســي هستند، 
مي گويد:»ادعاي انتقــال آب كارون براي 
تامين آب آشاميدني، بازي دادن خودمان 
اســت وگرنه مناطقي كه مقصد طرح هاي 
انتقال آب هستند به هيچ وجه مشكل آب 
آشــاميدني ندارند. همه اســتان ها قادر به 
تامين آب آشاميدني و بهداشت خود هستند. 
بنابراين اين طرح ها بــراي تامين مصارف 
كشــاورزي و صنعت در اين استان هاست. 
اكنــون بحث ها دربــاره طــرح انتقال آب 
بهشت آباد اســت، اما تنها اين طرح نيست 
و پروژه هاي خرســان، ونــك و... نيز براي 
انتقال آب مطرح شــده. بنابراين مطالبه ما 
توقف همه طرح هاي انتقال آب از سرشاخه 

رودخانه هاست.«

مطالبات بي پاسخ، از کرخه تا کارون
تاكنون 10طرح انتقال آب از سرشاخه هاي 
كارون بزرگ )كارون و دز( به فالت مركزي 
با حجم بيش از 2ميليــارد مترمكعب اجرا 
شده يا در حال اجراســت. بهشت آباد يكي 
از طرح هايي اســت كه با مخالفت شــديد 
خوزســتاني ها و چهارمحال وبختياري هــا 
مواجه بوده اســت. پيش از اين ســازمان 
حفاظت محيط زيست، سازمان بازرسي كل 
كشور و مركز پژوهش هاي مجلس مخالفت 
خود را با طرح هاي انتقال آب اعالم كرده اند، 
اما اخيرا سازمان حفاظت محيط زيست در 
بيانيه اي موافقت ضمني خود را با بهشت آباد 
اعالم كرد؛ مشروط بر اينكه تغييراتي در محل 
ساخت تونل داده شود. مدير انجمن ديده بان 
جلگه سبز خوزســتان مي گويد:»براساس 
اظهارات مسئوالن، مطالبات شنيده شده اما 
توجيه غيرمنطقي مي آورند و تاكنون پاسخ 
درستي به مطالبه مردم براي توقف طرح هاي 

انتقال آب نداده اند.«
شــبنم قنواتــي زاده مي گويــد: »انتقال 
آب رودخانه كارون به طــور جدي حيات 
خوزستان را تهديد مي كند درحالي كه اين 
طرح ها بي وقفه در حال اجراست. معتقديم 
حجم آبي كه از سرشاخه هاي كارون منتقل 
مي شود بســيار بيشــتر از ظرفيت اسمي 
طرح هــاي انتقال آب اســت به طوري كه 
آمارها نشــان مي دهد حــدود 10ميليارد 
مترمكعب از آب اين رودخانه منتقل شده 
است.« وي همچنين درباره مطالبه حقابه 
هورالعظيم توضيــح مي دهد:»وزارت نيرو 
رهاسازي آب از سد كرخه را انجام داده اما 
اين ميزان پاسخگوي نياز تاالب هورالعظيم 
نيســت و هم اكنون بخش هاي وسيعي از 
تاالب هنوز خشك اســت. در همين حال 
اعالم كرده اند كه ادامه رهاســازي موجب 
مي شــود ذخيره سد صفر شــود و بحران 
به وجــود بيايــد. به نظر مي رســد راهكار 
كوتاه مدت رهاســازي آب از ذخيره ســد 
سيمره در باالدست ســد كرخه باشد، زيرا 
ذخيره اين ســد تا 25تير ماه 1/3ميليارد 

مترمكعب بوده است.«
قنواتي زاده تأكيد مي كند: »آبرساني با تانكر 
فقط براي آب آشــاميدني است درحالي كه 
تامين آب مورد نياز دام و كشاورزي نيز براي 
روستاييان ضروري است. اين بحران بيش 
از تحمل مردم بوده به طوري كه در يك ماه 
گذشــته 40خانوار دامــدار از منطقه كوچ 
كردند. از سوي ديگر بايد درنظر داشت بهانه 
ساخت سد كرخه از ابتدا براي تامين نياز آب 

كشــاورزي 350هزار هكتار از اراضي پايين 
دست در خوزستان و افزايش امنيت غذايي 
بود كه محقق نشده، بنابراين يكي از مطالبات 
ما توقف سدسازي در باالدست كرخه است 
كه هم اكنون در حال مطالعه و اجرا هستند.«

مطالبه توقف انتقال آب مسكوت ماند
عضو انجمــن مردمي حمايــت از زاگرس 
مهربان، نيز با بيان اينكه در خوزســتان با 
مطالبات انباشــته مواجهيم كه با برآورده 
نشدن آنها شاهد همپوشاني اين مطالبات 
هســتيم  بــه همشــهري مي گويد:»اين 
اعتراضــات مجموعــه اي از مشــكالت و 
محروميت هــا را دربرمی گرفت اما جرياني 
وجود دارد كــه مي خواهد مطالبــات را به 
ناكارآمدي يك فرد يا مطالبه آبي كشاورزي 
يا آبرســاني با تانكر تقليــل دهد. يك خط 
مشــخص ســعي دارد در بازنمايي داليل 
اعتراض خوزستان اصلي ترين عامل كه همان 
اجراي پروژه هاي انتقال آب است را ناديده 
بگيرد و در عوض بــا پررنگ كردن مباحثي 
مانند تزريق بودجه، افكار عمومي را منحرف 
كند تا جايي كه مي بينيم در ميان اظهارات 
مسئوالن نيز هيچ صحبتي از مطالبه مردم 

براي توقف طرح هاي انتقال آب نيست.«
يوســف فرهادي بابادي با اشــاره به سفر 
معاون آب وزارت نيرو به خوزســتان ادامه 
مي دهد:»نتيجــه بازنمايي ناقص مطالبات 
مردم خوزســتان تا جايي پيش مي رود كه 
معاون وزير نيرو در اهواز اعالم مي كند همه 
بايد به پروژه هــاي قانوني انتقال آب احترام 
بگذارند. اين يعني وزارت نيرو با اينكه صداي 
مردم را شنيده، نمي خواهد در سياست هاي 

انتقال آب تجديدنظر كند.«
اين فعال محيط زيســت مي افزايد: »به نظر 
مي رســد مطالبات مردم در سطحي طرح و 
به مراكز تصميم گيري اعالم شــد، اما اينها 
به معني عمل بــه مطالبات نيســت. مثال 
نمايندگان مجلس در نامه به شــوراي عالي 
امنيت ملــي، توقف طرح هــاي انتقال آب 
را درخواســت كرده اند. نماينده آبادان در 
انتقاد به تصويب بودجــه به رئيس مجلس 
شوراي اسالمي نامه نوشــته و گفته برخي 
از اعتراضات ناشي از عملكرد مجلس است 
زيرا براي پروژه هايي كه مجوز قانوني نداشته 
بودجه اختصاص داده. اما از سوي ديگر بيانيه 
سازمان محيط زيســت درباره مجوز طرح 
بهشت آباد نشان مي دهد از نظر اجرايي در 
مواضع اين سازمان تغييري صورت نگرفته 

و با اجراي اين طرح موافق است.« 

با وقوع دوباره سيل در آذربايجان غربي، احتمال بروز شرايط 
بحراني در شرق و شمال كشور هم وجود دارد

سيل تابستانه ادامه دارد

»نه به انتقال آب كارون«
بی پاسخ ماند

کارشناسان معتقدند مهم ترين مطالبه آبي مردم خوزستان 
توقف طرح هاي انتقال آب است 

مكث

 مديريت بحران آب
 و ضرورت ارزيابی بی طرفانه

براساس گزارش برنامه توسعه سازمان 
ملل متحد در سال2025، سرانه منابع 
آب ايران به حدود يك سوم سطح آن 
در سال1990 سقوط مي كند. دولت 
عمدتــا روي برنامه هايي براي حفظ و 
تامين بدون قطعي و پيوســته جريان 

آب در خطوط لوله تهران و شــهرهاي بزرگي مانند اصفهان، 
شيراز، مشهد و تبريز متمركز اســت و در اين شرايط، كمبود 
و ســهميه بندي آب در شــهرهاي كوچك تــر در مركز ايران 
و ســواحل ايران در خوزســتان، خليج فارس و درياي مكران 

گزارش مي شود.
از ســوي ديگر، حدود 105تــاالب در ايران وجــود دارد كه 
وســعتي بيش از 3ميليون هكتار زمين را شــامل مي شــوند. 
حدود 1/3ميليون هكتار از اين تاالب ها تحت تاثير خشكسالي 
قرار دارند و تاكنون 60تاالب با خشــكي مواجه شده اند. البته 
خشكســالي تنها دليل خشــكي نيست، ســوءمديريت آب، 
مديريت غيرتخصصي و ناديده انگاشــتن دانش پايه و طبيعي 

زمين شناسي به خشكيدگي انجاميده است.
هامون، اروميه، بختگان، پريشان و تاشك درياچه ها و تاالب هاي 
ايران هســتند كه طي دهه گذشــته حدود 80تا100درصد 
كوچك شــده اند. زاينــده رود به معناي رودخانــه اي كه جان 
مي بخشد در شهر تاريخي اصفهان نيز خشك شده است. تاالب 
هورالعظيم در اســتان خوزســتان هم از اين آسيب ها مصون 
نمانده است. خشــكي هورالعظيم توفان هاي گردوغبار و شن 
را در خوزستان و استان هاي جنوب غربي و غرب ايران تشديد 

كرده است.
بعد از اين اتفاقات، براي احياي تاالب ها سراغ تخصيص حقابه 
رفتيم. در شرايط خشكســالي، مناطق تحت تنش آبي همگي 
متقاضي آب و تخصيص بيشتر از سدها و درياچه هاي باقي مانده 
هستند كه اين خود به منشا اختالف بين ساكنان چند استان 

همسايه تبديل شده است.
خشكسالي و تغييرات اقليمي تنها داليل فاجعه زيست محيطي 
در ايــران نيســت. مديريــت ضعيــف منابع آب خســارت 
جبران ناپذيري به ايران وارد كرده اســت؛ كشــوري با حدود 
225ميلي متر باران در سال )كمتر از يك سوم ميانگين جهاني( 
كشوري خشك تا نيمه خشــك )در 85درصد مساحت خود( 

محسوب مي شود.
آثار زيست محيطي براي بيشترين ســدهاي ساخته شده در 
ايران ديده نشده است. ساخت سد ســيوند كه در سال86 در 
استان فارس به بهره برداري رسيد موجب از بين بردن هزاران 
هكتار مرتع در مركز ايران شد. در نتيجه مستقيم ساخت اين 
ســد، باختگان، دومين درياچه بزرگ ايران خشك شد و محل 
اين درياچه را به گورستان فالمينگوهاي مهاجر تبديل كرد. با 
وجود اين، ايران بعد از چين و تركيه در رتبه بندي ساخت سد در 
سطح بين المللي رتبه سوم را دارد. ساخت سد به عنوان نشانه اي 
از توسعه سريع و توانايي ملي ايرانيان در سال هاي بعد از انقالب 

توسعه فراوان يافت.
در واقــع معموال از چالش هاي سد ســازي مانند غرق شــدن 
مناطقي كه در درياچه ســد قرار مي گيرنــد، اخالل در حيات 
موجودات زنده پيرامون ســد، آســيب جدي و غرق شــدن 
مكان هاي تاريخي پشت سدها و فجايع محيط زيستي با منشا 
ناديده انگاري زمين شناسي )مانند انتخاب محل اشتباه براي سد 

گتوند( كمتر صحبت مي شود.
از سوي ديگر، ســاخت سد نقش مســتقيمي در طغيان های 
باالدست و بعضا آســيب در زمين هاي پايين دست دارد كه در 

نهايت مي تواند موجب تسريع در بيابان زايي شود. 
اين همه در حالي اســت كــه در كنار سدســازي، پروژه هاي 
بلندپروازانه انتقال آب همچنين بحران آب ايران را تشديد كرده 
و خواهد كرد. 2پروژه مهم در ايران انتقال آب از درياي مازندران 
به استان سمنان و انتقال آب از درياي عمان در جنوب كشور به 
فالت مركزي ايران است درحالي كه انتقال آب از حوضه اي ديگر 

به حوضه خشك راه حل پايدار براي بحران آب نيست.
طرح هاي انتقال آب بين حوضه به شدت موجب دستكاري در 
محيط مي شود. تبعات پروژه هاي انتقال آب از آسيب رساندن 
به بوم سامانه حوضه اهدا كننده آب تا مهاجرت مردم در جوامع 
مبدا و مقصد متفاوت است. نخستين آسيب به منطقه مقصد 
مي رســد كه با افزودن ظرفيت بهره برداري آب در مقصد، نوع 
زندگي مردم و اشتغالشان به ســوي صنايعي كه در آن استان 
توسعه مي يابد، تغيير مي كند. در درازمدت و با رونق در ناحيه اي 
كه بدين ترتيب در حال توسعه است، ســيل مهاجران از همه 
نقاط به ويژه به مركز آن استان ســرازير مي شود و اين وضعي 
است كه در شديدترين وجه آن در فالت ايران مي توان در استان 

و شهر اصفهان مشاهده كرد.
مديريت بحــران آب بدون ارزيابي بي طرفانه گذشــته و تهيه 
نقشــه راه واقع بينانه براي آينده و لحاظ كردن مطالعات پايه 
به ويژه تهيه نقشه هاي تفصيلي مخاطرات زمين شناسي براي 
پهنه هايي كه بيشــترين تنش آبي را تحمل مي كنند، ممكن 
نيســت. را ه حل فوري و معجزه آســا نيز براي چنين مســائل 
بنيادی ای وجود ندارد، ضمن اينكه بايد براي مشكالت فوري، 
راه حل كوتاه مدت منطقي انتخاب شود. ولي بايد مراقب باشيم 

كه در تنور عوام زدگي نيفتيم.
 فضاي هيجاني كه در هنگامه بحران پديد مي آيد خطر بزرگي 
براي نابودي هرچه بيشتر همين منابع موجود است. حكمرانان 

بايد مراقب باشند.

مهدي زارع
رئيس شاخه زمين شناسي، گروه علوم پايه، فرهنگستان علوم

الله هاي تاالبي در »انزلي«
گل دادن الله هاي تاالبي در انزلــي با وجود وضعیت نامطلوب ايــن تاالب بین المللي و 
بي توجهي مسئوالن، نشــان از حیات در تاالب دارد. الله هاي تاالبي از گیاهان شناور در 
تاالب بین المللي انزلي در استان گیالن هستند که هر سال از اواخر خرداد سر از آب بیرون 

مي آورند و روي آب تاالب شناور مي شوند. منبع: مهر
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فرحنازچراغي
خبرنگار

جايگاه اهورامزدا و خانه خورشــيد در  ميراث
اورامانات ايــران در چهل و چهارمين جهاني

اجالس كميته ميراث فرهنگي يونسكو 
كه به ميزبانــي چين در حال برگزاري اســت،ثبت 
جهاني شد.يونسكو  ظهر ديروز بررسي پرونده ثبت 
جهاني منظر فرهنگي هورامان/اورامانات ايران را در 
دستور كار قرار داد و سرانجام با رأي كشورهاي حاضر 
در اين اجــالس ثبت جهاني اورامانــات به تصويب 
رسيد.منطقه اورامانات بيســت و ششمين اثر ايران 
اســت كه در فهرســت ميراث جهانی يونسكو ثبت 

می شود.
عصر روز يكشنبه نيز يونســكو پرونده ثبت جهاني 
مســير راه آهن شــمال-جنوب ايــران را به دليل 
برخورداري از ارزش هــاي جهاني، تكنيك بي نظير 
احداث و تأثير آن بــر تعامل ملت هــا در جهان در 

فهرست ميراث جهاني بشر قرار داد.
ديروز اما نوبت به ثبت جهانــي هورامان / اورامانات 
ايران در يونسكو رســيد. پرونده ثبت جهاني منظر 
فرهنگــي هورامــان/ اورامانات كه در اســتان هاي 
كرمانشاه و كردستان واقع شــده، 409 هزار هكتار 
عرصه و حريم دارد كه 106 هزار هكتار آن مربوط به 

عرصه و 303 هزار هكتار نيز جزو حريم است.
هورامان يا اورامانات منطقه اي تاريخي با بافت پلكاني 
و آداب و رسوم بســيار خاص است كه بخش هايي از 
شهرستان هاي سروآباد، سنندج و كامياران در استان 
كردستان و شهرستان هاي روانسر، پاوه، جوانرود و 
ثالث باباجاني در استان كرمانشاه را شامل مي شود. 
اما براســاس آنچه در پرونده ثبت جهاني هورامان 
آمده اســت، بخش اصلي منظر فرهنگي هورامان/

اورامانات شــامل دره هاي ژاوه رود، اورامان تخت و 
اورامانات لهون است. 700 روستا در منطقه قرار دارند 
و سال گذشته نيز ارزياب يونسكو به صورت ميداني، 

ارزيابي هاي خود در منطقه هورامان را انجام داد.
در بخشــي از پرونده ثبت جهاني منطقه هورامان/

اورامانات آمده است: »هورامان /اورامانات، منطقه اي 
فرهنگي در غرب كشــور بين2 اســتان كردستان 
و كرمانشــاه است و كوه هاي ســربه فلك كشيده و 
رودهاي خروشــان دارد. عوامــل طبيعي دره هايي 
را شكل داده و روســتاهايي در دل اين دره ها شكل 

گرفته اند.
ساكنان هورامان/ اورامانات، هزاران سال در تعامل 
با طبيعت زندگي كرده اند و اين تعامل، در ســاختار 
معماري پلكاني، زندگي هوارنشيني )كوچگاه هاي 
موقت(، جشن ها و آيين هاي اصيل و صنايع دستي 

منحصربه فرد منطقه قابل مشاهده است.
پيشينه  ســكونت در منطقه هورامان/ اورامانات به 
پيش از تاريخ برمي گردد كه كشف قباله هاي هورامان 
وجود حاكميت آشــوريان، مادها، هخامنشــيان و 
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پرونده ثبت جهاني منظر فرهنگي اورامانات 
در يونســكو يكي از مهم ترين پرونده هاي 
ثبت منظر فرهنگي تاريخي در يونســكو 
اســت كه وســعتي بيش از 3هزار كيلومترمربع و عرصه اي بيش از 
يك هزار كيلومترمربع را شامل مي شود. مدير پايگاه منظر فرهنگي، 
تاريخي هورامان با بيان اينكه هورامان يا اورامات نام منطقه اي تاريخي 
با بافت پلكاني و آداب و رسوم بسيار خاص است، به همشهري مي گويد:  
اين منطقه بخش هايي از شهرستان هاي سروآباد، سنندج و كامياران 
در استان كردستان و شهرستان هاي پاوه، جوانرود، نودشه و نوسود در 

استان كرمانشاه را شامل مي شود.
پويا طالب نيــا با اعالم اينكه ســال139۵ موضوع ثبــت جهاني اين 
منطقه در دســتور كار قرار گرفــت، مي افزايد: 3دفتــر پايگاه منظر 
فرهنگي،تاريخي هورامان در شهر سنندج استان كردستان، هورامان 
تخت، پالنگان و 2نقطه در استان كرمانشاه يعني پاوه و جوانرود برپا شد.
مدير پايگاه منظر فرهنگي، تاريخي هورامان ادامه مي دهد: پرونده نهايي 
بهمن98 به سازمان جهاني يونسكو ارسال شد و مهر99 ارزياب سازمان 

جهاني يونسكو به مدت 10روز از منطقه بازديد كرد.
 به گفته او، 10شاخص براي ثبت جهاني يك اثر از سوي يونسكو الزم 
است و آن اثر درصورت اثبات يك يا 2 شاخص ثبت جهاني مي شود. 
ويژگي هاي هورامان نيز در 10فصل براي يونسكو ارسال شد كه شامل 
موقعيت جغرافيايي منطقه، ويژگي هــاي منحصربه فرد، جاذبه هاي 
تاريخي و فرهنگــي، مديريت، حفاظت و مرمت و... بــود. با اين حال 
مهم ترين نكته در ثبت جهاني اورامانات تعامل انســان و طبيعت در 

طول تاريخ در اين منطقه بود.
مدير پايگاه منظــر فرهنگي، تاريخي هورامان تأكيــد كرد: در منظر 
فرهنگي هورامان مواردي ازجمله معماري، تاريخ و باستان شناســي، 
زندگي هوارنشيني)كوچ نشيني(، جشن ها و آيين ها، نحوه زندگي و 
معيشت ساكنان، آثار طبيعي ازجمله گونه هاي نادر گياهي و جانوري 
منطقه، موسيقي و ادبيات هورامان و... به عنوان شاخص هاي منطقه 
موردبررسي و مطالعه قرار گرفت و ۵سال روي اين موضوعات فعاليت 
شد كه در اين مدت 30بافت روستايي اورامانات نيز به ثبت ملي رسيد.

او توسعه پايدار اقتصادي هورامان/اورامانات را مهم ترين نتيجه جهاني 
شــدن اورامانات اعالم كرد و گفت: معرفي اورامانات در سايت جهاني 
يونسكو، توجه جهان را به منطقه به دنبال خواهد داشت و اين موضوع 

موجب توسعه اقتصادي منطقه مي شود.
به گفته طالب نيا، ثبت جهاني اورامانات يك معاهده دوطرفه است. ايران 
در قبال حفاظت از منطقه متعهد مي شود و يونسكو نيز در شرايط ويژه 
تعهداتي براي حفظ اين اثر دارد. بنابراين ثبت جهاني براي يك اثر تعهد 

جهاني براي حفاظت و حراست مي آورد.

 بيست و ششمين اثر ايران ديروز درفهرست ميراث جهاني يونسكو 
به ثبت رسيد

اورامان جهاني شد

يونانيان را تأييد كرده است. كهن ترين آثار سكونت 
انسان در بررسي ها و كاوش هاي باستان شناسي در 
اطراف روستاي هجيج يافت شده و مربوط به دوران 
پارينه سنگي است كه طبق گزارش باستان شناسان 
بيش از 40 هزار ســال تا حدود 12هزار سال قدمت 
دارند. معمــاري پلكاني اورامان تخــت و خانه هاي 
ديدني آن، روستا را به شكل هرم گونه درآورده است 

كه در راس اين هرم قلعه اي باستاني قرار دارد.«

سرزميناهورايي؛جايگاهخورشيد
هورامان يــا اهورامان به نوشــته برخــي محققان 
به معناي سرزمين اهورايي و جايگاه خورشيد است. 
البته به گفته برخي زبان شناســان براساس آنچه در 
زبان كنوني اورامــي - به عنوان تنها زبان به جا مانده 

از ايران باســتان با واژه هاي پهلوي- همچنان تكلم 
مي شــود، مركب از 2 واژه هور )يعني ابر( و آمان )به 
معناي آمدن( اســت. ترديدي در باستاني بودن اين 
منطقه صعب العبور و زيبا كه ورود به آن با گذشتن از 
شهرهاي سنندج و چند روستاي تاريخي پس از آن 
همچون روستاي نگل كه كهن ترين قرآن خطي را 
نيز در خود دارد، وجود ندارد. به گفته برخي مورخان، 
اورامانات كردســتان آخرين نقطــه از ايران بود كه 
اعراب پــس از ورود به آن به دليــل وجود كوه هاي 
مرتفع و دره هاي عميق و پرپيچ وخم و خطرناك، قادر 
به فتح آن شدند. بخشــي از اورامانات در كردستان 
عراق و بخشي ديگر از اين منطقه به فاصله يك كوه 
از يكديگر قــرار دارند. هورامان تخــت منطقه اي با 
معماري پلكاني است. مي گويند معماري آن، رؤياي 

پله هاي رو به بهشت است. هورامان تخت در شيب تند 
كوهستان صخره اي زاگرس قرار دارد. مردمانش اهل 
تسنن  و عاشق موسيقي اند. سفر به هورامان تخت آن 
زمان كه كمتر شناخته شده بود چندان آسان به نظر 
نمي رسيد. مســير كوه هاي ســر به فلك كشيده و 
دره هاي عميق كه از ابتداي جاده اصلي به سمت شهر 
مريوان جدا مي شد، تنها با خودروهاي دوديفرانسيل 
پيموده مي شد. 4ساعت زمان در ميان دره هاي عميق 
و ارتفاعات بلند زاگرس در جاده اي شوسه طي مي شد 
تا آنهايي كه براي انجام كارهاي خود به شــهر رفته 

بودند به جايگاه خورشيد بازگردند.
از ويژگي هاي اين منطقه، خودبســندگي ساكنان 
اين منطقه زيبــا در ارتفاعات زاگرس بــود. آنها تا 
پايان دهه 70 تمام نيازهاي خود را بدون مراجعه به 

شهر يا خريد از كارخانه ها تامين مي كردند. از پشم 
بزها، جوراب و گيوه و لباس مي بافتند. از دام هايشان 
مايحتاج غذايي را تامين مي كردند. خانه هايشان را از 
ســنگ هاي صخره اي بدون استفاده از مالت استوار 
مي كردند. پوشاك شــان، تغذيه شان، سوخت مورد 
نياز و گندم نانشان را خودشان تهيه مي كردند و نياز 
به شهر نداشتند. آوازهايشــان را در وصف طبيعت 
زيبا و كوه هاي ســر به فلك كشــيده مي سرودند و 
بدين ترتيب موسيقي و آواز منحصر به خود را عرضه 
كردند. هورامــان كنوني اما به مــدد قرارگرفتن در 
فهرست روستاهاي هدف گردشگري ايران كه حاال به 
بخشي از پرونده ثبت جهاني منظر فرهنگي اورامان 
در يونسكو تبديل شده اســت با نوستالژي يك دهه 
قبل البته تفاوت دارد. جاده هاي خاكي، سنگفرش 

شده اند و گردشگران راه روستا را يافته اند.
كوچه هاي اورامان تخت كه روزي مسيرهاي باريك 
و خاكي با پله هاي ســنگي طوالني به سمت رؤياي 
بهشت بود اينك با سيمان و ســنگ پوشانده شده 
و گردشــگران مي توانند تا درون روستا با خودروي 
شــخصي بروند. رفتن به زيارت آرامگاه پيرشاليار و 
چله گاه 400ساله آن كه در دل كوه با معماري خشك 
چين ساخته شــده بود ديگر نيازي به بيرون آوردن 

كفش از مسيري دورتر از آرامگاه ندارد.

هورامان؛10هزارسالسكونت
در پرونده ثبــت جهانــي هورامان به شــيب تند 
زمين هاي زراعي روستا اشاره شده و آمده است كه 
مردم اين ديار به گويش هورامي يكي از شاخه هاي 
زبان گوراني سخن مي گويند. اين منطقه كوهستاني 
دره هاي پرپيچ و خم و عميق و چشمه ها و رودبارهاي 
بي شمار دارد كه دو رودخانه سيروان و ليله را سيراب 
مي كنند و اين 2 رودخانــه در منطقه دروله در مرز 

ايران و عراق يكي مي شوند.
براســاس اطالعات مندرج در پرونــده ثبت جهاني 
هورامان، تحقيقــات باستان شناســي، »كرتو«ها 
را قديمي ترين ســاكنان غــرب ايــران و هورامان 
مي دانند كه حدود هزاره هشتم قبل از ميالد مسيح 
در اين منطقــه زندگي مي كردند و دامــدار و البته 
كوچ نشــين بودند. اما در هــزاره دوم قبل از ميالد 
با يكجانشين شــدن نخستين دســته از »كرتو«ها 
نخستين شهر در منطقه »آتورگه« در هورامان شكل 
گرفت؛ شهري كه 3 هزار سال پيش توسط آشوريان 
فتح و به آتش كشيده شد. آتورگه نام قديمي نقطه اي 
در مجاورت شــهر پاوه امروزي است كه شامل »حد 
فاصل بانوره تا روستاي زردوئي« است. نام روستاي 
زردوئي تا حدود 200 سال پيش »آتورگه« بود كه 
بعدها به زردوئي تغيير نام يافت. بنابراين نخستين 

يكجانشينان هورامان، اجداد مردم زردوئي هستند.
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  واكسيناسيون آتش نشانان  
آغازشد

واكسيناسيون آتش نشــانان شهر تهران از 
ديروز آغاز شده است. به گزارش همشهري، 
براساس زمانبندي انجام شده قرار است روزانه 
۴۰۰ نفر از آتش نشانان واكسينه شوند و اولويت 
واكسيناســيون با نيروهاي بخش عمليات 
است. به گفته سخنگوي سازمان آتش نشاني 
شــهرداري تهران، در چند ماه گذشته بيش 
از ۱۸۰۰ نفر از نيروهاي آتش نشان به ويروس 
كرونا مبتال شدند و اين نيروها به علت ماهيت 
كارشان، بايد در اولويت واكسيناسيون قرار 
مي گرفتند. جالل ملكي ادامه داد: »از ماه هاي 
گذشته مكاتباتي با نهاد هاي مختلف براي انجام 
واكسيناسيون صورت گرفت كه در نهايت با 
پيگيري هاي مديرعامل سازمان آتش نشاني 
تهران و با همكاري نهاد هاي بهداشتي و درماني 
واكسيناسيون آتش نشــانان آغاز شد.« او با 
اشــاره به آمار نيروهاي آتش نشان گفت كه 
53۰۰ آتش نشان در تهران فعاليت مي كنند. 
سخنگوي سازمان آتش نشاني با اشاره به نوع 
واكسن تزريقي عنوان كرد: »واكسن سينوفارم 
به آتش نشانان تزريق مي شود، اما اگر واكسن 
ايراني موجود باشد و آتش نشانان تمايل داشته 
باشند، مي توانند واكسن ايراني تزريق كنند.« 
به گفته اين مقام مسئول، پيش بيني مي شود در 
مدت ۱۰تا ۱2روز آينده فرايند واكسيناسيون 
آتش نشانان انجام شود و به پايان برسد و دوز 

دوم هم 2۸ تا 3۰ روز آينده تزريق مي شود.

در ســال هاي اخيــر ســازمان 
آتش نشاني اقدامات بسياري براي گزارش

ايمني شــهر تهران انجــام داده؛ 
كارهايي كــه چندان ديده نشــده ؛ مثــا بعد از 
آتش سوزي در بيمارستان ســينااطهر )سينامهر 
شميران( سازمان آتش نشاني شــهرداري تهران 
اقدامات مختلفي را براي ايمني ســاختمان هاي 
موجود و جديد انجام داده اســت. براي تسهيل در 
اطفاي حريق تعداد شيرهاي هيدرانت به صورت 
چشمگيري افزايش يافته و هفته آينده در مراسم 
رونمايي از دستاوردهاي سازمان آتش نشاني حدود 
2هزار شير هيدرانت جديد در تهران نصب مي شود. 
در دوره  مديريت قبلي، هر ســال تعداد 300شير 
هيدرانت در شهر نصب مي شد، اما سال گذشته با 
تاش مديريت شهري و سازمان آتش نشاني تهران، 
1100شير هيدرانت نصب شده و سال 1400هم 
اين تعداد با رشد چشمگير به 2هزار عدد مي رسد. 

 ، داوري  مهــدي 
مديرعامل ســازمان 
آتش نشاني شهر تهران 
شــيرهاي  دربــاره 
هيدرانت به همشهري 
مي گويد: »از گذشته 
يك اصطاحي براي آتش نشانان وجود داشت كه 
شير آتش نشاني از نظر پشتيباني مي تواند نقش يك 
ايستگاه كمكي را در حريق هاي بزرگ داشته باشد. 

به هر صورت اصلي ترين ماده اي كه آتش نشان براي 
اطفاي حريق نياز دارند، آب اســت و شيرهاي آب 
مي توانند تامين كننده  بسيار قوي باشند؛ به همين 
دليل، اين مسئله براي آتش نشانان اهميت بسياري 
دارد و ما بر آن هســتيم كه دسترسي به شيرهاي 
هيدرانت در ســطح شــهر آسان تر شــود؛ يعني 
آتش نشانان در كوتاه ترين فاصله ممكن و در هر جاي 
شهر كه آتش سوزي اتفاق مي افتد به سرعت بتوانند 
به شيرهاي هيدرانت دسترســي داشته باشند.« 
مهدي داوري ادامه مي دهد: »بــراي همين، ابتدا 
ســازمان اطاعات طــرح مكان يابي شــيرهاي 
آتش نشاني در سطح شهر تهران را از طريق مناطق 
مختلف و با توجه به بافت مناطق به دســت آورد. 
براساس همين اطاعات نيز تعداد شيرهاي موردنياز 
در هر منطقه را تامين كرديم؛ براي مثال در تهران 
به طــور ميانگين هر ســال 300شــير هيدرانت 
آتش نشــاني نصب مي شد، اما در ســال 99براي 
نخستين بار 1100شير هيدرانت را نصب كرديم كه 
خودش يك ركورد قابل توجه اســت؛ يعني نصب 
1100شير هيدرانت آتش نشاني در طول يك سال 
كه حداقل 3برابر ميانگين سال هاي قبل از آن بود.« 
مديرعامل سازمان آتش نشاني در ادامه به همكاري 
اين سازمان با شــركت آبفاي تهران اشاره و عنوان 
مي كند: »براي ســال 1400هدفگذاري سازمان 
آتش نشاني نصب 2هزار شير هيدرانت در تهران است 
كه اين اقدام با همكاري شركت آبفاي تهران صورت 
مي گيرد. امســال نيــز معاون خدمات شــهري 
شــهرداري تهران تأكيد كرده كه تعداد شيرهاي 
هيدرانت به 2هزار عدد افزايش پيدا كند.« به گفته 

ركوردشكني نصب شيرهاي 
آتش نشاني در تهران

 مديرعامل سازمان آتش نشاني: تجهيزات ايمني و آتش نشاني در تهران  
به حد و اندازه هاي استاندارد جهاني رسيده است

  محمود مواليي
خبر نگار

او، اكنون حدود 9هزار شــير ايستاده هيدرانت در 
تهران وجود دارد كه با نصب 2هزار شير ديگر تعداد 
آنها به 11هزار شير مي رسد و اين اتفاق مهمي است 
كه وضعيت سازمان آتش نشاني را در تهران خيلي 
بهتر مي كند.« او ادامه مي دهد: »ساخت شيرهاي 
هيدرانت كاما توليد داخل هســتند و از نظر فني 
نصب شــيرهاي هيدرانت بر عهده سازمان آبفاي 
تهران اســت و ســازمان آتش نشــاني نيز وظيفه 

نگهداشت و بهره برداري شيرها را بر عهده دارد.«  

افتتاح ايستگاه ۴۴
ايستگاه 44سازمان آتش نشاني در روزهاي آينده 
افتتاح مي شــود. مهدي داوري درباره اهميت اين 
ايستگاه مي گويد:  »ايســتگاه 44يكي از اقدامات 
جديد ســازمان آتش نشاني اســت. در طرح هاي 
شهري ايستگاه هاي اصلي آتش نشاني كه مجبور به 
تخليه شدند در يك سوله بحران مستقر شدند كه 
نمي توانست همه نيازهاي يك ايستگاه آتش نشاني 
را برطرف كنــد؛ براي همين مــكان جديدي در 
يك نقطه مناسب در جاده مخصوص كرج)شهيد 
لشكري( در نظر گرفته شــد و ايستگاه 44در آنجا 
فعاليت خود را شــروع خواهد كــرد.« مديرعامل 
سازمان آتش نشاني درباره بهره برداري از طرح هاي 
ديگر اين ســازمان عنــوان مي كنــد: »در مركز 
آموزش هاي آتش نشاني يكي از طرح هاي توسعه اي 
به بهره برداري مي رســد كه مركز اقامتي اســت؛ 
بنابراين آنجا نگاه ســازمان ملي است تا شهرهاي 
ديگر هم بتوانند از مركز آموزش هاي آتش نشاني 
اســتفاده كنند؛ به همين دليل، يك مركز اقامتي 
خيلي مجهز احداث  كرديم كه خوشــبختانه اين 

مركز هم افتتاح خواهد شد.«

خوداظهاري شهروندان در سامانه پالك ايمن
به گفته مهدي داوري، در مراســم دستاوردهاي 

سازمان آتش نشاني از برخي تجهيزات آتش نشاني 
رونمايي مي شــود: »ســامانه  پاك ايمن متعلق 
به شهروندان اســت كه مي توانند در آن اطاعات 
مربوط به اماك خود را ثبت كنند تا به لحاظ ايمني 
مورد ارزيابي قرار گيرد. درحقيقت با استفاده از اين 
سامانه مي توان گام هايي در راستاي فرهنگسازي 
و افزايش آگاهي شهروندان برداشت.« با توجه به 
بحران كرونا به نظر مي رسد اجراي طرح پاك ايمن 

مناسب باشد. 
كامران عبدولي، معاون 
پيشــگيري و ايمني 
ســازمان آتش نشاني 
شــهر تهــران در اين 
رابطه به همشــهري 
مي گويد: »با توجه به 
شــرايط كرونا مردم تمايلي به حضور كارشناسان 
آتش نشاني در خانه هايشان ندارند. بنابراين از طريق 
سامانه پاك ايمن مي توانند پرسش هاي خود در 
مورد ايمنــي محل كار و زندگي شــان را مطرح و 
پاسخ ها را به صورت مجازي از كارشناسان دريافت 
كننــد. همچنين درصــورت نياز، كارشناســان 
دستورالعمل و توصيه ها را از طريق همين سامانه به 

شهروندان ارائه مي دهند.«

ايجاد ايمني در ساختمان ها
ســاختمان هاي شــهري تهران براي اجرا كردن 
دستورالعمل هاي ايمني و آتش نشاني به 2دسته 
تقســيم مي شــوند؛ ســاختمان هايي كه نوساز 
هستند و ساختمان هاي موجود)قديمي(. يكي از 
دغدغه هاي اصلي سازمان آتش نشاني ايمن سازي  
ساختمان هاي پايتخت است كه معاون پيشگيري 
و ايمني سازمان آتش نشاني در اين باره مي گويد: 
»طبق بخشــنامه اي كــه ســال 1374از طريق 
شهرداري تهران به ســازمان آتش نشاني تفويض 

اختيار شده است، ســاختمان هاي باالي 5طبقه 
مسكوني، ســاختمان هاي غيرمسكوني بيشتر از 
يك طبقــه و تصرف با هر تعداد طبقــه و كاربري 
بايد اســتعام خود را از آتش نشــاني مي گرفتند. 
درواقع فرايندي بايد طي مي شد تا تأييديه ايمني 
دريافت كنند. خوشبختانه از ارديبهشت سال 99و 
با توجه به مصوبه سال 95شوراي شهر تهران مبني 
بر »توســعه و بهبود ايمني و آتش نشــاني« همه 
ساختمان ها مشمول ضوابط ايمني و آتش نشاني 
قرار گرفتنــد. هم اكنــون ســاختمان هايي كه 
دستورالعمل ايمني و آتش نشاني را گرفته و اجرا 
كردند، اگــر در بحث تعمير و نگهداري مشــكلي 
نداشــته باشــند، مي توان گفت كه ساختمان ها 
ايمن هســتند.« عبدولي معتقد است در گذشته 
همه اين فعاليت ها به صورت دستي انجام مي شد، 
اما يكي از دستاوردهاي مهم سازمان آتش نشاني 
مكانيزه كردن اين فرايند است. معاون پيشگيري 
و ايمني ســازمان مي گويد: »ايــن فرايند از زمان 
دريافت استعام از ســازمان آتش نشاني تا انجام 
كارهاي داخلي مانند بررسي نقشه ها، بازديدها و 
اقدامات كارشناسي همگي به صورت مكانيزه انجام 
مي شود.« او درباره آموزش هاي تخصصي سازمان 
آتش نشاني براي مهندسان توضيح مي دهد: »براي 
سازمان نظام مهندسي كه بالغ بر 6هزار نفر بودند، 
آموزش هاي تخصصي در موضوع ايمني معماري، 
ايمني مكانيك و سيستم هاي تهويه اطفاي حريق، 
ايمني بــرق و همچنين ايمني عمــران يا بحث 
مقاوم سازي ســازه در برابر حريق ارائه شده است. 
اين آموزش ها با همــكاري مركز تحقيقات وزارت 
راه و شهرسازي انجام مي شــود و همچنان ادامه 
دارد.« عبدولي ادامه مي دهد: »براي ايمني بيشتر، 
كاالها و اجناس تقلبي از بازار جمع آوري شدند و 
شركت هايي كه در حوزه تجهيزات ايمني فعاليت 
مي كردند، شناسايي و نظام مند شدند و اكنون بيش 
از 3هزار نوع اقام و تجهيزات ايمني و آتش نشاني 
روي سايت ســازمان آتش نشــاني وجود دارد و با 
حضور دســتگاه هاي نظارتي بيش از 200شركت 

ايمني و آتش نشاني تعيين صاحيت شده اند.«

مشكالت ساختمان هاي قديمي
ساختمان هاي موجود بزرگ ترين معضل سازمان 
آتش نشــاني هنگام حريق محســوب مي شود. 
معاون پيشگيري و ايمني سازمان آتش نشاني در 
اين باره توضيح مي دهد: »در مورد ساختمان هاي 
موجود يا قديمي بايد عنوان كرد كه شرايط كاما 
متفاوتي دارند؛ يعني نمي توان آيين نامه هاي روز 
را در موردشــان اجرا كرد؛ به همين دليل مجبور 
هســتيم ابتدا از اين ســاختمان ها بازديد كنيم و 
بعد متناسب با مراحل ساخت و شرايط ساختمان 
به آنها تمهيدات و دســتورالعمل هاي آتش نشاني 
بدهيم. البته براي اينكه يك نقشه راه داشته باشيم، 
كتاب آيين نامه و ضوابط ساختمان هاي موجود با 
هماهنگي مركز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي 
تنظيم شده كه براي نخســتين بار امسال انتشار 
يافته كه براساس آن، مشــخص مي شود كه اگر 
شرايط ســاختمان هاي موجود چنين باشد، چه 
دستورالعمل هايي را بايد درنظر گرفت.« عبدولي 
عنوان مي كند: » ســاختمان هاي پاسكو، سينا 
اطهر، خيابان ابوريحان و... نمونه ســاختمان هاي 
موجود يا قديمي هســتند كه با توجــه به زمان 
ساخت، آيين نامه ها ضعيف بودند يا وجود نداشتند 
و به همين دليل، به موضوعات ايمني و آتش نشاني 
خيلي توجهي نشده اســت؛ بنابراين ايمن سازي  
چنين ساختمان هايي كار دشواري است و امكان 
اعمال همه ضوابط روي اين ســاختمان ها وجود 
ندارد.« او تأكيد مي كند:  » از سال 96در طرح نظام 
بازرسي، دستورالعمل بهره برداري يا دستورالعمل 
اجرايي براي ساختمان هاي قديمي پيش بيني شده 
است كه در ســال 97، 33هزار ساختمان موجود 

شناسايي و اخطارهاي الزم داده شده است.«

بازنگري در آيين نامه ها
آيين نامه هاي ســازمان آتش نشــاني در گذشته 
ضعف هايي داشــت كه معموال مشــكاتي را در 
زمان حادثه و حريــق به وجود مــي آورد. در اين 
دوره مديريت شــهري اما بازنگري در آيين نامه ها 
يا تهيه آيين نامه هاي جديد روند فعاليت سازمان 

آتش نشاني را متحول كرده است. كامران عبدولي 
مي گويد: »خيلي از آيين نامه هايي كه در گذشته 
تدوين شده اند، چندان پشتوانه علمي نداشتند كه 
با همكاري سازمان ملي استاندارد و مركز تحقيقات 
وزارت راه و شهرسازي برخي از آنها حذف و تعدادي 
هم به روزرساني شــده و آيين نامه ساختمان هاي 
موجود امسال براي نخستين بار منتشر شده است.« 
او درباره تجهيــزات ايمني و آتش نشــاني تأكيد 
مي كند: »به اجناس خارجــي خيلي بها نداديم و 
به موازات آن ســال 98همايش حمايت از توليد 
داخلي را برگزار كرديم كه استقبال خيلي خوبي از 
سوي توليدكننده هاي داخلي شد. همچنين براي 
تست تجهيزات ايمني و آتش نشاني آزمايشگاه ها 
به روز شده اند و اكنون به جرأت مي توان گفت كه 
95درصد تجهيزات ايمني و آتش نشاني در كشور 
توليد مي شوند. هر چند شايد هنوز به توليد انبوه 
نرسيده و در حد نياز بازار نيست، اما خوشبختانه 
آزمايش و تســت هاي تجهيزات و تكنولوژي آن 
در كشور انجام مي شود. بنابراين، قيمت تجهيزات 
نسبت به گذشته يك سوم كاهش پيدا كرده است. 
يكي از موضوعاتي كه سبب مي شود مردم كمتر از 
تجهيزات ايمني استقبال كنند، بحث هزينه است.« 

   برگزاري نخستين دوره مهندسي حريق
نخستين دوره مهندسي حريق در كشور را دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي سال گذشته برگزار كرد. عبدولي 
با يادآوري اين موضوع تأكيد مي كند: »كار آتش نشاني يك كار بين رشته اي محسوب مي شود و حتما بايد افرادي 
باشند كه رفتار حريق، تجهيزات و سناريوهاي حريق را مي شناسند و تجربه و علم آن را دارند. كار آتش نشاني 
تلفيقي از رشته هاي مكانيك، برق، معماري و عمران و همچنين رشته رفتار حريق و مهندسي حريق را شامل 
مي شود.« او اضافه مي كند: »خوشبختانه نخستين فارغ التحصيالن رشته مهندسي حريق مشخص شدند، ولي 
كوتاهي هم در اين زمينه صورت گرفته است؛ چراكه سال 93 براساس مصوبه هيأت وزيران قرار شد اين رشته 
به صورت رسمي در كنكور گنجانده شود، ولي به دليل كم كاري هاي صورت گرفته تا كنون اين كار صورت نگرفته 
است. البته به صورت غيررسمي و پايلوت يك دوره كنكور مهندسي حريق سال 97 انجام شد.« به گفته معاون 
پيشگيري و ايمني، درخصوص برون سپاري فعاليت هاي سازمان آتش نشاني اقدامات مناسبي انجام شده است. 
او مي گويد: »شركت هاي بازرسي فني در حال تاسيس است كه حتي بازديدهاي سازمان با نظارت عالي سازماني 
و شركت ها صورت مي گيرد. اين كار با همكاري معاونت معماري و شهرسازي شهرداري تهران انجام مي شود.« 

   پاركينگ مكانيزه
بعد از آنكه استفاده از پاركينگ بدون رمپ در ساختمان ها ممنوع شد، پاركينگ هاي مكانيزه جايگزين شدند. 
اين پرسش مطرح است كه اين فرايند چگونه صورت گرفت. كامران عبدولي مي گويد: »در كشور تا قبل از سال 
95با توجه به مبحث ۱5مقررات ملي ساختمان پاركينگ بدون رمپ را ممنوع كرده بود؛ مگر اينكه پاركينگ 
مكانيزه باشد و اصال چيزي به نام آيين نامه در اين خصوص وجود نداشت؛ بنابراين از سال 95 آيين نامه را روي 
سايت سازمان آتش نشاني بارگذاري كرديم و با همكاري سازمان ملي استاندارد كارهاي آن را انجام مي دهيم.« 
به گفته او، پاركينگ مكانيزه فضاي كمتري اشغال مي كند: »همين كه همه ساختمان ها مشمول ضوابط ايمني و 
آتش نشاني مي شوند كار بزرگ و مهمي است كه خوشبختانه با همكاري معاونت معماري و شهرسازي تهران از 
ارديبهشت 99محقق شده است.« معاون پيشگيري و ايمني با اشاره به ايمن سازي در مترو، پارك ها و... عنوان 
مي كند: »سال ۱۴۰۰دستورالعمل ايمني و آتش نشاني براي مترو تهيه شده و در حال ابالغ شدن است. سازمان 
آتش نشاني با هماهنگي معاونت خدمات شهري شــهرداري مناطق پارك ها، پل ها، بزرگراه ها و... پرخطر را 

شناسايي و اخطارهاي الزم را صادر كرده است.« 
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 در اساســنامه ســازمان 
جهاني بهداشت، سالمت گزارش

»نه تنها نبــود بيماري يا 
معلوليت«، بلكه »حالت بهينه خوب بودن 
جســمي، رواني و اجتماعي« تعريف شده 
اســت. در گزارش هاي متعدد ســازمان 
جهاني بهداشــت طي 2دهه اخير، مفهوم 
ســالمت روانــي چيــزي فراتــر از نبود 
اختالل هاي رواني اســت. درواقع اختالل 
رفتاري- رواني عبارت است از حاالت قابل 
توجه باليني كه با تغييــر در تفكر، خلق، 
هيجان يا رفتار مشــخص و با ناراحتي و 
تشويش شخصي يا اختالل كاركرد زندگي 
همراه باشد. اين تغييرات در گستره هنجار 
جامعه قرار نمي گيرنــد و به صورت واضح 
غيرعادي و بيمارگونه، مداوم يا عودكننده 
محسوب مي شوند؛ تغييراتي كه مي توان 
نمونه هاي متعددي از آن را در جامعه امروز 
به وضوح ديد. امــروز، در صفحه كتاب، به 
مرور چند كتاب خواندنــي پرداخته ايم؛ 
كتاب هايي مرتبط با سالمت رواني افراد و 
جامعه، راهكارهايي براي رهايي از استرس 

و مباحث آشنا و ملموسي از اين دست.

وضعيت آخر؛ من خوبم، شما خوبيد
هرمان ملويل مي گفت: »مردي كه واقعاً علم 
دارد لغات مشــكل زيادي به كار نمي برد... 
لغات مشكل و بزرگ مشكالت بزرگ را حل 
نمي كنند.« رد اين گفته نويســنده بزرگ 
آمريكايي را در صفحه به صفحه اين كتاب 
مي شود ديد. تامس اي. هريس اين كتاب 
را در پاسخ به نيازهاي فزاينده زمانه نوشت. 
وقتي كه آســيب هاي رواني جنگ سر باز 
كرده بود و شمار عظيم جوانان و دانشجوياني 
كه در تحصيل به مشــكل برخورده بودند 
و زوج هاي بســياري از زندگي مشــترك 
مطلوب فرســنگ ها فاصلــه مي گرفتند و 

انتظارات از روانپزشــكي و روانكاوي بسيار 
باال رفته بود. زبان روانپزشكي زباني پيچيده 
و دشوار بود كه تقريباً هيچ يك از اليه هاي 
جامعه نمي توانست با آن ارتباط برقرار كند. 
بيشتر روانپزشكان ترجيح مي دادند سالي 
چند بيمار متمول داشته باشند و به درمان 
همان ها اكتفا كنند، ولي ميليون ها انساني 
كه به توصيه ها و رهنمودهاي روانپزشكان 
نياز داشــتند، به مرور از اين امكان محروم 
مي شــدند. تامس اي. هريس اين كتاب را 
بر پايه نظريه »تحليل رفتار« مقابل نوشته و 
تمام تالشش را به كار بسته است كه كتابي 
ـ چه بيمار  ارائه بدهد براي همه كساني كهـ 
ـ ممكن است به اين كتاب نياز  چه غيربيمارـ 
داشته باشند. سعي كرده است فرويد را از فراز 
برج عاج به ميان آپارتمان ها و سوييت هاي 
مردمي ببــرد كه خود را از علــم روانكاوي 
بيگانه مي يافته اند. كتابي براي همه، نه فقط 
براي بيمــاران و متخصصان. كتابي كه هم 
مي توان در تنهايي خود خواند و هم مي توان 
برداشت و به ميان جمع برد و همخواني كرد. 
مفاهيم و ابزارهاي تحليل روان انسان در اين 
كتاب به ساده ترين و همه فهم ترين شكل 
ارائه شده و بعيد اســت كسي از خواندنش 
دســت خالي برگردد. كتابي كــه تاكنون 
هزاران نســخه اش در اليه هــاي گوناگون 
جامعه ايران خوانده شــده و توانسته است 
جايگاه يكي از محبوب ترين و كارآمدترين 
كتاب ها را در نوع خودش به دســت بياورد. 
كتابي كه گشوده است به روي همه كساني 

كه امروز به دنبال كاهش تنش ها و اختالل ها 
و مشكالت رواني و ذهني خود هستند. اين 
كتاب را، طبق توصيه و درخواست نويسنده، 
بايد از آغاز به پايان خوانــد و از روي هيچ 
فصلي نپريد. مطالعه پيوسته كتاب »وضعيت 
آخر« زمينه ذهني بســيار مناسبي براي 
مواجهه هر فرد عادي جامعه با مسائل رواني 
و ذهني اش ايجاد مي كند. كتاب »وضعيت 
آخر« با زير عنوان من خوب هســتم- شما 
خوب هستيد نوشــته تامس اي. هريس را 
سال ها پيش اســماعيل فصيح به فارسي 
برگردانده و تا امروز 42 بار از ســوي نشر نو 

تجديد چاپ شده است.

بهداشت روانی؛ سالمت رواني جامعه
كتــاب بهداشــت روانــي به قلــم ملكه 
مشهدي فراهاني، استاد دانشگاه و عليرضا 
عرب بيگي، عضو انجمن روانشناسي آمريكا 
به همت نشر وانيا منتشر شده است؛ كتابي 
خواندني درباره بهداشــت روانــي افراد و 
ارتباط آن با بهداشت رواني جامعه. درواقع 
بهداشــت رواني به مفهــوم دور بودن از 
استرس، افسردگي و تعارضات مزمن رواني 
اســت كه به دنبال خود احساس آرامش 
و امنيت را بــه ارمغان مــي آورد. از منظر 
ديگر، بهداشت رواني به معناي بهره وري از 
سالمت ذهن، انديشه و تفكر است؛ چراكه 
خيلي از بيماري هاي جســماني، ريشــه 
رواني دارند، پس سالمت روان مي تواند بر 

سالمت جسم اثر مثبت داشته باشد.

از سويي ديگر، سالمت جسم نيز بستري 
مناسب براي دستيابي به احساس امنيت 
درون و سالمت ذهن و روان ايجاد مي كند. 
نوع نگرش افراد دربــاره زندگي و محيط 
اطراف خــود و نيــز تعهدات ارزشــي و 
خصوصيات زندگي فردي و اجتماعي آنها 
در بهره مندي از بهداشت رواني موردنظر 
بســيار مؤثر خواهد بود. بهداشت رواني، 
اصول مرتبط با ســالمت عاطفــي را هم 
شامل مي شود؛ به شــكلي كه فرد بتواند 
سختي ها را به راحتي پشــت سر بگذارد؛ 
به شــرط آنكه بداند چطور از فشــارهاي 
رواني و نگرانــي دوري كنــد. اين كتاب 
تمركز خود را بر بهداشــت رواني كه ابعاد 
گســترده اي از سالمت جســمي و رواني 
فرد و جامعه را تحت تأثيــر قرار مي دهد، 
معطــوف كــرده و آن را در محيط هــاي 
گوناگــون، دوره هاي مختلــف زندگي، 
ارتباطــات و روابط اجتماعــي، نيازهاي 
فردي و مسائل خانوادگي و مسائل اخالقي 
مورد بررسي قرار داده است. نويسندگان 
اثر حاضر از نقشــي كه بهداشت رواني و 
خأل آن مي تواند در بروز يا پيشــگيري از 
بيماري هاي رواني گوناگون ايفا كند، پرده 
برمي دارند و از تأثيرات آن بر ســالمت و 
اختالالت جسمي مطالبي ارائه مي دهند. 
در بخشي از كتاب مي خوانيم: »احساس 
امنيت عبارت است از احساس آزادي نسبي 
از خطر. اين احساس وضع خوشايندي را 
ايجاد مي كند و فــرد در آن داراي آرامش 
جسمي و روحي اســت. ايمني نيز مانند 
ارزش، از احساســات و عواطف زيربنايي و 
حياتي براي تامين بهداشــت رواني است. 
افراد ناامن، نامتعادلند، شخصي كه دائما 
احساس عدم امنيت، ترس و خطر از بيرون و 
درون خود مي كند، نمي تواند انسان سالمي 
باشد. او با پرخاشگري  يا اضطراب واكنش 
نشــان مي دهد و در دنيــاي ذهني خود 
مدام در حال دفع كردن خطرات احتمالي 
است. براي سالم بودن جســمي و رواني، 

مقدار زيادي احســاس امنيت الزم است. 
احساس عدم امنيت دائم، شخص را در حال 
بسيج مداوم قوا و تالطم و به هم ريختگي 
متابوليسم بدن قرار مي دهد و اگر ادامه يابد 
موجود را به ســوي بيماري هاي جسمي و 
رواني ســوق خواهد داد؛ زيرا ســاختمان 
بدن انسان قدرت تحمل تنش دائمي را كه 
محصول اين بسيج دائمي است، ندارد...« 

كتاب بهداشــت رواني با مقدمه غالمعلي 
افــروز در 391 صفحه به بهــاي 72 هزار 

تومان منتشر شده است.

راهنماي استرس
گاهي اينطــور به نظر مي رســد كه براي 
كاهش اســترس هيچ راهي وجود ندارد؛ 
چون صورتحساب ها متوقف نخواهند شد. 
هيچ وقت 24ساعت شــبانه روز تبديل به 
40ساعت نمي شود. مسئوليت هاي كاري 
و خانوادگي تمام نخواهد شد و دغدغه هاي 
اين چنيني، اما نكته مهم اين است كه پايه 
و اساس تحقق آنچه در زندگي به دنبال آن 
هستيم وابســته به توانايي ما در كنترل و 
كاهش استرس اســت. مديريت استرس 
به ما كمك مي كند تا سبك زندگي، افكار، 
احساسات و نحوه برخورد با مشكالت خود 
را تغيير دهيم. پس مهم نيست كه زندگي 
شما چقدر استرس زاست، مهم اين است 
كه بدانيم و باور كنيــم كه مراحلي وجود 
دارد كه مي توان براي تســكين فشارها و 
بازيابي مجدد كنترل خــود انجام دهيم. 
كتاب راهنماي اســترس با ارائه راهكارها 
و تمرين هاي مؤثر به شما كمك مي كند 
تا استرس زندگي خود را بشكنيد و زندگي 
متعادل تر، شادتر و سالم تري در خانواده 
و جامعه تان داشــته باشــيد. اين كتاب 
كاربردي را كه نوشــته جان بالنكنشيپ، 
جني اســتينمتز، ليندا براون، دبورا هال 
و گريس ميلر اســت، مهنــاز خزائيلي به 
فارســي برگردانده و نشــر ني منتشرش 

كرده است.

نكته روزنگاهي به چند كتاب درباره بهداشت و سالمت رواني افراد و جامعه

  اعالم نامزدهاي جايزه بوكر
نامزدهاي اوليه جايزه بوكر سال 2021اعالم 
شدند و 13نويســنده براي به دست آوردن 
جايزه 50 هزار پوندي با هم رقابت مي كنند. 
كازوئــو ايشــي گورو، نويســنده ژاپنــي-

انگليســي، برنده نوبل ادبيات سال 2017و 
برنده پيشــين بوكر هم در ميان نامزدهاي 
اوليه اســت. به گزارش گاردين، »سفري به 
شمال« نوشته آنوك آرودپراگسام، »دومين 
مكان« نوشته ريچل كاسك، »عهد« نوشته 
ديمون گالگوت، »شــيريني آب« نوشــته 
نيتان هريس، »كالرا و خورشــيد« نوشته 
كازوئو ايشــي گورو، »يك جزيره« نوشــته 
كارن جنينگ، »شــهري به نام تســكين« 
نوشته ماري الوسون، »هيچ كس در اين باره 
صحبت نمي كند« نوشته پاتريشيا الكوود، 
»مردان خوش شانس« نوشته ناديفا محمد، 
»حيرت« نوشته ريچارد پاورز، »اتاق چيني« 
ســانييو ســاهوتا، »چرخه عالي« نوشــته 
مگي و »جاودان روشــن« نوشته فرانسيس 
اســپوفورد نامزدهاي اوليه جايزه بوكر سال 
2021هستند. برنده جايزه بوكر، سوم نوامبر 
اعالم مي شود. قرار نيست در اين مراسم، شام 
يا گردهمايي برگزار شود و جايزه با همكاري 

شبكه خبري بي بي سي اهدا مي شود.

  فرا روانشناسي ابن سينا
بيســت و يكميــن نشســت از مجموعــه 
درس گفتارهايــي دربــاره بوعلــي ســينا، 
امروز، چهارشــنبه 6 مرداد1400 ســاعت 

11 صبح بــا عنوان 
»فــرا روانشناســي 
ابــن ســينا« بــه 
مهدي  ســخنراني 
عظيمي )دانشــيار 
دانشــكده الهيــات 
دانشــگاه تهــران( 
اختصـــــاص دارد 

كه به صــورت مجــازي پخش خواهد شــد. 
عالقه منــدان مي تواننــد ايــن برنامــه را از 
اينستاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به نشاني 
ketabofarhang، تلگــرام ايــن مركز به 
نشاني bookcitycc و صفحه اين مركز در 

سايت آپارات پيگيري كنند.

دور زدن پريشاني و گريز از استرس
مرجان آقبالغي

خبر نگار

تازه هاي نشر

   ديگري
»ديگــري« داســتان هاي كوتاهــي از 
آرتور شنيتسلر، نويســنده و روانشناس 
مشهور اتريشي است كه علي اصغر حداد، 
متن اين كتاب را به فارســي برگردانده 
و نشــر ماهي آن را منتشــركرده است. 
داستان هايي كه به سرنوشت قهرمانان 
و شــخصيت هاي اصلــي از ديــدگاه 
روانشــناختي مي پردازد. اين مجموعه، 
برنــده جايزه كتاب ســال 1396 ايران 

در بخش ادبيات خارجي شــده اســت. آرتور شنيتسلر در 
كتاب ديگري، 22 داســتان كوتاه را به رشته تحرير درآورده است. 
داستان هايي كه انحطاط جامعه  وين در آستانه  قرن بيستم را نقد 
مي كند. او كه در كتاب هاي ديگرش هم در قالب داستان، يك ديدگاه 
روانشناختي را بررســي مي كند، در اين اثر به توصيف اختالالت 
رواني نمي پردازد؛ بلكه خط فكري و روندي را پيگيري مي كند كه 
شخصيت ها دنبال مي كنند. او داســتان هايي با لحن شوخ نوشته 
است و نگاهي نسبي گرايانه به جهان دارد. اين اثر از جنبه ديگري هم 
حائز اهميت است. آرتور شنيتسلر در دوره اي كه بيشتر نويسندگان 
رمان مي نوشتند، بر نوشتن داستان كوتاه و بلند )نوول( تمركز كرده 
بود. نشر ماهي چاپ جديد اين مجموعه 280صفحه اي را به بهاي 

31هزار تومان منتشر كرده است.

  زندگي روزمره در دوره طاعون
كتاب »زندگي روزمــره در دوره طاعون« 
اثــر جوزف پــي. برن بــا ترجمه ياســر 
پوراســماعيل به تازگي از سوي انتشارات 
نگاه منتشر شده است. آدمي در طول تاريخ 
همه گيري هاي زيادي را از ســر گذرانده؛ 
بيماري هاي خاصي كه براي مدتي محدود 
بين جماعتي بزرگ شــايع مي شــد، اما 
همه گيري هاي نســبتا اندكي به پاندمي 
رسيده اند. يكي از مهيب ترين پاندمي ها، 

طاعون سياهي است كه 3 قرن دنياي مسلمانان و 
مســيحيان را در هم كوفت. اين همه گيري تا قرن ها در اروپا قرباني 
گرفت و در اواخر قرن هفدهم از اروپا به آفريقاي شمالي و خاور نزديك 
رفت و تا قرن نوزدهم در آن ســرزمين ها جا خوش كرد و ميليون ها 
انسان را به كام مرگ فرستاد. تاريخ تكرار شــده است و گويي دوره 
تازه اي از طاعون و امثال آن در راه باشد… اما تاريخ نشان داده بشر 
سخت جان برخطرهاي عظيم ناشــي از طبيعت و غريزه هاي تاريك 
خويش فائق آمده اســت؛ پس »كاري انساني اســت« كه بر فجايع 
گذشته تامل كنيم، هم زمان كه برحال متزلزل و آينده نامعلوم مان 
مي انديشيم. انتشارات نگاه، اين كتاب 584صفحه اي را با شمارگان 

500نسخه، به بهاي 145هزار تومان منتشر كرده است.
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4مرداد 1400:  سردار محمدحسين حميدي در نشستي 
خبري، در پاسخ به پرسشــي در مورد موتورسواري زنان 
گفت: معيار براي ما داشتن گواهينامه موتورسيكلت است 
و هر فردي كه فاقد گواهينامه باشد با او برخورد مي كنيم. 
در مورد موتورســواري زنان موارد محدود اســت كه با 
آن برخورد و وسيله نيز توقيف شــده است، اما هر كسي 
گواهينامه موتورسيكلت داشته باشــد مي تواند با موتور 

رانندگي كند./ ايسنا
۵ مرداد 1400 : ســرهنگ محمدرضا محمدي، رئيس 
پليس راهور استان اصفهان گفت: بانوان برابر قانون مجاز به 
دريافت گواهينامه موتورسيكلت نيستند و درنتيجه افراد 
فاقد گواهينامه مجاز به رانندگي نيستند. در تبصره ماده 
20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي عنوان شده است: 
»صدور گواهينامه رانندگي موتورســيكلت براي مردان 
برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران است.« 
اگر قرار بود بانوان هم گواهينامه رانندگي موتورسيكلت 
داشته باشند، واژه مردان در اين تبصره تأكيد نمي شد و 

براي مردان و زنان عنوان مي شد.
23ارديبهشت ماه 1400: هزاران نفر با امضاي كارزاري 
از رئيس و نمايندگان مجلس خواســته اند موانع صدور 
گواهينامه موتورســيلكت براي زنان را برطرف كنند. در 
بيانيه اين كارزار خطاب به رئيس مجلس نوشته شده بود: 
»ما زنان اين سرزمين خواستار تحقق يكي از ابتدايي ترين 
حقوق شهروندي خويش و استفاده از وسايل نقليه اي چون 
موتور هستيم. در تاريخ اسالم نيز زنان عفيف بسياري به 
امر سواركاري مي پرداختند و هيچ نفي فقهي در اساس 
اين عمل وجود نداشته است. در راستاي تأييد اين ادعا، 
رأي مرتبطي به تاريخ 0۵/14/ 1398 در شعبه 31 ديوان 

عدالت اداري صادر شده ليكن اجرايي نشده است.«
16مرداد 1398: سردار احمد نوريان، سخنگوي نيروي 
انتظامي درباره صدور حكم يكي از شــعب ديوان عدالت 
اداري مبني بر لــزوم صدور گواهينامــه رانندگي براي 
بانوان موتورسوار، گفت: قانوني درباره صدور گواهينامه 
موتورسيكلت براي بانوان نداريم. پليس نه تنها در مباحث 
راهنمايي و رانندگي، بلكه در همه موارد براساس قانون 
عمل مي كند و در ايــن مورد خاص نيــز قانوني نداريم. 
بايد مراجع مرتبط اين موضوع را بررســي كنند و اگر به 
نتيجه رسيدند كه صدور گواهينامه رانندگي براي بانوان 
موتورســوار الزم است، پليس نيز براســاس قانون اقدام 
خواهد كرد. اين موضوع نياز به شفاف سازي دارد، اما پليس 
درحال حاضر به دليل اينكه صــدور گواهينامه رانندگي 
براي بانوان موتورسوار در قانون نيامده است، اقدامي در 

اين خصوص نخواهد كرد.

 تعدادي از زنان موتورسوار از تجربه هايشان به همشهري مي گويند
زنان موتورسوار روز دوشــنبه با اين 

جمله پليس راهور تهران بزرگ روبه رو گزارش
شدند كه به آنها گفته درصورت تردد 
در سطح شهر وسيله نقليه شان توقيف مي شود. البته 
اين چندمين باري اســت كه پليس اين هشدار را به 
زنان موتور سوار كه هر روز بر تعدادشان به خصوص 
در شهرهاي بزرگ افزوده مي شــود، داده و به آنها 
گفته است كه »معيار براي ما داشــتن گواهينامه 
اســت و چون زنان گواهينامه موتور ندارند، پليس 

مجبور به برخورد است.«
داستان موتورسواري زنان در ايران از آن حكايت هاي 
پر بحث و جدلي است كه سال هاست در يك نقطه 
راكد باقي مانده و پاياني ندارد. نه پليس مي تواند در 
مقابل زنان موتورســوار كه مي گويند هيچ كجاي 
قانون نيامــده كه راندن موتورســيكلت براي زنان 
ممنوع است و به آنها گواهينامه داده نشود، استدالل 
قانع كننده اي بياورد و نه قانونگذار حاضر است اين 
معضل بين پليس و زنان موتورسوار را  ببيند و براي 

حل آن آستين باال بزند.

موتورسواري زنان؛ نه نامشروع نه فعل حرام
كل قوانيــن مربوط به رانندگان موتور ســيكلت در 
ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه در 
سال 137۵ تصويب و در روزنامه رسمي اعالم عمومي 

شده، خالصه مي شود.
در اين ماده قانون آمده است: »كليه قوانين و مقررات 
عمومي مربوط  بــه حمل ونقل و عبــور و مرور در 
مورد موتورســيكلت ها نيز جاري است. حركت در 
پيــاده رو يا در جهت مخالف مســير مجــاز، ايجاد 
عمدي صــداي ناهنجــار، حمل بــار غيرمتعارف، 
حركت نمايشــي مارپيچ، تك چــرخ، حمل يدك، 
استفاده نكردن از كاله ايمني و تردد در خطوط ويژه 
اتوبوسراني با موتورسيكلت تخلف محسوب شده و 
مأموران موضوع ماده  )2( اين قانون موظفند ضمن 
صدور قبض جريمه نسبت به توقيف موتورسيكلت 
حداكثر به مدت يك هفته و درصورت تكرار يك ماه 
اقدام كنند. تبصــره ـ صدور گواهينامــه رانندگي 
موتورسيكلت براي مردان برعهده نيروي انتظامي 

جمهوري اسالمي ايران است«.
اغلب وكالي دادگستري تفسيرشان از قانون موجود 
اين است كه ممنوعيتي براي صدور گواهينامه زنان 
وجود ندارد و فقط مرجــع صادر كننده آن نامعلوم 

است. 
عبدالصمد خرمشاهي، وكيل پايه يك دادگستري 
در اين باره به همشهري مي گويد: »تاكنون اظهارنظر 
پليس درباره زنان موتورســوار دوپهلو بوده؛ از يك 

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

ادامه در 
صفحه 21

 نظر همه مسئوالن 
درباره موتورسواري زنان زنان موتورسوار پشت خط قانون

طرف مي گويند كه منعي براي موتورســواري زنان 
وجود ندارد و از طرف ديگر امكان دريافت گواهينامه 
را از آنها گرفته اند. تنها مسئله شفاف و عيان در اين 
ميان خأل قانوني است كه بايد برطرف شود تا زنان 
بتوانند مانند دريافت گواهينامه ماشين، گواهينامه 
خلباني، گواهينامه قايقراني و ملواني، از اين حق نيز 

برخوردار شوند.«
خرمشاهي معتقد است كه سكوت مراجع قانونگذار 
در اين باره بي معناست: »آنها بايد شفاف و دقيق به 
اين سؤال در دادگاه عمومي پاسخ دهند كه رانندگي 
زنان با حجابي كه عرف جامعه است و شرع و قانون 
هم آن را تأييد كرده، چه ايــرادي دارد و چرا زنان 
مي توانند به عنوان سرنشــين روي موتور باشند اما 

به عنوان راكب اين حق از آنها سلب شده است؟«
اين وكيل پايه يك دادگســتري گفت: »حق راندن 
موتور براي زنان طبق قانون نه نامشــروع است و نه 
يك فعل حرام، پس بنابراين نبايــد قوانين جاري 
برخالف قانون اساسي كه در اغلب موارد حقوق زن و 
مرد را يكسان دانسته، عمل كند. به عقيده بنده، زنان 

تا گرفتن حق خود در اين باره بايد به صورت فردي در 
دادگاه ها اعالم شكايت كنند تا قانونگذار در باالدست 

آن را تصويب و اجرا كند.«

حكايت زنان از ترفندها و ترس هاي موتورسواري
مژگان 9ســال اســت كه كارش اين شــده كه در 
فروردين يا ارديبهشــت برود شــهرك آزمايش و 
شانسش را براي گرفتن گواهينامه رانندگي موتور 
امتحان كند، اما هر بار به در بسته مي خورد. »خانم 
قانونش نيومده«، » شما زنها خسته نشدين از بس 
براي گواهينامه موتور اومديــن؟«، » چندبار بگيم 
به زن ها گواهينامه موتــور نميديم؟« اين آخري ها 
هم كه برگه اي دم در ورودي زده اند كه »براي زنان 

گواهينامه موتور صادر نمي شود«.
او حاال چندين سال است كه موتور شخصي خودش 
را دارد و هر روز با آن از خانــه اش در غرب تهران به 
خانه مادر بيمارش در شــرق تهران مي رود تا به او 
رسيدگي كند. مي گويد كه موتورسواري را اصولي 
زيرنظر مربي ياد گرفته و با تمام قواعد و قوانين آن 

آشناست و حاضر اســت جلوي 10افسر راهنمايي 
و رانندگي امتحان دهد و شانســش را براي گرفتن 
گواهينامه امتحان كند اما كســي نيست كه حتي 
يك بار به اين خواســته او گوش كند. »وقتي مادرم 
بعــد از چند ماه كما دچار زندگي نباتي شــد، تردد 
با ماشين از غرب به شــرق تهران براي پرستاري از 
او ســخت ترين كار ممكن بود. هيــچ چاره ديگري 
هم نداشــتم، پس ديدم بهترين كار اين است كه با 
موتور تردد كنم و اين شــد كه اول ياد گرفتم و بعد 
دنبال گواهينامه رفتم. وقتي گفتند امكانش نيست 
و بايد صبر كني، مدتي دست نگه داشتم اما چند ماه 
بعد متوجه شدم كه اصال فرجي در اين كار نيست و 
قبل از من خيلي ها براي گرفتن گواهينامه موتور به 
در بسته خورده اند، اين شد كه با احتياط بيشتر و با 
ترفندهايي كه مأموران پليس چندان متوجه نشوند 
كه من زن هســتم، با موتور در سطح شهر رانندگي 

مي كنم.«
ليال و زنان موتورســوار ديگــر، ترفندهاي زيادي 
براي تردد در خيابان هاي شــهر دارند، راهكارهايي 

كه ترجيــح مي دهنــد همچون رازي ســر به مهر 
بين خودشــان باقي بماند تا آنها را بعدا با مشكالت 
جديدي روبه رو نكند. الدن يكي از آنهاست كه حاال 
مي گويد از اين پنهانكاري و فرار از قانون خسته شده 
اما فكرش به راه حل ديگري نمي رســد »كل فرايند 
يادگيري، خريد و بعد هم رانندگي با موتورسيكلت 
با تــرس و اضطراب اســت. درحالي كه هيچ كجاي 
قانون نيامده كه راندن موتورســيكلت توسط زنان 
ممنوع اســت. پليس هم اگر ما را در خيابان گرفته 
هيچ وقت نگفته كه شــما به عنوان زن حق نداريد 
كه رانندگي كنيد، فقط گفته اند  اي كاش به شــما 
گواهينامه بدهند كه ما مجبور به توقيف موتورتان 
نشويم. درد اينجاست كه بعضا پليس هاي راهنمايي 
و رانندگي مي گويند كه موتورســواري زنان خيلي 
هم خوب و با رعايت قوانين است اما آنها مامورند و 
معذور.« او مي گويد: »2 راه پيش روي ما گذاشته اند؛ 
اول اينكه با ترفندهاي مختلف در سطح شهر تردد 
كنيم تا روزي كــه صداي ما را بشــنوند يا كارزار و 
كمپين راه بيندازيم و مطالبه گري كنيم تا باالخره 
ما را به رسميت بشناســند و گواهينامه مان را صادر 
كنند. راه اول همان است كه االن مي رويم، راه دوم 
را ولي دوباري امتحان كرديم كه بدتر شــد و موانع 

پيش رويمان را پررنگ تر و بيشتر كردند.«
كمپيني كــه الدن از آن حرف مي زند، به ســال 
1398برمي گردد؛ درســت بعد از آنكه يك زن در 
اصفهان توانســت در دادگاه بدوي از قاضي اجازه 
صدور گواهينامه را براي خود بگيرد. الدن و 49زن 
موتورســوار ديگر در تهران نيز با استناد به قوانين 
موجود راهنمايي و رانندگي، دادخواســت خود را 
از طريق يك وكيل دادگســتري در ديوان عدالت 
 اداري مطرح مي كننــد و خواهان حل اين موضوع 

مي شوند. 
محمد حاجيلو، وكيل پرونده در اين باره به همشهري 
مي گويد: »در قانون فقط آمده كه مســئول صدور 
گواهينامه موتور بــراي مردان پليــس راهنمايي 
و رانندگي اســت. هيــچ كجاي قانــون نيامده كه 
موتورسواري براي زنان ممنوع است يا پليس اجازه 
صدور گواهينامه براي زنان را ندارد. ما با استناد به 
همين قانون يك دادخواست مطرح كرديم و از ديوان 
عدالت اداري خواستيم كه نيروي انتظامي را مكلف 
به صدور گواهينامه براي زنان كند، حتي مانند آن 
زن اصفهاني در دادگاه بــدوي رأي به نفع ما صادر 

شد اما در دادگاه تجديد نظر قاضي رأي را رد كرد.«
زنان نااميد از پليس، قانونگــذار و... حاال همان راه 
اول را مصمم تر دنبال مي كنند. مي گويند ســوار بر 

موتورهاي شــخصي در سطح 
شــهر تردد مي كنيم تا بتوانيم 

با  مطالبه گري حق داشــتن گواهينامه را از مراجع 
باالدست بستانيم.
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طــرح »صيانــت از حقوق 
كاربــران و خدمــات پايه اینترنت

كاربردي فضــاي مجازي« 
پس از آخرين اصالح، چندين بار در نوبت 
دستور صحن مجلس قرار گرفته تا براي 
بررســي آن در قالب اصل 85راي گيري 
شود. به عبارت ديگر، حاميان اين طرح با 
روش هاي مختلف تالش مي كنند كه آن 
را خارج از صحن علني و به دور از چشــم 
نماينــدگان و حــدود 94 ميليون كاربر 
اينترنت و فضاي مجازي تصويب و براي 
اجراي آزمايشي ابالغ كنند. پيش از اين، 
از طريق پيامك براي جلب نظر نمايندگان 
اقدام مي شد، اما روز گذشــته نامه اي از 
سوي مرتضي آقاتهراني، رئيس كميسيون 
فرهنگي خطاب به نمايندگان نوشته شده 
و با ادعــاي اينكه  اين طــرح برايند نظر 
دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي حاكميتي 
است از آنها خواسته شده كه به اين طرح 
رأي دهند و از آن حمايت داشته باشند. 
بعضي از تحليلگران هم بر اين باورند كه 
اين حركت رفت و برگشت طرح در دستور 
جلسات مجلس، تالشــي ديگر از سوي 
حاميان طرح براي خريــد زمان با هدف 

جلب رضايت نمايندگان است.
هر چند نمايندگان حامــي اين طرح با 
افزايش انتقادهاي مردم و كســب وكارها 
در چند روز گذشــته گفته اند اين طرح 
به دنبال فيلترينــگ پلتفرم هاي خارجي 
نيســت، امــا گفت وگــوي اختصاصي 
همشــهري با يكي از كارشناسان تدوين 

اين طرح حكايت ديگري دارد.
مجيد نصيرايي، ســخنگوي كميسيون 
فرهنگي به تازگي براي جلب نظر عمومي 
اعالم كرده كه اين طرح به دنبال بســتن 
پلتفرم هاي خارجي نيست و تا زماني كه 
جايگزين ايراني اپليكيشن هاي خارجي 
ساخته نشود، اينستاگرام، توييتر و تلگرام 
فيلتر نمی شود. توييتر و تلگرام كه چندين 

سال است در كشور فيلتر شده است، اما 
گفت وگوي همشــهري نشــان مي دهد 
طراحان بــراي فيلترينگ اينســتاگرام 
درصورت تصويب اين طرح برنامه ويژه اي 

دارند.
روح اهلل مومن نســب كه نامش با بخشي 
از يك برنامــه تلويزيونــي و ماجراي 2 
گيگ اينترنت رايگان، ســر زبان ها افتاد، 
از حاميان و تدوين كنندگان اين طرح به 
شمار مي آيد. او در گفت وگو با همشهري 
در پاسخ به پرسشي درباره جايگزين هاي 
داخلــي مي گويد: حداقل 5اپليكيشــن 
بومي و داخلي شبيه اينستاگرام داريم و 
يكي از آنها روبينوســت كه هم اليو دارد 

و هم استوري.«
اين مســئله به خوبــي نشــان مي دهد 
درصــورت تصويب اين طــرح و دريافت 
نشدن مجوز و اخذ نمايندگي اينستاگرام 
در كشور  اين پلتفرم مي تواند بالفاصله با 
اعالم جايگزيني يكي از اين اپليكيشن ها 

فيلتر و مسدود شود.

جایگزین بومي براي همه خارجي ها 
مومن نســب، دبيركلــي مجموعه اي را 
بر عهده دارد كه با عنوان »جبهه انقالب 
اســالمي در فضــاي مجازي« از ســال 
93مشــغول فعاليت اســت، امــا تأكيد 
مي كند كــه ايــن جبهه يــك حركت 
گفتماني است. مومن نسب فضاي مجازي 
را محيطي »ول و رهــا« مي داند كه بايد 
ساماندهي شود و از پيشنهاد هويت مند 
شدن فضاي مجازي به وزارت ارتباطات 
خبر مي دهد. ادعاهايي هم مبني بر اينكه 
او طراح و پيش برنده اصلي اين طرح بوده، 
عنوان شده است. احتماال ازجمله داليلي 
كه به اين ادعا دامن مي زند، اين اســت 
كه بررســي طرح مورد نظر، به گفته او، از 
7سال پيش)زماني كه هسته اصلي جبهه 
شكل مي گيرد( طي سلسله نشست هايي، 
با حضور نهادهاي مختلــف كليد خورد 
كه خــود او تقريبا در 40جلســه و بقيه 
همفكرانش در اغلب اين جلسات حضور 

داشته اند. مومن نســب ضمن اينكه اين 
ادعاها را تكذيــب مي كند، طرح نهايي را 
نتيجه يك تالش همگاني با صرف حدود 
1200ساعت جلسه كارشناسي مي داند. 
اين در حالي اســت كه مجيد نصيرايي، 
سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس و 
از همفكران مومن نسب، از 2هزار ساعت 
كار كارشناســي در مورد اين طرح خبر 

مي دهد.
مومن نســب همچنين می گويــد كه ما 
جايگزين هاي بســيار مناســب داخلي 
براي سرويس هاي خارجي)اينستاگرام، 
واتساپ، تلگرام، سرويس هاي گوگل و...( 
داريم و به عنوان مثال، از روبينو به عنوان 
جايگزين اينســتاگرام نــام مي برد. اين 
كارشناس فضاي مجازي با اشاره به اينكه 
ما كار خود را به صورت مردمي و آتش به 
اختيار پيش برده ايم، تأكيد مي كند: »از 
زماني كه فعاليت خود را شروع كرده ايم، 
هيچ كمك مادي از هيچ نهادي دريافت 
نكرده ايم و خود من هم يك ريال، حتي 
بابت هزينه اياب وذهاب حضور در جلسات 

تدوين طرح دريافت نكرده ام.«
تبصره يك مــاده 12اين طــرح عنوان 
مي كند كــه فعاليــت پيام رســان هاي 
خارجي اثرگــذار مانند اينســتاگرام و 
گوگل، مســتلزم معرفي نماينده قانوني 
است و درواقع اگر مجوز فعاليت نداشته 
باشند، براساس شــرايطي كه در تبصره 
2ماده 28به آن اشــاره شده، تا يك سال 
درصــورت معرفــي نشــدن جايگزين 
مسدود نمي شــوند. پس از مهلت 4ماهه 
از زمان اجرايي شــدن طرح، درصورت 
نداشــتن نمايندگي در ايــران با معرفي 
جايگزين پلتفرم هاي اثرگذار بايد فيلتر 
شــوند. اين موضوع به اين معناست كه 
در هر صورت، حداكثر پس از يك ســال 
حتي بــا معرفي نشــدن جايگزين همه 
ســرويس هاي خارجي فيلتر مي شوند. 
حتي اگر  اين پلتفرم ها فيلتر هم نشوند، 
براساس ماده 17اين طرح، سرعت آنها به 
حدي مي تواند كاهش يابد كه عمال امكان 

از  استفاده 
آنها فراهم نخواهد 

بود.
اين كارشناس با تأييد تلويحي خسارت 

به كسب وكارها معتقد است كه »بايد به 
كسب و كارهايي كه در اينستاگرام فعال 
هســتند، فرصت انتقــال داد و مزيت ها 
و امكاناتي ايجاد كرد كه خســارت آنها 

جبران شود.«

گوشي ایراني، اینترنت ایراني، اندروید 
ایراني

 مومن نسب همچنين از فعاليت »جبهه 
انقالب اســالمي در فضاي مجازي« در 
توليد گوشي و اندرويد ايراني خبر مي دهد 
و آن را كاري بــزرگ و خــاص در دنيــا 
مي داند. او مي گويد: »اگر دولت همراهي 
مي كرد به پيشرفت هاي بيشتري دست 
مي يافتيم. ما با استفاده از اينترنت ايراني، 
گوشي ايراني، اندرويد ايراني، سخت افزار 
و نرم افزار ايراني، 370نشست تخصصي 
برگزار كرديم كــه كاري خاص در فضاي 

مجازي بود.«
روح اهلل مومن نســب، كارشــناس فضاي 
مجــازي در گفت وگو با همشــهري اعالم 
كرده كه ماده12 و الــزام دريافت مجوز به 
درخواست شوراي عالي فضاي مجازي در 

اين طرح گنجانده شده 
است. او مي گويد: »اين موضوع، 

از مصوبه شورا كپي و عينا در طرح گنجانده 
شد. از آنجا كه شورا مي گفت، براساس حكم 
رهبري، مصوبات شورا در حكم قانون است، 
اما قانون نيســت، با اين اقدام، مي خواست 

اين موضوع تبديل به قانون شود.«

مجبور شــدن خارجي ها به دریافت 
مجوز

اگر شركت هايي مانند گوگل يا فيسبوك 
بخواهند در كشــور نمايندگي تاسيس 
كننــد، تحريــم و FATF مانــع بزرگي 
محســوب مي شــود، اما مومن نسب با 
اشاره به اينكه اينستاگرام مانع نصب اين 
اپليكيشن روي گوشي هاي ايراني نشده، 
نتيجه مي گيرد كه »اينســتاگرام براي 
سرويس دهي به ايراني ها از دولت آمريكا 
مجوز گرفته است.« به گفته او »واتساپ 
نه تنها مــا را تحريم نكــرده، بلكه يارانه 
هم مي دهد؛ چراكه از اروپايي ها  ســالي 

يك دالر مي گيرد، اما از 
ايراني ها نمي گيرد.«

مومن نسب معتقد است: »از 
آنجا كه اينستاگرام از حضور 
ايراني ها ســود مي برد، دليلي 
براي دريافت مجوز نمي بيند، اما 
اگر كاربران ايراني  از دســت بروند، 
حتما احتمــال دارد كه براي دريافت 

مجوز اقدام كند.«
او براي اثبات حرف هايش از نمونه هايي 
ماننــد رپيدشــير)rapidshare( ياد 
مي كند كه در كشــور ما دفتر تاســيس 
كــرده و مي گويد: »حتي گــوگل، دفتر 
استارت آپ ويكند را راه اندازي كرد.« اما 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين دفتر، 
االن هم فعال است، مي گويد: »بله، گوگل 

در ايران، وكيل ايراني دارد.« 
مومن نسب براي آن دسته از شركت هايي 
كه نمي توانند در ايران نمايندگي داشته 
باشند، استفاده از شــركت هاي واسطه 
را پيشــنهاد مي دهد؛ درحالي كه چنين 
موضوعي در طرح مجلس ديده نمي شود. 
او با اشــاره به اينكه االن هم شــاهد اين 
اتفاق هستيم، مي گويد: »اينستاگرام از 
CDNهاي ايران استفاده مي كند و آيفون 
هم كه آمريكايي است، حتما يك شركت 
واسطه دارد؛ چراكه اين گوشي در ايران 

رجيستري مي شود.« 

روح اهلل مومن نسب به عنوان يكي از كارشناسان طرح موسوم به صيانت از حقوق كاربران در گفت وگو با همشهري جزئيات جديدي از تدوين اين طرح جنجالي گفته است

 5جايگزين داخلي براي اينستاگرام داريم 
عمادالدین قاسمي پناه

خبر نگار

به سوی آينده

 ماسك هاي مناسب براي مقابله با 
سویه دلتا

سويه دلتاي كرونا ويروس همچنان به ايجاد موج هاي سهمگين 
بيماري كوويد-19در دنيا ادامه مي دهد و در اين بين ماســك به 
تنها نجات دهنده انسان از اين سويه خطرناك، تبديل شده است. 
اما كارشناسان معتقدند برخي ماسك ها براي مبارزه با عفونت دلتا 

بهتر عمل مي كنند.
دكتر اســكات گاتليب، مدير سابق ســازمان غذا و داروی آمريكا 
مي گويد كه زدن ماســك مي تواند در محافظت از ابتال به  سويه 
دلتاي كرونا از فــرد محافظت كند، اما كيفيت ماســك هم مهم 
است. او تأكيد كرد كه ماسك هاي KN95 يا N95 بيشتر از ساير 

ماسك ها مي تواند شما را در برابر سويه دلتا، ايمن كند.
به گفته گاتليب، هرچند ماســك هاي KN95 يا N95 در ابتداي 
شيوع كوويد-19به شدت كمياب شــدند اما حاال به وفور در كل 
جهان در دسترس افراد قرار گرفته اســت. او مي گويد: باتوجه به 
افزايش منابع توليد و فروش اين نوع ماســك ها، به مردم توصيه 
مي كنم به كيفيت آن ايمان داشته باشند و درصورت امكان از آن 
به صورت روزانه استفاده كنند تا بيشتر در برابر ابتال به كروناي دلتا 

محافظت شوند.
در بســياري از كشــورهاي اروپايي و آمريكا كه اغلب جمعيت 
واكسينه شده اند نيز با ايجاد موج جديد همه گيري، اجبار استفاده 
از ماسك نيز در برخي شهرها مانند لس آنجلس، آستين و تگزاس، 

دوباره در دستور كار قرار گرفته است.
دكتر آنتوني فائوچي، مشاور پزشكي كاخ سفيد در مقابله با ويروس 
كرونا نيز مي گويد كه توصيه هاي اســتفاده از ماسك حتي براي 
افراد كامل واكسينه شده نيز از سوي مركز كنترل و پيشگيري از 
بيماري ها مجددا به خط اول اولويت دستورالعمل  ها بازگشته است.
هفته گذشته جروم آدامس، جراح ارشد ســابق در زمان رياست 
ترامپ گفته بود كه قانون استفاده اجباري از ماسك براي محافظت 
از جان انسان ها بايد دوباره برقرار شود: ما نياز داريم كه جامعه را 
براي آنچه ممكن اســت اتفاق بيفتد، آماده كنيم بنابراين در اين 

راستا دوباره بايد برخي از مقررات رعايت شود.

طرح: همشهری / محمدعلی حليمی
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بي خبري نوجوانان از قواعد اجتماعي در دوران كرونا

جامعه پذيري نوجوانان در دوران کرونا و چگونگي برقراري 
ارتباطات سالم اجتماعي آنها در شرايط فعلي و همچنين 
در آينده فرايندي اســت که از کودکي شروع مي شود، در 
نوجواني شكل کامل تري به خود مي گيرد و در جواني قوام 
و دوام مي يابد، اما اين فرايند، هيچ گاه تمام نمي شــود و 
نمي توان گفت در مقطعي از زندگي به پايان مي رسد. رشد 
اين فرايند ممكن است حتي در سالمندي و دوران پيري 
هم ادامه پيدا کند. گاهي اما، در اين پروسه اختالالتي پيش 
مي آيد؛ اين اختالل ها هم بر اثر حوادثي ايجاد مي شوند که 
خانواده و حتي فراتر از آن را در برمي گيرد. مثل فقر که يك 
دانش آموز را از آموزش از راه دور در دوران کرونا دور مي کند 
يا حتي ســيل و زلزله و بيماري هاي سخت که مشكالت 

زيادي براي افراد ايجاد مي کند. حاال در اين ميان، در دنيا 
گاهي اتفاق پيش بيني نشده اي مانند همين اپيدمي کرونا، 
رخ مي دهد که نزديك به 2سال تمام روابط اجتماعي در دنيا 
را مختل مي کند. بايد به اين موضوع توجه داشت، عواملي 
که باعث جامعه پذيري نوجوانان و جوانان مي شود، ارتباطات 
تســهيل شــده اجتماعي، به اضافه آموزش و ارتباطات 
خانوادگي و همچنين دوستي با هم سن و ساالن و ارتباطات 
ميان فردي است. اين منابع باعث درگيري بيشتر افراد با 
جامعه مي شود. جامعه هم به افراد فشار مي آورد که تبعات 
آن را بپذيرند. در اين شرايط، افراد تالش مي کنند با جامعه 
همراه شوند؛ درحالي که اپيدمي کرونا باعث شد ارتباطات 
ميان کودکان و نوجوانان به ويژه دانش آموزان با نخستين 
محيط خارج از خانواده يعني مدرسه قطع شود. پس از آن 
ارتباط با دوستان و همساالن، ديدار با خانواده ها، آشنايان 
دور و نزديك هم يا قطع شد يا به کمترين ميزان خود رسيد. 

اين گونه محدوديت ها باعث بروز سكته، خأل يا انقطاع ميان 
فرد و جامعه مي شود و در نهايت سبب بي خبري نوجوانان 
از قواعد حاکم بر فضاي خارج از خانه خواهد شــد. به اين 
ترتيب، نوجوانان از قواعد نظام اجتماعي بي خبر مي شوند. 
به همين دليل امكان دارد بعد از کرونا رفتار دور از انتظاري 
از آنها سر بزند؛ درحالي که تمرين روزانه برقراري ارتباطات 
بين فردي باعث لطافت رفتار آدم ها خواهد شد، اما در نبود 
چنين رفتاري، افراد »خودگزيني« مي کنند؛ يعني خودشان 
را محور قــرار داده و به اين ترتيب گاهــي هم رفتارهاي 
ضد اجتماعي از خود نشــان مي دهند. در مجموع به نظر 
مي رسد کرونا باعث ايجاد اختالل در فرايند جامعه پذيري و 
آموزش دانش آموزان شده و با تعطيلي مدارس و دانشگاه ها 
و روابط اجتماعي و فضاهاي ورزشي و هنري، در آينده با 
کج رفتاري ها يا ناآگاهي هايي از قواعد جامعه مواجه خواهيم 
بود که قطعا در نظام اجتماعي هم تأثيرات مخربي بر جاي 
خواهد گذاشــت؛ هر چند که با تمرکز بيشتر خانواده ها و 
نظام آموزشي بر اين موضوع، تا حد زيادي مي توان جلوي 

اين گونه رفتارها را گرفت.

 اردشير گراوند  
 جامعه شناس

متخصصان روان مي گويند: ميزان مراجعه نوجوانان در دوران کرونا به روانپزشكان و روانشناسان باال رفته و بخشي 
از آنها نياز به استفاده از داروهای ضدافسردگی دارند. افت تحصيلي، بيشترين دليل مراجعه نوجوانان به مشاور و 
روانشناس است. آنها مي گويند حتي با تمام شدن دوران کرونا، همچنان عوارض آن مثل افسردگی،گوشه گيری، 

استرس و اضطراب باقي خواهند ماند
با گذشت نزديك به 17 ماه از شروع پاندمي كرونا در ايران، پيامدهاي شيوع غيرمنتظره اين ويروس، به تدريج در حال رخ نمايي است. در كنار مشكالت اقتصادي، ارتباطات 
اجتماعي و آموزش از راه دور، حاال مساله جدي تري، مطرح مي شود و آن هم سالمت روان است. هر چند كه از ابتداي شيوع كرونا، با آغاز قرنطينه و قرار گرفتن خانواده ها 
و فرزندان آنها براي مدت زمان طوالني در كنار هم، كساد شدن كسب و كارها و مشكالت اقتصادي خانواده ها، نگراني ها از فشارهاي رواني باال رفته بود، اما در ادامه راه، با 
طوالني شدن اين وضعيت، مرگ هاي پي درپي، سوگ هاي ناتمام و خانه نشيني طوالني و همچنين دور بودن از فضاي آموزشي و روابط اجتماعي، صدمه هاي سنگين تري به 
روان افراد وارد شد. حاال در اين حلقه جمعيتي بزرگ، به گفته روانپزشكان و روانشناسان، نوجوانان به عنوان گروهي كه از مرحله كودكي به جواني در حال تغيير وضعيت اند، 
آسيب هاي جدي تري مي بينند؛ آسيب هايي كه در دوران پساكرونا، نمود بيشتري پيدا خواهد كرد. بررسي هاي انجام شده در پاندمي پايان نيافته كرونا، از افزايش مشكالت 
رفتاری، وسواس،اضطراب و ترس و همچنين مشكالت مربوط به سازگاری، افزايش شدت اختالالت روان و افسردگی پس از آسيب را نشان می دهد. به گفته رئيس سازمان 
نظام روانشناسی، يكی از بيشترين مراجعات افراد به مشاوران و روانشناسان در دوران كرونا، مربوط به همين نوجوانان و مشكالت آنها با خانواده ها، انطباق با آموزش مجازی، 
دور بودن از دوستان و همكالسی ها و همسن و ساالن خود در اين دوران بوده است. اوايل امسال، رييس مركز روانپزشكي رازي هم، گفته بود كه سوگواری و ترومای از دست دادن در گروه سني پايين، 
می تواند اثرات دراز مدتی داشته باشد و فقدان والدين در سنين زير 1۵ سال احتمال ابتال به اختالالت اضطرابی و افسردگی را در آينده افزايش می دهد و اين موضوع توسط مطالعات مختلف نشان داده  

كه همه اينها در شرايطي است كه تا روز گذشته با مرگ 3۵7 نفر ديگر، آمار فوتي هاي كرونا به ۸۹ هزار و ۴7۹ نفر رسيد؛ يعني تعداد زيادي از كودكان و نوجوانان، سوگوار شده اند.

همشهری در گفت وگو با متخصصان، پيامدهاي زندگي در دوران کرونا بر سالمت روان را بررسي کرد

ضربه کرونا  به نوجوانان

 يكتا فراهانی 
خبرنگار

بروز نشانه هاي افسردگي در نوجوانان
مهشــيد رابطيان، فوق تخصص روانپزشكي کودك و 
نوجوان درباره مشــكالت نوجوانان در دوران کرونا به 
همشــهري مي گويد: »توجه داشته باشيم برايند دوره 
نوجواني و تفكيك آن با دوران کودکي، يافتن دوستان 
همسن و سال و صميمي شدن با آنهاست. ايجاد روابط 
اجتماعي به نوجوان کمك مي کنــد خود را براي ورود 
به دنياي بزرگســالي آماده کند اما کرونا باعث شــده 
جامعه نســبتا امن آموزشــي که تحت مراقبت اولياي 
مدرسه قرار دارد به صورت مجازي فعاليت داشته باشد. 
نداشتن حضور فيزيكي در فضاي آموزشي به ويژه براي 
دانش آموزان برون گــرا که عالقه زيــادي به برقراري 
روابط و وقت گذراندن با دوستان شان دارند، باعث بروز 
زمينه هاي افسردگي در آنها شده است.« براساس اعالم 
اين روانپزشك، ميزان مراجعه نوجوانان در دوران کرونا 
به روانپزشكان و متخصصان باال رفته، بخشي از آنها نياز 
به استفاده از داروهاي ضدافسردگي دارند. دليل آن هم 
دير مراجعه کردن خانواده ها براي حل اين مشكل است. 
به طوري که پرخاشگري، استرس و اضطراب در فرزندان 
آنها نهادينه مي شود و ديگر نمي توان تنها با رفتاردرماني 
يا روان درماني ساده يا آموزش فرزندپروري به والدين، 
مشــكل را برطرف کرد. رابطيان به پناه بردن بيشــتر 
نوجوانان به فضاي مجازي هم اشاره مي کند و مي گويد 
که استفاده از فضاي مجازي در دوران کرونا تبديل به 
يك اعتيادشده و شــدت اين اعتياد، موضوعي جدي 
است. آسيب هاي اين اعتياد بسيار گسترده و در بعضي 
مواقع غيرقابل جبران است؛ چرا که مانع از رشد روابط 
بين فردي و شكل گيري شخصيت نوجوان مي شود. آشنا 
شــدن نوجوانان با موضوعاتي مثل مصرف موادمخدر، 
کنجكاوي هاي جنســيتي و ديدن تصاويرغير واقعي 
که اغلب منجر به ايجاد خشــم و عصبانيت بيشتر آنها 
مي شود، تنها نمونه هاي ســاده اي از تأثيرات اين فضا 

بر آنهاست.

افت تحصيلي؛ بيشترين دليل مراجعه به روانشناس
نكته ديگري که از ســوي اين روانپزشــك مورد توجه 
قرار مي گيرد، ماجراي افت تحصيلي و تضعيف برقراري 
مهارت هاي اجتماعي از ســوي اين افراد اســت. اوايل 
خرداد بود که رئيس مرکز هماهنگي هاي حوزه وزارتي 
آموزش و پــرورش پيش بيني کرده بــود که در دوران 
پســاکرونا، 32تا 37درصد افت تحصيلــي در درس 
علوم و 50تا 63درصد افت يادگيري در درس رياضي، 
رخ خواهد داد. علــي باقرزاده گفته بــود که طوالني 
شــدن تعطيلي مدارس مي تواند باعــث کاهش نرخ 
برگشــت ناپذيري دانش آموزان به مدارس شود و افت 
يادگيري بر اثر انباشــت افــت در يادگيري هاي قبلي 
اتفاق خواهد افتاد. حاال رابطيان هم به همين موضوع 
اشاره مي کند. به گفته او، شــايد آموزش مجازي براي 
دانش آموزان درون گرايي که تمايلي به حضور در اجتماع 
يا کالس درس ندارند خوشايند به نظر برسد چون آنها 

اغلب ترس از جــواب دادن درس يا برقراري ارتباطات 
اجتماعي دارند، اما تــداوم اين وضعيت باعث تضعيف 
بيشتر مهارت هاي ارتباطي آنها مي شود. براساس اعالم 
اين متخصص، يكي از بيشترين داليل مراجعه نوجوانان 
به روانشناســان و متخصصان در دوران کرونا هم افت 
تحصيلي است: »جدي نگرفتن آموزش مجازي توسط 
دانش آموزان يكي از مشكالت اين دوران است که موانع 
يادگيري را ايجاد کرده که منجر به عقب گرد و رکود نظام 

آموزشي و سيستم يادگيري دانش آموزان مي شود.«

افزايش آمار بستري نوجوانان 
پيش از اين مديرعامــل انجمن حمايــت از بيماران 
اسكيزوفرني به همشهري گفته بود که در دوران شيوع 
کرونا، با افزايش بســتري بيماران اسكيزوفرني مواجه 
شــده اند. با اين حال اما آماري از ميزان بســتري هاي 
کلي به دليل بيماري هاي روان وجود ندارد. رابطيان، اما 
بدون اينكه آماري در اختيار داشته باشد، مي گويد که از 
فروردين امسال، ميزان نوجواناني که به دليل اختالالت 
روان، نياز به بستري داشته اند، بيشتر شده که دليل آن 
هم شايع شدن افكار خشــونت بين آنها در اين دوران 
است: »وقتي نوجوانان مجبورند زمان زيادي را در کنار 
ديگر اعضاي خانواده بگذرانند طبعا مشــكالتي پيش 
مي آيد که آنها را از خانواده دورتر مي کند. چون با توجه 
به اختالف نظرهاي زياد بين والدين و نوجوانان، بيماري 
اعضاي خانواده يا خود آنها و مهم تر از همه سوگ هاي 
ناتمام، تقابل ها بيشتر شده و مشكالت رواني زيادي در 

افراد، به ويژه نوجوانان به وجود آورده است.« 

ناتواني مالي در مراجعه به روانپزشك و مشاور
به اعتقاد اين روانپزشــك، فشار مشــكالت اقتصادي 
هم يكي ديگر از داليل اختــالل روان در ميان گروهي 
از نوجوانان و مراجعه آنها به روانپزشــك و متخصص 
روان اســت: »بيكاري والدين، ورشكست شدن پدر و 
فعاليت هاي اقتصــادي کــه در دوران کرونا مجبور به 
تعطيلي شــده اند، مثل صاحبان تاالرهــاي پذيرايي، 
باشگاه هاي ورزشي يا مربيان ورزشــي که در مقاطع 
زيادي در دوران کرونا اجازه فعاليت نداشــته اند، فشار 
مضاعفي را به خانواده ها ازجملــه نوجوانان وارد کرده 
که در موارد زيادي هم باعث افسردگي شديد آنها شده 
اســت؛ چرا که با خانه نشين شــدن والدين، مشكالت 
اقتصادي هم به مشكالت ديگر خانواده ازجمله نوجوانان 
اضافه شده است.« هر چند که به گفته رابطيان، فشار هاي 
اقتصادي بر ميزان مراجعه خانواده ها و فرزندانشــان 
به روانپزشك و مشاور، تأثير گذاشــته است: »پروسه 
درمان هاي مربوط به مشــكالت روان، طوالني اســت 
که با نيمه رها کردن آن، نوجوان، نااميدي بيشــتري 
را تجربه مي کند. بنابراين با توجــه به باالبودن هزينه 
اينگونه درمان ها بهتر بود شــرکت هاي بيمه در دوران 
کرونا، بخشــي از اين هزينه ها را بر عهده مي  گرفتند. 
توجه نكردن به مشكالت مربوط به روان، جسم را هم 

تحت الشــعاع خود  قرار خواهد داد و با تضعيف قواي 
ذهني، سيستم ايمني بدن افراد هم ضعيف مي شود و 
احتمال ابتالي به بيماري کرونا و بار هزينه مالي بيشتري 

متوجه نظام سالمت کشور خواهد شد.«

خانواده ها نشانه هاي اختالل روان را جدي بگيرند
اين روانپزشك تنها راه درمان مشــكالت نوجوانان را، 
بازگشــت روابط عادي به ويژه فضاهاي آموزشي مثل 
مدرســه مي داند تا کودکان و نوجوانان بتوانند در کنار 
آموزش کتاب هاي درسي، در ارتباط با همساالنشان، 
عواطف و احساسات شــان را رشــد دهند و ســالمت 
روان خــود را در برخورد با همشــاگردي ها، معلمان، 
حياط مدرسه و داشــتن فعاليت هاي مختلف جسمي 
و ذهني به دســت آورند. اما همه اينها ملزم به داشتن 
شرايط سالمت و ايمني کافي براي ورود دانش آموزان 
به مدارس است: »بايد توجه داشــت که حتي با تمام 
شــدن دوران کرونا هم همچنان با عوارض و معضالت 
مربوط به آن ازجمله افسردگي، گوشه گيري، استرس 
و اضطراب مواجهيم و بايد درمان را ادامه بدهيم، ولي 
راه درمان مشــكالت مربوط به سالمت روان به ويژه در 
مورد نوجوانــان تجربه زندگي عادي اســت.« به گفته 
او، هم اکنون خانواده ها بايد از مشــكالت، خواسته ها و 
نيازهاي فرزندان خود آگاه باشــند و بدانند در دوران 
کرونا نوجوانان با مشــكالت زيادي ازجمله اختالالت 
ناشي از استرس و اضطراب مواجه هستند که تأثيرات 
زيادي بر جســم و روان آنها خواهد گذاشــت. ممكن 
است بسياري از آنها دچار اختالل تطابقي شوند، يعني 
مدتي طول مي کشد تا بتوانند خود را با شرايط سخت 
پيش رو خصوصا سوگ و فقدان عزيزان، انطباق دهند: 
»در دوران ســوگ که معموال بين 6هفته تا 3 ماه طول 
مي کشد، ممكن اســت نشــانه هايي مثل افسردگي، 
پرخاشگري و ترس و اضطراب ديده شود.« او از خانواده ها 
مي خواهد تا نســبت به ديدن چنين عالئمي هوشيار 
باشند و آنها را جدي بگيرند: »نبايد تصور شود، با توجه 
به شرايط شيوع کرونا، ديدن اين نشانه ها طبيعي است. 
چون اين موارد مي تواند در نوجوانان منجر به ايجاد افكار 
خودکشي شود. گاهي خانواده ها تصور مي کنند، شايد 
اين اقدامات جنبه نمايشي و جلب توجه داشته باشد، 
درصورتي که در بســياري از موارد، مشــكالت بسيار 

عميق است.«
 وي افزود، نشانه هاي افســردگي در نوجوانان، تقريبا 
مشابه بزرگساالن است. البته شكل بروز آن در نوجوانان 

بيشتر با نافرماني و پرخاشــگري همراه است: »کمك 
خانواده ها براي تغيير فضاي نوجوانــان و بردن آنها به 
محيط هايي غيرسرپوشيده به تغيير فضاي آنها کمك 
خواهد کرد. شرکت در کالس هاي غيردرسي مجازي 
مثل کالس هاي هنري، ورزشــي، موسيقي يا نقاشي 
هم مي تواند تا حدودي کودکان و نوجوانان را سرگرم و 
آنها را از فضاي مجازي دور کند.« اين روانپزشك تأکيد 
مي کند که طعنه زدن، تحقير کردن و نصيحت مداوم 
نوجوان، نه تنها کمكي به رشــد شخصيت او نمي کند، 
بلكه سبب مي شود تا فرد مقاومت بيشتري در مخالفت  

داشته باشد.

مدارس، مشاور جذب كنند
اين روانپزشك يكي از راهكارها را جذب روانشناس در 
مدارس مي داند تا در کنار آموزش کتاب هاي درســي، 
مهارت هاي ديگري هم به اين گروه سني آموزش داده 
شود. براي سؤال هايشان پاسخ بگيرند و به طور گروهي 
يا خصوصي، مشــكالت خود را بيان کنند. گروه هدف 
براي چنين مشاوره هايي بايد تمام کودکان و نوجوانان 
باشند، نه فقط آنهايي که به هر دليلي مشكلي دارند. اين 
جلسات مي تواند تنها شــامل حرف زدن و گوش دادن 
باشد. آموزش حل مسئله، کنترل احساسات و عواطف، 
مديريت خشم و چگونگي برقراري ارتباطات اجتماعي 
به ويژه در دوران پاندمي کرونا مي تواند کمك بزرگي به 
اين افراد باشــد. يكي ديگر از مسائلي که نظام سالمت 
کشــور بايد به آن توجه داشته باشــد، واکسيناسيون 
دانش آموزان است که هر چه زودتر بايد انجام شود تا آنها 

بتوانند به زندگي اجتماعي بازگردند.

 حس استقالل نوجوانان به شدت آسيب ديده
ليال محمدي، روانشناس و مشــاور درباره پيامدهاي 
پاندمــي کرونا بــر روان و اجتماعي شــدن نوجوانان 
توضيحاتي به همشــهري مي دهد. به گفته او، در دوره 
نوجواني مهم ترين عامل رشد، ارتباط با همسن وساالن 
است که در دوران کرونا چنين عامل مهمي حذف شده 
است: »هم اکنون، فرصت آزمون و خطايي که نوجوانان 
بايد براي برقراري ارتباطات اجتماعي داشــته باشند 
از آنها سلب شده اســت؛ بنابراين مهم است که بتوانيم 
اين وضعيت را جبران کنيم. قرار گرفتن همساالن در 
محيط هاي مجازي و گفت وگــوي آزاد دانش آموزان 
با همديگر يكي از مواردي اســت که مي تواند امكاني 
براي جبران اين کمبودها باشــد.« به گفته او، مدرسه 

فضايي بود که در آن مشــكالت مهارتــي و ارتباطي 
کودکان و نوجوانان، شناسايي مي شد؛ بنابراين انتخاب 
ســرفصل هاي جديد و جايگزين آمــوزش حضوري 
مي تواند امكاني براي جبران اين کمبودها شود: »اين 
سرفصل ها بايد بسيار جدي و در کنار کتاب هاي درسي 
قرار گيــرد؛ به گونه اي که در تعطيالت تابســتاني هم 
بتوانند جايگزيني براي کالس هاي آموزشــي مختلف 
آنها باشند.« اين روانشــناس مي گويد: »گفت وگو در 
مورد موضوعات هدفمند نوجوانان هم مي تواند در اين 
خصوص مؤثر واقع شود. از بين رفتن فرصت آماده شدن 
براي برقراري روابط اجتماعي نوجوانان در مدرســه، 
خلئي است که تقريبا جايگزيني براي آن وجود ندارد، 
اما تا حد امكان بايد شرايطي را براي تجربه آن به گونه اي 
ديگر يعنــي حتي االمكان در فضاهاي بــاز، به صورت 
گروهي يا مجازي ايجاد کرد. با توجه به اينكه در دوران 
کرونا نوجوانان مدام در خانه  هستند، حس استقالل آنها 
به شدت آســيب  ديده که حتما بايد به آن توجه شود و 
امكاني براي تجربه اين احساس از طريق دادن مسئوليت 

به آنها فراهم شود.« 

افزايش خشونت   در خانه
فروردين امسال، سازمان بهزيستي کشور، اعالم کرد که 
حضور اجباري خانواده هــا در کنار هم در دوران کرونا، 
خشــونت هاي خانگي را باال برده است. آمار مداخالت 
اورژانس اجتماعي هم بر اين موضوع صحه مي گذارد. 
با اينكه آمار دقيقي از افزايش ميزان خشــونت خانگي 
از سوي بهزيســتي اعالم نشده اســت، اما تأکيد شده 
که بيشترين تماس هاي گرفته شــده با اين مرکز، در 
حوزه خشــونت مربوط به آزارهاســت؛ کودك آزاري، 
همسرآزاري، معلول آزاري و ساير خشونت هاي خانگي. 
محمدي، روانشناس هم به همين نكته باال رفتن ميزان 
حضور افراد خانواده در کنار يكديگر و ايجاد تنش ها اشاره 
مي کند و مي گويد که در اين وضعيت، مرزهاي رشد و 
خالقيت نوجوانان از بين رفته و خارج نشدن نوجوانان 
از دايره رفتارهــاي کودکانه باعث بــروز تعارضاتي به 
شكل بروز خشــونت بين اعضاي خانواده شده است. 
والدين هم که قبال هيچ آشــنايي و تجربه اي از ماندن 
ســاعت هاي طوالني در کنار فرزندان شان نداشته اند، 
از مراحل رشد شــخصيتي فرزندانشان آگاه نيستند يا 
خودشان هم مشكالت شخصيتي زيادي دارند که کار 
را سخت تر مي کند. به گفته محمدي، والدين سختگير و 
مستبد در دوران کرونا بيشتر در مورد چگونگي برقراري 
ارتباط با نوجوانان خود با مشكل مواجه مي شوند؛ چراکه 
محدوديت زيادي براي فرزندان شــان ايجاد مي کنند؛ 
بنابراين اگر به موقع، مواجهه درستي با روند اجتماعي 
شدن نوجوانان نداشته باشند، جبران آن ممكن است 
در آينده بسيار سخت و حتي غيرممكن باشد: »وابسته 
ماندن نوجوان به خانــواده در آينده و در بزرگســالي 
مشكالت بســيار زيادي در روابط بين فردي براي آنها 
به وجود مــي آورد. تعريف نوجوانــان از هويت خود و 

همچنين يادگيري رفتار درســت در 14تا 17سال، از 
طريق ارتباط گرفتن با ديگران به دســت مي آيد؛ مثال 
وقتي رفتار يكي از دوستان در جمع پسنديده نيست، 
همساالن به او گوشزد مي کنند، اما وقتي اين افراد در 
کنار هم قرار ندارند، رشد فرد و شناختش از خود، دچار 
آسيب مي شود و به نظر مي رسد هيچ جايگزيني براي 
آن وجود نداشته باشد. در 18تا 20سالگي هم که زمان 
يادگيري چگونگي ورود به جامعه بزرگ تر و خودکفايي 
است، در دوران کرونا، کسب چنين مهارتي بسيار کم 
شده است.« به اعتقاد محمدي، اگر خانواده نتواند نقش 
خود را در رشد اســتقالل، اجتماعي شدن و احساس 
خود کفايي نوجوان به خوبي ايفا کنــد، نوجوان اميد و 
انگيزه اش را از دســت مي دهد و زندگي را بدون هدف 
دنبال مي کند. زماني که والديــن به دليل بحران هاي 
موجود، ضعيف تر و ناتوان تر شــوند، اين مسئله عمق 
بيشتري پيدا مي کند: »با توجه به تفكر صوري نوجوانان، 
آنها برنامه ها و اهدافي براي خود در نظر مي گيرند و براي 
رسيدن به آن تالش مي کنند، اما هم اکنون هدف و آرزو 
چندان معنايي برايشان ندارد. تجربه نوجوانان از دوران 
کرونا معموال تجربه بيماري، فقر، تورم، فقدان و ترس 
بوده که از جنبه روان تحليلي بيشــتر به سمت تجربه 
کردن مرگ مــي رود تا اميد و زندگي. بر اين اســاس، 

نوجوان احساس بي اثر بودن و مفيد نبودن مي کند.« 

نقش فعاليــت جســمي در ايجــاد رفتارهاي 
جرأت مندانه

 به اعتقاد محمدي، فراگيرترين سيستمي که مي تواند 
به نوجوانان در اين دوران کمــك کند، نظام آموزش و 
پرورش اســت؛ هر چند که به نظر نمي رسد اين نظام 
در شرايط فعلي سيســتم جديدي ارائه دهد؛ بنابراين 
مي تواند از سيستم هاي رايج خود مدارس استفاده کند: 
»مدرسه تنها جايي است که در دوران کرونا مانند باشگاه 
ورزشــي، کالس هاي هنري يا اردوهاي جمعي حذف 
نشده است. پس بهتر است از آن فضا کمك بگيريم تا در 
حد توان جلوي آسيب هاي دوران کرونا به دانش آموزان 
را بگيريم؛ مثــال جدي گرفتن فعاليت هاي جســمي 
نوجوانان، موضوع بسيار مهمي در شكل گيري رفتارهاي 
جرات مندانه آنهاست که حتي از طريق مجازي هم حتما 
بايد دنبال شود. توجه داشته باشيم بيان شيوا و موجز و 
همچنين خوب گوش دادن مهارت بسيار مهمي است 
که حتي در فضاي مجازي هــم مي توان به خوبي آن را 
مديريت و دانش آموزان را هم به نوعي براي بهره مندي 
بهتر از اين مهارت کمك کــرد.« به گفته او، آموزش و 
تمرين بيشتر اين مهارت مي تواند در ساعات غيردرسي 
و حتي در تعطيالت تابســتان هم جريان داشته باشد. 
در کنار ايــن آموزش ها، والدين هــم مي توانند فضاي 
امن و خلوتي را براي تخليه انرژي زياد نوجوانان درنظر 
بگيرند. شايد گذراندن ســاعاتي در طبيعت يا فضايي 
خارج از شــهر بتواند چنين امكاني را بيشتر در اختيار 

خانواده ها قرار دهد.

   تأثير نااميدي والدين و اخبار منفي بر رشد شخصيتي نوجوان
محمدي مي گويد با توجه به اينكه در دوران نوجواني نشخوارهاي ذهني افزايش پيدا مي كند، طبيعي است كه ناآرامي ذهن 
نوجوان در دوران پاندمي كرونا بيشتر شود و ذهن او مدام دنبال يافتن سؤاالتي در مورد حال و آينده باشد. بيكاري و نرفتن 
به مدرسه هم عامل بسيار مهمي براي دامن زدن ذهن او به اينگونه سؤاالت است. نديدن دوستان و حضور نداشتن در محيط 
آموزشي، ميل او را براي رقابت و تالش از بين مي برد و همه اينها شوق و اشتياق و اميد او را براي درس خواندن كمتر مي كند. 
به اين ترتيب، افكار منفي مدام در ذهنش تكرار مي شود و ترس بيشتري بر او غلبه مي كند. همه اين عوامل مي توانند بر رشد 
نوجوان در تمام طول زندگي تأثير گذار باشند. نااميدي والدين و تجربه خود او از اخبار منفي هم باعث بروز بي هدفي، ضعف 

اراده و نوعي كاهلي و سستي ناخودآگاه مي شود كه مي تواند در شخصيت آينده  اش تأثيرگذار باشد. 

هانا
س: 

عك
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آقایتمامعیار
چند سطر در ستایش بشکه مینه سوتا 

   هر شب رأس ساعت 8مي آید، آن قدر رأس ساعت كه دربان 
منتظر است و در باشگاه را در استقبال او باز مي كند. پالتو و كاله 
را به جامه دار مي دهد. كت و شــلوار و كراوات و جلیقه اي برازنده 
پوشیده. گلي خوش رنگ روي سینه كت چسبانده. آقاي تمام عیار 
است. سیگاري روشن مي كند. در باشگاه چشم مي چرخاند. حریف 
جواني را كه ساعت هاست منتظر او بوده ورانداز مي كند. خوش و بش 
مختصري مي كند، بي آنکه به كل كل هاي او پاسخ دهد دعوت او را 

براي بازي مي پذیرد و آغاز مي كند.
حریف جوان سرمست غرور است. پشت سر هم كري مي خواند. 
از پیروزي هاي كوچك خود شاد مي شود. چشمانش برق مي زند. 
جوان است و چابك تر از حریفي كه در آستانه میانسالي است. ادي 
تنددست است كه كیلومترها راه آمده تا با بشکه مینه سوتا بازي 
كند. حاال به رؤیاي خود رسیده است و به نظر مي رسد قرار است 

مینه سوتا را مغلوب كند.
مینه سوتا آرام اســت. خوب به میز نگاه مي كند. نفس مي گیرد. 
خستگي در مي كند. به دست هایش پودر مي زند كه عرق نکند. 
صبور و سنگین و آرام و مطمئن بازي مي كند. عقب مي افتد اما از پا 
نمي افتد، چون مي داند بازي ادامه دارد و برنده در آخر بازي معلوم 
مي شود. مي داند برنده كسي اســت كه بازي را تا آخر ادامه دهد، 
حتي اگر بازي ۳۶ ساعت طول بکشــد. همین است كه 15سال 

كسي او را نبرده.

ادي بازنده است چون فکر مي كند برنده كسي است كه بهتر بازي 
مي كند و جوان تر است و دســت هاي چابك تري دارد و توپ ها را 
سریع تر به سبد مي اندازد. مینه سوتا برنده است؛ چون قاعده بازي 
را بلد است. آن قدر صبر مي كند كه حریف كالفه شود. صبر مي كند 
تا حریف خودش را از پا دربیاورد، صبر مي كند تا حریف خودش را 

به دست خودش شکست دهد.
»بیلیاردباز« فیلم زندگي است. قاعده بازي را یاد مي دهد. آنچه 
پیش از بازي مي بینیم مقدمه اي است بر بازي ادي تندست و بشکه 
مینه سوتا و همه آنچه پس از بازي مي بینیم نیز حول محور بازي 
معنا پیدا مي كند. برنده كسي است كه شخصیت برنده دارد، نه 
كسي كه بهتر بازي مي كند. برنده كسي است كه در انتهاي بازي 
برنده از باشگاه خارج مي شــود، نه كسي كه در ساعت هاي اول از 

حریف جلو مي افتد.
بیلیاردباز راه دشواري است كه ادي پس از شکست مي پیماید و 
به قیمت شکستن انگشتان و از دست رفتن رفیق و قرباني شدن 
معشوقه اش تمام مي شود و سرانجام پس از همه شکست ها مي تواند 
برنده از باشگاه خارج شود. اما آیا واقعاً ادي برنده است یا كسي كه 
اجازه مي دهد ادي یك بار او را شکست دهد؟ كسي كه برنده شدن 

را به ادي یاد مي دهد و به برنده شدن او معنا مي بخشد؟

غمگين ترين برنده تاريخ سينما
ادي تند دست، پل نیومن، رابرت راسن و خاطره فراموش نشدني »بیلیاردباز«

   همان اوایل فیلم وقتي ادي فلســن با چارلي وارد 
ســالن بیلیارد مي شــوند تا حاضران را »سیاه« كنند، 
گفت وگویي كوتاه میانشان شکل مي گیرد كه جانمایه 

»بیلیارد باز« است: 
چارلي: چه ساكته .

ادي: آره مثل كلیساست.
چارلي: به نظر من بیشتر شبیه قبرستونه. این میزها هم 

مثل تخته هاي مرده شور خونه س.
ادي: ولي من از اینجا زنده بیرون میام چارلي.

و كل فیلم همین است. ســالن هاي بیلیاردي كه حکم 
قبرستان را دارند ولي در نهایت ادي از آنها زنده بیرون 

مي آید.
   شــخصیت بي خیال و شوخ و شــنگ ادي فلسن 
معروف به ادي تنددست، گرما و شور به فیلمي مي بخشد 
كه بیشتر آدم هایش گویي بیش از حد جدي هستند. از 
چارلي شریك ادي گرفته تا رقیبش بشکه مینه سوتا و 
آدم هفت خطي مثل بت گوردون كه جورج سي اسکات 
با جنس بازي اش او را پیچیده تــر و مخوف تر مي كند. 
تنها استثنا ساراســت كه وجودش فقط تلطیف كننده 

فضاي مردانه فیلم نیســت و با خود حس و حساسیتي 
را به بیلیاردباز مي بخشد كه فقدانش ضد قهرمان عاصي 
فیلم را از بازنــده اي بزرگ به برنــده اي غمگین بدل 
مي كند. پیروزي انتهایي ادي تنددست كه عاقبت بشکه 
مینه سوتا را شکســت مي دهد، محصول تحولي است 
برآمده از غمنامه بزرگ هجران و اندوه ابدي عشــقي 
از دست رفته. از همین جا مي شــود از فضاي تیره و تار 
فیلم هم گفــت كه به نوعي حدیث نفس ســازنده اش 
هم هســت. اینکه ادي به قول بت گوردون شخصیت 
قهرماني ندارد و با وجود استعداد فوق العاده اش همیشه 
بازنده است؛ حکایت خالق بیلیاردباز هم هست كه بعد 
از شروعي فوق العاده با جســم و روح و همه مردان شاه 
به دام كمیته بررســي فعالیت هاي ضد آمریکایي افتاد 
و بعد از 2 سال مقاومت و در به دري در نهایت رفقایش 
را فروخت و یك دهه مثل یك تکنیســین فیلم هایي 
ساخت كه هر كارگردان متوسطي هم از عهده ساختش 
برمي آمد. خود ویرانگري ادي، صحنه شکســته شدن 
انگشتانش كه شکنجه اي كامل است و بعد ایستادن و 
یافتن شخصیت اش بازتابي است بر آنچه راسن پشت 
سر گذاشــت و بعد از آشــفتگي روحي و شکست هاي 
هنري، ســرانجام با بیلیاردباز جایگاهش را بازمي یابد. 
همچنان كه فیلم هم مي گویــد فقط مهارت حرفه اي 

كافي نیست و احساس گناه،براي ادي بي توجهي به سارا 
كه باعث خودكشي اش مي شــود و براي راسن لو دادن 
رفقا درحالي كه خودش تا پایان عمر همچنان چپ گرا 

بود و مثل كازان نمي خواست با نقش یهودا كنار بیاید  .
   ادي در نهایت مرد مي شــود و به پیروزي دســت 
مي یابد. همانطور كه گفته بود از قبرستان زنده بیرون 
مي آید. مثل رابرت راسن كه بعد از یك دهه هدر دادن 
عمر، بهترین فیلمش را مي ســازد؛ فیلمــي كه بعد از 
گذشــت ۶۰ ســال رنگ كهنگي به خود نگرفته است. 
بازي پل نیومن، اســتیل فیلمبرداري شوفتان آلماني 
و میزانسن هاي بیانگر راســن، همچنان كار مي كند. 
بیلیاردباز در زماني نزدیك به ۳ ساعت و با صحنه هاي 
اغلب داخلي و روایت ماجراهایي كه در باشگاه بیلیارد 
مي گذرد، خسته كننده نمي شود. درست برعکس بیشتر 
فیلم هاي مهم دورانش كه امروز كند به نظر مي رسند. 
از تالقي اندوه و افسردگي حاصل از شکست و تحقیر، 
عصیان و مخالف خواني و چپ گرایي و اجراي درخشان 
همه بازیگران و تصاویر سیاه و سفید و قاب هایي اغلب 
ثابت و به دقت طراحي شــده، فیلمي ساخته شده كه 
دوست نداشــتنش اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار 
است. هر ستایشي از بیلیاردباز، تجلیلي از سینماست كه 

در این سیاه و سفید خاطره انگیز، در اوج به سر مي برد.

درباره پل نیومن

چشمانآبيتمامباز
   ســتاره شــدن فقط 
به شانس بســتگي ندارد 
و لیاقت هــم مي خواهد. 
ستاره ها لیاقت شــان را با پر كردن رویاهاي ما و به جا 
گذاشتن نقشي ماندگار از خود در خاطرات  مان، نشان 
مي دهند. آن مرد خوش قد وقامت چشــم آبي یکي از 
همین آدم هاي الیقي بود كه در نوجواني و جواني ما درســت جا گرفت؛ پل نیومن 
در دنیاي غریزي آن دوران ما، چهره و تیپ سمپاتیك اش به دل مان نشست و دیگر 
دست از سرمان برنداشت.  خاطره یعني پرسه زدن در خیابان هاي الله زار و استانبول 
و نادري و سرشماري سینماهاي این محدوده و محشور شدن با راكي میخواره فیلم 
سیاه و سفید »كسي آن باال مرا دوســت دارد« كه بعدا به پشتوانه سوابق ورزشي 
پدرش قرمان بوكس مي شود. دیگر آن قدر با او اخت شده بودیم كه مي توانستیم با 
صداي الت منش دوبلورش )چنگیز جلیلوند( كه از بلندگوي جلوي در سینماها پخش 
مي شد، تشخیص بدهیم فیلمي از این چشم آبي دوست داشتني نمایش داده مي شود؛ 
خاطره یعني بُرخوردن با »ادي خوش دست« فیلم »بیلیاردباز« و جاخوش كردن 
توي باشگاه هاي بیلیارد الله زار و نادري و ساختمان پالسکو و سیگار گذاشتن گوشه 
لب و مثل »ادي« اُدال كردن و آدرس دادن: »شــار هفت رو گل« / »توز  رو گل به 
چپ« / »شارون ِسریدي«. رجزخواني هایمان هم از تو دل این فیلم مي آمد و مثال به 
چوب »ادي« اقتدا مي كردیم و مي گفتیم »حیف كه چوب تاشوي ادي دستم نیست 
وگرنه تا حاال پارت شد بودم و حسابي روت كم مي شد.« آن ششلول بند بدون اسب 
فیلم »تیرانداز چپ دست« )بیلي دكید( كه در فصل عنوان بندي همراه با تصنیفي 
پر حس و حال از ته قاب به سوي مان مي آید و وقتي جلوي قاب مي رسد زینش را رها 
مي كند و روي زمین مي افتد، یکي از آن یاغي های محبوب مان شــد. نگاه تلخ توام 
با خشم »بیلي دكید« به دور دســت وقتي كه جنازه گله دار مهربانش )تونستال( را 
روي اســبش مي گذارد و رقص كودكانه او همراه با موسیقي ریتمیك داخل كافه، 
از یادمان نمي رود. اما بیش از همه، دستان خالي و پرنیاز او كه در دم دماي مرگش 
به سوي »پت گارت«  دراز مي شود و مرگ تراژیکش را به خاطر سپرده ایم. بعدها او 
چهره متفاوتي از یك یاغي پرشر و شور را در »بوچ كسیدي و ساندنس كید« )ساخته 
جورج روي هیل( ارائه مي دهد. ما او و یار همراهش »ساندنس كید« )با بازي رابرت 
ردفورد( را در نمایش عمومي اینجا با نام »مردان حادثه جو« مي شناسیم و بعدها در 
این دوران، نسخه ژنریك فصل پایاني این فیلم را در »تاراج« )ایرج قادري( مي بینیم. 
جورج روي هیل چند سال بعد در »نیش« فرصت دوباره اي را براي هنرنمایي این 
زوج موفق فراهم مي كند. آنها جدا از ثبت یکي دیگر از عاشقانه هاي ما باعث مي شوند 
كه حسابي جدا براي كت و شلوارهاي خط دار و ژیلت و كاله شان باز كنیم و نیش زدن 

را فقط برازنده این دو تا آدم خوش لباس هفت خط بدانیم. 
بخشي از خاطرات غبار گرفته ما اختصاص به بازي پراوج و فرود »پل نیومن« در 
»گربه روي شیرواني داغ« )ریچارد بروكس( دارد آن كشمکش هاي میان بریك و 
همسرش مگي )الیزابت تیلور( و حمله توأم با استیصال بریك به مگي با چوب زیر 
بغلش و سرنگون شدن او روي زمین و آن مجادله لفظي میان بریك و پدرش )آیوز( 
در زیرزمین خانه را چطور مي توان از یاد برد؟ جمالت كوبنده و نافذي كه در طول 
این صحنه میان این پدر و پسر رد و بدل مي شود، تصویري پركشش از یك محاكمه 

خانوادگي بدون مالحظه را ارائه مي دهد: 
بریك: تنها چیزي كه مي خواستم یه پدر بود نه یه رئیس...

آیوز: با نگاه كردن به صورت هاي مردم نمي شه امپراطوري ساخت. 
بریك: من خوب مي دونم امپراطوري چي هست؟ مردي كه امپراطوري را ساخته 

مي ره و امپراطوري َرم با خودش مي بره...
آیوز: نه نمي میرم... 

بریك: منو نگاه كن! نمي دونم به چي باید ایمان داشته باشم. اگه آدم به چیزي 
ایمان نداشته باشــه، چه فایده داره. آدم باید تو زندگي یه هدف داشته باشه، یه 

مقصد... من یه بازنده ام. 
سان دیدن از دیگر نقش ها و شمایل هاي خاطره انگیز »پل نیومن«، بیش از پیش 

مي تواند ما را دچار اندوه بي پایان و غم غربت كند: 
آن مرد عصبي مزاج فیلم »تابســتان گــرم و طوالني« )بن كوبیــك(، آن جوان 
الکي خوش بداقبال فیلم »پرنده شــیرین جواني« )چنس ویــن(، آن میخواره 
سرگشته و پا در هواي فیم »هاد« )مارتین ریت( و آن ولگرد به آخر خط رسیده 
فیلم »زندگي و روزگار قاضي روي بین« )جان هیوستن( كه تاثیرپذیري هیوستن 
از »حماسه گیبل هوك« سام پکین پا را نشان مي دهد... اما بیش از همه آن خنده ها 
و روحیه كلبي مسلك و آزادمنش »لوك خوش دست« )استوارت روزنبرگ( در 
خاطرمان مانده است... جان روني، آن سر دسته یك گروه مافیایي در فیلم »جاده 
تباهي« )سام مندس(، آخرین تصویر سال هاي اخیر پل نیومن بود. موهاي سپید 
و صورت استخواني او و كم حرفي اش بیش از آنکه ما را با نقش او همراه كند، نشان 
از مرگ قریب الوقوع داشــت.  پل نیومن در این سال هاي آخر عمرش، حرف ها و 
تك مضراب هاي صادقانه اي را در توصیف گذشــته و حالش ادا مي كرد. او دلش 
مي خواست روي سنگ قبرش بنویسند: »من بخشي از زمان و عصري بودم كه در 
آن زیستم«. عصر او دوران اوج و افول ستاره ها بود. خودش مي گفت: »حاال دقیقا 
مثل یك جنس عتیقه، یك جنس باستاني هستم.« او زندگي را زیاد سخت نگرفت 

و تصویري پاك و انسان دوستانه و عدالت خواه از خود به جا گذاشت. 
آن چشــم آبي محبوب ما در پایان راه بدون دســت اندازش، خیلي راحت و با 
آرامش خاطر به پیشواز مرگ رفت. او همان طوري كه مي خواست، در خانه اش 

مرد... او در یاد و خاطره ما هنوز زنده است و بهترین... . 
نمي دانم نسل جوان این زمانه مي توانند ستاره هایشان را در میان برادپیت، جورج 
كلوني، لئونار دو دي كاپریو، راســل كرو، تام هنکس و... پیدا كنند و خاطره هاي 

بعدي شان را رقم بزنند؟

مرتضی کاردر
روزنامه نگار

يادداشت يك

جواد طوسي
منتقد

سعید مروتی
روزنامه نگار

  كارگردان: رابرت راسن   فیلمنامه: ســیدني كارول و رابرت راسن )براســاس رماني از والتر تویس(
  مدیر فیلمبرداري: اویگن شوفتان   موسیقي: كنین هاپکینز    بازیگران: پل نیومن، جکي گلیسون، 
جورج سي. اسکات، پایپر الري، ماریون مکورمیك، موراي هامیلتن و میشل كنستانتین   محصول فاكس 
قرن بیستم 1۹۶1   ادي فلسن )پل نیومن( بیلیاردباز جوان به نیویورك مي آید و با بشکه مینه سوتا)جکي 
گیلسون( بیلیاردباز قهاري كه مي گویند سال هاست به كسي نباخته، مســابقه مي دهد؛ رقابتي سنگین و 
نفس گیر كه ادي در آن پیش مي افتد و برنده مي شود ولي غرور كار دستش مي دهد و آنقدر مسابقه را ادامه 
مي دهد تا در نهایت بازنده از میدان به بیرون مي آید. ادي شکست خورده و ناامید و درحالي كه شریکش چارلي 
را هم ترك مي كند با دختر جواني به نام ســارا )پایپر الري( آشنا مي شود. ادي به یك سالن بیلیارد كوچك 
مي رود و بدون اینکه اعالم كند حرفه اي است همه را شکست مي دهد. جماعت كه متوجه ماجرا شده اند ادي 
را به شدت كتك زده و در نهایت هم انگشتانش را مي شکنند . ادي ویران و آشفته نزد سارا مي رود . سارا از او 
مراقبت مي كند. وقتي ادي گچ دستانش را باز مي كند باز هم سراغ بیلیارد مي رود . او در سالن بیلیارد، با برت 
)جورج سي. اسکات( كه قباًل پیشنهاد همکاري با او را رد كرده مواجه مي شود و این بار پیشنهادش را مي پذیرد. 
ادي، سارا و برت براي مسابقه به لویزیانا مي روند  . در طول سفر مشخص مي شود كه سارا و برت چشم دیدن 
یکدیگر را ندارند. در لویزیانا ادي بعد از فراز و نشیب هایي در نهایت برنده مي شود ولي سارا را كه بعد از تحقیر 

شدن توسط برت، خودكشي كرده از دست مي دهد.
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این شماره

 بازيگر نقش خبيث ترين شــخصيت فيلم، برت گــوردون، در بيلياردباز 
مثل تقريبا هر جاي ديگري، در متعالي ترين ســطح ممكن نقش آفريني كرده 
است. بازي در بيلياردباز براي جورج سي اسكات، آن موقع تازه كار در سينما، 
يك نامزدي اسكار به ارمغان آورد؛ اســكاري كه او در ابتداي دهه70 ميالدي 
براي نقش آفريني در فيلم »پاتن« برگزيده اش شــد ولي او حاضر به دريافت 
جايزه اش نشد . او تا دم مرگ )1۹۹۹( به فعاليت هنري ادامه داد و هميشه روحيه 

عصيانگرش را حفظ كرد.

 نام جكي گليسن با بشكه مينه سوتا مترادف شده است؛ هنرپيشه قديمي اي 
كه هم بيليارد باز قهاري بود و هم دستي در نوازندگي و آهنگسازي داشت، رهاورد 
تجربه طوالني اش در سينما و تئاتر و كلوب هاي شــبانه را در اجرايي خونسرد و 
مسلط در بيلياردباز به نمايش گذاشت. نقش بشــكه مينه سوتا انگار بر قامتش 
دوخته شده بود و پس از آن هم گرچه اغلب حضوري قابل قبول در مقابل دوربين 
داشت )مثال در »مرثيه براي يك سنگين وزن«( ولي اتفاق بيلياردباز ديگر برايش 

تكرار نشد.

 الري پايپر در نقش سارا يكي از ســتون هاي بيلياردباز است؛ دختر شكننده و 
حساسي كه قرباني شدنش نقشي كليدي در تغيير كاراكتر ادي ايفا مي كند. الرا پايپر 
مهم ترين نقش زندگي اش را در بيلياردباز ايفا كرد. قبل از آن و در دهه50 بيشتر نقش 
دختران ساده و معصوم را در فيلم هاي معمولي بازي مي كرد و پس از بيلياردباز سال ها در 
هيچ فيلمي جلوي دوربين نرفت. بازي در فيلم »كاري« برايان دي پالما حكم بازگشتي 

موفق را برايش داشت و تا دوران سالخوردگي در سينما و تلويزيون فعال بود.

زندگي و دوران پل نيومن

يكی آن باال 
مرا دوست دارد

 با چهره اي جذاب، چشمان آبي و اجرايي با تمام وجود، 
از آن بازيگراني بود كه دوربين دوستش داشت؛ يكي 
از آن كالسيك هاي دوست داشتني كه هر عالقه مند 
به سينمايي حتما چند تايي از فيلم هايش را عزيز مي داند. بازيگري كه دير تر از 
هم نسالن نامدارش )جيمز دين و مارلون براندو( چهره شد و به شهرت رسيد و به 
نسبت كمتر توانست با كارگردان هاي بزرگ كار كند و در عوض سكه محبوبيتش 
چندين دهه اعتبار داشــت و به لحاظ تداوم حرفه اي و حفــظ جايگاه يكي از 
اسطوره هاي هاليوود است. هاليوودي كه پل نيومن را بيشتر در فيلم هاي تجاري 
به كار گرفت؛ فيلم هايي كه خيلي هايشان معمولي بودند و مهم ترين امتيازشان بازي 
پل نيومن بود. با اين همه در كارنامه مفصل و پر و پيمانش فيلم هاي مهم، شاخص و 
دوست داشتني زيادي به چشم مي خورد: يكي آن باال مرا دوست دارد، تابستان گرم 
و طوالني، تيرانداز چپ دست، گربه روي شيرواني داغ، بيلياردباز، پرنده شيرين 
جواني، هاد، جايزه، پرده پاره، مرد، لوك خوش دست، بوچ كسيدي و ساندانس كيد، 
نيش، ضربه محكم، رأي نهايي، رنگ پول، وكيل هادساكر، احمق هيچ كس، جايي كه 
پول آنجاست، جاده اي به  سوي تباهي و  ... اين فقط بخشي از كارنامه بازيگري است 
كه در فيلم هاي بد هم معموال خوب است و دليلي مهم براي تحمل فيلمي كه به هر 
حال با پل نيومن كارش را پيش مي برد . در اينجا سينماروهاي قديمي پل نيومن را 
با صداي چنگيز جليلوند به  خاطر مي آورند، با لهجه اي »تهروني« كه خوب بر چهره 
كاريزماتيك و جذاب پل نيومن مي نشست.  بازيگري كه يكي از قطعات مهم پازلي 
است كه سينماي بزرگ و خاطره انگيز و دوراني از دست رفته را مي سازد و تكميل 
مي كند؛ پل نيومن چشم آبي محبوب و دوست داشــتني كه از قهرمان، اسطوره 

مي ساخت و ضد قهرمان را همدلي برانگيز از كار درمي آورد.

مسعود پويا
روزنامه نگار

بعد از بازي در فيلم معمولي  »از تراس«)1960( ساخته 4
مــارك رابســون و فيلم 
هدرشــده و سياست زده 
»مهاجــرت«)1960( كه 
كارگردانــي اش امتيازي 
براي اتو پره مينجر نامدار 
محســوب نمي شــود و حضور پل نيومن هم نمي تواند 
نجات بخش باشد، نوبت به فيلمي شاخص و يك شاه نقش 
مي رســد. »بيلياردباز« )1961( و ادي تنددست، از آن 
فرصت هاي ناب هستند كه پل نيومن به خوبي قدرشان را 
مي داند. رابرت راســن انگار شخصيت ادي تنددست را 
براساس پرسوناي پل نيومن خلق مي كند. )درحالي كه 
ابتدا كليف رابرتسون و بعد جك لمون گزينه هاي اصلي 
بودند و پل نيومن قرار بود در فيلمي ديگر با اليزابت تيلور 
همبازي شــود كه در دقيقه 90 آن پروژه به هم خورد و 
جك لمون هم نقش ادي تنددســت را رد كرد تا دست 
تقدير بهتريــن تصميــم را بگيرد( سايه روشــن هاي 
كاراكتري كه با روحيه خودويرانگرش مي تواند همه  چيز 
را در آستانه موفقيت، بر هم بزند و هيچ چيز، از مسابقه تا 
عشق را جدي نگيرد و پشت سر هم آسيب ببيند و بازنده 
شود و باز هم ســمپاتيك باقي بماند، كامال همخوان با 
ويژگي ها و توانايي هــاي بازيگرش اســت. پل نيومن 
ضد قهرمان فيلم رابرت راسن را با توجه به تمام تجربيات 
مغتنم قبلي به بهترين شكل از كار درمي آورد. شاهكار پل 
نيومن در پرده آخر به اوج مي رسد؛ جدايي ای  كه با درس 
گرفتن از شكســت ها و ناكامي ها، ســرانجام هم پيروز 

مي شــود و هم مقابل جورج سي اســكات مي ايستد و 
همچنان تلخــكام و البته مصمم باقــي مي ماند. تغيير 
شخصيت ادي تنددست و تحولش، جداي از فيلمنامه به 
دقت كار شــده، تا حد زيادي محصول هنر بازيگري پل 
نيومن است و اساسا تبديل فيلم به اثري كالت، بيش از 
هر چيز مديون بازيگرش اســت . نامزدي اسكار بديهي 

به نظر مي رسيد و نبردن جايزه بسيار عجيب  .
»بلوز پاريس« )1961( تفنني بعــد از توفان بيلياردباز 
است و احتماال حضور پل نيومن را بايد بيشتر به حساب 

رفاقتش با مارتين ريت كارگردان فيلم گذاشت و البته 
فرصتي كه دوباره براي همبازي شدن با همسرش يافته 
است. »ماجراهاي يك مرد جوان«)1962( از فيلم هاي 
كمتر ديده شده نيومن هم به عنوان اقتباسي از ارنست 
همينگوي قرار است اثر مهمي شــود كه نمي شود . پل 
نيومن و ريچارد بروكس به ســوداي تكــرار موفقيت 
تابستان گرم و طوالني، در فيلم »پرنده شيرين جواني« 
)1962( همكاري مشــتركي را رقم مي زدند و اين بار 
هم پاي نمايشــنامه اي موفق از تنســي ويليامز در كار 

است. در»نوع جديدي از عشق«)1963( كمدي ملوين 
شاولســون، نيومن نقش خبرنگاري را بازي مي كند كه 
ناخواسته سر از پاريس درمي آورد و در آن جا دلباخته 
يك طراح مــد )وودوارد( مي شــود . »جايزه«)1963( 
فيلمي مهيج از مارك رابسون، قرار است اثري پرفروش 
شود كه مي شود. حرفه اي گري، تداوم و جذابيت مردانه 
پل نيومن را بايد در همين فيلم هاي تجاري اش مشاهده 
كرد . در فيلم هاي سرگرم كننده اي كه حضور ستاره گون 
نيومن، مهم ترين امتياز اثر را رقــم مي زند. »چه راهي 
براي رفتن« )1964( ســاخته جي لي تامپسون، راهي 
براي ســتارگان پرتعداد فيلم )نيومــن، رابرت ميچم، 
شرلي مك لين، دين مارتين و  ...( باقي نمي گذارد. جي 
لي تامپسون نشان مي دهد آنقدر كه اكشن ساز موفقي 
است در ساخت كمدي مهارت ندارد. »تجاوز«)196۵( 
اقتباس هاليوودي مارتين ريد از »راشامون« كوروساوا، با 
نقش منفي تكان دهنده اي از پل نيومن، نشان از شجاعت 
و انعطاف ستاره ای محبوب و دوست داشتني دارد. »بانو 
ال« )196۵( تجربه كارگرداني پيتر يوستيف، اقتباسي از 
رمان رومن گاري، كمدي متفاوتي است كه در آن نيومن 
با سوفيا لورن همبازي مي شــود. بعد از فيلم »هارپر« 
)196۵( ســاخته جك اســميت كه پليسي متوسطي 
اســت، پل نيومن در فيلمي از آلفرد هيچكاك حضور 
مي يابد. »پرده پاره« )1966( جزو بهترين هاي هيچكاك 
نمي شود. استاد بعدها از بازي پل نيومن ابراز نارضايتي 
مي كند كه طبيعي هم هســت. جنس بازي پل نيومن 
خيلي منطبق با سينماي هيچكاك نيست. با اين همه 
بازي پل نيومن طعم متفاوتي به فيلم هيچكاك مي دهد.

داده بود و روحيه قهرماني اش در جواني او را تا آستانه خلباني در سال هاي جنگ جهاني 1 از همان دوران كودكي عالقه اش را به عالم نمايش با بازي در تئاترهاي مدرسه نشان 
دوم پيش برد كه عاقبت به دليل ضعف چشم هايش )همان چشمان آبي كه بعدها يكي 
از داليل محبوبيتش دانسته شــد( مجبور به حضور در پشت جبهه شد . پايان جنگ و 
سال هاي دانشگاه و سر درآوردن از اكتوررز اســتوديو و كار كردن با لي استراسبرگ و 
حضور در عرصه تئاتر و همبازي شدن با فرانك سيناترا در يك نمايش، مي توانست به 
حضور زود هنگامش در سينما منجر شود كه نشد . آنقدر با استعداد بود كه بدون امتحان 
ورودي به مدرسه بازيگري راه يافت و لي استراســبرگ بر قريحه اش مهر تأييد زد ولي زيبايي اش را مانعي در مسير 
استعدادش خواند؛ »پل نيومن مي تواند مثل مارلون براندو بازيگر بزرگي شود. فقط مشكل اين جاست كه او در بازي 
زيادي به چهره زيبايش متكي است. « براي بازي در فيلم »غول« جورج استيونس هم او تست داد و هم جيمز دين. 
پل نيومن در تست رد شد و جيمز دين به جايش انتخاب و يك شبه ستاره شد . در سال هايي كه مارلون براندوي جوان 
هاليوود را تحت تأثير قرار داده بود، پل نيومن راهي به سينما نمي يافت. در آستانه سی سالگي با وجود استعدادي كه 
همه بر آن اذعان داشتند، راهي به جلوي دوربين نيافته بود . در برادوي روي صحنه مي رفت و در سريال هاي تلويزيوني 

بازي مي كرد و منتظر فرصت مناسب بود .

بد از كار درآمد كه مي توانست كارنامه سينمايي پل نيومن را شروع نشده ببندد. وقتي جام نقره اي 2 »جام نقره اي« )19۵4( شروع خوبي براي فعاليت سينمايي نبود. فيلمي تاريخي مذهبي كه آنقدر 
شكستي همه جانبه خورد، نيومن به تلويزيون برگشت و دوباره سريال بازي كرد . هاليوود فرصت 
بعدي را با فيلم »شكنجه« )19۵6( در اختيارش گذاشت كه فيلم مهمي از كار درنيامد. در اين سال 
اما بخت با فيلم »يكي آن باال مرا دوست دارد«)19۵6( در خانه او را زد. جيمز دين انتخاب اول رابرت 
وايز براي بازي در نقش اصلي بود . كشته شدن جيمز دين بر اثر سانحه رانندگي، باعث شد وايز با 
وجود مخالفت استوديو، سراغ پل نيومن برود كه فقط يك فيلم شكست خورده و يك فيلم اكران 
نشده در كارنامه داشت. يكي آن باال مرا دوست دارد، شد نخستين معارفه جدي تماشاگران سينما با پل نيومن تازه نفس كه در نقش 
بوكسوري خودويرانگر درخشان است. فيلم براساس زندگي راكي گراتسيانو ساخته شد و قبل از فيلمبرداري پل نيومن مدتي را با او 
گذراند  . طبق تعاليم آكتورر استوديو، بازيگر بايد با نقش زندگي مي كرد. كاري كه پل نيومن در ايفاي نقش بوكسوري كه از هيچ به 
همه  چيز مي رســد و بعد از قهرماني ســقوطي ويران كننده را تجربه مي كند، بــه تمامي انجام مي دهد . در »سرگذشــت هلن 
مورن«)19۵7( مقابل دوربين مايكل كورتيز كارگردان »كازابالنكا« مي رود كه اساسا فيلم زن محوري است و آن بالنث در نقش 
بازيگر زني كه به دام الكل افتاده، هنرپيشه محوري فيلم است.  »تا هنگامي كه بادبان ها را برافرازند«)19۵7( دومين همكاري با رابرت 

وايز، درامي جنگي است كه بازي در آن در كنار جين سيمونز و جون فونتين، نشان از تثبيت موقعيت حرفه اي پل نيومن دارد.

بعد از يــك نقش آفريني  فوق العــاده و دو حضــور 3
متوســط در فيلم هايــي 
معمولــي، پــل نيومــن 
احتياج به بازي در فيلمي 
مهم و حيثيتي داشــت. 
فرصتي كه مارتين ريت با 
»تابستان گرم و طوالني«)19۵8( در اختيارش گذاشت. 
دستاورد پل نيومن از نخستين همكاري اش با مارتين 
ريت، جز يافتن فرصتي براي درخشــش و همكاري با 
اورسن ولز، همبازي شدن با جوآن وودوارد بود كه خيلي 
زود به رابطــه عاطفــي و ازدواج ختم شــد. ازدواجي 
مثال زدني در هاليوود كه نيم قرن دوام آورد و فقط مرگ 
پل نيومن توانســت پايانش را رقم بزند. تابستان گرم و 
طوالني به عنوان اقتباسي ادبي، فيلمي موفق از كار درآمد 
كه هم تماشــاگران دوستش داشــتند و هم منتقدان 

تحسينش كردند. 
فيلم امكاني براي درخشــش بازيگران و در رأس شان 
پل نيومن فراهم كرد؛ و فرمــول بازيگري با تمام وجود 
در اينجا هم جواب داد. بعدها از تابستان گرم و طوالني 
به عنوان فيلم كليدي كارنامه پل نيومن ياد شد؛ فيلمي 
كه مسير او را به سمت ستاره شدن هموار كرد. داستاني 
از ويليام فاكنر و حال و هواي جنوب و بازيگري به سبك 

آكتورز استوديو كار خودش را كرد.

گام بعدي با »تيرانداز چپ دســت« )19۵8( برداشته 
شد. نخستين وسترن پل نيومن كه با هدايت آرتور پن به 
تجربه اي متفاوت و به يادماندني تبديل شد. براي نقش 
بيلي د كيد با جيمز دين قرارداد بســته شده بود و براي 
دومين بار پل نيومن به جاي جــوان اول فقيد هاليوود 

را گرفت.
 پل نيومن جنون كاراكتر بيلي د كيد را كامال ملموس و 
باورپذير از كار درآورد و وقتي تيرانداز چپ دست اكران 

شد او تبديل به يكي از مهم ترين چهره هاي جوان هاليوود 
شــده بود . اما آنچه بر محبوبيت او افــزود و جايگاهش 
را به عنوان ستاره اي پولســاز تثبيت كرد، »گربه روي 

شيرواني داغ«)19۵8( بود. 
ريچارد بروكس در اقتباسي از نمايشنامه موفق تنسي 
ويليامز، پل نيومن را براي نقــش اصلي برگزيد و نقش 
مقابلش را هم به اليزابت تيلور داد . هر دو نامزد دريافت 
جايزه اســكار شــدند و اگر تيلور بازي را به رقيبي قدر 

)ســوزان هيوارد براي فيلم »مي خواهم زنده بمانم«( 
واگذار كرد، نيومن به شكلي ناباورانه جايزه نگرفت . جالب 
اينكه ابتدا قرار بود اليا كازان فيلم را بســازد كه اجراي 
صحنه اي گربه روي شيرواني داغ را هم بر عهده داشت 
و بعد ريچارد بروكس جايگزينش شد. براي ايفاي نقش 
بريك ابتدا صحبت از بن گازارا بــود كه در صحنه تئاتر 
اين نقش را با موفقيت بازي كرده بود و وقتي توافقي با او 
حاصل نشد، حتي صحبت از حضور الويس پريسلي هم 
به ميان آمد كه در نهايت با او هم سر مسائل مالي اختالف 

نظر پيش آمد تا پل نيومن وارد پروژه شود.
 اين نكته جالب توجهي است كه پل نيومن در هيچ كدام 
از فيلم هاي شــاخص دهه پنجاهش گزينه اول نبوده و 
انگار واقعا يكي آن باال او را دوســت داشته كه اين همه 
نقش مهم و درجه يك در يك بازه زماني پنج ســاله به 
او رسيده اســت. نكته مهم و كليدي استفاده پل نيومن 
از تك تك فرصت هايي اســت كه نصيبش شده. حاال او 
آنقدر بازيگر مهمي بود كه نقش اول فيلم »بن هور« را رد 
مي كرد تا چارلتون هستون جايش را بگيرد. »پسرها دور 
هم جمع مي شوند«)19۵8( به كارگرداني ليو مك كروي 
باتجربــه و »فيالدلفيايــي جــوان« )19۵9( آخرين 
فيلم هاي نيومن در دهه۵0، محصوالت خوش ســاخت 
و ســرگرم كننده اي اند كه در آنها همه  چيز حول محور 
ستاره )پل نيومن( شكل مي گيرند. در انتهاي دهه ۵0، 

نيومن يكي از محبوب ترين ستاره هاي هاليوود است.
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بیلیارد باز 

این شماره

وح جسم و ر

داستان آدم های شكست خورده

بازگشت ادی تند دست 

   اريك رد: همانگونه كه»جســم و روح«راسن، 
تلقيات دهــه30 »تئاتر گروهي«را به راه و روشــي 
تبديل كرده بود كه بيشــتر درخور دهــه40 بود، 
»بيليارد باز« هم دلمشــغولي هاي جسم و روح را به 
راه و روشــي در خور اوايل دهه60 تبديل مي كند. 
ادي فلســن)پل نيومن(، بيلياردباز، ورزشــكاري 
اســت مانند چارلي ديويس در جســم و روح، اما از 
اين نظر بــا او تفاوت دارد كه نه مرد خانواده اســت 
و نه پايبند به  مســائل قومي و نژادي اســت. او كه 
نســبت به محيط خود بي تفاوت اســت-وقتي كه 
بيليارد بازي نمي كند، تمام شب را در كافه ترياها و 
مســافر خانه هاي درجه3 مي گذراند- به نظر مي آيد 
كه تنهايي اش هم اثري بر شخصيت او ندارد. او از نظر 
نقشبازي خود و همچنين انزواي ناخودآگاهانه اش، 
نماينــده نوعي قهرمــان غيرمترقبه در ســينماي 
آمريكاست؛ زيرا بيلياردباز بودنش وابسته به حيله گر 
بودنش است. جسم و روح براي نخستين بار مسئله 
هدف هاي اجتماعي، و شيفتگي آمريكايي ها نسبت 
به »موفقيت«را به صورت برد و باخت در مشت زني 
مطرح كرده بود، حال آنكــه بيليارد باز مفاهيم برد 
و باخــت را نقادانه تــر محك مي زنــد. هيچ يك از 
شــخصيت هاي آن توجهي بــه دارايي هاي مادي 
نشان نمي دهند- پديده اي كه در دهه40 غيرمادي 

پنداشته مي شد- و راسن گويا به اين نتيجه رسيده 
بود كه بازنــدگان »نمك جهان« انــد. ادي پس از 
سوگواري بر مرگ سارا، »شخصيت« پيدا مي كند. 
او ديگر پيروزي را در بردن بازي بيليارد نمي بيند و 
ديگر مزورانه بازي نمي كند. رقابتش با بشــكه مينه 
سوتا)جكي گليســون(، كه ابتدا تحقيرآميز است، 
آميخته به ستايش مي شــود؛ به عبارتي بيليارد باز 
بسيار افسرده حال تر از جســم و روح است، كه خود 
حال و هوايي بس غم افزا دارد؛ ادي در احاطه مردان 
مســن تري با قيافه هاي درب و داغان است، طوري 
كه گويي خود نيز مانند آنها خواهد شــد اما در عين 
حال، نويد اميد هم به دل مي نشاند. پس از 24ساعت 
بازي، بشكه مينه سوتا مي تواند سرحال و قبراق مانند 
»بچه اي چاق و چله و پودر زده« به ســر ميز برگردد 
و ادي هم قــدرت بازيافتن بهبودي كامــل را دارد 
)چنان كه پس از تصادف بهبود مي يابد(. مهم تر آنكه، 
او مي تواند به واسطه عشقي كه به بازي بيليارد دارد و 
به خصوص لذتي كه از »فيزيكاليته«آن مي برد، دوباره 
سرپا بايستد؛ لذتي كه در »فيزيكاليته« كار سينمايي 
راسن منعكس است و آن تنش خارق العاده اي است 
كه او بين بازيگرانش، يا در تدوينش، ايجاد مي كند. 
باختن از نظر راسن، دست شستن از روياهاي برتري 

و تعالي است.

 راجر ايبــرت: بيلياردباز داســتان آدم هاي 
شكســت خورده اســت؛ از ادي تند دست گرفته تا 
سارا پاكارد، دختر لنگ طرد شده، چارلي پيرمردي 
كه آرزويش داشتن يك سالن بيليارد است، بشكه 
مينه ســوتا بيلياردبازي كه كارش اين اســت كه 
روزها در سالن بيليارد بنشــيند تا كسي پيدايش 
شود و شكستش دهد، برت گوردون كه فكر مي كند 

برنده است اما مثل زالوي بازنده اي است كه از خون 
برندگان تغذيه مي كنــد. او بــه ادي مي گويد كه 
بازنده متولد شده اســت اما ادي در بين اين جمع 
شكست خورده ثابت مي كند كه مي شود برنده بود. 
با معجزه عشق و يافتن شخصيت، ادي ضد قهرمان 
كودك صفت و بي ريشــه ابتداي فيلــم در انتها به 

قهرماني شكست ناپذير تبديل مي شود.

  در »رنگ پول««)1986( ادي فلسن بعد از 2۵ ســال بازمي گردد. ساخته شدن فيلمي كه دنباله يك اثر 
كالسيك توسط مارتين اسكورسيزي را بايد به حساب عاليق و دلبستگي هاي تاريخ سينمايي او گذاشت. در 
رنگ پول ادي كه حاال پا به سن گذاشته پاي بيلياردباز جواني مي ايستد و مي كوشد از او قهرمان بسازد. منتقدان 
معموال رنگ پول را در كارنامه اسكورسيزي ناديده مي گيرند. شايد بتوان گفت اين فيلمي است كه اسكورسيزي 
فروتنانه براي پل نيومن و خاطره هميشه جاويد بيلياردباز ساخته است. مهم ترين آدم رنگ پول هم پل نيومن 
است كه حضورش به صحنه ها معنا مي بخشد. رنگ پول طبعا جادوي بيلياردباز را ندارد ولي به عنوان دنباله يك 

اثر مشهور، فيلم خوش پرداخت و قابل تاملي است.

تأثير بـيليارد  باز
  امير نادري

 ... و تأثير فيلم »بيليارد باز« رابرت راسن، كه وقتي براي نخستين بار ديدم، در آمل در يك عكاسي 
كار مي كردم، و همان شبانه كه از سينما بيرون آمدم و نشستم سر جاده هراز كه با نخستين ماشين 
بيايم تهران و هر طوري هست براي چندمين بار بروم توي كار سينما كه آمدم و شد؛ آن هم با چه 

مكافاتي... )فيلم، شماره ۳۳ بهمن 1۳۶۴(

پل نيومن يكي از شمايل هاي وسترن است؛  وسترني كه با افول اســتادانش )جان فورد، 5
هــوارد هاكــس، رائــول والــش و...( بــا 
كالسيك هاي ژانر تفاوت هاي معناداري دارد. 
بعد از حضور در تيرانداز چپ دست كه وسترن 
روانكاوانه را وارد مســيري تازه مي كند، پل 
نيومن بارها در نقش كابوي ها ظاهر مي شود و 
با چهره دلپذير، بازي با تمام وجود و چابكي اش كه اغلب هم با شــوخ طبعي 
همراه است تصويري از وسترنر مي سازد كه خاص خودش است. در »مرد« 
)1967( وسترن حادثه پردازانه مارتين ريت، به نقش كابوي دورگه اي جان 
مي بخشد و توانايي هايش را بار ديگر به رخ مي كشد. قبل از بازي در مهم ترين 
وسترن زندگي اش، در »لوك خوش دست« )1967( بهترين ساخته استوارت 
روزنبرگ، نقش يك زنداني ياغي را بازي مي كند؛ نقشي كه انگار بر قامتش 
دوخته شده است و يك نامزدي ديگر اسكار را هم برايش به ارمغان مي آورد 
كه البته باز هم از جايزه خبري نيست. در انتهاي دهه 60ميالدي و درحالي كه 
آفتاب وسترن رو به غروب به نظر مي رسد، دو فيلم مهم ساخته مي شوند كه 
روحي تازه بر كالبد ژانر مي دمند: »اين گروه خشــن« و »بوچ كســيدي و 
ساندانس كيد«؛ دو وسترن متفاوت و بســيار موفق كه در دومي پل نيومن 
نقشي كليدي دارد. در 1969 وقتي جورج روي هيل مصمم به كارگرداني بوچ 
كسيدي و ساندانس كيد مي شود از همان ابتدا پل نيومن را براي نقش بوچ 
انتخاب مي كند . براي بازيگر نقش ساندانس با اســتيو مك كويين مذاكره 
مي شــود و در مقطعي صحبت از وارن بيتي به ميان مي آيــد كه در نهايت 
هيچ كدام حاضر به بازي در فيلم نمي شوند تا ستاره اقبال بر شانه هاي رابرت 
ردفورد جوان و كم تجربه بنشيند. در فيلم، بوچ حراف و شوخ طبع و ساندانس 

كم حرف و جدي است.
 تلخي ماجراي دو ياغي كه در بيشتر دقايق فيلم در حال فرار هستند )چون 
زمانه شان سر آمده( با اجراي گرم زوج نيومن- ردفورد و به خصوص با شوخ و 
شنگي نيومن، تلطيف مي شود . فيلم شاهكار اندازه نگه داشتن است. شكالتي 
تلخ كه پرفروش ترين فيلم ســال مي شود و تا ســال ها لقب پرفروش ترين 
وسترن تاريخ سينما را حفظ مي كند. زوج نيومن - ردفورد حالوتي به مفهوم 
رفاقت مردانه مي بخشد. زوجي كه چند سال بعد در »نيش« )1973( باز هم 
با هدايت جورج روي هيل مي درخشــند. پل نيومن در دهه 70ميالدي از 
جواني فاصله گرفته ولي همچنان در اوج است . پيش از آن و در سال 1968 
نخســتين فيلم خود به عنوان كارگردان را جلوي دوربين مي برد؛ »راشــل 
راشــل« دور از فضاي معمول فيلم هاي نيومن بازيگر، دغدغه هاي متفاوت 
نيومن كارگردان را نمايان مي كند  . نامزد جايزه اسكار بهترين فيلم و بهترين 
بازيگر نقش اول زن )وودوارد( كه نيومن ترجيح مي دهد به جاي بازي در آن 
همه تمركزش را صرف كارگرداني كند  . بعد از راشل راشل پل نيومن دو فيلم 
ديگر هم مي ســازد؛ »گاهي پندارهاي بزرگ«)1971( و »تأثيراشعه گاما 
بر گل هاي هميشــه بهاري مردي در ماه« )1972(. هر دو فيلم، فاصله اي 
معنادار از فيلم هاي اين ســال هاي او در مقام بازيگر دارند؛ بازيگري كه در 
ميانســالي همچنان در فيلم ها و نقش هاي اكشــن مي درخشد. از مأمور ما 
در مكينتاش )1973( گرفته كه پليســي خوش ساختي از جان هيوستون 
است تا »آسمان خراش جهنمي« )1974( كه در آن سرانجام با استيو مك 
كويين همبازي مي شود. آسمان خراش جهنمي از فيلم هاي آغازگر سينماي 
فاجعه در دهه70 است و از پرفروش ترين هاي اين سري فيلم ها. از فيلم هاي 
اين سال هايش بايد به وسترن بلندپروازانه اما شكست خورده رابرت آلتمن 
»بوفالو بيل و سرخ پوست ها«)1976( اشاره كرد كه با كنار رفتن جورج روي 
هيل، كارگردان مورد عالقه پل نيومن، عمال از دســت رفت و آلتمن گزينه 
مناسبي براي اين وسترن متفاوت نبود. درحالي كه در »زندگي و دوران قاضي 
روي بين« )1972( جان هيوســتون فضا را براي درخشش پل نيومن آماده 
كرده بود. »ضربه محكم«)1977( فيلم مفرح و دوست داشتني جورج روي 
هيل، كمدي ورزشي موفق و پرفروشي است كه پل نيومن در آن نقش يك 
مربي هاكي روي يخ را بازي مي كند. در پايــان دهه 70 ميالدي، پل نيومن 
همچنان ستاره است؛ ستاره اي كه سال هاي جواني را پشت سر گذاشته است .

پل نيومن پا به سن گذاشته دهه90 همچنان  جذاب و دوست داشتني است. حضورش به هر 7
فيلمــي وزن و اعتبار مي بخشــد، حتي اگر 
فيلم ها جزو بهترين هاي سازندگانش نباشد. 
مثل »آقــا و خانم بريــج« )1990( كه جزو 
بهترين هاي جيمز آيوري نيســت ولي پل 
نيومن و همســرش جــوآن وودوارد، باعث 
تماشايي شدنش شده اند. در »وكيل هادساكر«)1994( در همراهي با برادران 
كوئن، يك نقش منفي بسيار متفاوت را ايفا مي كند كه همخوان با فضاي اثر 
به عنوان يك كمدي پست مدرن است. اما شاهكارش در دهه90 كه او را براي 
آخرين بار نامزد دريافت جايزه اسكار كرد فيلم »احمق هيچ كس« )1994( 
است كه رابرت بنتون كارگرداني اش مي كند. پل نيومن كه حاال كم كار تر شده 
در فيلم بعدي بنتون، »گرگ و ميش«)1998( هم جلوي دوربين مي رود. در 
»پيغام در بطري« )1999( در نقش پدر جدي و كمي عبوس كوين كاستنر، 
ظاهر مي شود و در ابتداي هزاره سوم در »جايي كه پول آنجاست« )2000( در 
فيلمي مهيج و خوش ريتم نشان مي دهد كه هنوز دود از كنده بلند مي شود. 
»جاده اي به سوي تباهي« )2003( آخرين حضور پل نيومن بر پرده نقره اي، 
پايان بندي باشكوهي بر 60سال بازيگري در باالترين سطح ممكن است. در اين 
ساخته سام مندس، نيومن در نقش رهبر جرياني مافيايي كه به دنبال قتل تام 
هنكس اســت حضور پرجلوه اي دارد و جالب اينكه در آخرين فيلمش براي 
آخرين بار نامزد جايزه اسكار بهترين بازيگر هم مي شود . در همين دوران به تئاتر 
بازمي گردد و در نمايشي تلويزيوني هم بازي مي كند و دست آخر در انيميشن 
» ماشــين ها« )200۵( به جاي يك اتومبيل قديمي حرف مي زند كه مثل 
خودش فوق العاده باحال و دوست داشــتني اســت. از آن كالسيك هايي كه 

احتماال لنگه اش نخواهد آمد، همچنان كه تا به امروز نيامده است.

از وست پورت تا برادوي
 پل نيومن را اغلب با نقش آفريني هاي درخشــان 
ســينمايي و تا حدودي با حضورش در تلويزيون به جا 
مي آوريم . حضور پل نيومن در صفحه تئاتر كمتر مورد 
اشاره و تأكيد بوده و حتي زندگي نامه نويس ها هم اين 
بخش از فعاليت هنري اين بازيگر را ناديده گرفته اند و 
كمتر به ســوابق تئاتري اش پرداخته اند. درحالي كه او 
ستاره اي بود كه آغاز و انجامش در تئاتر رقم خورد. تولد 
هنري او در موطنش، خانه نمايش كودك كلولند شكل 
مي گيرد، جايي كه در  هفت سالگي و به تشويق مادرش 
در نســخه اي از نمايش »رابين هود« بازي مي كند.  پل 
نيومن در روزهاي جنگ جهاني دوم براي شــركت در 
دوره خلباني به ارتش مي پيوندد ولي به علت كوررنگي، 
به جاي نشستن در كابين خلبان، به عنوان بيسيم چي 
به پشــت جبهه اعزام مي شــود. بعد از جنگ او به 
نيويورك مي رود و به آكتورز استوديو و لي استراسبرگ 
مي پيوندد. اينطور كه سي ان ان گزارش كرده در جواني 

گاهي او را با مارلون براندو اشتباه مي گرفتند.

 جشنواره تئاتر ويليامز تن )آغاز به كار سال 1۹55( 
و خانه نمايش وســت پورت )كه نخســتين نمايش 
خود را در ســال 1۹۳1 به روي صحنه برد( مشخصا 

به اجراي آثــار آمريكايي اختصــاص دارد، ازجمله 
ميزبانان حضور تئاتري نيومــن بوده اند. پل نيومن و 
همسرش جوآن وودوارد، از سال 1۹5۹ با اين تئاتر و 
تورنتون وايلدر همكاري هايي داشــته اند. حضور پل 
نيومن در اين خانه نمايــش، در هفتاد و دومين فصل 
تابستاني اش با نمايش »شــهر ما« نوشته تورنتون 
وايلدر از كارهاي به يادماندني اين هنرمند است. سال 
۲۰۰۳ وقتي پل نيومن در نمايش شــهر ما در برادوي 
روي صحنه رفت جايزه معتبــر توني را دريافت كرد. 
شهر ما نمايش سه پرده اي ســاده و بي پيرايه اي كه 
محبوب آمريكايي هاســت و بارها به اجرا درآمده، به 
زندگي روزمره مابين سال هاي 1۹۰1 تا 1۹1۳ اختصاص 
دارد و پل نيومن نقش راوي را در اين نمايش عهده دار 
مي شــد. هنرمندي كه در واپسين دم تصميم گرفت 
براي نخســتين بار كارگرداني يك نمايش را برعهده 
بگيرد. او آخرين رمق هايش را صرف به صحنه بردن 
نمايشي مي كند كه در نهايت و به ناچار ادامه مسير را 
به همسرش مي سپارد تا نخستين و آخرين تجربه اش 
در كارگرداني تئاتر به نتيجه نرسد و از برادوي راهي 
وست پورت شود. منطقه اي كه پل نيومن بزرگ ترين 

حامي تئاترش بود و در آن جا هم از دنيا رفت.

از دهه 80ميالدي معموالً به عنوان  بدترين دهه تاريخ ســينما ياد 6
مي شود؛ دهه ای كه پل نيومن آن 
را با يكي از ضعيف ترين فيلم هاي 
كارنامه اش آغاز مي كند؛ »وقتي 
زمان به آخر رســيد«)1980( 
فيلمي از سينماي فاجعه، خودش 
يك فاجعه تمام عيار از كار درآمد . دو همكاري پياپي با ســيدني 
پــوالك در »غيبــت هنــگام وقــوع جــرم«)1981( و »رأي 
نهايي«)1982( دو نامزدي اسكار ديگر براي پل نيومن به ارمغان 
مي آورد. دو فيلم دادگاهي كه در پل نيومن درخشش ويژه اي در 
آنها دارد. با »رنگ پول«)1986( سرانجام طلسم مي شكند و پل 
نيومن برنــده جايزه اســكار مي شــود. در رنگ پــول مارتين 
اسكورســيزي فيلم بيلياردباز را ادامه مي دهــد . جايي كه ادي 
تنددست پا به سن گذاشته حاال خودش تبديل به يكي از كساني 
شده كه بازي برگزار مي كنند. جاي جواني او را هم تام كروز گرفته 
است. پيداست كه فيلم خيلي ربطي به عوالم اسكورسيزي ندارد و 
بيشتر متعلق به پل نيومن است كه آمده تا داستان بيلياردباز و ادي 
تند دست را به فرجام برساند . در دهه80 پل نيومن دو بار ديگر روي 
صندلي كارگرداني مي نشيند. »هري و پسرش« )1984( زيادي 
ميان مايه از كار درمي آيد ولي »باغ وحش شيشــه اي« )1987( 
اقتباسي موفق از نمايشنامه تنسي ويليامز لقب مي گيرد. با دو فيلم 
»مرد چاق و پســر كوچك«)1989( و »بليز« )1989( كه اولي 
درامي سياسي است و دومي درامي ورزشي، جزو بهترين هاي پل 

نيومن محسوب نمي شوند.

باشگاه بيليارد و علی خوش دست در »تنگنا«ی امير نادری ادای دينی است به شاهكار راسن

با چهره اي جذاب، 
چشمان آبي و اجرايي 

با تمام وجود، از آن 
بازيگراني بود كه 
دوربين دوستش 

داشت؛ يكي از 
آن كالسيك هاي 

دوست داشتني 
كه هر عالقه مند به 

سينمايي حتما چند 
تايي از فيلم هايش را 

عزيز مي داند

بيلياردباز )1۹۶1(

گربه روي شيرواني داغ )1۹58(لوك خوش دست )1۹۶7(

غيبت هنگام وقوع جرم )1۹81(

بوچ كسيدي و ساندانس كيد )1۹۶۹(

جاده اي به سوي تباهي )۲۰۰۳(

نيش )1۹7۳(
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این شماره

جدا افتاده 
رابرت راسن كه بيشتر با »همه مردان شاه« و »بيلياردباز« شناخته 

مي شود در بهترين فيلم هايش روحيه اي عصيانگر و خالف عادت 
جمعي را بروز مي دهد

   به عنوان يكــي از بهترين اســتعداد هاي هاليوود 
توانســت فقط 10فيلم بلند كارگرداني كند و نيمي از 
اين فيلم ها هم بيشتر محصول كنار آمدن با تهيه كننده 
و عدول از سليقه شــخصي بود. رابرت راســن را بايد 
در طبقه روشــنفكران هاليوود قرار دهيم كه با سابقه 
فعاليت تئاتري، به عنوان فيلمنامه نويس وارد ســينما 
شــد و در دهه هاي 40 و 30 از راه نوشــتن براي خود 
اسم و رســمي به هم زد. رابرت راســن كارگردان، بعد 
از شكســت فيلم اولــش »جانــي اوالك«)1947(با 
فيلم »جســم و روح« )1947( مورد توجه قرار گرفت؛ 
فيلمي كه در آن از تجربيات جوانــي اش در روزگاري 
كه بوكسور بود بهره گرفت و توجه منتقدان را به عنوان 
فيلمســازي خوش قريحه به خود جلب كــرد. آنچه به 
شهرت و اعتبارش در هاليوود ياري رساند فيلم »همه 
مردان شاه«)1949( بود كه در 7رشته نامزد اسكار )از 
جمله اسكار بهترين كارگرداني( شد و 3جايزه هم برد . 
تغيير پرسوناي شخصيت اصلي از عدالت خواهي صادق 
به پوپوليستي فاسد، روايتي قدرتمند از جمله معروف 
»قدرت فســاد مي آورد« است.  مقايســه اش با نسخه 
بازسازي شده در 2006 با بازي  شان پن، تفاوت سطحي 
معنادار را نمايان مي كند. در بيشــتر سال هاي دهه50 
ميالدي يا درگير حاشيه هاي سياسي به عنوان هنرمندي 
چپ گرا و گرفتار ماجراي مك كارتيسم بود )كه عاقبت 
هم مقابل اعضاي كميتــه اعتراف كــرد و رفقايش را 
فروخت( يا در تالش براي تثبيت جايگاه حرفه اي از اين 
استوديو به آن كمپاني مي رفت و فيلم هايي بدون امضاي 
شخصي مي ســاخت. به همين دليل فيلم هايي چون 
»گاوبازهاي دلير« )1951(، »اسكندر كبير«)1956( 
و »جزيره اي در آفتاب«)1957( رد و سايه اي از رابرت 
راسن را به همراه ندارند.  بعد از فيلم قابل توجه »آنان به 
كوردورا آمدند« )1959(، شاهكارش بيلياردباز )1961( 
را ســاخت و »ليليت« )1964( حســن ختامي شد بر 
كارنامه اي پرفراز و نشــيب از فيلمسازي كه متخصص 
به تصوير كشيدن شــخصيت هاي عاصي و جداافتاده 
بود؛ كارگرداني كه فقط 10فيلم ساخت. موقع ساخت 
آخرين فيلمش 54ساله بود و در 57سالگي از دنيا رفت. 

   »جسم و روح« نخستين هنرنمايي چشمگير رابرت 
راسن به عنوان كارگردان، تك افتادگي و خود ويرانگري را 
در فيلمي نوار با موضوع بوكس با سبك بصري در زمان 
خودش منحصر به فرد و واقع گرايي پرطراوت كه رئاليسم 
را با مالل همسان نمي بيند، به نمايش مي گذارد. قهرمان 
فيلم مسيري را طي مي كند، آرماني را هدف قرار مي دهد و 
بعد از موفقيت، زخم هاي ناشي از دشواري مسير، او را وارد 
ورطه اي مي كند كه انگار گريزي از آن نيست. فيلمنامه 
پرداخته شده ايبراهيم پوالنسكي به بهترين شكل توسط 
رابرت راسن مقابل دوربين رفته و البته بايد سهمي ويژه 
هم براي فيلمبرداري جيمز وانگ هو قائل شد كه با تصاوير 
نيرومندش حسي از واقعيت هولناك را به فيلم مي بخشد . 
راسن در جسم و روح هم دستمايه مناسبي در اختيار دارد 
و هم گروه فوق العاده اي و نتيجه فيلمي است نفس گير 
و همچنان تأثير گذار. قدرت كارگرداني راسن را بايد در 
مهابت سبك پردازانه فيلم ديد و صحنه هاي مشت زني 
كه بعدها بارها و بارها مورد تقليد قرار گرفت. جسم و روح 
مثل هر فيلم خوب ديگري از راسن بهترين بستر را براي 
درخشــش بازيگران فراهم مي كند و در راس شان جان 
گارفيلد كه احتماال بهترين بازي زندگي اش را ارائه كرده 

و با تمام وجود به نقش عينيت بخشيده است.

   در »همه مردان شاه« دســتاورد كارگرداني رابرت 
راسن، تركيب متناسب و همگون اغراق هاي نمايشي با 
جلوه هايي از واقع گرايي است؛ اقتباسي از رمان پوليتزر 
برده رابرت پن وارن درباره ويلي اســتارك سياستمدار 
جنجالي و پوپوليســتي كه به فرمانداري و ســناتوري 
هم رسيد و عاقبت هم قرباني شــد  . همه مردان شاه از 
فساد پرده برداري مي كند و نشــان مي دهد كه چگونه 
مي توان از آرمان گرايي و مبارزه با فساد، پس از رسيدن 
به قدرت تبديل به همان چيزي شــد كه عمري با آن 
مبارزه كرده اي. فيلمنامه توســط راســن نوشته شد و 
تهيه كنندگي را هم خود برعهده گرفت تا با اشــراف و 
اســتقالل كامل )چيزي كه بعد از آن به ندرت برايش 
تكرار شد( فيلم دلخواهش را بســازد. روايت جذاب و 
توانايي راسن در خلق شخصيت هايي كه موفقيت حاصله 
را به دست خود ويران مي كنند و موضوع جنجالي و لحن 
افشاگرايانه، فيلم را محبوب اعضاي آكادمي اسكار كرد 
و همه مردان شاه تقريباً در تمام رشته هاي اصلي نامزد 

مي گذرد و فيلم با نمايش پرجزئيــات رقابت ها، توالي 
حوادث و رخدادها و حس و حساســيت شخصيت ها، 
درام مي ســازد؛ آوردگاهي كه در آن ادي تند دست با 
ميزانسن راسن به راستي و به مفهوم مطلق كلمه »خلق« 
مي شود  . ديالكتيك روابط شخصيت ها و تحول كاراكتر 
ادي و شــخصيت هاي مهمي كه هر كدام به شكلي در 
مسيري كه طي مي كند تأثير مي گذارند، با كارگرداني 
راسن به هر كدام از قاب هاي به دقت طراحي شده فيلم 
معنا مي بخشد. همانطور كه از راسن سرحال و مسلط 
بر دســتمايه انتظار مي رود با مجموعه اي از بازي هاي 
درخشــان همه بازيگران فيلم مواجهيم و فراتر از آن با 
اجرايي استادانه كه در آن همه عوامل به رهبري مولف، 
كليتي همگون و منسجم را مي سازند. اتمسفر اندوه و 
تلخي هر دم فزاينده كه شكست دادن بشكه مينه سوتا 
هم چيزي از آن نمي كاهد، گويي انرژي يك دهه ناكامي 
و تلخ كامي راسن را متبلور و آزاد كرده است. آزاري كه 
ادي در طول فيلم مي بيند و از سرخوشي و اطمينان به 
استعدادش به شكستن جسم )خرد شدن انگشتان( و 
روح )خودكشي سارا( مي رســد و بعد ايستادن و درس 
گرفتن از شكســت ها، بي آن كه از تلخي ماجرا كاسته 

شود، به فيلم كاركرد جادويي بخشيده است .

   ليليت آخرين فيلم راسن، هم محصول اعتماد به نفس 
برآمده از توفيق بيلياردباز است و هم نتيجه يافتن مسير 
دلخواه و البته دشوار كه فقط مهارت حرفه اي پيمودنش 

را امكان پذير نكرده و درك شــهودي فيلمساز هم به 
ياري اش آمــده تا اين اثر در ســتايش از جنون، قدرت 
متقاعد كننده غريبي بيابد ؛ درام روان كاوانه اي كه مقهور 
ايده هاي روانشناسانه نمي شود و با تمركز بر شخصيت ها، 
تماشاگر را مفتون بيماران رواني و در راس شان ليليت 
كند كه راسن با انتخاب درست جين سيبرگ، نيمي از 
راه را طي كرده است. در فيلم همان قدر كه ليليت بيمار 
است، ويسنت هم به عنوان درمانگر دچار اختالل روحي 
است. اين بار هم هنر راســن در پرداخت كاراكترهاي 
مسئله دار و مهارت و خالقيتش در كار در فضايي بسته، 
به كار مي آيد و نتيجه پيچيده ترين فيلم سازنده اش است 

كه نمي خواهد به راحتي حكم صادر كند.

   راسن با 4فيلم شــاخص )جسم و روح، همه مردان 
شــاه، بيلياردباز و ليليت( در تاريخ سينما مانده است و 

بيش از همه با بيلياردباز كه شاهكارش است.
كارگرداني كــه عمر طوالنــي نداشــت و يك دهه از 
فعاليت حرفه اي اش هم عمال حرام شد و سال ها طول 
كشيد تا پس از شكست ها و آشــفتگي ها دوباره سرپا 
شــود و فيلم هايي به مراتب غني تــر از آثار اميد بخش 
اوليه اش بسازد، با همين چند اثر انگشت شمار، به نامي 
محو نشدني از تاريخ سينما تبديل شده است؛ نابغه اي 
كه تلقي روشــنفكرانه اش را به زندگي نزديك  و تلخي 
زهرآگين زيستن و شــخصيت هاي جدا افتاده اش را با 

ميزانسن معنا مي كرد .

شد و 3جايزه هم برد . مهم ترينش اسكار بهترين فيلم 
كه راسن آن را به خانه برد. و براي كارگرداني و فيلمنامه 
اقتباسي هم نامزد دريافت اســكار بود. اين نخستين و 
آخرين اسكاري بود كه او موفق به دريافتش شد . آن هم 
در حضور »وارثه«)ويليام وايلر( و »نامه اي به سه همسر« 

)جوزف ل .منكه ويتس(.
برودريك كرافورد در نقش ويلي استارك آنقدر درخشان 
بود كه كرك داگالس و گريگوري پــك را كنار بزند و 
اسكار بهترين بازيگر نقش اول مرد را بگيرد و مرسدس 

مكمبريج هم اسكار مكمل زن را برد.

   رابرت راســن بعد از موفقيت چشمگير همه مردان 
شاه، گرفتار حاشيه هاي سياسي شــد؛ به عنوان يكي از 
كارگردان هاي چپ گرا به كميته بررســي فعاليت هاي 
ضد آمريكايي كه با محوريت سناتور مك كارتي، دنبال 
كمونيست ها مي گشت، احضار شــد. ايستادگي راسن 
در برابر اعضاي كميته،2سال بيكاري را برايش به همراه 
داشــت و بعد اعتراف و لو دادن رفقا او را با جســم و روح 
به هم ريخته شــبيه كاراكتر هــاي فيلم هايش كرد. در 
دهه50 راسن امكان فيلمسازي  طبيعي را از دست داد. 
در اروپا »مامبو« را ساخت كه نشاني از راسن نكته سنج 
را به همراه نداشت و در فيلم هايي چون »اسكندر كبير« 
به نظر مي رسيد شهرتش در گرفتن بازي هاي فوق العاده 
پايش را به پروژه تاريخي پرهزينه اي باز كرده كه در آن 
كارگردان بي ربط ترين آدم گروه اســت. از راسن در اين 

فيلم و »جزيره اي در آفتاب« نشاني جز پرداخت تكنيكي 
قابل قبول صحنه هاي پرتحرك به چشم نمي خورد. در 
»آنان به كوردورا آمدند« هم كه با حضور گري كوپر و ريتا 
هيورث شكست خورد، آنچه توجه منتقدان را به خود جلب 
كرد شخصيت سرگرد توماس تورن )گاري كوپر( بود كه 
در ارتش به عنوان افسري بزدل تحقير مي شود و همه را 
ياد راسن مي انداخت كه چند سال قبل رفقايش را از ترس 
فروخته بود. دهه50 تمام شد و راسن فيلم خوبي نساخت. 
در كار با دستمايه هايي كه مناسب نبودند و شخصيت هاي 

قالبي و بالتكليف نمي توانست كار خاصي صورت دهد.

   بيلياردباز بازگشت راســن به حيطه آشنايش بود. 
اريك رد فيلم را با جســم و روح مقايســه و دنباله اي 
منطقي بر آن خواند اما فيلــم اثري فراتر از تكلمه اي بر 
فيلم نواري سبك پردازانه تلخ و تيره و تار است. بخش 
قابل توجهي از اهميت راسن كارگردان و ماندگاري اش 
در تاريخ سينما از بيلياردباز مي آيد كه به كارنامه خالقش 
معنا و مفهومي مضاعف مي بخشد؛ بهترين و مهم ترين 
فيلم راســن كه زمانه اش را درنورديد و در گذر زمان بر 
تاللو و درخشندگي اش افزوده شد. مفهوم بازنده بودن، 
شخصيت و متاثر شدن از عشــقي از دست رفته كه با 
رفتنش انگار بزرگ شدن را به عنوان دستاوردي كه به 
تلخي و دشــواري به ضدقهرمان هديه داده و در نهايت 
رسيدن به موفقيت و پيروزي، در بيلياردباز به بهترين 
شكل متجلي است. بيشتر لحظات فيلم در سالن بيليارد 

بهترين شكل ممكن
دوبله فارسي بيلياردباز ارزش افزوده كالسيك محبوب رابرت راسن است

   در ديدارهــاي مكرر بيلياردبــاز جز فصل ها و 
لحظاتي كه باند صداي دوبله موجود نبوده و ناچار 
فيلم را در اين لحظات به زبان اصلي تماشا كرده ايم، 
فيلم رابرت راسن هميشــه با صداي دوبلورهايش 
برايمان معنا داشــته اســت؛ پل نيومن /ادي تند 
دست با چنگيز جليلوند، پايپر لوري/ سارا پاكارد، با 
زهره شكوفنده، جورج سي. اسكات /برت گوردون 
با پرويز ربيعي، جك گليسون/ بشكه مينه سوتا با 
منوچهر اسماعيلي و مايرون مك كوريك / چارلي 
با خسرو شايگان. شــاهكار رابرت راسن با شاهكار 
دوبله فارسي همراه شــده و ارزش افزوده اي را به 
همراه آورده كه نتيجه اش ماندگاري فيلم در طول 
ساليان براي ايرانيان است. براي محبوبيت فيلمي 
كه بيش از نيم قرن در حافظه جمعي ايرانيان دوام 
آورده بايد ســهمي ويژه براي دوبله اش قائل شد. 
دوستداران اصالت و دشمنان دوبله هم به گمانم در 
خلوت ترجيح مي دهند بيلياردباز را به صورت دوبله 

ببينند. )درست مثل فيلم »چه كسي از ويرجينيا 
ولف مي ترســد؟« ســاخته مايك نيكولز كه فقط 
آدم هاي بسيار بي ذوق مي توانند از دوبله فارسي اش 
گذر كنند و خرده جنايت هاي زناشــويي اليزابت 
تيلور و ريچارد برتون را به زبان اصلي تماشا كنند(.

   چنگيز جليلونــد دوبلور ثابت پــل نيومن در 
دهه هاي 50 و 40شمسي، در چند فيلم نيومن، با 
ته لهجه اي التي، نقش ها را دوبله كرده كه بهترين 
و مناســب ترينش همين بيلياردباز است. ادي تند 
دســت با اين گويش دلپذير تر و دوست داشتني تر 
اســت. با اين لهجه التي، كاراكترش را بهتر درك 
مي كنيم؛ چــه در جاهايــي كه بــا نوعي كودك 
صفتي، همه داشته هايش را مي بازد و چه در اواخر 
فيلم كه مصمم به برنده شــدن است و مقابل برت 
گوردون هم مي ايســتد. طنين صــداي جليلوند، 
حقانيتي به ادي تند دســت مي دهد كه تماشاگر 
را به همذات پنداري با خــود دعوت مي كند: »من 
هميشــه برنده م، حتي اگــه اين بارم ببــازم بازم 

برنده م.«

   كاراكتر سارا پاكارد با بازي پايپر الري تجسمي 
است از معصوميت از دست رفته و شكنندگي همراه 
با احساس فراوان، در صداي زهره شكوفنده كامال 
متجلي شده است. چه در صحنه هاي عاطفي فيلم 
و چه در بزنگاه هايي كه ســارا را به فروپاشي رواني 
مي رساند، زهره شكوفنده با جنس صدايش پژواكي 
از حس و حساسيت و انهدام كامل روحي موجود در 
كاراكتر را ملموس تر مي كند ؛ دوبله اي در خدمت 

كاراكتر و فيلم.

   برت گوردون با بازي جورج سي. اسكات بي آن 
كه بد مني كالسيك باشد، منفورترين كاراكتر فيلم 
است  . نكته برت گوردون همين فاصله اش از تصوير 
كالســيك بد  من و پيچيدگي شخصيت اش است؛ 
نكته اي كه در بازي جورج سي. اســكات هم كامال 
نمود دارد. نوعي موذي گري كه دوبله پرويز ربيعي 
كامال در خدمــت آن اســت. در كل كل هاي برت 
گوردون با ادي تند دست بيشتر عقالنيت به چشم 
مي خورد و در مواجهه با سارا پاكارد بيشتر خباثت.

   اگــر جليلونــد ادي تند دســت جــاي ادي 
تند دســت كامال رها صحبت مي كنــد، منوچهر 
اسماعيلي نقش بشكه مينه سوتا را با كنترل شدگي 
مثال زدني اي دوبله كرده است  . اسماعيلي از مهارت 
تغيير صدايش به خوبي بهره گرفته و وزن و وقاري 
كه در بشكه مينه سوتا وجود دارد را در دوبله لحاظ 
كرده اســت ؛ صدايي كامال همخوان با جنس بازي 

جكی گليسون.

   در بيلياردباز همه دوبلورها در جاي درســت 
خود قرار گرفته اند؛ آنقدر درست كه هيچ صدايي 
را جايشــان نمي شــود متصور شــد. بيلياردباز از 

شاهكارهاي دوبله فارسي است.

شاهرخ شانجاني
روزنامه نگار

شهاب مهدوي
روزنامه نگار

راسن با 4فيلم شاخص )جسم و روح، همه مردان شاه، بيلياردباز و ليليت( در تاريخ 
سينما مانده است و بيش از همه با بيلياردباز كه شاهكارش است؛ كارگرداني كه عمر 
طوالني نداشت و يك دهه از فعاليت حرفه اي اش هم عمال حرام شد و سال ها طول 
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لهجه التي ادي تند است در »بيلياردباز« و كامال منطبق با كاراكتر و حال و هواي فيلم است

چنگيز جليلوند، دوبلور ثابت پل نيومن
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جام بيست،  سهم كيست؟
بيستمين دوره ليگ  برتر فوتبال ايران جمعه شب يا با هفتمين قهرماني پرسپوليس به پايان مي رسد يا ششمين قهرماني سپاهان

در ۵روز اول المپيك ايران فراتر از پيش بيني ها 
نتيجه گرفته و در ادامه هم به مدال هاي 
شمشيربازي، كشتي و كاراته اميدوار است 

جواد فروغي و ساير تيراندازان ايران ديروز در بخش مختلط ناموفق بودند؛  
سرمربي تيم ملي مي گويد ما نه فقط تحريم خارجي بلكه تحريم داخلي هم هستيم

  اميدمان زنده است 
  مدال دوم تيراندازي در گمرك ماند! 

 

  شناگر ايران در وان يخ برزيل

1919  نايب قهرماني بي مدال

21:15
ماشينسازي نفتسليماننفتآبادان آلومينيوم نساجي گلگهر فوالد پدیده سپاهان استقالل سایپا تراکتور مسرفسنجان ذوبآهن پرسپوليس پيکان
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استقالل در برزخ ناخواسته
در مورد فشار غيرمنصفانه يك بازي تشريفاتي

اســتقالل در هفته آخر ليگ بيستم وارد برزخي شــده كه كامال مضر و 
ناخواسته است؛ يك فشار كاذب كه ابدا تناسبي با فضاي تشريفاتي اين 
مسابقه ندارد. آبي ها در اختتاميه اين فصل ليگ برتر بايد به مصاف سپاهان 
بروند. تيم فرهاد مجيدي موقعيتش در رتبه سوم جدول را تثبيت كرده و 
شكست و پيروزي برابر اصفهاني ها تأثيري در سرنوشت اين تيم نخواهد 
داشــت. با اين حال بازي براي سپاهان و پرســپوليس بسيار مهم است. 
پرسپوليس اگر خودش پيكان را ببرد قهرمان خواهد شد، اما اگر نتيجه اي 
غيراز پيروزي براي اين تيم به دست بيايد، آنگاه سرخ ها به ديدار سپاهان و 
استقالل چشم خواهند دوخت. اين بدترين اتفاقي است كه مي توانست در 
پايان فصل براي استقالل رخ بدهد. اين تيم جمعه شب هر كاري انجام بدهد 
»تفسيرپذير« خواهد بود.شايد فرهاد مجيدي دوست داشته باشد مثل 
مسابقه با نساجي بيشتر به بازيكنان ذخيره اش ميدان بدهد. اين ميل او 
كامال طبيعي و قابل فهم است؛ چون هم مسابقه حساس نيمه نهايي حذفي 
برابر گل گهر سيرجان در راه است و هم خاصيت مسابقات تشريفاتي اين 

است كه بازيكنان جوان تر آزموده شوند؛ شبيه اتفاقي كه اين اواخر براي 
سبحان خاقاني و متين كريم زاده رخ داد. با اين حال اگر مجيدي چنين 
كاري انجام بدهد، البد از سوي پرسپوليسي ها متهم خواهد شد به اينكه 
دنبال راه دادن به سپاهان بوده و دلش نمي خواسته سرخ ها قهرمان شوند. 
براي گريز از چنين اتهامي، مجيدي بايد با تركيب اصلي و تمام قوا به ميدان 
برود. در اين صورت عالوه بر اينكه بيم مصدوميت يا خستگي بازيكنانش در 
يك مسابقه بي اهميت وجود خواهد داشت، هواداران خودي هم از او گله 
مي كنند كه چرا به خاطر تحليل و تصورات پرسپوليسي ها تيمش را به خطر 
انداخته است.خالصه اينكه داستان اين مسابقه آخر، براي استقالل حسابي 
پيچيده و ناخوشايند شده است. آبي ها به جاي افتادن در ميان معركه اي كه 
هيچ ربطي به آنها ندارد، مي توانستند فصل را با حضور مقابل يكي از تيم هاي 
ديگر ليگ برتر به پايان ببرند. بي آنكه متهم شوند، فحش بخورند، به فكر 
بيفتند، ريسك كنند يا بي خواب شوند. گاهي فوتبال بازي هاي عجيبي دارد. 

سرنوشت دنبال تو مي آيد، حتي اگر كاري به آن نداشته باشي!

نكته بازي

آماربازي

بفرماييد تلويزيون ايران

فقط به بارسا نخورد

اين جمله عجيب

انصافا گافي كه سايت صباح تركيه در 
اعالم خبر پيوستن علي كريمي به 
كايسري اســپور داده، حتي براي 
وبالگ هاي خبري يك نفره در ايران 
هم قفل است. اســتادان معظم در 
سايت مشهور تركيه اي به جاي تصوير 
علي كريمي بازيكن سابق استقالل، عكس علي كريمي ستاره 
پيشين پرسپوليس و تيم ملي را منتشر كرده اند؛ آن هم يكي از 
معروف ترين عكس هاي كريمي را كه كلي داستان داشته. يعني 
سرچ زده اند و نخستين عكسي كه آمده، روي خروجي گذاشته اند. 
با اين حجم از تسلط نزد دوستان در صباح تركيه، تنها جايي كه 
آنها مي توانند راحت كار كنند، صداوسيماي ايران است. كامال از 
نظر سواد، تخصص و تعهد حرفه اي، مي توان از حضور اين عزيزان 
در رسانه ملي استفاده كرد. واقعا حيف است اگر تلويزيون جهت 

تكميل كادرش اين نيروي درجه يك را جذب نكند.

عجيب ترين قرعه تاريخ جام حذفي، 
همچنان براي استقالل ادامه دارد. 
اين تيم كه از ابتداي مســير فقط 
با ليگ برتري ها بــازي كرده، بعد 
از پيروزي برابر پيكان، ذوب آهن و 
پرسپوليس، حاال بايد با گل گهر رودررو 
شود. مسابقه نيمه نهايي روز 13مرداد برگزار مي شود و فرهاد 
مجيدي يك بار ديگــر بايد مقابل امير قلعه نويــي قرار بگيرد. 
استقالل مي توانست در اين مرحله به ملوان ليگ يكي بخورد و 
حداقل روي كاغذ بازي آسان تري داشته باشد، اما ظاهرا قرار است 
دشواري هاي قرعه كشي تا ته خط براي فرهاد ادامه داشته باشد. 
حاال فرض كنيد استقالل ببرد و آن طرف هم فوالد مقابل ملوان 
برنده باشد؛ در اين صورت تيم خوزستاني هم به ليست عجيب 
رقباي امسال آبي ها در جام حذفي اضافه خواهد شد. فقط كم 

مانده استقالل اين فصل به بارسا يا رئال بخورد!

سيروس پورموســوي يكي از خيل 
مربياني بوده كه در اين مدت بعد 
از بازي با فوالد، عليه نيمكت اين 
تيم و جواد نكونام موضع گرفته اند. 
نيمكتي كه توانسته حتي ژاوي را 
عصباني كند، حتما قابليت هاي زيادي 
دارد و نبايد آن را دســت كم گرفت! در مــورد مصاحبه تند 
پورموســوي حرفي نداريم و خواننده ها خودشــان قضاوت 
مي كنند. فقط وســط آن همه بد و بيراه و تهديد و اتهام زني، 
جمله اي از دهان سيروس بيرون آمد كه قشنگ تا مغز استخوان 
آدم را مي سوزاند. سرمربي نفت آبادان پرسيده: »نكونام كجاي 
اين فوتبال بوده است.« بابا بامرام، با مروت، آقا، عزيز، طرف را له 
كن، اما اين حرف را نزن. نكونام ركورددار بازي با پيراهن تيم 
ملي است و ســال ها در الليگا توپ زده. ديگر قرار بود كجاي 

فوتبال باشد كه شما راضي شوي؟

متريكا

سجاد شهباززاده صدرنشيني اش را در جدول 

بازيكنان ليگ از مهدي ترابي پس گرفت تا در 7.48
فاصله يك هفته تا پايان ليگ دوباره صاحب 
لقب بهتريــن بازيكن فصل باشــد. گلزن 
سپاهان كه هفته هاي متمادي در جدول متريكا صدرنشين بود به مدت يكي 
دو هفته صدر جدول را به ستاره پرسپوليس سپرد اما حاال با ميانگين امتياز 
7/48 دوباره به صدر جدول بازگشته است. ترابي كه از نيم فصل دوم به ليگ 
ايران برگشــته به محض اينكه تعداد بازي هايش به حدنصاب )يك سوم 
بازي ها( رسيد به جمع صدرنشين ها اضافه شد. او حاال با ميانگين امتياز 7/44 
در رتبه دوم جدول بازيكنان قرار دارد. احمد نوراللهي هم با ميانگين امتياز 
سومين بازيكن موفق فصل تا اين لحظه بوده و رتبه اي را كه مدت ها در اختيار 

نورافكن و اسماعيلي فر و ساير سپاهاني ها بود از آنها گرفته است.

و اما در جــدول عملكــرد فنــي تيم ها، 

پرسپوليس به روال 2هفته اخير در صدر قرار 7.37
گرفته و سپاهان دوم است. سپاهان با اينكه 
هفته هاســت در جدول ليگ پشــت سر 
پرسپوليس قرار دارد اما به لحاظ عملكرد فني تا همين 2 هفته قبل امتيازات 
بهتري نسبت به سرخپوشان داشت و با اختالفي ناچيز صدرنشين بود. اما در 
هفته بيست وهشــتم پرســپوليس در جريان برتري 5 بــر صفر مقابل 
ماشين سازي امتيازات بسيار خوبي گرفت و ميانگين امتياز فني اش باالخره 
از سپاهان بيشتر شد. پرسپوليس در آن هفته نمره 9/1 از 10 را دريافت كرد. 
اين هفته هم پرسپوليسي ها نمره 7/5 گرفتند و سپاهان 7/6گرفت اما جايگاه 
2 تيم تغييري نكرد. هم اكنون ميانگين امتياز فني پرسپوليس طي 29بازي 
7/37 و ميانگين امتيازات سپاهان 7/33 است. استقالل هم با ميانگين 7/16 

سوم است.

در جدول دروازه بان هاي ليگ هم رقابت بسيار 

نزديكي در جريان است و نفر اول و چهارم 7.04
اين جدول فقط 2صدم امتياز اختالف دارند! 
رشيد مظاهري كه اين هفته مقابل نساجي به 
ميدان رفت و نمره 7/24 گرفت حاال با ميانگين امتياز 7/04 در صدر جدول 
دروازه بان هاست. حامد لك از پرســپوليس در حالي رتبه دوم را دارد كه 
ميانگين نمرات او هم 7/04 بوده و فقط در هزارم امتياز از رشيد عقب افتاده 
است. پيام نيازمند با ميانگين امتياز 7/03 سومين دروازه بان برتر ليگ است 
و رتبه چهارم هم در اختيار حســين پورحميدي )آلومينيوم( اســت كه 
ميانگين امتيازاتش 7/02 بوده است. همه اين دروازه بان ها ممكن است بعد 
از بازي هفته آخر صدرنشين شوند و عنوان بهترين گلر فصل را از آن خود 

كنند.

لبخند شانس به اسكوچيچ؟
 شايد ميزبان باشيم و 2 حريف مان

 از ميزباني محروم باشند

در شرايطي كه طي هفته هاي گذشته گمانه زني ها 
حول برگزاري متمركز مسابقات انتخابي جام جهاني 
2022 قطــر بود و همــه فكر مي كردنــد AFC با 
برگزيدن يك كشــور در هر گروه به عنوان ميزبان 
متمركز خيال خودش را راحت مي كند، حاال شرايط 
تغيير كرده است. هم اكنون اخبار و گزارش ها بيشتر 
به سمت برگزاري مسابقات به شكل رفت و برگشت و 
برخوردار شدن همه تيم ها از امتياز ميزباني است. اين 
اتفاق اگر رخ بدهد، تيم ملي كشورمان مي تواند در 5 
ديدار مرحله بعدي در ورزشگاه آزادي از رقبا پذيرايي 
كند. اگرچه تماشــاگران قادر به حضور در ورزشگاه 
نخواهند بود، اما به هر حال اين زمين ماست و بازيكنان 
بدون رنج سفر، در آب و هواي كشور خودمان با رقبا 
مصاف مي دهند. تازه در اين صورت تيم ملي ايران يك 
شانس ديگر هم خواهد داشت؛ اينكه عراق و سوريه 
قادر به ميزباني در كشور خودشان نيستند و بايد يك 
مكان ديگر را براي ميزباني از رقبا معرفي كنند. اين 
امتياز بسيار بزرگي براي تيم ملي ايران است و مي تواند 
روند صعود شاگردان دراگان اسكوچيچ را تسهيل كند. 
قرار است طي روزهاي آينده و بعد از حضور ناظران 
فيفا در ايران، تصميــم نهايي در اين خصوص اتخاذ 
شود. تنها ابهام باقي مانده اين است كه كنفدراسيون 
از قطعي بودن استفاده از VAR در اين مرحله خبر 
داده بود، اما ورزشگاه آزادي مجهز به امكانات مربوط 
به كمك داور ويدئويي نيست. اميدواريم اين مسئله 

مانع از ميزباني ايران نباشد.

فوتبال ايران

بهروز رسايلي| پرسپوليس بعد از 4قهرماني، حاال فتح پنجمين 
جام پياپي را هدف گرفته و تا دستيابي به اين هدف، تنها يك گام 
فاصله دارد. سرنوشت قهرماني پرسپوليس دست خود  اين تيم 
است. آنها اگر جمعه شب پيكان را ببرند، قطعا قهرمان خواهند 
شد، اما درصورت توقف سرخ ها كار به اما و اگر كشيده مي شود. 
البته كه كسب جام براي نسل طاليي پرسپوليس در اين دوران 
چيز تازه اي نيست، اما اگر سرخ ها پنجمين قهرماني متوالي را 
به دست بياورند، اين جام با قهرماني هاي قبلي 5تفاوت خواهد 

داشت.

  با مربي ايراني
پرسپوليس3قهرماني اولش را با برانكو ايوانكوويچ به دست آورد. قهرماني 
چهارم هم در حالي از راه رســيد كه در 16بازي ابتدايي گابريل كالدرون 
آرژانتيني هدايت پرسپوليس را برعهده داشت. او قرمزها را قهرمان نيم فصل 
كرد و دور برگشت را هم با پيروزي اســتارت زد، اما ماندگار نشد تا يحيي 
گل محمدي سرمربي تيم شــود. اين بار اما يحيي از ابتداي فصل هدايت 
سرخپوشان را برعهده داشته است؛ در نتيجه قهرماني احتمالي امسال از 

صفر تا صد با مربي ايراني رقم مي خورد.

   بدون بازيكن خارجي
اگر امسال پرسپوليس به سريال قهرماني هايش ادامه بدهد، براي نخستين بار 
بدون بازيكن خارجي فاتح ليگ برتر شــده اســت. بله؛ يادمان هست كه 
سرخپوشان هنوز بوژيدار رادوشوويچ را در خدمت دارند، اما نكته اينجاست 
كه تقريبا در تمام طول فصل حامد لك، گلر اصلي قرمزها بوده و دروازه بان 
كروات روي نيمكت نشسته است. پرسپوليس در قهرماني هاي قبلي از حضور 
بازيكنان خارجي در تركيبش سود مي برد. بهترين نمونه از اين دست بشار 
رسن عراقي بود كه ابتداي فصل از جمع سرخپوشان جدا شد. حتي ماريو 
بوديمير هم گل قهرماني اين تيم در ليگ هجدهم را به ثمر رساند. در ليگ 
شانزدهم هم 2كشف اوكرايني بزرگ برانكو يعني پل يانسكي و پريموف در 
اين تيم حضور داشتند. شايد به چشم تان نيامده باشد، اما پريموف در 10بازي 

ليگ برتري براي پرسپوليس به ميدان رفت؛ البته بدون گل زده!

   بدون تماشاگر
اين نخستين فصل كامل فوتبال باشگاهي در ايران است كه از ابتدا تا انتها 
بدون حضور تماشاگران برگزار مي شود. 2 ثلث ابتدايي ليگ نوزدهم با حضور 
هواداران در ورزشگاه انجام شــد و در زمان ازسرگيري بازي ها در 10هفته 
پاياني بود كه سكوها خالي ماند. حتي دربي رفت پارسال هم در ورزشگاه مملو 
از جمعيت آزادي برگزار شد؛ همينطور نخستين بازي يحيي گل محمدي در 
ورزشگاه آزادي مقابل تراكتور بيش از 50هزار تماشاگر داشت. به اين ترتيب 
درصورت قهرماني پرسپوليس در ليگ بيستم، براي نخستين بار اين تيم 
جام را در شرايطي فتح خواهد كرد كه حتي يك نفر هم از نزديك مسابقات 

سرخپوشان را نديد.

    بدون گلزن قهار
پرسپوليس در هر 4قهرماني قبلي اش يك مهاجم گلزن در اختيار داشته كه 
يا آقاي گل شده يا در كورس كفش طال بوده است. در ليگ شانزدهم مهدي 
طارمي با 18گل زده آقاي گل شد، در ليگ هفدهم همين اتفاق با 19گل زده 
براي علي عليپور رخ داد، در ليگ هاي هجدهم و نوزدهم هم عليپور با 14و 
12گل زده در كورس قرار داشت. اين در حالي است كه پرسپوليس نيم فصل 
اول ليگ بيستم با مشكل شديد كمبود مهاجم مواجه بود و عيسي آل كثير 
و شهريار مغانلو از نيم فصل دوم به تيم افزوده شدند. مهدي عبدي هم آن 
روزها دوران افتش را سپري مي كرد و 4ماه گل نزد. در فاصله يك هفته به 
پايان فصل، بهترين گلزن پرسپوليس احمد نوراللهي است كه فقط 9گل زده 

و 10گل با سجاد شهباززاده در صدر جدول گلزنان فاصله دارد.

   برابري با ركورد طاليي دهه 60
پرسپوليس فصل گذشــته با پوكر قهرماني ركورد كسب جام هاي پياپي 
در تاريخ مسابقات سراسري را شكست. تا به حال هيچ تيمي در بازي هاي 
كشوري بيش از 3بار پياپي موفق به فتح جام نشــده بود، اما سرخپوشان  
4قهرماني متوالي را جشن گرفتند. بيشترين قهرماني هاي پي درپي خود 
پرســپوليس اما به دهه 60 برمي گردد؛ زماني كه مســابقات ليگ تهران 
برگزار مي شد و قرمزها در فاصله سال هاي 65تا 69، موفق شدند 5بار پياپي 
جام قهرماني را باالي سر ببرند. آن زمان در غياب بازي هاي سراسري، اين 
مسابقات به عنوان باالترين سطح فوتبال باشگاهي كشور شناخته مي شد. 
فتح ليگ بيستم اما مي تواند پرسپوليس فعلي را با ركورد تيم طاليي دهه 

60برابر كند.

5 تفاوت جام پنجم
اگر پرسپوليس قهرمان شود...

بيســتمين دوره از ليگ برتر فوتبال ايران جمعه اين هفته به پايان 
مي رسد و 16تيم حاضر در اين رقابت ها بعد از 267روز مبارزه به كار خود 
پايان خواهند داد. اين ليگ كه از جمعه 16آبان 1399آغاز شده بود در 
جمعه 8مرداد 1400با قهرماني يكي از 2 تيم پرسپوليس يا سپاهان به 
پايان خواهد رسيد. در پايين جدول هم البته رقابت سختي براي فرار 
از سقوط در جريان است و 3تيم هم براي كسب رتبه چهارم مي جنگند.

  پيكان – پرسپوليس
سرنوشت قهرماني پرسپوليس دست خودش است. تيم يحيي كه از 8بازي 
اخيرش 7تا را برده كافي است اين بار هم برنده شود تا بي توجه به نتيجه 
بازي ســپاهان پنجمين قهرماني متوالي را جشن بگيرد. البته پيكان هم 
حريف دست وپابسته اي نيست و اتفاقا تيمي است كه دست وپاي حريفان 
را خوب مي بندد. تيم مهدي تارتار 9هفته متوالي اســت كه نباخته و به 
سختي شكست مي خورد. البته در اين 9بازي پيكان فقط 3بار پيروز شده 
و 6بازي مساوي تمام شده است. مساوي هم نتيجه اي است كه پرسپوليس 
را قهرمان مي كند، مگر آنكه استقالل 3گل از سپاهان بخورد و بعيد است 
آبي ها تن به اين خفت بدهند. تارتار هميشه متهم بوده كه مقابل پرسپوليس 
نتايج خوبي نمي گيرد اما فصل گذشته با نفت مسجدسليمان پرسپوليس را 
در تهران برد و كالدرون را در خطر اخراج قرار داد تا اين اتهامات را تا حدود 

زيادي كمرنگ كند.

   استقالل – سپاهان
بازي رفت 2 تيم در اصفهان بازي يكطرفه اي بود كه در آن شاگردان نويدكيا 
به آســاني تيم محمود فكري را 2بر صفر بردند. زردپوشان براي اينكه به 
قهرماني اميد داشته باشند در تهران بايد يك گل بيشتر بزنند و استقالل 
را الاقل 3بر صفر ببرند. اما نيمكت استقالل ديگر در اختيار فكري نيست و 

استقالل مجيدي آن استقاللي نيســت كه خيلي راحت 2گل از سپاهان 
خورد. تيم مجيــدي از 8بازي اخير صاحب 7برد و يك باخت شــده و در 
جام حذفي هم پيروز بوده است. اين تيم در شرايط عادي به سپاهان نخواهد 
باخت اما شايد مجيدي به خاطر بازي حساس 5روز بعدش در نيمه نهايي 
جام حذفي به برخي از ستاره هاي اصلي اش استراحت بدهد و جذابيت ليگ 

را در روز آخر باال ببرد.

   گل گهر – نساجي
رقابت براي كسب رتبه چهارم در اين فصل هم رقابت جذابي است. چون 
احتمال دارد با قهرماني استقالل در جام حذفي، تيم چهارم ليگ به سهميه 
آسيا هم برسد. گل گهر در پايان يك فصل خوب با امير قلعه نويي حاال در 
رتبه چهارم است و با بردن نساجي در روز آخر مي تواند اين رتبه را حفظ كند. 
اما اگر ساكت الهامي سد راه قلعه نويي شود آن وقت نكونام و فيروز كريمي 

اميدوار خواهند شد.

  پديده – فوالد
مهدي رحمتي و جواد نكونام كه زمان كي روش در تيم ملي كشــمكش 
عجيبي با هم داشتند جمعه در آخرين بازي ليگ مقابل هم قرار مي گيرند. 
رحمتي در نخستين تجربه ســرمربيگري، پديده جوان را در ليگ حفظ 
كرده و آرزوي بزرگ تري هم ندارد. اما نكونام به دنبال رتبه چهارم و تكرار 
مقام سال گذشته است. جواد براي اين كار عالوه بر بردن پديده به نبردن 

گل گهر هم نياز دارد.

  تراكتور – سايپا
تراكتور با چهارمين سرمربي اين فصل به رتبه چهارم هم رسيد اما اين رتبه 
را با شكست مقابل پرسپوليس از دست داد. به نظر مي رسد تيم تبريزي ديگر 

شانس چنداني براي بازگشت به رتبه چهارم نخواهد داشت، پس اين بازي 
بيش از آنكه براي ميزبانش مهم باشد براي ميهمان مهم است كه به دنبال 

روزنه اي براي فرار از سقوط مي گردد.

  ذوب آهن – مس رفسنجان
يكي از 2 رقيب سايپا در رقابت براي بقا، ذوب آهن است كه با امتيازي مساوي 
با سايپا فقط يك تفاضل گل بهتر از اين تيم دارد. ذوب عالوه بر اين برتري 
يك گله، بازي آســان تري هم در روز پاياني دارد كه اصفهاني ها را براي بقا 
اميدوار نگه داشته است. بازي براي مس رفسنجان كامال تشريفاتي است و 
نتايج گذشته هم نشان داده بردن اين تيم آسان تر از بردن تراكتور خواهد بود.

  آلومينيوم – نفت مسجدسليمان
و اما ضلع سوم رقابت براي بقا، نفت مسجدسليمان است كه قرار بود با آمدن 
محمود فكري از انتهاي جدول كنده شود ولي اين اتفاق رخ نداد. فكري در 
بدو ورودش ســپاهان را در اصفهان متوقف كرد تا باعث و باني كم اميدي 
امروز اين تيم در راه قهرماني باشد. اما خودش در ادامه نتايج خوبي نگرفت 
و حاال خطر ســقوط را كامال احســاس مي كند. نفت كه با فكري به ليگ 
برتر آمده ممكن اســت با همين مربي هم به ليگ يك برگردد؛ اين اتفاق 
درصورت پيروزي 2 تيم سايپا و ذوب آهن و توقف مسجدسليمان در اراك 

رخ خواهد داد.

  نفت آبادان – ماشين سازي
تنها بازي تشريفاتي روز آخر در گرماي آبادان برگزار مي شود. صنعت نفت 
بعد از يك نيم فصل خوب و يك نيم فصل فاجعه حاال يازدهم است و در روز 
آخر هم حداكثر يك رتبه باال يا پايين تر خواهد رفت. وضعيت ماشين سازي 

هم كه نيازي به توضيح ندارد.

جام بيست، سهم كيست؟
بيستمين دوره ليگ  برتر فوتبال ايران جمعه شب يا با هفتمين قهرماني پرسپوليس به پايان مي رسد يا ششمين قهرماني سپاهان

برنامه  بازي ها

جمعه 8 مرداد 1400

13 مرداد

صنعت نفت-ماشین سازی 

استقالل- گل گهر

فوالد- ملوان

پديده-فوالد

آلومینیوم-نفت  مسجدسلیمان

گل گهر-نساجی

استقالل-سپاهان

تراکتور-سايپا

ذوب آهن-مس رفسنجان

پیكان-پرسپولیس

ليگ برتر هفته سي ام

جام حذفي نيمه نهايي

21:15

19:30

21:00

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم

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

291810145143164پرسپولیس1

29188351232862سپاهان2

29168535171856استقالل3

29135113130144گل گهرسیرجان4

29101362718943فوالد5

2911993028242تراکتور6

2991373228440پیكان7
437-29107122731پديده مشهد8
737-2981382532آلومینیوم اراک9

736-2999112229مس رفسنجان10

634-29810112228صنعت نفت آبادان11

732-2995152532نساجی مازندران12

928-29610132029نفت  مسجدسلیمان13

1026-29511132838ذوب آهن14

1126-29511131829سايپا15

3214-2928191850ماشین سازی تبريز16
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مدالي كه مي توانست براي ايران باشد 
درحالي كه جودوي ايران دوران تعليق را پشت ســر 
مي گذارد، ســعيد ماليي زيرپرچم مغولستان مدال 
نقره المپيك را گرفــت؛ مدالي كه جــودوي ايران 

حسرتش را دارد. 
ســعيد ماليي ديروز مدال نقره گرفــت، مدالي كه 
مي توانســت به عنوان نخســتين مدال المپيكي در 
تاريخ جودوي ايران ثبت شــود اما به نام مغولستان 
نوشته شد. ماليي از مسابقات جهاني 2018خودش 
را شانس مدال المپيك معرفي كرد اما يك سال بعد 
در مســابقات جهاني 2019ژاپن اتفاقاتي افتاد كه 
ماليي را از ورزش ايران جدا كرد. حضور ورزشــكار 
رژيم صهيونيســتي در وزن ماليي، اين هشــدار را 
داده بود كه او نبايد به اين مســابقات اعزام شود اما 
با اصرارهاي فدراســيون ماليي به ژاپن رفت. باخت 
او در نيمه نهايي اينطور تعبير شــد كــه او براي فرار 
از رويارويي با جــودوكار رژيم صهيونيســتي تن به 
شكســت اجباري داده اســت. ماليي مدعي شد كه 
از سوي مســئوالن ورزش ايران براي شكست تحت 
فشار بوده اســت. بعد از اين صحبت ها ورزش ايران 
درگير پرونده تعليق جودو در فدراسيون جهاني شد. 
ماليي هم راهي آلمان شد و سپس تابعيت مغولستان 
را گرفت. در اين دو سال تال ش مسئوالن كميته ملي 
المپيك و وزارت ورزش بــراي بازگرداندن ماليي به 
نتيجه نرسيد و جودوي ايران هم با تعليق، بازي هاي 

المپيك را از دست داد.
ديروز ماليي در توكيو درخشيد؛ در وزن 81- كيلوگرم 
حمزه از قزاقســتان را ضربه فني كرد، در يك هشتم  
نهايي در وقت اضافه و با امتياز وازاري مراد فاتيف از 
جمهوري آذربايجان را برد، در يك چهارم نهايي تاتو 
گريگاالشويلي از گرجستان با رنك 3جهاني را ضربه 
فني كرد، در نيمه نهايي شميل جودوكار اتريشي را با 
ضربه فني از پيش رو برداشت و فيناليست شد اما در 
فينال در امتياز وازاري بــه تاكانوري از ژاپن باخت و 

مدال نقره گرفت.
ماليي در حالــي به مدال نقره رســيد كــه قبل از 
بازي ها در ايران بعضي ها ورزش ماليي را تمام شــده 
مي دانســتند! از نظر آنها ماليي از شــرايط ايده آل 
گذشــته اش فاصله گرفته بود و در حــدي نبود كه 
بتواند در المپيك نتيجه بگيــرد. اين بحث ها درباره 
كيميا عليزاده هم مطرح بود اما در شــرايطي كه هر 
3 تكواندوكار ايران عملكرد ضعيفي داشتند، كيميا 
تا يك قدمي مدال پيش رفت و چهارم شــد. عليزاده 
كه مدال برنز المپيك ريو را دارد، در توكيو زير پرچم 

پناهجويان مسابقه داد.

شناگر ايران در وان يخ برزيل
متين بالسيني شناگر تيم ملي ايران بعد از مسابقه اش در توكيو گفته 
بود كه بدون مربي در بازي هاي المپيك شركت كرده است. اما او ديروز 
از كمبودهاي بيشتري حرف زد؛ كمبودهايي كه مجبورش كرده است 
از امكانات و مســئوالن كشــورهاي ديگر كمك بگيرد، حتي پنهاني! 
بالســيني در 200متر پروانه به مرحله نيمه نهايي نرسيد اما توانست 
ركورد ملي ايران را بزند. او از بي توجهي ها به شنا دلگير است: »نمي شود 
گفت به شنا كم توجه مي شود، چون درواقع اصال توجه نمي شود.« يكي 
از بي توجهي ها نداشتن امكانات است: »شــب قبل از مسابقه با رئيس 
فدراسيون، پنهاني از وان يخ تيم برزيل استفاده كرديم چون خودمان 
چنين چيزي نداريم. اينجا كه يخ هست و فقط يك تشك بادي احتياج 
داشتيم، آوردن يك تشك بادي براي يك كشور واقعا سخت است؟ اگر 
سخت است، مي گفتند خودمان مي آورديم. يا براي ملي پوش قايقراني 
ما نمي توانســتند يك جليقه يخ تهيه كنند؟« روزهاي گذشته نازنين 
ماليي گاليه كرده بود كه جليقه يخ ندارد و بعد مسابقه با حوله خيس 

بايد بدنش را سرد كند.
بالسيني مشــكالت ديگري هم در المپيك داشته است. ازجمله اينكه 
رئيس فدراسيون شناي افغانســتان براي او تايم مي گرفته: »تنها گرم 
مي  كردم و يك روز رئيس فدراسيون شــناي افغانستان براي من تايم 
گرفت. چون زبانم خوب است، دوستان خارجي زيادي دارم و مربيان 
آنها براي من تايــم مي گرفتند تا گرم كنم.« او مســئله ديگري را هم 
مطرح كرده است: »روز مسابقه پايم اسپاسم شديد شده بود. ماساژور 
كه نداشتيم به ماساژور كاروان مراجعه كردم. او هم فقط 10دقيقه پايم 
را ماساژ داد، چون تعدادمان زياد اســت و فقط يك ماساژور داريم! ما 
2۵ساعت در پرواز بوديم و هنوز هم خســتگي پرواز از بدن من خارج 
نشده است. ماساژور نداشتيم و نشد ماســاژ بگيريم.« اينكه چرا براي 
كاروان 64نفره ايران فقط يك ماساژور به توكيو رفته، سؤالي است كه 

بايد از مسئوالن ورزش پرسيد.
بعد از مدال طالي غيرمنتظره اي كه جواد فروغي در روز 
دوم مسابقات در تپانچه بادي گرفت، انتظار مي  رفت او و 
هانيه رستميان بتوانند در مسابقات ميكس اين اسلحه 
هم روي ســكوي بازي هاي المپيك توكيو بروند، اما 
اين اتفاق رخ نداد؛ ايران ديروز نه در ميكس تپانچه به 
نتيجه رسيد و نه در ميكس تفنگ بادي. با اين وجود، 
اين شكســت ها فرصتي بود تا مربيان و تيراندازان كه 
ماه ها و روزهاي گذشته سكوت كرده بودند، به رفتارها 

و كمبودها معترض شوند.
2چهره، تركيب تيم ميكس تپانچه بــادي ايران را 
تشكيل مي دادند؛ جواد فروغي تنها مدال آور كاروان 
ايران تا روز پنجم المپيك و هانيه رســتميان يكي 
از 2 پرچمــدار كاروان. آنها با ركــورد382.13 در 
رده پنجم قرار گرفتند و نتوانســتند مدال بياورند. 
فروغي با 196امتياز بيشــتر از همــه تيراندازان در 
مرحله نيمه نهايي امتياز گرفت اما رســتميان فقط 
186امتياز گرفت و تيم با اختالف 2امتياز نســبت 
به صربستان، شانس صعود را از دست داد. رستميان 
پيش از اين در تپانچه بادي هم با اختالف يك امتياز 
فينال را از دســت داده بود. با اينكه تيــم به مدال 
نرسيد، اما محسن نصراصفهاني، سرمربي تيم تپانچه 
از شــاگردانش و نتيجه راضي است: »فشار رواني در 

مرحله نيمه نهايي باال ست. فروغي خودش را مديريت 
كرد و عملكرد فوق العاده اي داشــت اما رستميان از 
نظر روحي دچار مشــكل شــد. ما در جايگاه پنجم 
قرار گرفتيم كه جايگاه ارزنده و خوبي اســت و براي 

نخستين بار اين اتفاق رخ داده است.«
فروغي هم از عملكرد تيم راضي اســت اما بيشترين 
چيزي كه براي او اهميت دارد، ديده شدن تيراندازي 
اســت: »تيم هاي قدرتمندي نتوانستند به فينال راه 
پيدا كنند. ما سابقه المپيك نداشتيم ولي عملكردمان 
خوب بود و راضي هستيم چون ميلي متري نتوانستيم 
صعود كنيم. مهم اين بود كه تيراندازي در رســانه ها 
ديده شد. البته توقع را باال برد و تيراندازي پرچمش 
باال ست.« او اعتراف مي كند كه مدال طال تمركزش را 
به هم ريخت: »اگر بگويم تمركزم به هم نريخته بود، 
دروغ گفته ام. هم زمان از دســت دادم و هم احساس 
رضايت از كســب مدال طال باعث شــد تا حدودي 
افت كنم.« فروغي از دســت كساني كه صحبت هاي 
مغرضانه درباره او كرده اند، ناراحت اســت: »كسب 
مدال طال باعث شد توقع از من بيشتر شود. برخي ها 
نســبت به من انتقاد داشتند كه دســت همه آنها را 
مي بوســم ولي برخي مغرضان را كه برداشت سوئي 

داشتند، نمي بخشم.«

   اعتراض سرمربي: چرا لوله تفنگ بايد در گمرك 
بماند؟ 

نجمه خدمتي و مهيار صداقت هــم در ميكس تفنگ 
بادي 10متر نتوانســتند به نيمه نهايي برسند. آنها در 
رقابت با 29تيم و با امتياز 624.9 پانزدهم شدند. هر چند 
از اين تيم توقع مدال نمي رفت اما الهام هاشمي، سرمربي 
تيم مي گويد اگر امكانات فراهم بود، شــاگردانش بهتر 
نتيجه مي  گرفتند. او مي گويــد: »بچه ها بد كار نكردند، 
اما متأسفانه كافي نبود. مهيار صبح گردنش گرفته بود 
و فيزيوتراپي شد.« او مشــكل اصلي را در مسائل خارج 
از ورزش مي بينــد: »در تيرانــدازي امكانات حرف اول 
را مي زند. تفنگ، جنس لباس، ســختي لباس، قطعات 
مختلف سالح و ساچمه اي كه استفاده مي كنند، خيلي 
مهم هستند. اين همه هزينه كرديم و لوله سالح سفارش 
داديم، در كرواسي لوله را دادند تا در تهران تست كنيم و 
بهترين انتخاب شود اما تا روزي كه به المپيك آمديم، در 
گمرك بود! لوله سالح بادي ديگر چه چيزي است كه بايد 
در گمرك بماند؟! اين همه زحمت و هزينه از دست رفت. 
ما نه تنها تحريم خارجي، بلكه تحريم داخلي نيز هستيم .« 
پيش از اين فاطمه كرم زاده و آرمينا صادقيان در تفنگ 
بادي در رده 23 و 30 قرار گرفتند و مهيار صداقت نهم 

شد. تيراندازي 3مسابقه ديگر در المپيك دارد.
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امروز مي تواند روز خوبي براي ايران باشد؟ امروز ششــمين روز از بازي هاي المپيك 
توكيو ســت، ايران يك مدال طال گرفته و در حســرت چند مدال مانده اســت؛ چه 
مدال هايي كه در تكواندو بايد به دست مي آمد و نيامد و چه مدالي كه سعيد ماليي در 
جودو گرفت ولي نه به نام ايران. با اين حال، مي شــود گفت در اين ۵روز ورزش ايران 

جلوتر از چيزي بوده است كه پيش بيني مي شد.
مهم ترين اتفاق المپيك براي ايران مدال طالي جواد فروغي در رشته اي بود كه كسي 
اميدي به آن نداشت. اين مدال انتظارات را از تيراندازي باال برد تا حدي كه ديروز همه 
منتظر بودند در سالن تيراندازي يك بار ديگر پرچم ايران باال برود. حضور فروغي در تيم 
ميكس تپانچه اين اميدواري را به مسئوالن ورزش داده بود كه مدال ديگري هم به دست 
مي آيد، اما اين اتفاق نيفتاد. با اين حال، تيرانــدازي تا به امروز موفق ترين تيم كاروان 
بوده است؛ تيمي كه پرتعدادتر از هميشه به المپيك رفت، يك طال گرفت و به يك مدال 
ديگر هم نزديك شد. رده هاي تيراندازاني هم كه تا ديروز مسابقه دادند، قابل قبول بود.

تا قبل از اينكه ايران مقابل لهســتان قرار بگيرد، مديران ورزش نه از واليبال انتظاري 
داشتند و نه از بسكتبال. براي آنها حضور اين دو رشته در المپيك مهم ترين اتفاق بود. در 

بسكتبال همين كه ايران در بازي با چك بازنده سربلند بود و حتي تالشش تحسين فيبا 
را در پي داشت، براي ورزش ايران افتخار است. تنها انتظار مسئوالن اين است كه آنها در 
بازي امروز با آمريكا هم مفت نبازند. اما واليبال انتظارات را باال برده است. پيروزي مقابل 

لهستان و ونزوئال اين توقع را ايجاد كرده  كه مي شود مدال هم گرفت.
تنها دلخوري مسئوالن و حتي طرفداران ورزش از تكواندو ست. تكواندو كه در بازي هاي 
ريو هم هيچ مدالي در مسابقات مردان نداشــت، در توكيو هم روي سكو نرفت. در ريو 
ميالد بيگي براي آذربايجان مدال گرفت و در توكيو هم كيميا عليزاده در تيم پناهجويان 
تا يك قدمي مدال رفت. اين اتفاقات انتقاد به مديريت فدراسيون را جدي تر مي كند. 
مديران ارشد ورزش از تنها رشته اي كه ناراضي هستند، تكواندوست و حتي شايعه شد 

محمد پوالدگر، رئيس فدراسيون با اصرار آنها از مردم عذرخواهي كرد.
بعد از اضافه شــدن تيراندازي به رشــته هاي مدال آور، حاال انتظار اين است كه امروز 
شمشيربازي هم خودي نشــان بدهد. مجتبي عابديني در المپيك ريو چهارم شد و با 
شــروع خوبي كه او، علي  پاكدامن و محمد رهبري در شروع بازي هاي توكيو داشتند، 
اين اميد ايجاد شد كه شمشيربازي بتواند نخســتين مدال المپيكي اش را بگيرد. اما 

شمشيرباز مجارستاني كه به قهرماني اين بازي ها رسيد، ايران را نااميد كرد. اما امروز 
فرصت جبران هست. شمشيربازي در تيمي هم سهميه دارد. اميد ايران از روز اول به 
مدال تيمي شمشــيربازي بود و همه منتظرند تا دومين مدال ايران در توكيو در يك 
رشته غير از كشتي، وزنه برداري و تكواندو به دست بيايد. در المپيك لندن دووميداني 
با مدال احســان حدادي به رشته هاي مدال آور اضافه شــد و در ريو عليزاده به عنوان 

نخستين زن مدال گرفت.
مجتبي عابديني، علي پاكدامن، محمد رهبري و محمد فتوحي، شاگردان پيمان فخري 
ديروز آخرين تمرين را براي مســابقه امروز انجام دادند و همه با اميدواري از پيروزي 
گفتند. آنها از بامداد امروز مسابقه دارند و روز به نيمه برسد، مشخص مي شود كه مدال 
گرفته اند يا نه. واليبال هم امروز صبح با كانادا بازي داشت، اگر برنده اين ميدان ايران 

باشد، مي شود به روزهاي خوب واليبال هم اميدوار ماند.
تيم هاي كشتي فرنگي و دووميداني هم ديشب به توكيو رسيدند. كشتي آزاد و كاراته 
هم روزهاي آينده به كاروان اضافه مي شــوند. هر چند در دووميداني اميدي به مدال 

نيست اما همه منتظرند تا ببينند مدال هاي كشتي و كاراته چه رنگي اند.

اميدمان زنده است 
چهارشنبه 6 مرداددر ۵روز اول المپيك ايران فراتر از پيش بيني ها نتيجه گرفته و در ادامه هم به مدال هاي شمشيربازي، كشتي و كاراته اميدوار است 

برنامه 
بازي هاي المپيك

 توكيو 2020

  واليبال ) ايران- كانادا( ساعت 4:30

پنجشنبه 7 مرداد 

جمعه 8 مرداد

شنبه 9مرداد

  تيراندازي)هانيه رستميان، 25 متر تپانچه بادي( ساعت 4:30

دووميداني) احسان حدادي، مقدماتي پرتاب ديسك( ساعت 5:15

تيراندازی )فاطمه كرم زاده، تفنگ 50متر سه وضعيت(  ساعت 7:30 

تيراندازي )نجمه خدمتي، 50 متر تفنگ سه وضعيت( ساعت 7:30

تيراندازي )آرمينا صادقيان، 50 متر تفنگ سه وضعيت( ساعت 7:30

دووميدانی ) احسان حدادی، فينال پرتاب ديسك( ساعت 7:30

دووميداني )حسن تفتيان دوی 100 متر ( ساعت 7:30

بسكتبال) ايران- فرانسه( ساعت 5:30

دووميداني)فرزانه فصيحي، مقدماتي دوي سرعت( ساعت 7:10

واليبال)ايران- ايتاليا( ساعت 15:10

قايقراني)نازنين ماليي، فينال AوB روئينگ( ساعت 6:20

  قايقراني)نازنين ماليي، نيمه نهايي AوB روئينگ(، ساعت 6:20 

  شمشيربازی )سابر تيمی (ساعت 5:30 صبح

  بدمينتون )ثريا آقايی -بينگ ژيائو هه از چين( ساعت 6:30

 بسكتبال)ايران با آمريكا ( ساعت 9:10

 دوچرخه سواری) سعيد صفرزاده در تايم تريل انفرادی( ساعت 9:30

 تيراندازی با كمان )ميالد وزيری با برادی اليسون از آمريكا( 
ساعت 11:43

 بوكس ) دانيال شــه بخش با الزارو آلوارز از كوبا  در مرحله يك هشتم 
نهايی ( ساعت 14:06

مدال دوم تيراندازي در گمرك ماند! 
 جواد فروغي و ساير تيراندازان ايران ديروز در بخش مختلط ناموفق بودند؛ 

سرمربي تيم ملي مي گويد ما نه فقط تحريم خارجي بلكه تحريم داخلي هم هستيم

نايب قهرماني بي مدال 
2 مســابقه، يك پيروزي و نايب قهرماني؛ اين نتيجه ايران در مســابقات تيمي 
تكواندوي بازي هاي المپيك توكيو ســت. در مسابقات تيمي تكواندو كه براي 

نخستين بار و به صورت آزمايشي برگزار شــد، ۵ تيم شركت كرده بودند. ايران 
در گروه دو تيمي، ژاپن را شكست داد و فيناليست شد. از گروه مقابل هم چين 
با شكست دادن ساحل عاج و روســيه به فينال رسيد. در فينال اما ايران بازنده 
بود. چين با برتري 41-22 به قهرماني رسيد و ايران نايب قهرمان شد. اگر اين 

مسابقات آزمايشــي نبود، اين نايب قهرماني و مدال نقره مي توانست التيامي 
براي شكست هاي تكواندو باشــد كه براي اولين بار در 6دوره گذشته المپيك 
بدون مدال مانده اما به هر حال اين نايب قهرماني ارزش مدالي براي كاروان و 

تكواندو ندارد.
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داستان بازيكنان بزرگي كه با بدشانسي از دستيابي به برخي قهرماني ها باز ماندند

مادريدشهربيدفاع
با انتقال واران به منچستر

خط دفاعي فوق العاده رئال نابود شد
پس از جدايي ســرخيو راموس به صورت آزاد، رافائل 
واران هم رئال مادريد را ترك كرد. اين زوج خط دفاعي 
كه مي شد گفت در نوع خودشــان بهترين بودند، در 
كنار هم 4 بار فاتح ليگ قهرمانان شــدند. واران تنها 
يك فصل ديگر با رئال قرارداد داشت و حاضر نبود آن 
را تمديد كند. باشگاه از بيم آنكه اتفاق مشابه راموس 
در مورد او هم بيفتد، به پيشــنهاد منچســتريونايتد 
گوش داد. واران در اولدترافورد 2 برابر دستمزد فعلي 
سالي 5ميليون يورويي اش را خواهد گرفت. خريد اين 
مدافع 50ميليون يورو براي يونايتد تمام شده به عالوه 
5ميليون يوروي ديگر به عنوان پاداش ها و آپشــن ها 
قراردارد كه اين رقم ها قرار اســت به صورت قسطي و 
با مهلت يك سال از سوي باشــگاه انگليسي به همتاي 
اسپانيايي اش پرداخت شود. البته رقم ها معموال كمي 
غيردقيق هســتند. به طور مثال اســناد ويكي ليكس 
فوتبالي بعدها فاش كرد رقم خريد گرت بيل از تاتنهام 
91ميليون نبوده و 111ميليون يورو بوده. يا در خريد 
ميليتائو از پورتو رقم 50ميليون از سوي رئال مادريد 
پرداخت شد كه به تازگي مشخص شده از اين رقم تنها 
28ميليون به خزانه باشــگاه پرتغالي واريز شده است. 
خريد ادن آزار هم ارقام متفاوتي داشت و برخي منابع 
هزينه انتقال او از چلسي به مادريد را باالي 130ميليون 
تخمين زده اند. رئال اشــرف حكيمي را هم قسطي به 
اينتر فروخته بود. حاال زوج واران و مگواير مي تواند خط 

دفاعي منچستر را براي فصل آينده بيمه كند.
واران پس از فروش كريســتيانو رونالدو به يوونتوس 
)100ميليــون يورو(، موراتا به چلســي )80ميليون( 
و دي ماريا به همين منچســتريونايتد )75ميليون(، 
چهارمين فــروش قيمت بــاالي تاريخ باشــگاه رئال 
مادريد است. پس از او بازيكناني مثل اوزيل به آرسنال 
)47ميليون( و كواچيچ به چلســي )42ميليون( قرار 
مي گيرند. اين را هم بگوييم كه جدا از افت كيفي خط 
دفاعي رئال با جدايي رامــوس و واران، ميانگين قدي 
دفاع اين تيــم هم با رفتن واران 191ســانتي متري و 
راموس 184سانتي حدود 13سانتي متر كوتاه تر شد. 
آالبا 180قد دارد و چوست 182سانت. وايه خو )186( 
و گيال )184( مدافعان قدبلندي هستند كه بعيد است 
شانسي براي ماندن در تيم اصلي داشته باشند. وايه خو 
احتماال به اســپانيول قرض داده مي شود و دومي در 
كاستيا بازي خواهد كرد. رئال هيچ خريد دفاعي ديگري 
انجام نمي دهد و مي خواهد فصــل را با آالبا، ميليتائو، 
ناچو و چوست ادامه بدهد كه قطعا در ميانه راه پشيمان 
خواهد شــد. واران در 10 فصل حضــورش در مادريد 
در 360مســابقه 29849 دقيقه بازي كرد و 17گل و 
7پاس گل را به نام خودش زد. 131 كلين شــيت، 24 
كارت زرد، 2 كارت قرمــز و 18جــام حاصل كار او در 

رئال بود.
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افقي:
 1- رودي در شـــــــمال 
ايتاليا- كشتن با نيت قبلي- 

شكست خوردن در مسابقه
2- تــاوان گرفتن- پزشــك 
نامي يونان باســتان- حرف 

دهن كجي
3- بعــد از مــارس- خداي 

هندو- جانشين وضو
4- از هفت قلم آرايش قديم 

بانوان- كشف كننده- پيش
5- مهم بودن- پوشاك پا

6- يك نفــر- پنهان كردن- 
اسب تندرو

7- فيلمي ســاخته مسعود 
كيميايــي- نوعي اســپري 
براي حفظ حالت موي ســر- 

دعاكننده
8- نشــانه جمع- مجموعه 
شــعري ســروده فريــدون 

مشيري- گل سرخ
9- ظرف هنري- فراورده اي 

لبني- از تنقالت
10- از ارز هاي ديجيتال- از 

واجبات نماز- جوانمرد
11- چيــزي را با دســت و 
انگشت نشان دادن- غيرقابل 

استفاده
12- شــكم بــاره- آيين ها- 

زرد روشن
13- زبــان و خــط التين- 

بلندمرتبه- حوزه فرمانروايي
14- جانشــين او- واحــد 
طولي براي بيان فاصله اجرام 
ميان ستاره اي- پنجمين ماه 

سرياني
15- خوراك مجردي- سوره 
نودوچهارم قــرآن- پرنده اي 

شناگر 
  

عمودي:
1- جوهــر قليــا- رفيــق 

مشهدي- داخل
2- آگاهي- تيزهوشــي- نام 
چند تن از پادشاهان فرانسه 

بود
3- نژاد ايراني- آماده و مهيا

4- از قالب هاي شعر فارسي- 
تابلويي زيبا اثــر هنرمندانه 
اســتاد محمود فرشچيان- 

آساني
5- شتر بي كوهان- نوعي لباس 

مردانه و زنانه- ضمير غايب
6- يكدندگي- غربال كردن- 

فرستاده شده
7- عيب و ننــگ- فهميدن 

سخنان يكديگر- قادر
8- معيــار- روزه گشــودن- 

رنگارنگ
9- عصرانه سنتي قزويني ها- 
درختي جنگلــي- كمانگير 

باستاني

10- شسته نشده- چشم الكتريكي- 
زمين آذري

11- رايحه- نماز تنهايي- كوارتز رنگي 
كه براي نگين انگشتر به كار مي رود

12- از افعال ربطي- توهين- نمك ها
13- چشمه- از نقوش اسليمي

14- شــهر لندن در دو ســوي اين 
رود واقع است- نمايشنامه فدريكو 

گارسيا لوركا- زين و برگ اسب
15- كاركرده و كهنه- پارســايي- 

پول آلمان

ماگلابندهعياض
يلاوتمبوكشالخ
هخوجرورافرگخا
نلويارديليسم
يببسسابركينت

هلااوتسالالش
ويثراكياكيتس
يمداهدنربيهرف
تينديردرتنال
نكيليرتشمداي

سواكراوكدامپ
رماشهداينبچم
اناداسانتاماخ
ناايميريگنوگچ
هريبنهارمگزيه 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3988
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

914873562
732165498
586249317
629517843
871324956
345986271
458731629
297658134
163492785

متوسط

9      5 1 
 8    9 3  
7  4   3   9
  7   2   
 2      6 
   3   4  
5   8   6  7
  6 4    3 
 1 9      8347981265

652347891
981562374
275834619
164259783
893716542
518693427
426175938
739428156

ساده

متوسط

963278514
281549376
754163829
347682195
128954763
695317482
532891647
876425931
419736258

سخت

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

ساده

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

باجاميكهمسيباياريهمبازيانشدرتيممليآرژانتيندركوپاآمريكاگرفت،
نحسيجاممليبرايشبهپايانرســيد.اوگفتهبودحاضراستهمهافتخارات
فردياشرابدهدودرعوضيكجاممليبگيرد.2بــاردرفينالكوپاآمريكا
مقابلشيليشكستخوردويكبارهمدرفينالجامجهاني2014مقابلآلمان.
اماهمهبازيكنانبزرگمثلمسيبرايفرارازنحسيجاماينقدرخوشاقبال
نيستند.بهطورمثالحتماميدانيدبازيكنانبزرگزياديبودهاندمثلبوفونيا
رونالدويبرزيليكههرگزليگقهرمانانرانبردهاند.همهمثلزينالدينزيدان
نميشوندكهچهبهعنوانبازيكنوچهسرمربيهمهجامهايممكنراببرندودر
همهفينالهاگلبزنند؛البتهغيرازجامحذفياسپانياكهزيزودردورانبازيو
مربيگرينتوانستهبهآندستيابد.باهمچندتنازبدشانسهارامرورميكنيم.

كريمبنزما
بنزما در جام جهاني2014با فرانسه شانس رسيدن به جام با پيراهن تيم ملي را داشت 
اما مقابل آلمان كه در نهايت برزيل را 7تايي كرد و آرژانتين را در فينال برد، شكســت 
خورد. آلمان در آن بازي و بازي ديگر مقابل الجزاير مستحق شكست بود اما در مجموع 
شايســته ترين تيم براي فتح جام محسوب مي شــد. بنزما پيش از يورو2016به دليل 
پرونده قضايي و اتهام همدستي با متهم رديف اصلي اخاذي از هم تيمي اش در تيم ملي 
به نام والبوئنا مورد خشم فدراســيون فوتبال قرار گرفت. ديديه دشان او را از فهرست 
تيم ملي خط زد و كريم ايــن فرصت را پيدا نكرد تا در يكي از نســل هاي طاليي تيم 
ملي، فينال يورو2016و قهرماني جام جهاني2018را تجربه كند. او پيش از آغاز يورو 
2020با پادرمياني رئيس جمهور كشورش با دشــان آشتي كرد و به تيم ملي برگشت 
اما فرانسه كه بخت اول قهرماني در يوروي امسال به حساب مي آمد حتي با درخشش 
كريم و 4گلي كه او زد هم نتوانست از مرحله يك هشتم فراتر برود و در پنالتي ها به دست 

سوئيس حذف شد.

آلواروموراتا
موراتا هم جزو بدشانس هاســت. او زماني كه در اتلتيكو مادريد بود، 4گلش در ليگ 
قهرمانان از ســوي كمك داور ويدئويي مردود اعالم شد و پارسال وقتي در ديدار رفت 
مرحله گروهي ليگ قهرمانان در غياب رونالدوي كرونا گرفته به مصاف بارسلونا رفت 

هت تريك كرد اما هر 3 گلش به دليل آفســايد ميلي متري توسط داور ويدئويي 
رد شد. اندكي پيش از آن هم 2 گلش به همين دليل به كروتونه و هالس 

ورونا باطل شده بود. نحسي او به همين جا ختم نمي شود. در يورو 
هم ديديد كه چقدر گل خراب كرد و وقتي در بازي با ايتاليا در 

ديدار نيمه نهايي به زمين رفت و گل مساوي را زد، در ضربات 
پنالتي هم توپــش را خراب كرد تا مثل گاو نه من شــيرده 
گلش در جريان بازي را به فنا بدهد. وقتي گل زد عده اي به 
دايركت خودش و همسر ايتاليايي اش رفتند و تهديدشان 
كردند به مرگ و وقتي پنالتي آخر بازي را هم خراب كرد، 
دوباره عده اي اين بار اســپانيايي همين تهديــد را عليه او 

وخانواده اش تكرار كردند. باز هم هســت؛ او به يوونتوســي 
رفته كه 9سال پياپي قهرمان سري آ شده بود. با او در فصل قبل 

از اين خبرها نبود و يووه در روز پاياني به زحمت توانست سهميه 
چهارم ايتاليا براي ليگ قهرمانان را بگيرد. زماني كه در چلسي هم بود 

فرزندش و طرفدارانش به او توصيه كرده بودند كه شماره 9را برندارد چون 
پيش از او فرناندو تورس و فالكائو با اين شماره دوره نحسي را در اين تيم سپري كرده 
بودند. موراتا اما همان پيراهن را انتخاب و بعدها اعتراف كرد كه براي رفع نحسي اين 
شماره دست به كارهايي )احتماال جادوگري( زده بود. سال 2018 موراتا در چلسي بود 
كه اتلتيكو قهرمان ليگ اروپا شد. يك سال بعد او در اتلتيكو بود و چلسي قهرمان ليگ 
اروپا شد. امسال هم كه موفق شد پس از 9سال قهرماني پياپي يوونتوس در سري آ با 

نحسي اش اين نوار قهرماني را قطع كند، چلسي قهرمان ليگ قهرمانان شده، اتلتيكو 
هم الليگا را بدون او فتح كرده. او اگر قرضي به يووه نمي رفت مي توانست در قهرماني 

اتلتيكو شريك شود!

زالتانايبراهيموويچ
زالتان هم يكي از بزرگ ترين بازيكنان تاريخ فوتبال است كه هرگز رنگ قهرماني اروپا را 
نديده. او البته يك ركورد شخصي داشت و تا زماني كه به منچستر نرفته بود، هر فصل با 
تيم هاي ميالن، اينتر، يووه، بارسلونا و پاري سن ژرمن قهرمان ليگ هاي داخلي مي شد. 
او 31جام دارد اما هيچ كدام در ليگ قهرمانان يا با پيراهن تيم ملي سوئد نيست. امسال 
هم كه بعد از مدت ها به تيم ملي دعوت شده بود، پيش از آغاز يورو مصدوم شد و اين 
رقابت ها را از دست داد وگرنه شايد سوئد كه خوب باال آمده بود، مي توانست با حضور او 
به مراحل باالتر هم برود و با پيروزي برابر اوكراين حريف انگليس در يك چهارم شود. او 
در سال 2010و درست در زماني كه از اينترميالن جدا شد و به بارسلونا پيوست، اينتر 
با مورينيو قهرمان ليگ قهرمانان اروپا شــد. در بارسلونا يك سال بيشتر دوام نياورد و 
چون مسي از توجه گوارديوال به اين بازيكن ناراضي بود، عذرش خواسته شد. فصل بعد 
بارسلونا با گوارديوال و مســي ليگ قهرمانان اروپا را فتح كردند و باز هم اثري از زالتان 

در تيم قهرمان نبود.

ادنآزار
ستاره بلژيكي به عنوان خريد كهكشاني از چلسي به رئال مادريد رفت اما در اين دوسال 
فقط و فقط مصدوم شد؛ چيزي كه معموال در چلســي برايش اتفاق نمي افتاد. آزار در 
چلسي تنها 20مسابقه را به دليل مصدوميت يا محروميت از دست داده بود كه اين تعداد 
ظرف مدت بسيار كوتاه تري در 2 فصل به 34مسابقه با پيراهن رئال مادريد رسيد. تعداد 
مصدوميت هاي او در رئال از تعداد گل ها و پاس گل هايش روي هم )4گل و 7پاس گل( 
بيشتر شد. او با نسل طاليي تيم ملي بلژيك يك بار در نيمه نهايي جام جهاني2018و 
بار ديگر در يك چهارم پاياني يورو 2020متوقف و از رســيدن به جام محروم شد. هر  
دو بار او و بلژيك به تيم قهرمان آن دوره باختند. ادن آزار زماني از تيم ليل فرانســه به 
چلسي رفت كه اين تيم انگليسي در سال2012براي اولين بار در تاريخ خود فاتح ليگ 
قهرمانان اروپا شده بود. فصل قبل هم چلسي موفق شد براي دومين بار اين جام را فتح 
كند و اين بار هم خبري از ادن آزار نبود و او در رئال مادريد حضور داشت. ويليان برزيلي 
هم سرنوشتي شبيه ادن آزار داشت. او يك فصل پس از آزار به چلسي رفت و فصل قبل 
هم قراردادش تمام شد و به آرسنال پيوست و به اين ترتيب رنگ هيچ يك از 2 قهرماني 

اروپا را در چلسي نديد.

هريكين
كاپيتان تيم ملي انگليس واقعا بدشانس است. او كاپيتان تيمي است كه از سال1966به 
اين ســو هيچ جامي در يورو يا جام جهاني نبرده اســت. كين با انگليــس يك بار در 
جام جهاني قبلي تا نيمه نهايي پيش رفت و در مقابل كرواسي با تيم طاليي اش و مودريچ 
متوقف شــد. يك بار هم فينال يورو2020را در خاك خودي بــه ايتاليا واگذار كرد. او 
كاپيتان تيم فوتبال باشگاهي است كه كسي يادش نمي آيد آخرين بار كي جام برده. 
كين براي همين است كه مي خواهد تاتنهام را رها كند و به منچسترسيتي بپيوندد زيرا 
با گوارديوال حداقل جام اتحاديه يا ليگ برتر را فتح مي كند. اگر دنيل لوي، رئيس باشگاه 
لندني دندان گردي نكند و به مالكان اماراتي و نفتي من سيتي جواب مثبت بدهد، كين 
مي تواند فصل آينده حداقل يك جام بگيرد و نحسي اش را برطرف كند. نكته جالب ديگر 
درباره اين مهاجم بزرگ اين است كه او عضو تيم هاي رده پايه باشگاه 
آرسنال بود اما آرسنالي ها به او گفتند كه چاق است و به همين 
دليل آينده اي ندارد. براي همين كين به تيم دشمن آرسنال 

يعني تاتنهام پيوست اما هيچ جامي در عمرش نبرد.

يحييتوره
يحيي توره هم بازيكن بزرگي بود؛ يكي از بهترين هاي 
پســت خودش اما زماني كــه گوارديوال داشــت به 
بازيكنان تيم ب بارسلونا كه با او به تيم اصلي آمده بودند 
ميدان مي داد، يحيي را كم كم كنار گذاشت و بوسكتس 
جــوان را به جاي ايــن بازيكن در پســت هافبك دفاعي 
گذاشت. اوضاع به قدري براي هافبك ساحل عاجي وخيم شده 
بود كه او تصميم به جدايي گرفت و به منچسترســيتي پيوست. 
دوران حضور در من سيتي خيلي خوب بود و ستاره ها و جام ها مي آمدند 
و مي رفتند تا اينكه دوباره ســروكله گوارديوال پيدا شد و اين بار هم سرمربي يحيي در 
منچسترسيتي كسي نبود جز پپ. توره مدتي طوالني روي نيمكت يا سكوها نشست و 
فوتبالش به همين شكل تباه شد. توره يك بار هم مصاحبه و ادعا كرد كه گوارديوال با او 
و بازيكنان سياهپوست مشكل داشته و افكار نژادپرستانه اش بر مسائل فني ارجحيت 

داشته. البته بعدا حرفش را پس گرفت ولي به هرحال او قرباني گوارديوال بود.

به جام حساسيت دارند

كينعضوتيمهاي
ردهپايهباشگاهآرسنال

بوداماآرسناليهابهاوگفتند
كهچاقاستوبههميندليل

آيندهايندارد.برايهمينكينبه
تيمدشمنآرسناليعنيتاتنهام

پيوستاماهيچجاميدر
عمرشنبرد
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تعدادبااليپذيرشبيمارازكيفيتكاردندانپزشكانميكاهد
متأســفانه دندانپزشــكان براي يك روز تعداد بااليي بيمار پذيرش 
مي كنند و بالطبع دقت كار افت پيدا مي كنــد و در ادامه بيمار دچار 

مشكالت بعدي مي شود، بدون جبران مشكل از طرف پزشك! 
بيماردندانپزشكيازتهران

تغييركاربرياراضيكشاورزيمتوقفشود
اهميت تغيير كاربري اراضي كشاورزي در سراسر كشور اگر بيشتر از 
غصب و تصرف نباشد، كمتر نيست.از متوليان و دست اندركاران محترم 
ذي ربط انتظار مي رود با شناسايي، شناسنامه دار و رصد كردن اجازه 

ندهند عوارض وآسيب هاي جدي آن متوجه همگان بشود.
مقدمياززنجان

سقفپرداختخودپردازهاافزايشيابد
در شرايطي كه 500هزار تومان خرج يك روز خورد و خوراك خانواده 
اســت، خودپردازها همچنان 200هزار تومان در هر بار درخواست 

مي پردازند. آيا مسئوالن متوجه اين موضوع نيستند.
آزادهازكرج

هدررفتگستردهآبدرخيابانشريعتي
آب بســيار زيادي در حجم وسيع شب ها از ســاعت 9 شب تا طلوع 
آفتاب به جوي خيابان شريعتي وارد مي شود. بعد از بررسي و پيگيري 
مشــخص شــد اين آب مربوط به يكي از قنات هــاي قديمي تهران 
زيرساختمان برج شريعتي است. موضوع را بارها اطالع رساني كرده ايم 

ولي روند هماني است كه بود. لطفا مسئوالن پيگير و پاسخگو باشند.
كيخواهازتهران

جبرانبرقداشتنكالنشهرهاقطعبرقطوالنيشهرستانها
نباشد

برق بانه در سوم مرداد 7ساعت قطع بوده سنندج هم با قطع برق هاي 
متوالي روبه روست. آيا اين درست اســت كه به قيمت برق رساني به 
كالنشهرها براي اينكه صداي مردم درنيايد شهرهاي دور از مركز با 

قطعي مداوم برق روبه رو باشند.
زمانيازبانه

ازالگويكشورتركيهبرايكنترلكرونااستفادهكنند
دولت تركيه كمك هاي مالي بسيار ناچيزي به مردم كرد اما قاطعيت 
در اجراي قوانين قرنطينه همه جا مشهود بود. در كشور ما هم همين 
كار را بكنند و وقتي اعالم تعطيلي مي شــود نظارت دقيق و جدي بر 
تخلفات داشته باشند و با خاطيان همانند مجرمان برخورد كنند. سر 
چهارراه ها مأموران مسئول نظارت باشــند و پارك ها قرنطينه كامل 
باشد. رستوران هايي كه باز هســتند پلمب كنند و براي هر مجتمع 
ساعت خريد و سوپرماركتي خاص تعيين كنند كه غيراز آن ساعت 
حتي اگر كسي به نان نياز داشت از خانه خارج نشود. تنها در اين صورت 
امكان كنترل شيوع كرونا البته در كنار واكسيناسيون سريع و گسترده 
وجود دارد. اين روش دقيقا در تركيه اجرا شد و اكنون زندگي در آنجا 

به روال عادي بازگشته است.
فتاحيازتهران

درصدكميازمشكالتمرتبطبابرجاماست
دلواپســان مخالف برجام طوري انتقاد مي كنند، پنداري برجام همه 
مشــكالت را ايجاد كرد. خير برجام قرار بود مشكل را حل كند كه با 
ويروس ترامپ قمارباز و كرونا نشد. برجام خيلي هم خوب بود و هنوز 

هم مي تواند باشد.
محمدرضاازرشت

حذفصفرازپولمليازاولويتهايرئيسجمهورباشد
از رئيس جمهوري منتخب ايران تقاضا داريم دســتور اجراي حذف 
4صفر از پول رايج ايران  را عملي كنــد و در مرحله بعد اجراي واقعي 
همسان ســازي  حقوق خيل عظيم بازنشســتگان را در دستور كار 

داشته باشد.
عليزمانيفراهانيازتهران

افزايشقيمت،تبديلبهاعتيادمسئوالنشدهاست
مدتي است افزايش قيمت آن هم با اعالم رسمي و از منابع خبري موثق 
تبديل به اعتياد مسئوالن شده است و اگر قيمت كااليي باال نرود تصور 
اين است كه به توليد كننده ظلم شده است. مقايسه قيمت ها نه با سال 
قبل كه با هفته قبل هم آزار دهنده است و آستانه تحمل افراد اجتماع را 
پايين آورده است. در اين ميان نبود وجدان از سوي برخي فروشندگان 

هم مزيد بر علت شده است. به داد مردم برسيد.
حبيبازمشهد

پاسخ مسئوالن

درانتهايهرمسير،تجهيزاتواگنهاي
متروبررسيورفععيبميشوند

روابط عمومي شركت بهره برداري قطارهاي شهري تهران و حومه پيرو 
چاپ پيام مردمي با عنوان »خرابي تهويه و كولرهاي مترو« در ستون با 
مردم روز دوم تيرماه پاسخ داده است: »احتراما ضمن تشكر و قدرداني 
از اين مسافرمحترم به اطالع مي رساند از سيستم تهويه قطارهاي مترو 
به صورت مستمر بازديد به عمل آمده و معايب احتمالي شناسايي و 
بالفاصله رفع عيب مي شــود. رفع خرابي هاي گزارش شده از سوي 
مســافران محترم به راهبر قطار در حد مقدورات توسط كارشناسان 
فني در مسير مرتفع مي گردد و درصورت عدم امكان رفع مشكل مراتب 
طبق روال به نت ناوگان ارجاع مي شود، با وجود اين موضوع حصول 
اطمينان از سالمت سامانه هاي رفاهي مسافران در قطار ازجمله تهويه 
مطبوع همواره به راهبران قطار يــادآوري مي گردد. الزم به توضيح 
است كه براي ايجاد شرايط مناسب در مقابله با شيوع ويروس كرونا، 
دريچه هاي هواي تازه به طور كامل باز شــده اند و گردش هوا جريان 
دارد و هم اكنون تمامي قطارهاي مترو مجهز به كولر و فعال هستند. از 
طرفي عملكرد سيستم كولر مشابه ساير تجهيزات فني، ممكن است 
حين كار و در طول مسير براي بخشي از واگن و يا يك واگن از قطار 
دچار مشكل گردد كه قطار در انتهاي مسير از خط خارج و جهت رفع 

عيب در اختيار تيم تعميرات قرار مي گيرد.«

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

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

با مردم

@bamardom_hamshahri   ................................ تلگرام با مردم
جنايت در پارك؛ پايان 

كل كل هاي مجازي
عامالن درگيري مرگبار در يكي 

از پارك هــاي تهــران 3برادر پيگيري
بودند كه بعد از جنايت، فراري 
شدند اما پليس موفق شد در كمتر از 40روز 

2 نفر از آنها را دستگير كند.
به گزارش همشــهري، شــامگاه اول تيرماه 
گزارش يك درگيري مرگبــار در پاركي در 
جنوب غرب تهران به تيــم جنايي پايتخت 
اعالم شد. در جريان اين دعوا، پسري جوان 
با ضربات چاقو زخمي شده و براي درمان به 
بيمارســتان انتقال يافته بود اما تالش براي 
نجات او فايده اي نداشته و وي به دليل شدت 

جراحات جانش را از دست داده بود.
با گزارش  ماجرا به قاضي رحيم دشــتبان، 
بازپرس جنايــي تهران تحقيقــات در اين 
پرونده شروع شد. مقتول جواني 24ساله بود 
كه به گفته شاهدان با 3جوان ديگر در پارك 
درگير شده بود. شاهدان مي گفتند كه مقتول 
ابتدا با اين 3جوان دچار درگيري لفظي شده 
بود اما لحظاتي بعد آنها با هم گالويز شدند و 
يكي از ســه جوان مقتول را گرفت و ديگري 
با چاقو چند ضربه بــه او زد و وقتي وي روي 

زمين افتاد، آنها فرار كردند.

ردپايسهبرادر
هنوز مشــخص نبود ماجرا از چه قرار است 
و ضاربان با چه انگيزه اي دســت به جنايت 
زده اند. تحقيقات كارآگاهان جنايي اما خيلي 
زود نتيجه داد و مشــخص كرد كه ضاربان 
3برادر هستند كه با مقتول بچه محل بودند. 
آنها از مدت ها قبل با يكديگر دچار اختالف 
شده بودند تا جايي كه شب حادثه خودشان 
را به پاركي كه مقتول به همراه دوستش براي 
هواخوري به آنجا رفته بود، رساندند و پس از 

درگيري با مقتول جانش را گرفتند.
با اين اطالعات مأموران  سراغ دوست مقتول 

كه شاهد اصلي ماجرا بود رفتند و به تحقيق 
از او پرداختند. وي گفت: دوســتم )مقتول( 
از مدت ها قبل با پســري به نام هاشــم و دو 
برادرش اختالف و درگيري داشت. درگيري 
آنها به گذشته برمي گشت و همه  چيز بر سر 

كل كل كردن و كري خواني بود.
وي ادامه داد: شــب حادثه به همراه دوستم 
سوار موتور شديم كه براي هواخوري به پارك 
برويم. در آنجا 3برادري كه با دوستم اختالف 
داشــتند را ديديم و آنها با دوســتم درگير 
شدند. يكي از آنها دوستم را گرفت و هاشم با 
چاقو ضرباتي به او زد. پس از آن، هر 3نفر از 
پارك گريختند و من وحشتزده به اورژانس 

زنگ زدم و درخواست كمك كردم.

دستگيري
وقتي مأموران مشخصات ضاربان را به دست 
آوردند به محل زندگي آنها رفتند اما 3برادر 
پس از درگيري مرگبار فراري شده و از تهران 
گريخته بودند. با اين حال نام آنها در ليست 
افراد تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه مدتي 
بعد مأموران به ســرنخ هايي دســت يافتند 
كه نشــان مي داد دو نفر از متهمان به تهران 
بازگشــته و در خانــه خواهرشــان مخفي 

شده اند.
با اين سرنخ مأموران به خانه خواهر متهمان 
رفته و در عملياتي غافلگيرانــه هردو نفر را 
دستگير كردند. اما ســومين برادر كه اعتياد 
شديدي به مواد مخدر دارد فراري شده و ردي 
از وي در دست نيست. با وجود اين تحقيقات 

براي بازداشت متهم فراري ادامه دارد.

استوريهايعجيب
يكي از متهمان دســتگير شده مي گويد كه 
برادرانش نقشي در جنايت ندارند و خودش 
مقصر اصلي اســت. مي گويــد قصدش قتل 

نبوده و فقط مي خواسته مقتول را بترساند اما 
باعث مرگ او شده است.

چراقصدترساندنمقتولراداشتي؟
بــاور كنيــد دروغ نمي گويــم، قصدم فقط 
ترساندن و زهرچشم گرفتن از مقتول بود، اما 
متأسفانه او جانش را از دست داد. داستانش 
مفصل است، ما با هم دوست بوديم اما از يك 
سال قبل شــديم دشــمن يكديگر. كارمان 
شــده بود كل كل و كري خواني و پايان اين 

كشمكش ها جنايت بود.
چهشدكهدوستيشمابهدشمني

تبديلشد؟
همه  چيز از يك سال قبل شروع شد. من در 
آن زمان پژويي داشــتم كه به برادرم امانت 
دادم. ماشــين را فروخته بودم و قرار بود تا 
زماني كه خريــدار پولش را كامــل بدهد، 
زيرپاي من باشد. شبي كه برادرم ماشين را 
به امانت گرفت به او تأكيد كردم كه مواظب 
باشد چون ماشين را فروخته ام اما درست در 
همان شب با ماشــينم تصادف كرد. برادرم 
مي گفت كه دوســتش)مقتول( مقصر اين 
تصادف بوده است. برايم تعريف كرد كه آن 
شب به همراه مقتول در خيابان مي چرخيده 
كه در بين راه يك خودروي نيسان قاليشويي 
را ديده اند. ظاهرا راننده نيسان دوست مقتول 

بوده و او تصميم گرفته ســر به ســر راننده 
نيسان بگذارد. اما راننده نيســان با مقتول 
درگير شــده و او از ترسش فورا پشت فرمان 
ماشــين من نشســته تا فرار كنند. برادرم 
مي گفت نيســان هم درتعقيــب آنها بود و 
مقتول ناچار بود گازبدهد و با ســرعت زياد 
حركت كند. همين باعث شــده تــا با چند 
ماشــين تصادف كند و خســارت زيادي به 
بار آورد. آن شب مقتول به برادرم گفته بود 
خسارت ماشين را مي دهد اما نداد و اختالف 

ما هم از همان شب شروع شد.
بعدچهشد؟

پس از اين حادثه ماشين را تعمير كردم و از 
مقتول كه دوستم بود خواستم براساس حرف 
خودش خسارت را پرداخت كند، اما او با لحن 
تندي گفت پول نمي دهد. لحن بد او عصبي ام 
كرد و تصميم گرفتم از او شكايت كنم. همين 
اتفاق باعث شــد تا دوســتي ما به دشمني 
تبديل شــود. وقتي شنيد شــكايت كرده ام 
كري خواني هايش در فضاي مجازي شروع 
شد. حتي برگه شكايت مرا استوري كرده بود 
و مرا مورد تمسخر قرار مي داد. با اين كارش 
آبروي مرا در محل برده و باعث سرافكندگي 
من شده بود. همين مسائل باعث شده بود تا 

از او كينه به دل بگيرم.

ازشبحادثهبگو
آن شــب به همراه برادرانم بــه پارك رفته 
بودم كه مقتول و دوستش را ديدم. راستش 
او چند ســاعت قبل تر هم در مراسم ترحيم 
يكي از بچه هاي محل شركت كرده و در آنجا 
هم پشت ســر من حرف زده و گفته بود كه 
باالخره هاشم را به قتل مي رسانم. وقتي او را 
در پارك ديدم بر سر اين حرفش با هم درگير 
شديم و من براي اينكه او را بترسانم با چاقو 
ضرباتي به وي زدم. او هم چاقو داشت كه به 
ســمتم حمله كرد و چند ضربه هم او به من 
زد. اما ضربات مــن عميق تر بود و مرگ او را 

رقم زد.
بعدازقتلبهكجافراركردي؟

من و برادرم بعد از اينكه متوجه شديم مقتول 
جانش را از دســت داده از ترســمان فراري 
شــديم. از تهران خارج شــده بوديم كه در 
تعطيالت با تصور اينكه كســي در تعقيب ما 
نيســت به ديدن خواهرمان رفتيم اما خبر 
نداشــتيم كه پليس ردمان را زده و دستگير 
خواهيم شد. قاتل من هستم و برادرانم نقشي 
در اين جنايــت ندارند. من هم به شــدت از 
مرگ دوست سابقم پيشمانم و تأكيد مي كنم 
كه به هيچ عنــوان قصد گرفتن جــان او را 

نداشتم.

متهمانزمانيكهدرتعطيالتبهخانه

انرفتهبودنددستگيرشدند
خواهرش

زنانموتورسوارپشتخطقانون
ادامهاز موتورسواري زنان در 3ســال اخير رونق بيشتري گرفت و حضور آنها در 

خيابان ها پررنگ تر شــد، به خصوص از زماني كه موتورهاي به اصطالح صفحه10
اسكوتري و برقي وارد ايران شدند و به خاطر اندازه و سرعت مطمئن مورداستقبال شهروندان 
قرار گرفتند؛ موتورهايي كه اگرچه قيمت هاي بااليي دارند اما به صورت اقساطي امكان خريد 

آن هست.
مينا كه حاال 7سال مي شــود كه مربي موتورسواري اســت و در يكي از بوستان هاي بزرگ 
حاشــيه اي تهران براي زنان آموزش عملي برگزار مي كند از افزايش تعداد شــاگردانش در 
3ســال اخير مي گويد؛ زناني كه به داليل مختلف نياز ديده اند كه موتور داشته باشند و با آن 
در سطح شهر تردد كنند. »اول از همه اين نكته را بگويم كه اكثر زناني كه االن در سطح شهر 
موتورســوارند نه به خاطر قدرت نمايي، نه براي اعتراض مدني و نه چيزي كه مخالفان، آن را 
اجراي فانتزي هاي ذهني زنان مي نامند، راكب موتور شده اند بلكه براساس يك نياز و ضرورت 

اين وسيله را انتخاب كرده اند.«
مينا، زنان موتورســوار را در چند گروه مختلف تعريف مي كند: »بيشــترين كساني كه براي 
آموزش مي آيند زناني هستند كه قدرت خريد ماشين در اين شرايط گراني را ندارند و مسافت 
تردد روزانه شان طوالني اســت و توان پرداخت كرايه هاي سنگين وسايل نقليه عمومي مثل 
تاكسي و تاكسي اينترنتي را ندارند، اينها نه با شور و ذوق بلكه از سر اجبار به خريدن موتور و 
تردد با آن روي آورده اند و ناراحتند كه چرا پول خريد يك خودروی دســت دوم را هم ندارند. 
دسته دوم كساني هستند كه طرفدار محيط زيست هستند. اينها مي گويند كه تردد با ماشين 
شخصي به شكل تك سرنشين را دوســت ندارند و ترجيح مي دهند از موتورهاي انژكتوري 
كه آلودگي كمي براي شهر دارد، استفاده كنند. يك دســته ديگر كه تعداد آنها بعد از كرونا 
زيادشده، كســاني اند كه از اتوبوس و مترو و تاكسي استفاده مي كردند اما حاال به خاطر ترس 
از ابتال، موتور شخصي خريده اند و با آن در سطح شــهر رفت وآمد مي كنند. يك تعداد كمي 
هم هستند كه به خاطر نبود شغل و اقتصاد بد كشور، پيك موتوري رستوران ها يا مسافركش 
شــده اند و مي خواهند از اين راه امرار معاش كنند. حاال ســؤال من اين است كه چرا يك بار 
مسئوالن اين زنان را با اين نوع دغدغه ها نديده اند و فكر مي كنند همه آنها از سر خوشي دنبال 

موتورسواري اند؟«
موتورسواري زنان اين روزها همچون كالف سردرگمي شده كه نه پليس مي تواند گره آن را 
باز كند، نه زنان مي توانند از آن خالصي يابند. آنها مجبورند در برزخ سكوت قانون، با موتور در 
سطح شهر تردد كنند و خطراتي مثل تصادف، دستگيري توسط پليس و... را به جان بخرند. 

زناني كه نمي دانند چرا و به چه علت از اين حق محرومند؟

تحقيقات درباره مرگ مردي 65ساله كه بعد از خوردن كنسرو ماهي تن جانش را از دست 
داده ، از سوي تيم جنايي پايتخت آغاز شده است.

به گزارش همشهري، ساعت 11 ديروز )پنجم مرداد ماه( مأمور كالنتري تهرانسر با قاضي 
حبيب اهلل صادقي، بازپرس جنايي تهران تماس گرفت تا گزارش مرگ اسرارآميز مردي را 
به او اعالم كند.  به گفته مأمور كالنتري، مردي 65ساله توسط خانواده اش به بيمارستاني در 
تهران انتقال يافته اما جانش را از دست داده و مرگ او از سوي بيمارستان مشكوك گزارش 
شده بود.  در اين شرايط قاضي دستور تحقيقات در اين باره را صادر كرد. بررسي ها حكايت از 
اين داشت كه متوفي روز يكشنبه توسط خانواده اش به بيمارستان انتقال يافته بود. خانواده 
وي به تيم پزشكي گفته بودند كه پدرشان پس از صرف شام كه كنسرو ماهي بود، ناگهان 

حالش بد شده بود كه آنها وي را براي درمان به بيمارستان انتقال دادند.
اگرچه تيم پزشــكي تمام تالش خود را براي نجات مرد انجام داد، اما فايده  اي نداشت و 
او صبح سه شــنبه جانش را از دست داد.  با وجود اينكه تيم پزشــكي علت اوليه مرگ را 
مسموميت اعالم كردند، اما قاضي دستور انتقال جسد به پزشكي قانوني را صادر كرد تا علت 
اصلي مرگ مشخص شود. اين در حالي است كه خانواده متوفي به طرح شكايت پرداخته اند 

و خواستار رازگشايي از مرگ متوفي شده اند.

تحقيقات پليس درخصوص ســرقت تلفن همراه بيماران بيمارستان ميالد به 
دستگيري سارقي جوان منجر شد كه شغلش سرقت موبايل بيماران بود.

به گزارش همشهري، رسيدگي به اين پرونده از چندي قبل، پس از وقوع چندين 
فقره سرقت در بيمارستان ميالد از سوي پليس آغاز شد. بررسي هاي اوليه نشان 
مي داد سارقي ناشناس با پرسه زدن در بخش هاي مختلف بيمارستان گوشي 
موبايل بيماران را از كنار تخت شان ســرقت مي كند. تعداد زياد اين سرقت ها 
نشان مي داد در پشت پرده اين ماجرا ســارقي حرفه اي قرار دارد كه به شكل 
سريالي بيماران را به عنوان طعمه انتخاب مي كند. در اين شرايط بود كه مأموران 
پليس بررســي هاي ميداني خود را آغاز كردند. آنها بــا بازبيني تصاوير ضبط 
شده دوربين هاي مداربسته به سرنخ هايي دست يافتند كه نشان مي داد عامل 
سرقت هاي سريالي سارقي جوان است. در اين شــرايط بود كه مأموران موفق 
شدند او را كه در حال پرسه زدن در يكي از بخش هاي بيمارستان براي ارتكاب 

سرقتي تازه بود، دستگير كنند.
متهم كه جواني 32ساله اســت در بازجويي هاي اوليه به سرقت گوشي تلفن 
همراه بيماران اعتراف كرد و گفت: به عنوان همراه بيمار در بخش هاي مختلف 
بيمارستان پرسه مي زدم و سراغ بيماراني را كه تنها بودند، مي گرفتم و وقتي 

آنها خواب يا بي حال بودند موبايل شان را از كنار تحت شان سرقت مي كردم.
ســرهنگ عباس كرمي راد، فرمانــده يگان حفاظت از اماكــن عمومي پليس 
پيشــگيري پايتخت با اعالم جزئيات اين پرونده از ادامه تحقيقات از اين متهم 

خبر داد.
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مهردادطبرسي
روزنامه نگار

آرشنهاوندي
مترجم

موسیقی

كنسرتكساد
چشم امید بازار موسیقي به تك آهنگ هاست 

مركز موسیقي وزارت ارشاد در ماه هاي 
اخیر بیشــترين مجوز را به تولید آلبوم 
و تك آهنگ هــا داده و عدم برگــزاري 
كنسرت ها بازار تولید را بیشتر از همیشــه داغ كرده است. اما اين 

تولیدات تا چه اندازه مي تواند يك حامي مالي باشد.
بیشتر از يك سال است كه كنسرتي برگزار نشده و حتي ايده برگزاري 
كنسرت ها در فضاهاي باز هم نتوانسته به مرحله اجرا برسد و تنها يك 

طرح و ايده باقي مانده است.
تابستان سال گذشته، مدير دفتر موسیقي وزارت ارشاد از برگزاري 
جلســات بــا تهیه كننــدگان و برگزاركنندگان كنســرت ها خبر 
داد و عنــوان كرد كه بعــد از پايان ماه هاي محــرم و صفر 1399، 
برنامه ريزي هايي براي برگزاري كنسرت ها صورت گرفته و گروه ها 
اجرا خواهند داشت، اما با گذشت نزديك به يك سال اتفاقي نیفتاد 
و محمد  اللهیاري درباره برگزاري كنســرت ها بعد از محرم و صفر 
1400مي گويد؛ هر چند نمي توان دفتر موسیقي را مقصر برگزاري 
كنسرت ها عنوان كرد. از يك سو ستاد مقابله با كرونا درباره برگزاري 
كنسرت هاي موسیقي تصمیم متفاوتي نسبت به تئاتر و سینما گرفته 
است. به گفته مدير دفتر موسیقي با وجود برگزاري جلسات متعدد 
و نامه نگاري ها، موسیقي به گروه 2مشــاغل منتقل نشد و از سوي 
ديگر هم در زمان هايي كه از پیك هاي كرونا فاصله گرفتیم باز هم 
شركت هاي برگزار كننده كنسرت ها تمايلي به برگزاري كنسرت با 
مخاطب محدود ندارند. در اين مدت كنسرت هاي آناليني هم برگزار 
شد و چند گروه هم در كیش كنسرت برگزار كردند، اما همچنان بازار 
كنسرت ها راكد است و كسي در اين وضعیت رغبتي براي برگزاري 
كنسرت ندارد.  اللهیاري بر اين نكته تأكید مي كند كه تهیه كنندگان 
اين نوع از اجراهاي بزرگ نیز به دلیل پیش بیني حضور ناكافي مردم 
در سالن هاي بزرگ در شرايط فعلي كرونايي، ريسك برگزاري آنها 
را چندان منطقي نمي شمارند. حتي در چند مورد به صورت محدود 
و آزمايشــي مجوزهايي براي اجراهايي در فضاي باز از سوي برخي 
ادارات ارشاد شهرستان صادر شد كه آن هم برگزار نشد. وي مي گويد: 
»در اجراهاي بزرگ فاكتورهاي اقتصادي و انگیزشي مردم هم مهم 
است و بايد امیدوار باشیم با تكمیل واكسیناسیون و نیز اعتمادبخشي 
به مردم براي تامین سالمتي شان، دوباره گردهمايي هاي تجمیعي 

مذهبي، ورزشي و فرهنگي، هنري رونق سابق خود را بازيابد.«
عالوه بر عدم برگزاري كنسرت هاي پاپ كه در اين سال ها بیشترين 
مخاطبان را داشــته و دارند، وضعیت ديگر گروه هاي موسیقي نیز 
چندان خوب نیست. در بخش موسیقي دســتگاهي، كالسیك يا 
نواحي جز چند گروه معدود، گروه هاي ديگر كنسرتي برگزار نكردند؛ 
مگر آنكه فضاي جشنواره محلي را براي حضور آنها آماده كرده باشد. 
تنها بخش محدودي براي درآمدزايي كنسرت برگزار كردند كه اين 

گروه ها در ماه هاي اخیر خسران ديدند.
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راويرجالفراموششده
چند سطر در سوگ حبیب الجوردي و در ستايش آنچه به تاريخ شفاهي 

ايران امروز افزوده است
شخصیت هاي بسیاري در 
شــكل گیري ايران امروز 
نقش داشــته اند و منشــأ 
تحــوالت و پیشــرفت هايي در سیاســت، اقتصاد، 
فرهنگ و اجتمــاع بوده اند؛ شــخصیت هايي كه از 
بسیاري از آنها تنها نامي در اســناد و منابع رسمي 
يا خاطره هاي شــفاهي مانده  و از خیلي از آنها حتي 
نامي نیز نمانده اســت و در ازدحام نام ها و اتفاق ها 
فراموش شده اند. از خاطر نبريم كه بسیاري از رجالي 
كه در ســاختن ايران امروز نقش داشته اند، پس از 
انقالب اسالمي ايران را ترك كرده اند و هر كدام در 
گوشه اي از جهان زندگي را اغلب در خلوت و تنهايي 
گذرانده و به اقتضاي ســن و سال دير يا زود زندگي 

را تمام كرده اند.
حبیب الجوردي، يكي از نخســتین كساني بود كه 
ضرورت ثبت و ضبط خاطره هاي شفاهي را دريافت 
و اندكي پس از انقالب اســالمي، زماني كه ايران را 
ترك كرد، پروژه بزرگ تاريخ شفاهي را در دانشكده 
مطالعات خاورمیانه دانشــگاه هــاروارد آغاز كرد و 
يكي يكي به ضبط خاطره ها پرداخت و بعد به مرور 

زمان آنها را منتشر كرد.
پروژه تاريخ شــفاهي ايران از ســال 1359آغاز و 
مصاحبه ها به تدريج از ســال 1360انجام شد و در 
مجموع 14سال به طول انجامید. مجلدات مجموعه 
نیز در دهه هاي 60 و 70 در20جلد منتشــر شدند. 
محصول كوشش هاي چندساله حبیب الجوردي در 
اين پروژه مجموعه اي است از خاطره ها، روايت ها و 
گوشه هاي فراموش شده اي از تاريخ معاصر ايران كه 
اگر او براي گردآوري شــان همت نمي كرد در سینه 
صاحبان روايت ها مي ماندند و جايي ثبت نمي شدند.

      
حبیب الجوردي يكــي از اعضاي خانــواده بزرگ 
الجوردي بود؛ خانواده اي كه نامشان با گروه صنعتي 
بهشهر گره خورده است. خانواده الجوردي يكي از 
خانواده هاي كارآفرين ايران در 2سده گذشته بوده  
است. حبیب در ســال هاي جواني به آمريكا رفت و 
كارشناسي صنايع خود را از دانشــگاه يیل گرفت. 
يك دوره تخصصي مديريت را در دانشــگاه هاروارد 
گذراند و در ســال 1342به ايران آمــد و در گروه 
صنعتي بهشهر مشغول به كار شد. احساس نیاز براي 

تربیت مديران متخصص در كشور او را به رايزني با 
مؤسسه هاي بین المللي براي تأسیس مدرسه  عالي 
مديريت كشاند و سرانجام مركز مطالعات مديريت 
ايران با همكاري هاروارد در ســال 1351در ايران 
كار خود را آغاز كرد. پس از پیروزي انقالب اسالمي 
و تعطیلي مركــز مطالعات مديريــت ايران حبیب 
الجوردي به آمريكا مهاجرت و خیلي زود كارستان 

تازه خود را آغاز كرد.
      

در دهه هاي 60و 70 امكان دسترســي و آشــنايي 
مخاطبان داخل ايران با پروژه تاريخ شفاهي هاروارد 
تنها از طريق نقدهايي بــود كه در بعضي مطبوعات 
منتشر مي شد و اشتباهات تاريخي راويان مجموعه 
را برمي شمرد. در ســال هاي بعد به مرور شماري از 
اين كتاب ها در ايران نیز اجازه انتشار يافتند؛ به ويژه 
آنها كه به زندگي رجال فرهنگي يا صاحبان صنايع و 

شخصیت هاي اقتصادي اختصاص داشتند.
پــس از گســترش فضاي مجــازي و شــبكه هاي 
اجتماعــي، به ويژه در دهه هاي 80 و 90شمســي، 
دسترسي به مجموعه فايل هاي تاريخ شفاهي بسیار 
بیشتر شد و بسیاري از نخبگان و عالقه مندان تاريخ 
معاصر ايران نسخه الكترونیك كتاب ها را خواندند و 

بعدتر فايل هاي صوتي مصاحبه ها را شنیدند.
حبیب الجوردي صبح يكشــنبه در 83 ســالگي 

درگذشت. 

»ديويد گــوردون گرين« فیلمســازي كه 
كارگرداني آخرين نسخه بازسازي شده فیلم 
»هالووين« را براي استوديوي »يونیورسال« 
به عهده داشت  نیز به عنوان كارگردان سري 
جديد فیلم هاي»جن گیر« انتخاب شده است. 
سري جديد فیلم هاي جن گیر توسط »بالم 
هاوس« تولید خواهد شد. بالم هاوس پیش تر 
در ساخت فیلم هاي ترسناك با بودجه اندك، 
نظیر »برو بیرون« كه بــراي »جردن پیل« 
جايزه اسكار بهترين فیلمنامه غیراقتباسي 
را به ارمغان آورد و فیلم»تصفیه« مشاركت 
داشته اســت. عالوه بر بالم هاوس، »ديويد 
رابینسون« با كمپاني خود »مورگان كريك« 
نیز به تیم تولید نســخه جديــد »جن گیر« 

پیوسته است.
»جیسون بالم« مدير و بنیانگذار بالم هاوس 
كمپاني آمريكايي كه در عرصه ساخت فیلم  
و سريال هاي تلويزيوني فعالیت دارد، درباره 
ساخت ســري فیلم هاي جديد »جن گیر« 
مي گويد: بالم هــاوس همواره مشــاركتي 
قابل توجه با  يونیورســال  در تولید فیلم هاي 
سینمايي داشته است، از »دانا النگلي« مدير 
يونیورسال و »جیمي هاروويتز« معاون اين 
كمپاني به خاطر باور داشتن به نسخه جديد 
فیلم  جن  گیر  كه قرار اســت توسط »ديويد 
گوردون گرين« ســاخته شــود و همچنین 
در زمینه نگاه دور انديشــانه و انعطاف پذير 
اين دو براي پخش ســري جديد فیلم هاي 
 جن گیر  بسیار سپاســگزارم. آنها متعهد به 
فراهم كردن زمینه نمايش ايــن فیلم ها در 
سالن هاي سینمايي و همچنین پخش آنها از 

طريق سرويس اينترنتي خود شده اند.

موفقترينجنگيردر1973آمد
نســخه اولیه و اصلي فیلــم »جن گیر« در 
سال 1973 به كارگرداني »ويلیام فريدكین« 
ساخته شــد و بســیار مورد توجه منتقدان 
قرار گرفــت و از نظر تجاري نیــز با فروش 
441میلیــون دالري در گیشــه جهاني به 
موفقیت كم نظیري دســت يافت. اين فیلم 
همچنین در 10رشــته نامزد دريافت جايزه 
شد و نخستین اثر سینمايي در ژانر وحشت 
بود كه در رشته بهترين فیلم سینمايي سال 
قرار گرفت. در نسخه اصلي فیلم »جن گیر« 
داستان مادري روايت مي شود كه به منظور 
خارج كردن ارواح شیطاني و خبیث از جسم 
دخترش)لیندا بلر(، يك كشیش كاتولیك را 
استخدام مي كند، در سال هاي بعد دو نسخه 
ديگر در امتداد داســتان فیلــم »جن گیر« 
ساخته شد. »ماكس فون سیدو« هم در نسخه 
اولیه و هم در نســخه بعدي فیلم »جن گیر« 
بازي كرد. »ريچارد برتــون« بازيگر مطرح 
بريتانیايي نیــز در نســخه دوم جن گیر در 

سال 1977 بازي كرده است.

شكستجنگيرهايبعدي
»جن گیر 2« با نام اصلي »جن گیر 2: مرتد« در 
سال 1977 ساخته شد و به رغم نقش آفريني 
»ريچارد برتون« و »لیندا بلر« بازيگر نسخه 
اصلي »جن گیر«، فیلمي موفق از آب درنیامد 
و بســیاري از منتقــدان از آن به عنوان يكي 
از بدترين آثار تاريخ ســینما يــاد كرده اند. 
اگر چه منتقــدان نظر مســاعد تري درباره 
»جن گیر 3« ســاخته »ويلیام پیتر بلتي«، 
نســبت به جن گیر 2 ارائه دادند، اما اين فیلم 

نیز با موفقیت و اقبــال هنري و تجاري نظیر 
نخستین نسخه فیلم »جن گیر« مواجه نشد. 
فیلم »جن گیر: آغاز« ساخته 2004 نیز از نظر 

هنري و تجاري با شكست روبه رو شد.
در جديدترين نســخه »جن گیر« اما »لزلي 
اودوم جــي آر« كــه به دلیــل نقش آفريني 
در فیلم هاي »همیلتون« و »يك شــب در 
میامي« مشهور شده، در كنار »الن برستین« 
نقش آفريني مي كند. او در »جن گیر« جديد 
نقش مردي را بازي خواهــد كرد كه پس از 
آنكه جسم دخترش به تسخیر ارواح شیطاني 
در مي  آيد، به دنبال »برنســتین« و كشــف 
حقايقي درباره زندگي وي و دخترش مي رود.

براساس اخبار و گزارش هاي پیرامون ساخت 
نسخه جديد فیلم »جن گیر«، قرار است  فیلم 
اول از اين سه گانه در تاريخ 13اكتبر 2023 

اكران شود.

رقابتشبكههاياينترنتيبرايساخت
ابرپروژههايسينمايي

برنامه ســاخت ســه گانه جديد »جن گیر« 
جديدتريــن پــروژه ســینمايي در امتداد 
تالش هــاي ســرويس   هاي »اســتريم« و 
»اينترنتي« مشهور در زمینه ساخت فیلم هاي 
بزرگ با صرف هزينه هاي خیلي زياد، انجام 
مي گیرد. پیش تر »نتفلیكس« 450میلیون 
دالر براي ساخت دنباله فیلم »چاقوها بیرون« 
پرداخت كــرده و آمازون هم براي ســاخت 
»آمدن به آمريكا 2« 125میلیون دالر درنظر 
گرفته است. آمازون همچنین براي ساخت 
فیلم »جنگ فردا« با بــازي »كريس پرت« 

200میلیون دالر اختصاص داده است.

جنگيربرميگردد
 ساخت سه گانه تازه اي از 

معروف ترين فیلم ترسناك سینما
كمپانييونيورسالحقوقساختيكپروژه
ســهگانهازفيلمخاطرهانگيز»جنگير«را
بهمبلغ400ميليوندالرخريداريميكند.
بهگزارشورايتي،يونيورســالهمچنيندرنظرداردعالوهبرنمايش
سينمايي،اينفيلمهاراازطريقســرويساينترنتيخودپخشكند.
»النبرســتين«برندهجايزهاســكاركهپيشتردرنخستينسرياز
فيلمهايجنگيردرســال1973ايفاينقشكردهبود،درسريجديد
فيلمهايجنگيرنيزقراراستدوبارهدرنقش»كريسمكنيل«ظاهر
شود.دراينسريجديدازفيلمهاي»جنگير«همچنين»لزلياودوم

جيآر«بازيگروخوانندهآمريكايينقشآفرينيخواهدكرد.
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ازبحرانسياسيتونسچهميدانيم؟
تونس كه خاســتگاه بهار عربي خوانده مي شود، بدترين بحران سياســي خود را از انقالب 
سال2011 كه دمكراسي را براي اين كشور به همراه داشت، تجربه مي كند. يكشنبه، قيس سعيد 
رئيس جمهور اين كشور، هشام المشيشي نخست وزير را عزل و پارلمان را منحل كرد. رقباي او، 
اين اقدامات را حمله به دمكراسي مي خوانند اما مردم در خيابان ها جشن گرفتند. اين تحوالت، 
بعد از اعتراض هاي سراسري در شهرهاي مختلف تونس روي داده است. مردم خواستار بركناري 
دولت در پي افزايش شديد تعداد مبتاليان به كرونا بودند. آنها خواستار انحالل پارلمان و بركناري 

نخست وزير شدند و به دفاتر حزب حاكم در سراسر كشور حمله كردند.

سريالخروجادامهدارد؛ازافغانستانتاسوريه
خروج گسترده نظاميان آمريكا از افغانستان را مي توان يكي از مهم ترين تحوالت تاريخ معاصر در منطقه به 
شمار آورد. در نتيجه توافق منعقد شده در سال 2020، آمريكا متعهد است نيروهاي نظامي خود از افغانستان 
را در ازاي التزام طالبان به صلح از اين كشور خارج كند. اگرچه سالگرد 11سپتامبر به عنوان موعد نهايي اين 
خروج تعيين شده اما هم اكنون، بخش اعظم نيروهاي آمريكايي مهم ترين پايگاه هاي در اختيار خود نظير 
بگرام را ترك كرده اند. تمام اينها درحالي است كه رسانه هاي آمريكايي گزارش هايي را مبني بر اتخاذ تصميمي 
مشابه براي خروج نظاميان اين كشور از سوريه نيز منتشر كرده اند. انتقال سامانه هاي دفاع موشكي آمريكا 
از كشورهاي عربي خليج فارس به شرق آسيا نيز بخشي ديگر از راهبرد عمومي اين كشور براي خروج نظامي 

از خاورميانه به حساب مي آيد.

ث
مك

كيوسك

به فاصله كوتاهي پــس از آغاز فرايند 
خروج نيروهاي نظامي آمريكا از خاك گزارش

افغانستان، جو بايدن از انتهاي ماموريت 
نظامي نيروهاي اين كشور در خاك عراق تا پايان سال 
ميالدي 2021خبر داده اســت. او روز دوشــنبه در 
جريان مالقات با مصطفي الكاظمي، نخست وزير عراق 
در واشنگتن گفت: نقش نيروهاي آمريكا در عراق از 
سال ميالدي آينده به »آموزش و مبارزه با تروريسم« 
محدود مي شــود و ديگر ماموريــت نظامي نخواهند 
داشت. اين در حالي است كه الكاظمي، پيش از ترك 
بغداد به مقصد واشنگتن گفته بود: عراق طي سال هاي 
گذشته به توانايي هاي تجهيزاتي و انساني براي تامين 
امنيت خود دست يافته و ديگر براي مقابله با داعش 
نيازي به حمايت خارجي ندارد. بــا اين حال، توافق 
خروج نظاميان آمريكا به طور گسترده مورد استقبال 
بخش عمده احزاب و جريانات سياسي در عراق قرار 
گرفته است. دفتر الكاظمي ضمن تأييد جزئيات اين 
توافق با صدور بيانيه اي اعالم كرد: آمريكا تعهد داده 
به رغــم خــروج نيروهــاي نظامــي اين كشــور به 
حمايت هاي اطالعاتي و لجستيك خود از ارتش عراق 

ادامه دهد.
برهم صالح، رئيس جمهور عراق روز گذشته اين توافق 
را »دستاوردي تاريخي براي امنيت و حاكميت ملي 
كشــور« توصيف كرد كه به لطف تالش هاي شخص 
نخست وزير و ساير نيروهاي ملي به دست آمده است. 
همچنين محمد الحلبوسي، رئيس پارلمان عراق نيز 
اين توافق را »پيروزي ديپلماتيك براي تحقق منافع 
ملي« به شمار آورده است. در سطح نيروهاي سياسي، 
مقتدي صدر با انتشــار متني در صفحه توييتر خود 
نوشــت: ســرانجام موعد خروج نيروهاي اشغالگر از 
خاك عراق فرارســيد؛ اين پيروزي نتيجه تالش هاي 
آقاي نخســت وزير و نيروهاي مقاومت ملي است. از 
سوي ديگر ائتالف فتح )شاخه سياسي حشد شعبي 
در پارلمان عراق( هم با صدور بيانيه اي ضمن تبريك 
به مردم اين كشور اعالم كرد: مسئولين دولتي و نظامي 
بايد پيگيري هاي الزم و مداوم براي اجراي كامل اين 
توافق را در دســتور كار خود قرار دهند. با وجود اين، 
بخشي از گروه هاي وابسته به حشد شعبي كه مواضع 
تندي در قبال حضور نيروهــاي آمريكايي در خاك 
عراق داشته و در چندين نوبت با آنها وارد درگيري هاي 
نظامي شده بودند تا كنون واكنش مثبتي به اين توافق 
نشان نداده اند. براي مثال گروه هايي نظير گردان هاي 
حزب اهلل، نجباء و يا عصائب اهل حق طي 48ســاعت 

گذشــته با صدور بيانيه هاي جداگانــه ضمن اعالم 
بدبيني نسبت به اجراي تعهدات آمريكا، از باقي ماندن 
نيروهاي اين كشور در عراق تحت عناوين آموزشي و 
يا اطالعاتي انتقاد كرده اند. فرماندهي مشــترك اين 
گروه ها پس از حمالت اخير جنگنده هاي آمريكايي 
به مواضع مقاومت در مرز عراق و ســوريه وعده داده 
بود از نيروهاي اشغالگر در هر نقطه اي از خاك عراق 
انتقام خواهد گرفت. اين حمالت با فرمان مستقيم جو 
بايدن عليه نيروهايي صورت گرفته بود كه براي مقابله 
با حمالت مقطعي هســته هاي زيرزميني داعش در 
مناطق صحرايي، در مرز عراق و سوريه حضور داشتند.

پيش از اين پارلمان عراق در جلسه اي فوري، مصوبه 
الزام آور براي اخــراج نيروهاي نظامي آمريكا از خاك 
عراق را به تصويب رســانده بود. اين جلسه، به فاصله 
24ساعت پس از ترور شهيد سردار قاسم سليماني به 
همراه ابو مهدي المهندس و برخي ديگر از فرماندهان 

مقاومت عراق در نزديكي فرودگاه بغداد برگزار شــد. 
اگرچه اعضاي اهل سنت و كردها از مشاركت در اين 
جلســه خودداري كرده بودند اما قطعنامه مذكور با 
دســتيابي به حد نصاب قانوني اكثريــت نمايندگان 
سرانجام به تصويب رسيد. در عين حال سقوط دولت 
عبدالمهدي، تداوم بي دولتي و پــس از آن، انتخاب 
مصطفي الكاظمــي به عنوان نخســت وزير، اجراي 
قطعنامه مورد نظــر پارلمان براي خــروج نيروهاي 
آمريكايي را دست كم به مدت 2سال به تعويق انداخت.

جزئيات توافق
در درجه اول بايد توجه داشت اين توافق به معناي 
خروج كامل نظاميان آمريكايي از عراق نيست چرا 
كه در نهايت، بخشــي از نيروهاي اين كشور تحت 
عناوين آموزشي، اطالعاتي و يا مبارزه با تروريسم در 
پايگاه هاي عراق باقي مي مانند. اين مسئله مهم ترين 

علت نارضايتي گروه هاي وابســته به حشد شعبي 
از توافق الكاظمي-بايدن اســت. براساس اطالعات 
موجود، واشــنگتن و بغداد در جريــان دومين دور 
از گفت وگوهاي اســترات ژيك ميان دو كشــور در 
ارديبهشت ماه سال جاري بر سر اصل خروج نظاميان 
آمريكايي از عــراق به توافق رســيده بودند. بر اين 
اساس مذاكرات مســتقيم الكاظمي و بايدن براي 
تعيين جدول زمان بندي اين خروج صورت گرفته 
است؛ جدولي كه 31دســامبر2021 )5 ماه ديگر(

را به عنوان نقطه پايان خروج نظاميان آمريكايي از 
عراق تعيين مي كند. روزنامه العربي الجديد مدعي 
اســت باقي ماندن بخشــي از نيروهاي آمريكايي 
به منظور آموزش و عمليات هاي اطالعاتي، نه تنها با 
موافقت دولت عراق، بلكه به درخواست آن صورت 
گرفته است. اين روزنامه به نقل از يك منبع آگاه در 
نخســت وزيري عراق مي نويسد: مصطفي الكاظمي 
شخصا از رئيس جمهور آمريكا خواسته حمايت هاي 
آموزشي و مستشــاري نظاميان آمريكا براي ارتش 
و نيروهاي ويژه عراق ادامه داشــته باشد. همچنين 
وجود حجم انبوهي از تسليحات آمريكايي در ارتش 
عراق، نياز به حضور مستشاران نظامي اين كشور در 
بغداد را تشــديد مي كند. تمام اينها در حالي است 
كه دولت اقليم كردســتان نيز هفته گذشته به طور 
رســمي مخالفت خود را با خــروج كامل نيروهاي 
ائتالف به رهبــري آمريكا اعالم كــرده بود. بخش 
ديگري از اين توافق مربوط به حفظ امنيت نيروهاي 
مستشاري آمريكا و همچنين نيروهاي نظامي اين 
كشور تا پيش از خروج كامل در 31دسامبر 2021 
است. هيأت امنيتي عراق به رياست قاسم االعرجي، 
مشاور نخست وزير، در مذاكراتي فشرده با پنتاگون 
موفق شده تا پيش از ورود الكاظمي به واشنگتن و 
آغاز مذاكرات مســتقيم رهبران 2كشور، اطمينان 
طرف آمريكايي را در اين باره جلب كند. همچنين به 
ادعاي العربي الجديد قرار است ارتش عراق هر 6 ماه 
يك بار گزارشي را درباره شرايط ميداني و جزئيات 
نبرد با داعش به متحدين خود در آمريكا ارائه كند. 
اين در حالي اســت كه حمالت هوايي آمريكا عليه 
مواضع داعش حتي پس از خروج نظاميان اين كشور 
از عراق ادامه خواهد داشت. تا كنون اطالعات دقيقي 
درباره تعداد نظاميان آمريكايي كه قرار اســت در 
چارچوب اين توافق خاك عراق را ترك كنند منتشر 

نشده است.

پس از خروج بزرگ آمريكا از افغانستان، حاال دولت بايدن براي خروج نظاميان اين كشور از خاك عراق آماده مي شود
عراق؛دومينايستگاهخروجنظاميآمريكاازخاورميانه

آبگرفتگي معابر در شــهرهاي مركز چين 
به خصوص در اســتان هنان، زندگي مردم 
را مختل كرده است. هفته گذشته با جاري 
شدن ســيل در اين منطقه دست كم 16نفر 
كشته شــدند. بيشــتر تلفات مربوط به 

آبگرفتگي ايستگاه ها و تونل هاي مترو بود.

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه نيويورك  تايمز ]آمريكا[

نجات دمكراسي تونس؛ اولويت ملي

ادامه بحران سيل در چين

روزنامه العربي الجديد تحوالت اخير تونس را 
از منظر منتقدانه مورد بررسي قرار داده است. 
به نوشــته اين روزنامه، رئيس جمهور تونس 
با انحالل پارلمان نشان داد به موج مخالفان 

انقالب هاي مردمي در منطقه پيوسته است.

جهان نما

اتحاديه اروپا: ۷0 درصد بزرگساالن كشورهاي 
عضو حداقل يك دوز واكسن زده اند

رئيس كميسيون اروپا در بيانيه اي اعالم كرد كه 70درصد از بزرگساالن 
در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا حداقل يك دوز واكسن كرونا دريافت 
كرده اند. اورزوال فن در الين در بيانيه خود به وعده اتحاديه اروپا براي 
واكسيناسيون 70درصد جمعيت بزرگساالن در 28كشور عضو اشاره 
كرده و نوشــته: »اتحاديه اروپا به قول خود عمل كرد و ماموريتش را 
انجام داد.« به گفته او، هم اكنون 57درصد از افراد باالي 18سال به طور 
كامل واكسينه شده اند و 2دوز واكسن خود را دريافت كرده اند. سال 
گذشــته، عقب بودن اتحاديه اروپا از روند واكسيناسيون در آمريكا و 
انگليس، سبب مطرح شــدن انتقادهاي بســيار عليه مسئوالن اين 
سازمان شده بود. هم اكنون، در آمريكا 69درصد افراد بزرگسال حداقل 
يك دوز واكسن دريافت كرده اند. 60درصد هم به طور كامل واكسينه 
شده و 2دوز الزم واكســن را دريافت كرده اند. در انگليس، 70درصد 
2دوز واكسن دريافت كرده اند و 88درصد هم دست كم يك دوز واكسن 
زده اند. با وجود واكسيناسيون گسترده، اروپا طي هفته هاي اخير شاهد 
افزايش شمار ابتال به كرونا بوده اســت. البته به دليل واكسيناسيون، 
تعداد مرگ ومير در كشورهاي اروپايي به شدت پايين تر از سال گذشته 
است. هم اكنون، كروناي نوع دلتا دســت كم در 19كشور از 28كشور 
عضو اتحاديه اروپا مشاهده شده است. حدود 70 درصد مبتاليان در 
اروپا اكنون به ويروس دلتا يا همان ويروس جهش يافته در هند مبتال 

هستند.

پايان همه گيري كرونا دور است
هانس هنري پي كلوگ، مدير بخش اروپاي سازمان جهاني بهداشت در 
مورد واكسينه نشدن افراد باقيمانده در اروپا هشدار داده و گفته است: 
»ما هنوز از پايان بحران شيوع كرونا خيلي دور هستيم. افراد واكسينه 
نشده در معرض خطر بستري شدن در بيمارستان ها قرار دارند.« در 
تعدادي از كشورهاي اروپايي ازجمله در فرانســه، برخي از مردم در 
مقابل واكسينه شدن مقاومت مي كنند. پي كلوگ از دولت ها خواسته 

روند واكسيناسيون را هرچه سريع تر تكميل كنند.

سفر بني گانتز به فرانسه پس از بحران پگاسوس
رژيم صهيونيســتي 

اعالم كرد بني گانتز، خاورميانه
وزيــر دفــاع دولت 
نفتالي بنت اين هفته براي مالقات 
با امانوئل مكــرون، رئيس جمهور 
فرانسه عازم پاريس مي شود. اين 
نخستين مالقات 2 مقام عالي رتبه 
اسرائيلي و فرانسوي، پس از انتشار 

اطالعات مرتبط با جاسوســي نرم افزار پگاســوس از تلفن همراه بســياري از 
شخصيت هاي سياسي و اجتماعي در سراســر جهان، از جمله مكرون به حساب 
مي آيد. با اين حال دفتر وزير دفاع رژيم صهيونيستي بدون هيچ اشاره اي به اين 
بحران، لبنان و ايران را 2 موضوع اساســي براي رايزني هاي بني گانتز و مكرون 
عنوان كرده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، رئيس جمهور اين كشور پس از 
اطالع از جاسوسي نرم افزار اسرائيلي پگاســوس، ناچار شده تلفن همراه خود را 
تعويض كند. سخنگوي كاخ اليزه هفته گذشــته ضمن ابراز تأسف نسبت به اين 
واقعه اعالم كرد مكرون در پيامي از نخست وزير جديد رژيم صهيونيستي خواستار 
ارائه توضيحات شده است. نرم افزار پگاسوس يكي از محصوالت امنيتي شركت 
ان اس او اسرائيل است. اين شــركت تا كنون بســياري از محصوالت جاسوسي 
سايبري و تكنولوژيك خود را به كشــورهاي امارات و عربستان سعودي فروخته 
است. تمام اينها در حالي است كه روابط ميان فرانسه و اسرائيل در دوران نتانياهو 
و مكرون شاهد تنش هاي بي سابقه اي بوده اســت. پيش از اين روزنامه لوموند، 
نخست وزير سابق رژيم صهيونيستي را به حمايت غيرمستقيم از اعتراضات موسوم 
به جليقه سبزها در برخي از شهرهاي بزرگ فرانسه با هدف تضعيف دولت مكرون 
متهم كرده بود. نتانياهو سياست هاي دولت مكرون در 2پرونده توافق هسته اي 

ايران و معامله قرن را غيرسازنده و اشتباه توصيف مي كرد.

كمبود فرصت ها به خصوص براي جوانان، بدهي هاي 
فزاينده و از بين رفتن سرمايه هاي اجتماعي و يك اروپا

همه گيري كه همه موارد پيشين را شديدتر مي كند؛ 
همه اينها در كنار هم، دستورالعملي جهاني هستند كه باعث بروز 
ناآرامي هاي خشمناك سياســي و اجتماعي در سراسر دنيا شده 
اســت. آفريقاي جنوبي چند هفته پيش به صورت ترسناكي آن را 

تجربه كرد. كوبا هم همينطور و حاال نوبت تونس است.
هر كدام از اين كشورها، شرايط خاص خودشان را دارند. در ساختار 
كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا، اوضاع در تونس واقعا خراب و 
البته ويژه است. هرچه باشد، تونس جايي بود كه بهار عربي از آن 
شروع شد و تنها كشوري است كه بهار عربي در آن به سرانجامي 
خوش رسيد؛ تونس ققنوس وار از ميانه آتش خشم اعتراض هاي بهار 
عربي زنده بيرون آمد و خود را به اصالحات دمكراتيك، حاكميت 
قانون و اتكا به اقتصادي كه به مردم خدمت كند و نه فقط به نخبگان 

فاسد، متعهد كرد.
اما اين ققنوس فقط از آتش بيرون آمد و فرصت پرواز و اوج گيري 
 پيدا نكرد. بن بســت سياســي و ضعف هاي اقتصــادي رابطه اي

 هم زيستانه با هم داشــته اند. آنها هر دو از هم بهره مي برند و در 
تونس، هر دو در كنار هم رشد كرده و تقويت شده اند. از زمان بهار 
عربي، بيشــتر از ده دولت در تونس روي كار آمده اند و در همين 

مدت، اقتصاد هم لنگ لنگان جلو آمده است.
براســاس گزارش  هاي بانك جهاني، ميانگين رشــد ساالنه بين 
سال هاي 2011تا 2019، رقم مايوس كننده 1.5درصد بوده است. 
سرمايه گذاري و صادرات هرگز نتوانســته اند به آمار پيش از بهار 
عربي نزديك شوند و در همه اين سال ها، فساد فراگير و رو به رشد 
بوده اســت و يكباره همه گيري كرونا هم به همه اينها اضافه شد. 
به گزارش الجزيره براســاس داده هاي دولتي، اقتصاد تونس سال 
گذشته 8.6درصد كوچك تر شده است و 3درصد هم در سه ماهه 
امسال آب رفته. گردشــگري، يكي از بخش هاي حياتي اقتصاد و 
منبع اصلي ورود ارزهاي خارجي، در سال 2020 عمال از بين رفت. 
توليد، ديگر بخش مهم اقتصاد هم به شدت ضربه خورد. تأثيرات 
مخرب كرونا در بخش هاي اقتصادي، باعث شــد تا نرخ رســمي 
بيكاري در كشور، به 17.4درصد برســد، درحالي كه در پيش از 
دوران كرونا، اين نرخ 14.9درصد بود. اوضاع، همچنان در حال بدتر 
شدن است و به گزارش انستيتو ملي آمار، در سه ماهه اول امسال، 

نرخ بيكاري به 17.8درصد رسيده است.
اما اعداد به خوبي نااميدي و اســتيصالي را كــه جوانان تونس را 
در بر گرفته نشــان نمي دهند. بيكاري در ميان جوانان، در ســال 
2011ميالدي بيش از 41بوده اســت. در سال 2019، اين رقم به 
35درصد رسيد اما براساس گزارش صندوق بي المللي پول، دوباره 

در چهارماه پاياني سال گذشته، به باالي 36درصد رسيد. اين جوانان 
تونسي بودند كه بذر بهار عربي را كاشتند و به آن آب دادند. امسال، 
نسل جديدي از آنها به خيابان ها زده اند تا عليه ناكارآمدي سياسي، 

فساد و كمبود تاريخي فرصت هاي برابر اعتراض كنند.
در همين حال، كشور در حال سپري كردن سومين موج ويرانگر 
ويروس كروناست؛ سيستم خدمات درمانی اين كشور عمال از هم 
پاشيد و قرنطينه هاي بيشتري وضع شد. در چيزي كه مي توان آن 
را نمونه اي چشــمگير از نابرابري واكسيناسيون كرونا در سراسر 
دنيا خواند، تنها 7درصد تونسي ها كامال واكسينه شده اند. دولت 
تالش كرده اســت تا ضربات اقتصادي از بين رفتن شغل و درآمد 
به خاطر محدوديت كرونا را كاهش دهد و براي اين منظور، طرح 
فعلي اهداي پول نقد به خانوارهاي تحت تأثير را ارتقا داده است. اما 
اين برنامه و ديگر اقداماتي كه براي مهار كرونا در دستور كار قرار 
گرفته، باعث شده تا شرايط بد نقدينگي و همينطور ميزان بدهي ها 

در دولت بدتر شود.
بدهي هاي دولت، در پايان سال2020 ميالدي به 88درصد توليد 
ناخالص داخلي رسيد، در مقايسه با 72درصدي كه در سال قبل 
از آن ثبت شــده بود. بانك جهاني كه اين آمار را داده، پيش بيني 
كرده كه اقتصاد، كمي در ســال جاري تكان بخــورد اما نه آنقدر 
كه اقتصاد تونس را بــه دوران پيش از همه گيري برگرداند. تونس 

تونس در آتش بحران اقتصادي
بيكاري شديد در ميان جوانان، بدهي هاي دولتي، فساد و كرونا به اعتراض ها در تونس دامن زده  اند

مي تواند از صندوق بين المللي پــول وام بگيرد اما مذاكرات با اين 
نهاد بين المللي، بــراي دريافت 4ميليارد دالر متوقف شــده و به 

بن بست رسيده است.
بسته هاي حمايتي صندوق معموال شرايط دردناكي دارند و صندوق 
تنها زماني وام مي دهد كه مطمئن شود »شرايط مالي پايدار« در 
كشور مقصد تضمين شــود. صندوق قبال به تونس گفته بود كه 
برخي اصالحات اقتصادي را انجام دهد و حاال دوباره همان مسائل 
را پيش كشيده است،؛مواردي كه تونس قبال ثابت كرده اهميتي 

به آنها نمي دهد.
اما دريافت نكردن اين كمــك به صــورت اجتناب ناپذيري به از 
دست رفتن بيشتر مشاغل و فشار اقتصادي بيشتر بر خانوارها در 
كوتاه مدت منجر خواهد شــد. دولت، حتي اگر در دوران خوشي 
بود و در ميان راي دهندگان هــم از حمايت كافي برخوردار بود به 
سختي مي توانست واكنش مناسبي از خود به اين وضعيت نشان 
بدهد اما شرايط تلخ شده و رهبري سياسي دوپاره شده است؛ مثل 

يك دهه قبل.
سازمان هاي اعتبارســنجي بين المللي، شــرايط تونس را رصد 
مي كنند و رتبه هاي تونس در شــاخص هاي جهانــي، در حال 
سقوط است. تصميم رئيس جمهور اين كشور براي معلق كردن 
پارلمان و خلع كردن نخست وزير اين كشور، شرايط را حتي بدتر 
كرده است و شرايط براي دريافت وام از صندوق بين المللي پول، 
حتي سخت تر هم شده است. حاال تونس در جايي قرار گرفته كه 
در يك دهه گذشته در آن بوده؛ شكننده از نظر سياسي، شكننده 
از نظر اقتصادي و محروم از دولتي قدرتمند كه بتواند وعده هاي 

اقتصادي بهار عربي را محقق كند.
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در همان دوران توسط مرتضی احمدی در قالب پيش پرده روی صحنه های تئاتر اجرا می شد.
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عمريست رد پاي خورشيد  كه بر آسمان هجدهمين مريم ساحلي
روز از  ماه ذيحجه نقش مي بندد، عطر شكوفه هاي مهر به 
جانمان مي نشيند. سال هاي بسيار تقويم چون به چنين 
روزي رســيد، گل خريديم و به ضيافت مهرباني سادات 
رفتيم. كنار سفره هاي سبزشان نشستيم و به نيت فزوني 

رزق و بركت عيدي گرفتيم.
حكايت روزگار ســادات هم در اين ايام، روايت دلنشين 
ميزباني بوده است. غبار از خانه هاشان مي ُرفتند و هر يك 
به قدر وسع، بساط پذيرايي از دوستداران اميرالمومنين)ع( 
را مهيا مي كردند. كــم نبودند آنها كه در پي ســكه ها و 
اسكناس هاي نو از اين بانك روانه آن بانك مي شدند اما خم 

به ابروشان نمي افتاد، زيرا بر اين باور بوده اند، ميزبانان عيِد 
بيعت با اميري هستند كه ترجمان مهر بوده و روشني.

حاال اما دو سال اســت كه حضور مهلك ويروس تاج دار 
روزگار آدمي را به تنهايي و انزوا كشــانده است. چندين و 
چند ماه است كه رفت وآمدها، دست دادن ها و در آغوش 
كشيدن ها از روزهاي عيد و غيرعيدمان رخت بسته است 
ولي غدير عيد ديگري ا ســت. روزي براي انديشــيدن به 
مسيري روشــن. روزي كه در تنهايي آدم ها و دور از رسم 
و رسوم معمول هم مي تواند عيد باشد. روزي كه از پيمان 
نشان دارد. پيمان با بزرگ مردي كه فرموده است: »آنچه 
براي خود دوست مي  داري، براي ديگران هم دوست بدار 
 و آنچه براي خود نمي پسندي، براي ديگران هم مپسند«. 

 به گمانم هر كه باشــيم، اگر همين يــك پند به جانمان 
بنشيند و جامه عمل بپوشد، جان و جهان  مان زيباتر از زيبا 
مي شود. نمي دانم شايد اكنون كه بيماري دامن گسترانده و 
در عطش زمين و آدم ها شن باد مي وزد، زماني  است كه بايد 

بيشتر از هر زمان ديگري به آنچه او فرموده، پايبند باشيم.
اين روزها كه سفره ها هر روز آب مي روند و بسياري از مردم 
در قحط سال لبخند، چشم انتظار آباداني خانه و كاشانه و 
روزگارشان هستند؛ يادمان باشد كه شيعه علي)ع( بودن نه 
فقط به حرف كه در عمل معنا مي شود. كاش هر جا هستيم 
و بر هر مسندي كه نشسته ايم، به قدم نهادن در مسيري 
كه او رفته است، بينديشيم. او كه فرموده است: »شهرها به 

حّب و دوستي وطن آبادند«.

و اینك غدیر...

سال های جوانی، 25سال پيش در چنين روزهايی  در گرمای مرداد كه انگار از كف پياده روهای الله زار سعید مروتی
هرم آتش زبانه می زند، مقابل بســاطی جلوی ســينما كريســتال ايستاده ام و 
مجله های قديمی را ورق می زنم. روی جلد يكی شان عكس پشت صحنه ای از فيلم 
خاك چاپ شده و داخلش مصاحبه ای مفصل با كارگردان. تيترش اين است: »من 
به ستيز می انديشم« فصلنامه ستاره ســينما را كه تاريخ انتشارش پاييز 1352 

است، برمی دارم . تيتر مصاحبه در ذهنم می ماند.
بهمن 73 در صف طوالنی سينما آزادی ايستاده ايم برای »تجارت« كه يك دفعه 
خودش سوار اتومبيل از كنارمان رد می شود و ايستادن پشت چراغ قرمز همان و به 

هم ريختن صف و افتادن داربست و هجوم ملت همان.
قصه محبوبيت و تأثير گذاری و همه آنچه حس و حال مخصوص و منحصر به فرد 
فيلم هايش دانسته می شود را همه می دانند. بيش از 50سال است كه نه صرفاً هر 
فيلم كه هر اتفاقی كه به نحوی مربوط به او باشــد، ارزش خبری دارد. تنها فردی 
است كه هم نشريات روشنفكری، عكسش را روی جلد می زدند و هم هفته نامه های 
عامه پسند. او كه هنوز هست و همچنان ايستاده پای آنچه درست يا غلط، قبولش 
دارد. پسندش گاهی با پسند عمومی منطبق شده و گاهی هم نشده است. گاهی 
روشــنفكران تأييدش كرده اند و گاهی هم نه. نمی خواهم بگويم تحســين ها و 
دشــنام ها بی اثر بوده اند، ولی واضح اســت و كارنامه اش هم شهادت می دهد كه 

هميشه »عكس« خودش را گرفته و تسليم هيچ جريانی نشده است.
زمان گذشــت و از النگ شات جلوی ســينما آزادی به كلوزآپ در كوی دوست 
رسيديم. به عالم سودايی عشــق و معرفت و رفاقتی كه مخالفانش هم معترفند 

بهترين جلوه هايش در فيلم های او به نمايش درآمده است.
در 80 سالگی همچنان جوان است. »خائن كشی« را ساخته، با »گوزنها« به اروپا 
رفته و خبر رسيده كه قرار است نقاشی هايش به گالری گلستان بيايد تا كه به قول 
خانم گلستان خيابان های دروس بند بيايد  . فردا 7 مرداد تولدش است. تولد آقای 
مسعود كيميايی عزيز كه سالمت ماندنش در اين روزگار سخت، شوق برانگيز و 
اميدبخش اســت. با احترام فراوان برای تداوم حيرت انگيزش در 6دهه فعاليت 
هنری، برای همه آن لحظات درخشــانی كه برايمان خلق كــرده، برای معرفت 
حضورش و اينكه همچنان به ستيز می انديشد و هميشه كنار ما بوده نه مقابلمان.

جوان ۸۰ ساله 

 پیش پرده خوانی؛ نوای هجو اعتراض

فردا تولد مسعود كيميايی است

درحالي كه برخي از مردمان جهان براي 
رسيدن به وصال واكسن كرونا جامه دران 
ســر به بيابان گذاشــته و جالي وطن 
مي كنند، برخي ديگر آنقدر واكسن  دور 
و برشــان ريخته كه دولت براي ترغيب 
آنها به واكســن زدن، ســند منگوله دار 
يك واحد آپارتمان را ســر قالب مي زند 
تا شايد يك چند نفري دم به تله بدهند 
و به هواي آپارتمان هم كه شــده بيايند 
و واكســن بزنند. آپارتمان يك ميليون 
و 400 هزار دالري هنگ كنگي ها هنوز 
جايزه اي اســت كه دولت براي واگذار 
كردنش به واكســن زده ها سر حرفش 
هســت. البتــه 20جايــزه 100هزار 
دالري هــم كنــار ايــن آپارتمــان از 
برخــي دل مي برد و از واكســن گريز ها 
 زهله. گــروه ســينو از بنيــاد خيريه
  Ng Teng Fong و ولدينگ هاي چيني

 Estates Holdings به دنبال افزايش 
جذب مردم براي تزريق واكسن چندي 
پيش اعالم كردند كه تمام ساكنان باالي 
18 ســال هنگ كنگي كه هــر دو دوز 
واكسن Covid-19 را دريافت كرده اند، 
مجاز به ثبت نام در قرعه كشــي تا اول 
سپتامبر هستند و اين قرعه كشي فقط 
شامل ساكنان دائمي اين شهر مي شود. 
داريل نگ، مدير بنياد در بيانيه اي گفت: 
»ما اميدواريم كه ميزان واكسيناسيون 
در هنگ كنگ را از طريق اين قرعه كشي 
افزايــش دهيــم. جزئيات بيشــتر در 
اطالعيه هاي بعدي منتشر خواهد شد.«

واكسن بزن 
آپارتمان بگير

در عكس هاي منتخب جشنواره عكاسي معماري ۲۰۲۱ تصويري از منطقه گردشگري »ماجرا« در هرمز  كه توسط گروه 
معماران   zav طراحي شده  در صدر عكس ها قرار دارد.   عكس: گاردين اول آخر

حافظ

دوش بيماری چشم تو ببرد از دستم

ليكن از لطف لبت صورت جان می بستم

عدد خبر

هزار تومان
قیمت ساندویچ فالفل 
به عنوان یكی از اقالم 
خوراكی اقشار محروم 
تقریبا 10برابر شده و 

فالفل 3هزار تومانی سال 
۹۷، االن 30 هزار تومان 

قیمت دارد.

30

درصد
رئیس اتحادیه 
اغذیه فروشان 

تهران گفته: صنف 
اغذیه فروشان فلج شده 

است. بیش از ۵٠ درصد از 
اعضای صنف ما به دلیل 
پرداخت نكردن اجاره، 
مجبور به بستن مغازه 
و تغییر شغل شدند. 

یك سال و نیم است كه 
صنف ما نیمه تعطیل 

است. تصمیمات غلط ما 
را بیچاره كرده، دولتی ها 
به حرف هیچ كس گوش 

نكرده و فقط كار خودشان 
را می كنند.

50

درصد
در چند  ماه گذشته 

مواداولیه ساندویچی ها 
مثل سوسیس، پنیر، سس 
و نوشابه 3٠ درصد افزایش 
قیمت داشته اند. ساندویچ 

به خصوص فالفل غذای 
قشر كم درآمد است ولی 
دیگر آنها هم توان خرید 
اين ساندویچ را  ندارند.

30

عدد خبر

گرينويچعدد خبر

وقتی صحبت از نوســتالژی و تهران قديم می شود غالبا  تصاويری از الله زار و زمزمــه ترانه هايش به ذهن متبادر سارا كريمان
می شود كه سهم زيادی از آن به دليل ساخت فيلم های متعددی است كه برای بازسازی و 
يادآوری آن روزگار به شبيه سازی  فضای الله زار پرداخته اند. انواع ترانه هايی كه اگر بخشی 
از تجربه  زيستی ما نباشند حتما آنها را سينه به سينه شنيده ايم و به عنوان نماد تهران در 
سال های دهه های 20و30 می شناسيم، اگرچه در طول آن سال ها جريان های مختلف 
موسيقی به فعاليت خود مشغول بودند و رسانه اصلی كه در آن دوره راديو بود به حمايت از 
توليد و پخش آن می پرداخت، اما جريانات موسيقی مردمی در كوچه و بازار به حيات خود 
ادامه می دادند و بسته به شرايط و پديده های نوظهور، قالبی تازه برای بيان زندگی توده  
مردم می يافتند. پيش پرده خوانی يكی از اين انواع هنری بود كه گرچه اوج و شكوفايی آن 
عمری به كوتاهی يك دهه داشت اما تأثيرات و خاطره انگيزی آن تا به امروز پابرجاست. 
شهرت و فراگيری برخی از اين ترانه ها به حدی اســت كه همانند ضرب المثل وارد زبان 
محاوره شده اند، از آن ميان ترانه ماشين َممدلی مثال زدنی است پيش پرده خوانی قطعات 
موزيكال و نشاط انگيزی است كه در فاصله بين دو پرده نمايش اجرا می شد. بعضا سبقه اين 
هنر را نمونه های پيش واقعه خوانی و حكايت گری در گذشته می دانند.اين قطعات معموال 
دارای مضامين طنز و كنايه های سياسی- اجتماعی بودند، در واقع هنرمند پيش پرده خوان 
مفاهيم روزمره را با چاشنی طنز در قالب ترانه هايی كه به راحتی به ذهن سپرده می شدند 
اجرا می كرد. اين اشــعار در ميان مطبوعات نيزمحبوبيت يافت. ابوالقاسم حالت، مهدی 
ســهيلی و پرويز خطيبی در هفته نامه توفيق و كريم فكوری، حسين مدنی و اسماعيل 

نواب صفا در روزنامه توفيق به انتشــار اشــعار فكاهی با مضامين سياســی- اجتماعی 
می پرداختند. اين اشــعار وقتی توســط بازيگران تئاتر مانند مرتضی احمدی و عزت اهلل 
انتظامی با لحن و حركاتی خاص اجرا می شد، شهرت يافته و بر سر زبان ها می افتاد. پس از 
كودتای سال 32و خفقان فضای سياسی، رفته رفته دوران شكوفايی تئاتر رو به ركود نهاد 
و پيش پرده خوانی صورتی درباری يافت كه از ذات و ماهيت خود فاصله داشت و بسياری 
از هنرمندان اصيل اين رشته به دليل ابتذال، از آن دست كشيدند و عمال حيات 10 ساله 
اين رشته پايان يافت. بســياری از اين ترانه ها تا به امروز در ذهن و زبان شهروندان جاری 
است و تداعی بخش حال و دوران تئاتر در دهه 20و اجرای اين ترانه ها بر صحنه های الله زار 
است.مرتضی احمدی كه خود از پيشگامان و پايه گذاران اين هنر بود، در كتاب پيش پرده و 
پيش پرده خوانی به تفصيل به شرح و معرفی اين هنر پرداخته و بخش زيادی از اين ترانه ها 

را گردآوری كرده است.

تهران من دغدغه

همه ما كــه امروز مجبوريــم يك پارچه  فاطمه عباسی
ســه اليه را روی صورتمان تحمل كنيم، 
خوب يادمان هست كه وقتی كرونا به ماه های دوم و سوم رسيد، ماسك 
هم اجباری شد و به علت توليد محدود، برای خريد هر بسته بايد مبلغ 
زيادی، بيشــتر از ارزش واقعی اين ســه اليه پارچــه، می پرداختيم. 
غافلگيری كرونــا باعث شــد در مقاطعــی داروخانه ها از ماســك و 
ضدعفونی كننده خالی شــوند و با كمبود اين اقالم و حتی احتكار آن 
توسط عده ای سودجو مواجه بوديم. همان زمان مسئوالن سازمان غذا و 
دارو وعده توليد انبوه ماسك و ضدعفونی كننده و ارزان شدن اين كاالها 
را دادند و مصرانه از مردم خواستند كه ماسك سه اليه را بيشتر از 1300 
تومان نخرند و اقالم بهداشتی مورد نيازشان را تنها از داروخانه ها تهيه 
كنند. حاال كه يك ســال و نيم از ورود كرونا به كشــور گذشته و ديگر 
ژل های ضدعفونی كننده و ماســك و الكل جای ثابتــی برای خود در 
خانه ها پيدا كرده اند و به اين زودی ها هم قرار نيســت از ما دل بكنند 
)الاقل تا وقتی همه واكسينه نشده اند(، و از آنجا كه بسياری از كارخانه ها 
و كارگاه ها در اين ايام خط توليد ماســك و مايــع ضدعفونی كننده را 

راه اندازی كرده اند و اين كاالها به توليد انبوه رسيده، قاعدتا بايد ماسك 
و ژل و الكل با ارزان ترين قيمت ممكن به دســت مردم برسد. اما حاال 
ماسك ارزان تنها در مترو و بساط دستفروش ها آن هم در بسته بندی 
نامناسب و بدون هيچ نشان اســتانداردی عرضه می شود. درعوض در 
داروخانه ها تا دلتان بخواهد ماسك های مختلف و البته گران قيمت يافت 
می شود كه مناسب قشر متمول جامعه است و ثابت نبودن قيمت ها در 
داروخانه ها و مراكز قانونی عرضه ماسك، ديگر تعجبی برنمی انگيزد و 
گويا نظارتی هم بر اين مراكز وجود ندارد. در برخی از فروشــگاه ها هم 
ماسك های الكچری و هوشمند تبليغ می شود كه چند مدل فيلتر دارند 
و ميزان تب و اكسيژن را هم نشان می دهند و قيمتشان به اندازه مصرف 
ماسك يك سال يك خانواده 4نفره در سال است! قيمت مايع ضدعفونی 
هم از يك سال و نيم پيش تاكنون هيچ فرقی نكرده و حتی گران تر هم 
شده اســت. با وجود كرونا و شــرايط اقتصادی حاكم بر جامعه، انتظار 
می رود مسئوالن به وعده هايی كه چند ماه پيش داده اند، عمل كنند و 
حداقل ماسك با قيمت مناسب در اختيار مردم قرار گيرد و قيمت اين 

كاالی سالمت محور يكسان سازی  شود.

ارزان قيمت های بی كيفيت، سه اليه های كهكشانی



 پرورش دهندگان میگو
 در تور مشکالت

پرورشدهندگانمیگودراستانبوشهر
ازنبودحمایتهایدولتیوافزایش

هزینههایتولیدگالیهدارند
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محمدرضا برازجانی
خبرنگار

استانساحلیبوشــهربهدلیلهمســایگیباخلیجفارس،از
ظرفیتهایمناسبیدرزمینهتولیدمیگویپرورشیبرخوردار
استکهمیتواندبهعنواننسخهایاقتصادیبادرآمدزاییباال،
نقشمحوریدررونقوشــکوفاییبوشهرایفاکندوزمینهساز

تحولوتوسعهاشتغالزاییدرایناستانشود.
اینهادرحالیاستکهتوســعهصنعتپرورشمیگودربوشهر
بیشازپیشچشمبهراهحمایتویژهدولتدرزمینهفراهمکردن
زیرساختهایموردنیازومانعزداییازفعالیتسرمایهگذاران
اینحوزهاست؛موضوعیکهپرورشدهندگانمیگودراستان
بهعنوانحلقهمفقودهوعاملاصلیکندیدرتوسعهاینصنعت

ازآنیادمیکنند.
دراستانبوشهر350مزرعهپرورشمیگووجودداردکهزمینه
اشتغالبیشاز3هزارنفررابهصورتمستقیموچنددههزارنفررا
بهطورغیرمستقیمفراهمکردهاست.ایندرحالیاستکهبهباور
کارشناســانوفعاالنصنعتمیگویپرورشیاستان،رکوددر
صادرات،ضعفزیرساختهایموردنیازبهویژهدرزمینهتأمین
برقوآب،جلوگیریازوارداتمولد،پرداختنشدنتسهیالت
برایتوسعهومکانیزهکردنطرحها،مشکالتبیمهاستخرهاو
نیرویکارومحاســبهنرخبرقمصرفیباتعرفهکشاورزیدر
واحدهایفراوریمیگو،ازمهمترینچالشهایپیشرویاین

صنعتاشتغالزادراستانبهحسابمیآید.

چالش های همیشگی 
یکفعالصنعتمیگودراستانبوشهربااشارهبهفرایندتولیدمیگو
درمزارعپرورشیبهخبرنگارهمشهریمیگوید:تولیدوپرورش
میگوتقریباازابتدایسالآغازوتامهرماهادامهدارد،اماهرچهاز
سمتشمالبهسمتجنوباســتانمیرویم،مدتزمانتولید

بیشترمیشود؛اینموضوعبهدلیلشرایطجویپیشمیآید.
»مرادحیدریبوشــهری«میافزاید:مراحلآمادهسازیمزارع
پرورشــیجزوکارهایســختوطاقتفرســادرتولیدمیگو
محسوبمیشــودکهعمدتاتاقبلازنیمهاردیبهشتماهباید
انجامشود.کارهاییمانندشــخمزنی،آهکریزیوتعمیرات
بایدتااواخرخردادماهبهپایانبرســدوآمادهالروریزیشود.
ایندرحالیاستکهامسالذخیرهســازیالرو)میگوینوزاد(
بهدلیلمشکالتیدچاربحرانشــد،چونآناندازهکهمزارع

پیشرفتکاریدارند،تولیدکنندههایالروپیشرفتندارند.
ویادامهمیدهد:برخیتولیدکنندگانالروباایجادتأخیردر
فرایندتولیدخود،بهدنبالبهانهبرایافزایشقیمتالروتولیدی
خودهستندتاسودبیشتریکسبکنند،درحالیکهبااینکار،
تولیدکنندگانمیگوراباچالشهایبســیاریمواجهمیکنند.
مشکلدیگرایناستکهبعضامجوزتولیدالروبهافرادیداده
میشودکهصالحیتحرفهایندارندواینگونهاستکهمادچار

مشکلمیشویم.

دردسر کاغذبازی های اداری
حیدریبوشهرییکیدیگرازمشکالتفعاالنصنعتپرورش

میگورااســتفادهازالروینامرغوبکهعمدتاوارداتیاســت،
میداند.اوهمچنینبااشــارهبهوجودکاغذبازیدرسیســتم
اداریدستگاههایمرتبطباصنعتشیالتدراستان،میافزاید:
وجودقوانینمتعددودستوپاگیردرزمینههایمختلفازجمله
بیمه،دارایی،اموراراضی،شیالتودامپزشکیسببشدهمسیر

پرسنگالخیپیشپایتولیدکنندهقرارگیرد.
ویعنوانمیکند:ادارهتأمیناجتماعیازماصورتحسابمالی
میخواهد،ادارهدامپزشــکیمجبورمانمیکندالروهارابیمه
کنیموادارهاموراراضیمیگویدبایدهرمزرعهیککارشناس
داشتهباشد؛اینهافقطبخشیازمشکالتپرورشدهندگانمیگو
دربوشهراستکهزمینهسازسردرگمیوتحمیلهزینهمالیو

معنویزیادبهفعاالناینحوزهشدهاست.

افزایش هزینه های تولید 
اینتولیدکنندهمیگودراســتانبوشــهرمیگویــد:تأخیردر
ذخیرهســازیالروســببافزایشزمــانمانــدگاریآنهادر
حوضچههایپرورشمیگوشــدهوباسردشــدنهوا،مزارع

خسارتهایزیادیمتحملمیشوند.
حیدریبوشــهریمیافزاید:افزایشسرسامآورهزینهخوراک
و...عمالسودآوریاینمحصولراازبینبردهاست.مزرعهایکه
درگذشتهخوراکآنساالنهبا14میلیاردریالتامینمیشد،
اکنون22میلیاردهمکفافنمیدهد.بنابراینمافقطمشغول
کاریم،امادرآمدینداریمکهبتوانعنوان»سود«رابهآناطالق
کرد.ویادامهمیدهد:دراوضاعاقتصادیکنونی،دسترســی

نداشــتنبهمنابعمالیموردنیازتولیدکننــدگان،مانعبزرگ
دیگریاستکهبانکهاوادارهشیالتخودرامتعهدبهرفعآن
نمیدانندتابلکهبخشمهمیازمشکالتمزرعهدارانرفعشود.

جای خالی حمایت های دولتی
تامینآبوبــرقموردنیــازســایتهایپــرورشمیگو،از
دیگرچالشهایفعاالناینصنعتدراســتانبوشــهراست.
حیدریبوشــهریدراینبارههــممیگوید:انتقــالخطوط
برقوشــبکهآبتاپایمزارعبرعهدهســرمایهگذارانبخش
میگوگذاشــتهشدهاســت،درحالیکهانتظارمــیرودتامین

زیرساختهایتاسیساتیازسویدولتانجامشود.
ویمیافزاید:ازاینهاگذشتهنوساندرجریانبرقکهگاهوبیگاه
اتفاقمیافتد،خســارتهایزیادیبهماتحمیلکردهاســت.
بهتازگیهماعالمکردهانــدبایدژنراتــوربرقاضطراریراهم
خودمانتامینکنیم،امــابعدازکلیتــالشوپیگیری،تنها
توانستمیکدستگاهتأمینکنم.ایندرحالیاستکهمزرعهمن

به3دستگاهژنراتورنیازدارد.
اینفعالصنعتپرورشمیگودراستانبوشهرهمچنینبااشاره
بهمشکالتموجوددرزمینهصادراتاینمحصولاضافهمیکند:
میگوییکهباهزارزحمتبهدستمیآید،توسطصادرکننده
بهقیمتبسیارنازلازماخریداریمیشودوبهدلیلمشکالت
موجود،بهکشورواسطهیعنیویتناموتایلندصادرودرآنجاهم
بابستهبندیونامدیگرکشــورها،بهچینفرستادهمیشود.به

همیندلیلسودچندانینصیبمانمیشود.

رتبه نخست بوشهر در تولید میگو
دراینمیانمدیرکلشــیالتبوشهربااشــارهبهظرفیتهای
بینظیراستاندرتولیدوپرورشمیگودرحوضچههایساحلی،
ازفعالیت350مزرعهتولیدمیگویپرورشــیدربوشــهرخبر
میدهدومیگوید:درسالجاری2میلیاردو200میلیونقطعه
بچهمیگوذخیرهسازیشدهاستکهبرهمیناساسپیشبینی

میشودحجمتولیدبه30هزارتنهمبرسد.
»علیبــازدار«میافزایــد:مــزارعتولیدمیگویپرورشــی
درشهرستانگناوهباوسعت6هزارو200هکتار،بیشترینسطح
زیرکشترابهخوداختصاصدادهاند.افزونبراین،استانبوشهر
توانستهاستکماکانمقامنخستکشوررادرزمینهتولیداین

محصولکسبکند.
ویبابیــاناینکهبافعالیتمــزارعپرورشمیگودراســتان
بهصورتمستقیمبرای3هزارنفروبهصورتغیرمستقیمبرای
6هزارنفرشغلایجادشدهاســت،ادامهمیدهد:بهدلیلوضع
تحریمهایظالمانه،صادراتمحصولتولیدیایرانبهبازارهای
خارجیبامشکالتیهمراهاست،اماباتالشهاوپیگیریهای
فراوانصورتگرفته،امیدواریمبهزودیشاهدبرونرفتازاین

معضلباشیم.
مدیرکلشیالتبوشهراضافهمیکند:درحالحاضر20درصداز
محصوالتتولیدیروانهبازارهایداخلیو80درصدهمبهخارج
ازکشورصادرمیشود.کشــورهایحوزهخلیجفارس،چین،
روسیه،اروپا،ژاپن،ترکیهوارمنستانازبازارهایهدفمیگوی

پرورشیاستانبوشهرهستند.
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روح اله  کریمی
خبرنگار

»اســتانمرکزیبایکعقبماندگیقابلتوجهمواجهاستوانتظار
نداشتمباچنینشرایطیمواجهشوم...اینکهشهرکامیرکبیرفرمهین
باوجود400خانوار،فاقدپوششتلفنثابتباشــد،برایمنبسیار
سختاستوبایدبهسرعتمطالبهبهحقمردمرسیدگیشود.«اینسخنانوزیر
ارتباطاتوفناوریاطالعاتبیانگرعمقمشکالتزیرساختیحوزهارتباطاتدر
روستاهاوحاشیهشهرستانهایاستانمرکزیاست.محمدجوادآذریجهرمیکه
مرداد98بهایناستانسفرکرد،ازگزارشمسئوالنومطالبهمردممتأثرشدهبود؛
امارفعاینمشکلدســتورقاطعمیخواســتونیزمدیرپایکاریکهبتوانداز
ظرفیتهایملیبرایارتقایزیرساختهایحوزهارتباطاتایناستاناستفاده
کند.بعدازآنسفر،نمایندگاناستاندرمجلسشورایاسالمیومسئوالنمحلی
پیگیرتحققوعدههــایوزیرارتباطاتبودند.اگرچههنوزدربرخیروســتاهای
کمجمعیتاستان،مشکلارتباطیهمچنانوجوددارد،امااقدامهایگستردهای
نیزبرایتقویتزیرساختهایحوزهارتباطاتایناستانبعدازسفروزیر

انجامشدهاست.

مطالبه جدی مردم
رئیسمجمــعنمایندگاناســتانمرکزیدرمجلسشورایاســالمی،
ضعفآنتندهیتلفنهمراهوپوششاینترنترایکیازمشکالتجدی
مردمدربرخیمناطقاســتانمیداندومیگوید:دربازدیدهایمیدانی
نمایندگانمردمازمناطقمختلفودیدارمردمبانمایندگان،مشخصشد
اینمســألهازمطالبههایجدیمردماستوامیدواریموزارتارتباطات

وفناوریاطالعــاتدردولتجدیددررابطهبارفعمشــکل
زیرساختهایارتباطیمتعهدباشدوبرایتحققآنهاتالش
مضاعفیکند.»علیرضانظری«میافزاید:مجمعنمایندگان
استانمرکزیدرنامهایبهوزیرارتباطاتتأکیدکردهاستکه
وضعیتپوششاینترنتدرروستاهایاستانمرکزیبالتکلیف
باقیماندهومدیرکلفناوریاطالعاتاســتانطییکسال
گذشــتهبهاعالماهدافتعیینشــدهبرایپوشــشحدود
180روستادرسطحاستانمرکزیبســندهکردهوتاکنون
برنامهزمانبندیمدونیبرایآغازوپایانعملیاتاجراییارائه

نشدهاست.ویعنوانمیکند:نمایندگاناستانمرکزیدرمجلس
شورایاســالمیازوزیرارتباطاتخواســتهاندکهبرایجبران
عقبماندگیموجوددراجرایطرحتوســعهاینترنتروستایی
درایناستانوتحویلتجهیزاتالزمبهمیزانکاملوکافیاقدام
کند.»علیاکبرکریمی«،نماینــدهاراک،خندابوکمیجاندر
مجلسشورایاسالمیهمازمشکالتیکهدرزمینهتأمینوتحویل
تجهیزاتموردنیازبرایتقویتزیرساختهایحوزهارتباطاتدر
اســتانمرکزیوجوددارد،انتقادمیکندومحرومیتهایحوزه
ارتباطیدرایناستانراغیرقابلقبولمیداند.بهگفتهوی،تعداد

زیادیازروستاهایاستانمشکلارتباطیدارند.

تالش برای توسعه اینترنت روستایی
برایپیگیــریمطالباتمردمدرحوزهارتباطاتبهســراغ»الدن
مهدویهــزاوه«مدیرکلارتباطــاتوفناوریاطالعاتاســتان
مرکزیرفتیم؛مهدویکهبادستپرازگزارشروزنامههمشهری
استقبالمیکند،گزارشیازفعالیتهای2سالهاین
ادارهکلارائهمیدهدکهحکایتازخیزجدیاستان
مرکزیبرایرسیدنبه
جایگاهممتازارتباطی
دارد.ویمیگویــد:
بهمنظورتوسعهشبکه

ملیاطالعاتوارتباطاتدرروستاهایاســتانمرکزی،بیشاز200سایت
درروستاهایمختلفایناستانازمحلاعتبارات»uso«یاخدماتعمومی
اجباریارتباطاتوفناوریاطالعاتازطریقاپراتورهایهمراهاولوایرانسل
ارتقایافتند.مهدویمیافزاید:براســاسبرنامهششمتوســعه،80درصداز
روستاهایباالی20خانواربایدبهاینترنتپرسرعتمتصلشوندکهاینتکلیف
دراستانمرکزیمحققشدهاست.ویادامهمیدهد:استانمرکزیدر3ماهه
نخستسالجاریدربررسیشاخصدسترسیبهخدماتفناوریاطالعات،
کهبهصورتفصلیچاپمیشود،رتبهنهمکشوررابهخوداختصاصدادهاست.
مهدویهمچنینازکسبرتبهدوماستانمرکزیدرزمینهدسترسیبهشبکه
اجتماعیشادخبرمیدهدومیگوید:بهدلیلهمهگیریویروسکروناومقتضیاتی
کهسببافزایشحضورشهرونداندرفضایمجازیشد،پهنایبانداز50گیگبه

112گیگارتقاءپیداکردهاست.

توسعه ارتباطات در استان شتاب می گیرد
مدیرکلارتباطاتوفناوریاطالعاتاستانمرکزیازاجرایطرحرومینگملی
بیناپراتوریدر237روستایاستانمرکزیهمخبرمیدهدومیافزاید:چنانچه
سیمکارتمشــترکانیکیازاپراتورهایهمراهاولیاایرانسلآنتندهینداشته

باشد،ازسیمکارتاپراتوردیگرمیتواناستفادهکرد.
مهدویاستانمرکزیراجزو12استانکشورمیداندکهتوسعهارتباطاتدرآن
باکندیشدیدیمواجهبودودراینزمینهمیگوید:بهدلیلتحریمهایظالمانهو
ارسالنشدنتجهیزاتزیرساختهایارتباطیبهکشورواستانمرکزی،توسعه
ارتباطاتدرایناستانباکندیمواجهبود،امااخیراکهیکسریتجهیزاتارتباطی
واردکشورشد،توانستیمسهمقابلقبولیازاینتجهیزاترابرایاستانمرکزی

جذبکنیمو18سایترابهنسل3و4ارتباطیارتقادادیم.
ویاظهارمیکنــد:اینحقمردممناطقمختلفاســتانمرکزیاســتکهاز
زیرساختهایارتباطیباکیفیتبرخوردارباشندوماهمبرقراریارتباطایدهآلرا

برایاستانمطالبهمیکنیم.
اینمسئولدربارهگالیههایاهالیبرخیروستاهاازوجودنقاطکورنیزمیگوید:

دربرخیروستاهادیوارهایضخیممانعازعبورفرکانسمیشود،یا
قسمتیازروســتادرگودییاارتفاعاتقرارگرفتهکهاگردرهمان

روستاهاسایتایجادشود،بازهمممکناستسرویسدهیکاملانجامنشود.

اجرایی شدن مصوبات سفر وزیر
ســفروزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتبهاستانمرکزی16مصوبهداشتکه15
موردآنبهصورتکاملاجراییشدهوتنهایکمصوبهرویزمینماندهاست.این
مصوبه،تأمینپوششهمراهاولمسیرنوبران-تفرشبهطول18کیلومتراستکه

درحالحاضر40درصدپیشرفتدارد.
مدیرکلارتباطاتوفناوریاطالعاتاستانمرکزیدلیلاجرانشدناینمصوبه
رااختصاصنیافتناعتباراستانیاعالممیکندومیگوید:سالگذشتهتجهیزات
موردنیازبرایاجرایاینمصوبهراتأمینکردیــموبخشهاییازدکلارتباطیو
سازهنصبشد،اماتأمینبرقوساختجادهبایدبااستفادهازاعتباراتاستانیانجام
شودکهدراینزمینهباکندیمواجهیم.البتهباتوجهبهمکاتبههایمستمریکهبا
مسئوالناستانداشتهایم،امیدواریمدراختصاصاعتباراتسالجاریاینطرح

مدنظرقرارگیرد.
واگذاریارتباطتلفنثابتدرشــهرامیرکبیربااحداثکافویهزارشــمارهای،
واگذاریارتباطتلفنثابتدرانتهایخیابانجهادشهراراک،برقراریرومینگبین
اپراتوری)VOICEودیتا(درروســتاهایهمهشهرستانهایاستان،واگذاری
ارتباطتلفنثابتدرهمهشهرستانهایاستانوشهرکهایمسکونیمسکنمهر،
راهاندازی2سایتارتباطینســلچهارمبرایتکمیلپوششارتباطاتهمراهدر
ساوهوجابهجایی2سایتهمراهاولدراینشهرستان،رفعمشکلارتباطیمحور
ساوه-سلفچگان،ارائهتلفنثابتدرشــهرکهایصنعتیاستان،ارائهسرویس
اینترنتهمراهباقیدفوریتدرروستاهایآهووگرکانو...ازجملهمصوباتسفروزیر
ارتباطاتبهاستانمرکزیبودکهاجراییشدهاست؛موضوعیکهامیدهارابرایرفع

هرچهسریعترمشکالتحوزهارتباطاتدراستانبیشترمیکند.

سیدمرتضی احمدپور
خبرنگار

وضعیتنامساعداقتصادیکشوردرسالهای
اخیروبهدنبالآنهمهگیریویروسکرونا،
بســیاریازحوزههایاقتصادیرادرکشور
درگیرچالشهایعدیدهایکردهاســت؛چالشهاییکه
صنایعاستانآذربایجانغربیهمازآندراماننماندهاند.
براســاساعــالمســازمانصنعــت،معــدنوتجارت
آذربایجانغربی27درصدازواحدهایصنعتیایناستان
غیرفعالندوازهزارو378واحدبهبهرهبرداریرســیدهدر
شهرکهاونواحیصنعتی،هزارو3واحدفعالاست.آمارها
نشــانمیدهدحدود24هزارنفردرشــهرکهاونواحی
صنعتیایناستانمشغولبهکارندکهبااحتساباشتغال
ایجادشدهبهصورتغیرمســتقیم،بیشاز100هزارنفر
درحوزهصنعتاســتانفعالیتمیکنند.بااینوجوداما
بررسیهاگواهیمیدهدکهحدودیکسومازظرفیتهای
صنعتیآذربایجانغربیغیرفعالاستوهمچناندرنبود
تدابیرالزمبرایبهرهمندیازآنها،خاکمیخوردوبازدهی
الزمراندارد.دراینمیاناصلیترینمشــکلیکهسبب
خاموشیچراغبخشقابلتوجهیازصنایعاستانشده،
کمبودمنابعمالیاست؛چالشیکهصدایتولیدکنندگان
رادرآوردهوآنانراازادامــهفعالیتهایتولیدیخودباز
داشتهاست.دراینبینبانکهانقشمهمیدرتأمینمنابع
مالیموردنیازصنایعاستانبرعهدهدارند،امافعاالنبخش
صنعتمعتقدنــدبانکهاهمراهــیالزمرادرحمایتاز

تولیدکنندگانندارند.

گرفتار در پیچ و خم های اداری 
»حامــدعطایــی«،یکــیازســرمایهگذارانفعــالدر
آذربایجانغربیاســتکهشرایطســرمایهگذاریدراین
استانراچندانمناســبنمیداندومیگوید:دربرخیاز
استانهایمرکزیکشور،حمایتبهتریازسرمایهگذاران
صورتمیگیــرد،امابهنظرمیرســددرآذربایجانغربی
چندانکــهبایددراینحــوزهبرنامهریزینشدهاســتو
مسئوالننمیتوانندازظرفیتهایسرمایهگذاریدراین
استاناستفادهمناسبیداشــتهباشند.ویاظهارمیکند:
درحالیکهمتأسفانهعدهایکشــورهایهمسایهایرانرا
بهشتســرمایهگذارانمعرفی
میکنند،امابــهاعتقاد
مندرداخلکشــور
ظرفیتهاوقابلیتهای
بیبدیلیوجودداردکه

همچنانخاکمیخــوردوبهرهگیریازآنهابهتوســعه
اقتصادیایرانشــتابخواهدداد.عطاییادامهمیدهد:
البتهمعتقدمدرداخلایرانهمتفاوتهاییمیاناستانها
درمیزانونحوهحمایتازســرمایهگذارانوجودداردکه
کاررابرایفعالیتسرمایهگذارانســختمیکند.آنچه
مشاهدهمیشودایناســتکهدربرخیاستانها،ازجمله
آذربایجانغربــی،حمایتهاعملیوراهبردینیســت؛
موضوعیکهدلســردیســرمایهگذارانرابهدنبالداردو

درنهایتبهفرارسرمایههاازکشورمنجرمیشود.
ویکهدرزمینهتولیدگیاهانداروییدرآذربایجانغربی
سرمایهگذاریکردهاست،اضافهمیکند:باکمیحمایت
ازســویمســئوالنمربوط،میتوانمیکیازبزرگترین
کارخانههایتولیدداروهایگیاهیکشــوررادراســتان
راهاندازیکنم،اماچندماهیمیشــودکهبرایدریافت
مجوزهایالزموتوســعهواحدخود،بامشــکلمواجهم.
برایعبورازپیچوخمهایاداریبایدبهادارههایمتعددی
مراجعهکنمکهواقعازمانبراست.ادامهچنینروندیبه
دلسردیمنمیانجامدوسببمیشوددرنهایتبهدنبال

راهچارهدیگریبرایسرمایهگذاریباشم.

چالش اعطای تسهیالت 
»خلیلجهدی«،ازجملهسرمایهگذاراندربخشصنعت
استانآذربایجانغربیاستکهبهدلیلبروزمشکالتمالی
درسالهایاخیرباکمبودسرمایهدرگردشمواجهشدهو
برایرفعچالشهایمتعددپیشرویواحدتولیدیخود،
بهدنبالدریافتتسهیالتبانکیاست.اودراینبارهمیگوید:
برخیبانکهایاســتاندرزمینهاختصاصتســهیالت
موردنیازصنایعمسیردرســتیراطینمیکنند.بسیاری
اوقاتقبلازپرداختتســهیالت،دههاامضاءازمتقاضی
گرفتهمیشودکهتعهدهایســنگینوغیرقابلبرگشتی
رابهوامگیرندهتحمیلمیکند؛اینموضوعمیتواندکل
ســرمایهتولیدکنندهراباخطرمواجهکند.جهدیادامه
میدهد:یکیازشرایطیکهبرخیبانکهابهتولیدکننده
تحمیلمیکننــد،قیمتگذاریملکتضمینیازســوی
کارشناسانبانکهاست.اینموضوعمنطقینیست،چراکه
بانکبهدلیلذینفعبودن،نمیتواندقیمتگذاریراانجام
دهدوبایدکارشناسثالثیکهموردتأییدکانونکارشناسان
دادگستریاســت،اینکارراانجامدهد،امادرقراردادوام
مرجعتشــخیصوقیمتگذاری،خودبانکاســت.این
تولیدکنندهاضافهمیکند:نرختسهیالتبانکیهمبین18
تا21درصداستکهعمالبرایبخشتولیدغیرقابلتحمل
است.بانکهایتخصصیهمکهنرختسهیالت15درصدی
دارند،شــرایطدشــوارتریبرایپرداختتسهیالتقرار

دادهاندکهتولیدکنندهراناامیدمیکند.

مرکزی برای رفع موانع تولید
رئیسســازمانصنعت،معدنوتجارتآذربایجانغربی
دربارهاقدامهایانجامشدهبرایرفعمشکالتواحدهای
تولیدیایناستانبهخبرنگارهمشهریمیگوید:باتوجه
بهمشــکالتموجوددراینحوزه،آبانماهســالگذشته
مرکزشــبانهروزیفوریتهایرســیدگیبهمشــکالت
واحدهایتولیدیوطرحهایســرمایهگذاریدرسازمان
صنعت،معدنوتجارتاســتانآغازبهکارکردهاســت.
»غالمرضابابایی«میافزاید:دراینمرکزشــبانهروزیکه
رفعموانعتولیددراستانراپیگیریمیکند،نمایندگانی
ازدســتگاههایاجراییآذربایجانغربیوبانکهایعامل
حضوردارند.ویباتاکیدبرلــزومحمایتموثربانکهااز
صنایعاســتانادامهمیدهد:سالگذشــته602میلیارد
ریالسرمایهبهواحدهایصنعتیایناستانتزریقشدوبا
احیایآنها،آذربایجانغربیرتبهدومکشورراازاینلحاظ
بهخوداختصاصدادهاست.رئیسسازمانصنعت،معدن
وتجــارتآذربایجانغربیدربارهچرایــیغیرفعالبودن
27درصدازواحدهایصنعتیاستاناضافهمیکند:برخی
واحدهایصنعتیراکدمشکلحقوقیوبرخیدیگرمشکل
سرمایهدرگردشدارندکهرفعمشــکالتآنهابهبررسی

بیشترینیازدارد.

3 اولویت محوری
معاونهماهنگیاموراقتصادیاســتاندارآذربایجانغربی
دراینبارهبهخبرنگارهمشهریمیگوید:شفافسازیدر
زمینهمنابعومصارفبانکیوپرداختتسهیالتاعتباری
بهطرحهایتولیدیاستان،ازموضوعهایمهمیبهشمار
میرودکههمیشهزیرنظرودردستپیگیریبودهودراین
زمینهازبانکهامطالبهگریمیکنیم.»نادرصادقی«ادامه
میدهد:بررســیمنابعومصارفبانکها،شفافســازی
میزانتســهیالتیکهآنهابهواحدهایتولیدیدربخش
صنعتوخدماتکشاورزیپرداختکردهاندوهمچنین
تشویقفعاالنبخشخصوصیبهاستفادهازاینتسهیالت
کهبابهرهکمتردراختیارشانقرارمیگیرد،ازاولویتهای

اقتصادیترسیمشدهدرآذربایجانغربیاست.
ویاضافهمیکند:برایحمایتبیشترازطرحهایتولیدی،
اجرایبرنامــهمدونیمدنظرقرارگرفتهکهبراســاسآن
میزانسودبازپرداختتسهیالتکمترمیشودو3درصد
یارانهدولتــیهمبهآنتعلــقمیگیرد.بــاتوجهبهاین
حمایتها،شــرایطبهتریبرایتولیددرآذربایجانغربی

مهیامیشود.

 با وجود انتقاد مجمع نمایندگان استان از وضعیت پوشش اینترنت در روستاها، سایه روشن توسعه اینترنت روستایی در مرکزی
مسئوالن معتقدند توسعه زیرساخت های این حوزه شتاب گرفته است

کرمان روی خط قرمز کم آبی                         
بررسیهانشانمیدهد60درصدازجمعیتشهریاستاندر

تنشآبیقرارگرفتهاند
اسماء پورزنگی آبادی

خبرنگار

امسالکمآبی،چهرهزمختوخشنخودرا
عریانترازهمیشــهبهســاکنانشهرهاو
روستاهایاســتانکرماننشاندادهاست.
براســاساعالموزارتنیــرو،کرمانچهارمیناســتان
کمبارشکشــوردرســالزراعیجاریبودهومتوسط
بارندگیامسالدرکرمان50میلیمترگزارششدهاست؛
یعنیکمتــراز50درصدمتوســطبارندگیمیانمدت.
کمبارشیامسالدرکنارسوءمدیریتهایچندینوچند
ساله،سببشدهحتیساکنانشهرکرمان،بهعنوانمرکز
استان،ازاواسطخردادماهامســالباکمآبیودربرخی
روزهاوساعتهایشــبانهروز،باقطعکاملآبمواجه
شوند.درچنینشرایطی،آبرسانیباتانکرراهکاریاست

کهبرایفرونشاندنعطششهربهکارگرفتهشدهاست.

آبرسانی سیار برای دام ها
بیشاز90درصدازآبآشــامیدنیشهرکرمانازطریق
چاههاومنابعزیرزمینیتأمینمیشود.»علیرشیدی«،
مدیرعامــلآبمنطقهایاســتاندراینبــارهمعتقد
استکهبیشــترچاههاکفشــکنیوجابهجاشدهاندو
شرایطبهگونهایاستکهکفشکنیوجابهجاییدیگر
چندانامکانپذیرنیســت.ایندرحالیاســتکهعمق
برخیازچاههادردشــتکرمانهماکنــونبه400متر
رسیدهاســت.دراینمیانوضعیتدرروستاهایاستان
کرماننامناسبتراست؛روســتاییاننهفقطخود،بلکه
دامهایشانهمتشنهماندهاند.بهگفتهمسئوالنمربوط،
دربرخیازروســتاها،حتیبرایدامهاآبرسانیباتانکر
درحالانجاماست؛موضوعیکهعمقبحرانرابهخوبی
نشانمیدهد.نیازآبیاســتانکرمانبراساسجمعیت
فعلی،13هــزارو580لیتربرثانیهبرآوردشدهاســتو
متولیانامرمیگویندکهباکمبــود2هزارو441لیتربر
ثانیهمواجهیمکههزارو743لیتــربرثانیهآنمربوطبه
شــهرهاوبقیه،مربوطبهکمبودآبروستاهاست.درپی
اینعدمتوازنبینتولیدومصرف،60درصدازجمعیت
شهریاســتاندرتنشآبیقرارگرفتهاند.همهمشکل
امامربوطبهکمیتنیســت؛کیفیتآبنیزدربرخیاز

شهرهایاستانافتجدیپیداکردهاست.

چشم امید به طرح های آبرسانی
برایرفعمشکلکمآبیدراستانکرمان،ازاوایلدهه90
پروژههایانتقالآبمتعددیتعریفشــدکهبهجزآب
خلیجفارس،کهآنهمبرایصنعتاســت،تاکنون،آب
دیگریبهکرماِنتشنهنرسیدهاست.یکیازاینپروژهها،
انتقالدرونحوضهایاستکهقراربودهآب»هلیلرود«
درجنوباستان،بهشــهرکرمانمنتقلشود؛پروژهای
کهبامخالفتهایجدیساکنانحاشیهاینرودمواجه
شــدوباوجوداینکهبیشاز40درصدپیشرفتفیزیکی
دارد،بهکندیپیشمیرودکــهالبتهکارفرما،دلیلآن
را،مشکالتمالیاعالمکردهاست.پروژهدیگر،آبرسانی
بهشهرهایشمالیاستان)بهشتآباد/ِخرسان(استکه
قراربودبااجرای770کیلومترخطانتقال،ازسرشاخههای

کارون،بخشیازنیازآبیکرمانوتعدادیدیگرازشهرها
تأمینشود.اینپروژهازسال94آغازشده،امااجرایاین

پروژههمبامشکالتمختلفیمواجهاست.
کرمانهمچنینبهآبدریایعمانچشــمامیدبسته
است؛سالگذشــتهازآبایندریا،حدود126میلیون
مترمکعببــرایصنعتو25میلیــونمترمکعببرای
مصرفآشــامیدنیشــهرهایجنوبیاستاناختصاص
یافت.ایندرحالیاستکهمســئوالنمربوطمیگویند
بهدنبالجذبسرمایهگذاربرایاجرایاینپروژههستند.
درشرایطیکهکمآبیدراســتانروبهوخامتگذاشته
است،ازسالگذشته،متولیانبهفکراجرایپروژهدیگری
افتادهاندتاالاقلآبمرکزاستانراتامینکنند؛پروژهای
کهبااجرایآن،بخشــیازآبخلیجفارسکهبهسمت
صنایعمسوگلگهرروانهاســت،برایرفعکمبودآب
آشامیدنی،بهشهرکرمانمنتقلمیشود.گفتهمیشود
اجرایاینخطانتقال،بهحدود2هزارو100میلیاردتومان
اعتبارنیازداردکهبخشیازآنازسویدولتوبخشیهم

ازسویصنایعتأمینمیشود.
همهاینهادرحالیاستکهپیشازاین،مسئوالنوعده
آمدنآبخلیجفارسبهشهرکرماندرتابستان1400را

دادهبودند؛وعدهایکهمحققنشدووعدهایجدید
جایآنراگرفتکهازاجرایکاملاینپروژهتا
تابستانسالآیندهورفعمشکلکمآبیشهر

کرمانحکایتدارد.
***

درحالحاضربهاذعانهمهمسئوالنو
کارشناسان،کمآبیبزرگترینچالش
استانکرماناست؛آبآشامیدنی
سالمدردسترسهمگاننیست،
توســعهصنعتــیکندشــدهو
کشــاورزیازایــنوضعیت،

لطمههــایزیادی
دیدهاســتو

یکی باغها
از پــس
دیگــری

خشک

میشــوند.
استانکرماندرحالحاضر،

عــالوهبــرپروژههــایانتقــالآب،به
دســتاوردهایطرح»سازگاریباکمآبی«
نیزدلخوشکردهکهقراراستطی5سال،
یکمیلیاردمترمکعبصرفهجوییرارقم
بزند؛طرحیکهکشــاورزانمیگویندآنرا

قبولندارندوپیشبینــیمیکننددرعمل،با
شکستمواجهشود.
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فضای نامساعد کسب وکار در کردستان

سیستان وبلوچستان را می توان اســتانی محروم، تقریبا در همه 
حوزه ها ارزیابی کرد، به همین دلیل مناسبات اقتصادی اعم از تولید، 
صادرات و واردات دراین استان نسبت به سایر استان ها تحت تاثیر 
همین محرومیت هاست و در نتیجه میزان مبادالت و داد وستدهای 
اقتصادی که گردش مالی را به همراه دارد، در سیستان وبلوچستان 
نسبت به سایر استان ها بسیار پایین تر است. این مسأله در آمارهای 
ارائه شــده ازســوی مراجع ذی صالح نیز قابل مشــاهده  است. 
سیستان وبلوچستان به دلیل شرایط فرهنگی ویژه خود، تا یکی دو 
سال قبل جزو اســتان هایی بود که مردم این منطقه حتی عالقه 
چندانی به گرفتن وام از بانک ها نداشتند، که بعد از رایزنی های انجام 
شده ازسوی بانک مرکزی و برخی نهادها با مراجع و بزرگان دینی 
این استان، توافق نامه ای به امضاء رسید تا مردم استان برای گرفتن 
وام و شرکت در مبادالت پولی و اقتصادی ترغیب شوند. با این وجود 
براساس آمارهای ارائه شده ازســوی بانک مرکزی، در شهریورماه 
سال98 سیستان وبلوچستان با 71/2درصد، کم ترین نسبت ارزش 
چک های برگشتی را به خود اختصاص داده بود. این درحالی است 
که این آمار در ســال جاری صورتی دیگر به خــود گرفته که قابل 
تأمل است؛ در آمار امسال بانک مرکزی آمده است که استان های 
سیستان وبلوچســتان و کهگیلویه وبویراحمد، کم ترین نســبت 

ارزش چک هــای وصولی بــه کل ارزش چک های 
مبادله شده در اســتان را به خود اختصاص 

داده اند. اینکه چرا ایــن اتفاق افتاده، 
تابع دالیلی است که کارشناسان 

اقتصــادی و بانکــی اســتان، 
آن را بیــرون از فعالیت های 
صنعتــی در سیســتان و 
بلوچســتان می داننــد و 
معتقدند میزان چک های 
برگشتی در حوزه صنعت 
اســتان در ســال جاری 
نســبت به ســال گذشته 
با کاهــش همراه بــوده و 

چرایی این اتفــاق را باید در 
حوزه های دیگر که مربوط به 

بخش خدمات است، جست وجو کرد. ازســوی دیگر کارشناسان 
معتقدند بیشتر شــرکت های فعال در حوزه صادرات و تجارت در 
سیستان وبلوچستان غیربومی هستند و دفاتر آنها در استان های 
دیگر قرار دارد و اگر چکی دراین حوزه برگشــت خورده باشــد، 
باید جزو آمار اســتانی باشد که دفتر اصلی شــرکت درآنجا واقع 
اســت و نباید این اتفاق را به پای سیستان وبلوچستان نوشت. اما 
کارشناسان اقتصادی و بانکی اســتان، همه گیری ویروس کرونا 
و خشکســالی را از عوامل تاثیرگذار براین کاهش مبادالت مالی 
و همچنین برگشت خوردن چک ها دراســتان عنوان می کنند و 
معتقدند تعطیلی بازارها و بسته شــدن مرزها باعث برهم خوردن 
برنامه های اقتصادی کســبه و فعاالن اقتصادی شده است و برخی 
از آنها نتوانســته اند به موقع چک های خود را به اصطالح »پاس« 
کنند. همچنین خشکسالی باعث کاهش تولید محصول کشاورزی 
شده اســت و به تبع آن تولیدکنندگان این بخش هم از پرداخت 
به موقع صورت حساب های خود ناتوان بودند. یکی دیگر از نکات مهم 
و در خور توجه در رابطه با افزایش میزان برگشت خوردن چک ها، 
اصرار بانک های استان در زمینه اجرای صحیح قانون بانکی دراین 
رابطه است. به عنوان مثال، یکی از عرف های رایج دربرخی استان ها، 
ازجمله سیستان وبلوچســتان، رعایت حال مشــتریان  ازســوی 
بانک هاست، به این معنی که معموال در نقد کردن 
چک های بین بانکی گاهی اتفاق می افتد 
برخی افراد وقتی می بینند موجودی 
حساب مشتری شان کافی نیست، 
برای تکمیل موجودی حساب 
مشــتری، زمان می خرند تا 
او فرصت بیشــتری برای 
تکمیل موجــودی خود 
داشته باشــد، اما اکنون 
این موضوع در بانک های 
ن  چســتا بلو ن و سیستا
کمتر و ســبب شده آمار 
چک های برگشتی دراین 
اســتان افزایش بیشتری 

پیدا کند.

کاهش مبادالت بانکی در سیستان وبلوچستان

کردستان در چند سال گذشته جزو استان های رکورددار در تعداد 
چک های برگشتی بوده است. بررســی ها نشان می دهد در یکی دو 
ســال اخیر کردســتان بعد از اســتان های سیستان وبلوچستان، 
کهگیلویه وبویراحمد و اردبیل، کم ترین نســبت ارزش چک های 
وصولی به کل ارزش چک های مبادله شــده در اســتان را به خود 
اختصاص داده است. این استان در زمینه میزان چک های برگشتی 
نیز بعد از استان های سیستان وبلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد 
و اردبیل، بیشترین نســبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش 
چک های مبادله شــده در اســتان را به خود اختصاص داده است. 
برهمین اساس اخیرا بانک مرکزی گزارش آمار چک های مبادله ای 
کشور در بهار ســال جاری را منتشــر کرد که طبق آن، کردستان 
بازهم جزو دارندگان بیشترین نسبت تعداد چک های برگشتی به 
کل چک های مبادله ای قرارگرفته است؛ موضوعی که نشان دهنده 
وضعیت نگران کننده اقتصادی این استان است. کردستان درحالی 
جزو استان های با وضعیت نامناسب در زمینه چک های برگشتی قرار 
گرفته که مسئوالن اقتصادی این استان معتقدند این آمار براساس 
تعداد چک های برگشتی است، نه میزان و ارزش آن؛ بنابراین خیلی 
قابل استناد نیست. نکته دیگری که در گزارش بانک مرکزی حائز 
اهمیت اســت آنکه، علت برگشــت خوردن درصد باالیی از تعداد 
چک ها در استان کردستان کســری یا فقدان موجودی بوده است. 
3درصد از کل تعداد چک های برگشــتی در اســتان کردستان به 
دالیلی مانند تطابق نداشــتن امضاء، نقص امضاء، مغایرت تاریخ 

عددی و حروفی، مخدوش بودن امضاء یا مندرجات چک، مغایرت 
مبلغ حروفی با عددی چک، مسدود بودن حساب موردنظر و مسدود 
بودن چک با شــماره سری و ســریال مرتبط، برگشت خورده اند. 
گزارش ها از سطح بازار کردستان نیز مشابه گزارش های چند سال 
پیش است و نشان می دهد بسیاری از فعاالن اقتصادی کاالی خود 
را از طریق صدور چک خریــداری کرده اند و به دلیل رکود در بازار، 
نتوانسته اند آن کاال را به فروش برسانند و به همین دلیل، توان پاس 
چک های صادره خود را نداشته اند و چک شان برگشت خورده است. 
کارشناسان اقتصادی کردستان معتقدند این آمارها بیانگر وضعیت 
نامناســب حاکم بر فضای کسب وکار دراین اســتان است. با این 
وضعیت اینکه چرا کردستان در نســبت تعداد چک های برگشتی 
به مبادله ای، بازهم جزو اســتان های نخست کشور شده، پرسشی 
است که مطرح می شود و براساس گفته معاون اقتصادی استاندار 
کردستان در دست بررسی اســت، چراکه این آمار براساس تعداد 
چک های برگشتی است و نه براساس ارزش و میزان چک ها. دراین 
میان باید به این موضوع هم اشــاره کرد که زندانیان چک، بخش 
قابل توجهی از محبوسان استان را تشــکیل می دهند؛ اگرچه آمار 
دقیقی از زندانیان چک در اســتان در دست نیست، اما به طورکلی 
می توان گفت وضعیت نامساعد اقتصادی حاکم بر کشور بر مبادالت 
اقتصادی کردســتان هم تأثیر محسوســی برجا گذاشته و برخی 
صاحبان مشــاغل و فعاالن اقتصادی به دلیل ناتوانی در پرداخت 

بدهی های خود، با محکومیت های قضایی مواجه می شوند.

درحالی که استان اردبیل براســاس اعالم مسئوالن اقتصادی این اســتان، در سال های 
گذشته کم ترین میزان چک برگشتی را در تفکیک اســتانی داشته است، اردیبهشت ماه 
سال جاری به عنوان یکی از 5اســتان با بیشترین مبلغ چک برگشــتی نسبت به میزان 
چک های صادر شده قرارگرفته است. بیشترین دلیل چک برگشتی در مدت اخیر، رکود 
حاکم بر کسب وکارها در شــرایط همه گیری ویروس کرونا بوده است. برخی کارشناسان 
و البته مسئوالن مربوط دراســتان درباره جایگاه اردبیل در زمینه چک های برگشتی که 
به لحاظ مبلغ چک های صادره اعالم شده اســت، معتقدند احتمــال آن می رود برخی از 
شرکت های بزرگ چک برگشتی با مبلغ زیاد داشته اند که سبب شده اردبیل صعود غیرقابل 
پیش بینی از این نظر، در جدول کشوری داشته باشد؛ موضوعی که نیازمند بررسی بیشتر 

است. دراین میان باید اشاره کرد که صعود اردبیل در جدول چک های برگشتی به 
آسیب شناسی دقیقی ازسوی کارشناسان و مسئوالن مربوط نیاز دارد. 

درباره راهکارهای موجود برای رفع مشکل آمار باالی چک های 
برگشــتی، برخی مســئوالن مرتبط معتقدند راه حل اصلی 

مسأله این است که در شرایط همه گیری ویروس کرونا، 
مردم و فعــاالن اقتصادی شــرایط حاکم بر 
اقتصاد کشور و حتی جهان را درنظر بگیرند و 
برای وصول مطالبات خود، همدالنه برخورد 

کنند. باید درنظر داشــت که اوضاع نامساعد 
اقتصادی حاکم بر کشور بیشتر کسب وکارها را با 

چالش های اساسی مواجه و فعاالن اقتصادی را در 
پرداخت بدهی های خود، ناتوان کرده است؛ بنابراین 

اصلی ترین راهکار کاهش چک های برگشتی، دعوت 
به صبر و برخورد همدالنه درقبال بدهکاران است. این 

درحالی است که ازنظر قانونی، دولت نمی تواند در زمینه 

چک های برگشتی دخالتی داشته باشد. در استان اردبیل به دلیل روند کند توسعه اقتصادی، 
درآمد سرانه اهالی استان کمتر از متوسط کشوری است و این موضوع سبب می شود در 
بحران های اقتصادی، مانند شرایط رکود کسب و کارها به دلیل همه گیری ویروس کرونا، 
آسیب پذیری بیشتری داشته باشــد. در واقع اردبیل ازنظر سرانه درآمد، جزو چند استان 
آخر کشور است که نشان دهنده کم برخوردار بودن این استان ازنظر اقتصادی است و میزان 
بیکاری قابل توجه در استان که در رتبه سوم کشــوری قرار دارد، گواهی براین مدعاست. 
کارشناسان اقتصادی معتقدند درآمد سرانه، نشان دهنده میانگین سهم هریک از اهالی 
یک منطقه از میزان کل درآمد ســاالنه همان منطقه است و پایین بودن سطح اقتصادی 
خانواده های اردبیلی، می تواند در ابعاد دیگر توســعه نیز نقش چشمگیری داشته باشد. 
مشکل بیکاری و گسترش شغل های کاذب و ناپایدار از مهم ترین مشکالت اقتصادی 
خانواده های این استان است و درحال حاضر پایه اقتصادی خانواده های 
اردبیلی به دلیل نبود زمینه اشتغال پایدار با درآمد مناسب، بسیار 
ضعیف شده اســت. در چنین شــرایطی تاب آوری اقتصادی 
جمعیت در مقابل موج  مشــکالت اقتصادی کاهش 
پیدا می کند، عالوه براینکه مشکالت معیشتی هم 
به وجود می آید؛ مشکالتی مانند افزایش چک های 
برگشــتی، تأخیر در بازپرداخت وام ها و تأخیر 
تســویه بدهی ها که مردم را دچار مشکالت 
حقوقی و قضایی می کنــد. همچنین نبود 
ســرمایه گذاری دولتــی در صنایع مادر، 
کم کاری در ساماندهی فضای کسب وکار 
در استان، ضعیف بودن محورهای ارتباطی و 
نبود شبکه ریلی ازجمله موانع توسعه و وضعیت 

نامناسب اقتصادی دراین استان است. 

صعود غیرمنتظره اردبیل در جدول چک های برگشتی

کهگیلویه وبویراحمد در رتبه 

نخست چک های برگشتی
کهگیلویه وبویراحمد در ماه های گذشــته معموال جزو اســتان های صدرنشین صدور 
چک برگشتی بوده است و براساس داده های بانک مرکزی درفروردین امسال، بیشترین 
تعداد چک های برگشــتی نســبت به کل چک های مبادله ای با 13/5درصد، مربوط به 
کهگیلویه وبویر احمد بوده است. در اردیبهشت امســال نیز بیش از ۶7۰هزارفقره چک 
به ارزش حدود 232هزارمیلیارد ریال در کل کشور برگشــت داده شد که نسبت به ماه 
قبل، ازنظر تعداد و مبلغ، به ترتیب 17/8درصد و 4۶/3درصد افزایش داشت. نکته جالب 
اینکه در همین ماه هم کهگیلویه وبویراحمـد با سهم 83/3درصدی، پایین ترین نسبت 
تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داد؛ 
15/7درصد چک های مبادله ای دراین اســتان برگشت داده شده بود. این درحالی است 
که تا همین چند سال قبل، استان کهگیلویه وبویراحمد پایین ترین رتبه را در چک های 
برگشتی به خود اختصاص داده بود. نکته تأمل برانگیز در بررسی جدول های بانک مرکزی 
در ماه ها و همچنین سال گذشته، این است که کهگیلویه وبویراحمد باوجود قرار گرفتن در 
رتبه نخست تعداد چک های برگشتی ازنظر ارزش چک ها و رقم ریالی آنها در جایگاه های 
اول نیست و این نشــان می دهد چک های مبادله  شده ارزش زیادی نداشته اند. برگشت 
خوردن این چک ها توانایی پایین اقتصادی مردم اســتان را هم نشان می دهد. تعطیلی 
بازارها و رکود اقتصادی درپی همه گیری ویروس کرونا بــه اعتقاد اتحادیه های اصناف 
کهگیلویه وبویراحمد مهم ترین عامل افزایش چک های برگشتی دراین استان بوده است. 
در سال گذشته تعداد پرونده های ورودی در مجموعه دادگستری استان 34هزارو 235 
مورد بود که از این تعداد، 33هزارو 7۰5 مورد رسیدگی و حل شدند. برهمین اساس تعداد 

پرونده های ورودی در دادگاه عمومی 11هزارو 921 مورد، پرونده های ورودی به 
دادسرا 1۶هزارو 2۶۰مورد، پرونده های ورودی به شورای حل اختالف دهدشت 
هم ۶۰54 مورد بوده اســت. از این میان، مطالبه وجه نقد بیشترین فراوانی 
یعنی 923مورد را به خود اختصاص داده بود. همچنین 2۰3مورد از دعاوی 
سال گذشته در دادگستری استان، مطالبه وجه چک بوده است. درحال حاضر 
378نفر از زندانیان جرائم غیرعمد کهگیلویه وبویراحمد که بخشی از آنها 
مربوط به چک های برگشتی است، نیازمند کمک خیران هستند. هرچند 
براساس اعالم مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی این استان، از تیرماه 
سال گذشته تاکنون با همکاری ستاد دیه و شورا های حل اختالف استان 
کهگیلویه وبویراحمد، بدهی 32۰محکوم مالی در استان تامین و این افراد 

از زندان آزاد شده اند.

کاهش نقدینگی در بازار ایالم
اســتان ایالم در بهار14۰۰ یکی از استان هایی بود که بیشــترین تعداد چک 
برگشتی را داشت و نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای 
دراین استان 14/3درصد بود. در چند سال گذشــته با کاهش نقدینگی مردم 
در بازار، میزان مبادالت مالی توسط چک دراین استان افزایش داشته که رشد 
قارچ گونه چک های برگشــتی ثمره آن است. کارشناســان معتقدند تعطیلی 
مشــاغل به دلیل همه گیری ویروس کرونا نیز فشــار زیادی را به فعاالن بخش 
خدمات، به خصوص کســبه و خیلی از صنوف وارد کرده است، چراکه این قشر 
ماهانه کرایه های ســنگینی را باید به صاحبان مغازه پرداخت کنند و از طرفی 
نیز چون این بخش کاال یا اجنــاس را با چک تهیه کرده انــد، بنابراین با توجه 
به تعطیلی های کرونایی، دچار مشــکل فروش و کســب درآمد شده و در پاس 
کردن چک ها ناتوان مانده اند. دراین شــرایط اصناف و تولیدکنندگان، کسانی 
که مخاطب اصلی چک هستند، با مشکالت عدیده ای روبه رو شده اند. به اعتقاد 
آنها شــرایط بحرانی هم اکنون تولید و توزیع محصوالت آنها را تحت تاثیر قرار 
داده و چک های برگشتی کمر تولیدکنندگان و کسبه بازار را شکسته است. سال 
گذشته استانداری ایالم اعالم کرده بود که بانک های استان با مدیریت خود سعی 
کنند چک بازاریان و کسبه برگشت نخورد و به علت اینکه بازار تعطیل شده است، 
مشکلی برای کسبه ایجاد نشود. امســال نیز براساس تصمیم ستاد ملی کرونا، 
مقرر شد در بازه زمانی یکم تا 2۰اردیبهشت ماه، بانک ها و موسسه های اعتباری 
از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند. همچنین مقرر شد محاکم و 
ضابطان قضایی از اجرای پرونده های چک دراین بازه زمانی خودداری کنند. با 
این حال هنوزهم بسیاری از چک ها دراین استان برگشت می خورد. برخی فعاالن 
اقتصادی معتقدند که دولت و در ذیــل آن بانک مرکزی 
باید نسبت به اســتمهال چک ها دستورهای الزم را 
صادر کند. این اقدام هرچند راهکاری درست در 
راســتای تأمین منابع برای پاس 
شدن چک هاست، اما باید آن 
سمت دیگر قضیه یعنی افرادی 
که چک را دریافت کرده اند نیز 
دیده شوند، چراکه شاید آنها نیز 
گرفتار بوده و برای حصول منابع از 
طریق چک های صادره برنامه ریزی 

کرده باشند.

براساس آمار  استان های کهگیلویه وبویراحمد، سیستان وبلوچستان، اردبیل، کردستان و ایالم 
 در بهار امسال وضعیت نامناسبي از نظر تعداد چك هاي برگشتي  داشته اند که همشهري 
در پرونده ویژه اي دالیل و زمینه هاي آن را بررسي کرده است

 چالش چک های برگشتی 
در 5  استان

آخرین آمارهای اعالم شده ازسوی بانك مرکزی نشان می دهد در اردیبهشت ماه سال جاری ۶۷۰هزارفقره چك در کشور برگشت خورده که 
ازنظر تعداد و مبلغ معادل 8/1۷  و  4۶/3 درصد افزایش داشته است؛ موضوعی که نشان دهنده اوضاع نامساعد در فضای کسب وکار در کشور 
است. وقتی به عمده ترین دلیل برگشت خوردن چك ها که »فقدان موجودی« است، می نگریم درمی یابیم که برهم خوردن توازن »درآمد 
و هزینه« در مبادالت اقتصادی، اصلی ترین دلیلی است که در ماه های اخیر و به ویژه پس از همه گیری ویروس کرونا، فعاالن اقتصادی را از 
پرداخت بدهی های خود ناتوان کرده است.دراین میان بررسی آمارها نشان می دهد برخی استان های کشور در زمینه میزان و مبلغ چك های 
برگشتی وضعیت نامساعدتری دارند و به نوعی صدرنشین این جدول به حساب می آیند. کهگیلویه وبویراحمد، سیستان وبلوچستان، اردبیل، 
کردستان و ایالم ازجمله استان هایی هستند که در زمینه چك های برگشتی وضعیت مساعدی ندارند. براین اساس خبرنگاران همشهری 
دراین  5استان کوشیده اند، ورای بررسی های آماری که نشان دهنده تعداد و مبلغ چك های برگشتی دراین استان هاست، به واکاوی دالیل 

و زمینه های بروز چنین وضعیتی بپردازند که در ادامه می خوانید.
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  اول واکسیناسیون، بعد بازگشایی مدارس 
جدیدا برخی مسئوالن وزارت آموزش و پرورش مطرح می کنند که درحال برنامه ریزی برای 
بازگشایی مدارس هستند و قرار است معلمان واکسینه شــوند و دانش آموزان هم با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در کالس ها حضور یابند. من به عنوان مادر 2دانش آموز، با چنین اقدامی 
مخالفم؛ اگر قرار نیست دانش آموزان واکسینه شوند، بازگشایی مدارس خطرات بسیاری دارد، 
چراکه برخی دانش آموزان پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند و این زمینه ساز مبتال 
شــدن بقیه دانش آموزان و خانواده های آنان به ویروس کرونا می شود. از مسئوالن آموزش و 

پرورش می خواهم بیشتر به فکر سالمت دانش آموزان باشند.
زهیری از شهر ساری 

   بالتکلیفی پذیرفته شدگان یک پروژه پاالیشگاهی
2ســال پیش به همراه حدود 100نفر دیگر، در آزمون استخدامی یک هلدینگ برای کار در یک 
پروژه پاالیشگاهی در قشم شرکت کردیم و در آزمون و مصاحبه های تخصصی هم پذیرفته شدیم. 
بعد از آن به ما گفته شد هرچه سریع تر از کار قبلی خود استعفا دهیم و در قشم خانه بگیریم، چون 
از اول اردیبهشت ماه با حقوق و بیمه، نیروی رسمی آنها هستیم. پس از طی کردن همه این مراحل 
به قشــم آمدیم و خانه هم اجاره کردیم و 2ماه هم در آموزش های تخصصی شرکت کردیم، اما 
عالوه براینکه تاکنون هیچ حقوقی نداده اند، اعالم کرده اند به دلیل بروز برخی مشکالت در پروژه، 

دیگر نیازی به ما ندارند. مشکل ما را پیگیری کنید تا بلکه مسئوالن چاره ای برای ما بیندیشند.
یک شهروند از قشم

  واکسیناسیون رانندگان تاکسی در قم
مسئوالن مرکز بهداشــت قم اخیرا اعالم کرده اند واکسیناسیون رانندگان اتوبوس و تاکسی 
در شهر قم درمقابل ویروس کرونا آغاز شده است، اما اطالع رسانی دراین زمینه ضعیف است 
و من و بسیاری از همکارانم از جزئیات این طرح خبر چندانی نداریم. از مسئوالن بهداشتی و 
همچنین مدیران تاکسیرانی شهر قم درخواست می کنیم با اطالع رسانی مناسب، از ازدحام و 

همچنین سرگردانی رانندگان جلوگیری کنند.
صمدزادگان از قم

صدای همشهری

خاطره حسین زاده
خبرنگار

پرورش ماهیان سردآبی در چهارمحال وبختیاری به دلیل 
برخورداری این استان از شــرایط آب و هوایی مناسب، 
موقعیت جغرافیایــی مطلوب، تکمیل زنجیــره تولید و 
بهره مندی از نیروی متخصص ، مزیتی نسبی برای اقتصاد 
استان به شمار می رود. با این وجود کارشناسان و فعاالن 
این حوزه معتقدند وجود ضعف های اساســی در زمینه 
بهره مندی از صنایع تبدیلی و تکمیلی دراین استان، مانع 
بزرگی دربرابــر بهره گیری بیش ازپیــش از این ظرفیت 

ایجاد کرده است.
این درحالی است که استان چهارمحال وبختیاری با تولید 
ساالنه بیش از 22هزارتن ماهی قزل آال، رتبه نخست تولید 
ماهیان سردآبی را در کشــور طی یک دهه اخیر به خود 
اختصاص داده اســت. روزهای پرآب استان و همچنین 
در دسترس بودن خوراک آبزیان، فرصتی بی بدیل برای 
این استان به وجود آورده تا بتواند از مزیت های این حوزه 
در توســعه اقتصادی بهره بگیرد، اما نکته اینجاست که 
این زنجیره بدون تقویت صنایع تبدیلی ناقص اســت و 
ســوددهی مطلوبی برای چهارمحال وبختیاری به همراه 

نخواهد داشت.

 پرورش ماهی در قفس
همین چنــد روز پیش بود که »نبــی اهلل خون میرزایی« 
رئیــس ســازمان شــیالت ایــران، در ســفر بــه 
چهارمحال وبختیــاری بــه قابلیت های این اســتان در 
آبزی پروری اشاره و اعالم کرد که ازمجموع 173هزارتن 
ماهی ســردآبی کشــور، 13درصد، یعنی چیزی حدود 

22هزارتن دراین استان تولید می شود.
دراین میان دریاچه پشت سد کارون4 ازجمله ظرفیت های 
مهم استان است که می تواند در زمینه پرورش ماهی در 
قفس مزیت های بسیاری به همراه داشته باشد. بررسی های 
کارشناسی نشان می دهد این دریاچه ظرفیت تولید ساالنه 
40هزارتن ماهی در قفس را دارد. این درحالی اســت که 
هم اکنون دراین دریاچه ســاالنه هــزارو 200تن ماهی 
پرورش داده می شــود؛ موضوعی که نشان می دهد هنوز 
آنچنان که باید، از ظرفیت های موجود دراستان بهره گیری 

نشده است.
این موقعیت برتر سبب شــده تا به گفته مدیر شیالت و 
آبزیان اداره کل جهاد کشــاورزی چهارمحال وبختیاری، 

در یک ســال اخیر میــزان پرورش 

ماهی در قفس اســتان در دریاچه کارون 4 به 2هزارتن 
ماهی افزایش پیــدا کنــد. »پرویز منصــوری« درباره 
ظرفیت های اســتان در حوزه شــیالت می گوید: ساالنه 
حدود 22هزارتن ماهی ســردآبی به ارزش 484میلیارد 
تومان در چهارمحال وبختیاری تولید می شود که گویای 

قابلیت های موجود دراستان است.

 مهم ترین عوامل رونق صنعت شیالت
وی ادامه می دهد: هم اکنــون 455مزرعه پرورش ماهی 
دراین اســتان فعالند که شهرســتان اردل با دارا بودن 
185مزرعه، بیشترین سهم را دراستان در تولید ماهیان 

سردآبی با 8هزارتن تولید، به خود اختصاص داده است.
 منصوری وجود چشمه ها و منابع آبی را از مهم ترین عوامل 
رونق صنعت شیالت در چهارمحال وبختیاری می داند و 
می افزاید: بهره مندی از پرورش دهندگان ماهر و نیروی 
انسانی متخصص و همچنین وجود کارخانه  تولید خوراک 
آبزیان و بچه ماهی، از دیگر مزیت هایی اســت که سبب 

رونق تولید ماهیان سردآبی در استان شده است.
 این مسئول تصریح می کند: چهارمحال وبختیاری نه تنها 
برند تولید ماهی قزل آال در کشــور به شمار می رود، بلکه 
صادرکننده نیروی انســانی متخصص و ماهر به ســایر 
استان های کشور نیز محسوب می شود. همچنین کارخانه 
فراوری آبزیان استان نیز سال گذشته رتبه نخست را کشور 

به خود اختصاص داد.

 چالش های موجود
وی با بیان اینکه 30درصد از ماهی تولیدی دراســتان به 
مصرف داخلی می رسد و 70درصد آن به استان های دیگر، 
ازجمله تهران ارسال می شود، می افزاید: در زمینه صادرات 
ماهی استان به خارج از کشــور، هنوز اقدام موثری انجام 

نشده و سهم صادرات ماهی در استان ناچیز است.
منصوری با بیــان اینکه زنجیره تولید ماهی در اســتان 
کامل شده اســت، عنوان می کند: هم اکنون در اســتان 
کارگاه تولید بچه ماهی، کارخانــه تولید خوراک آبزیان، 
ناوگان حمل ونقل مناسب و نیروی متخصص وجود دارد. 
بنابراین می تــوان گفت زنجیره تولید ماهی در اســتان 

تکمیل شده است.
مدیر شیالت و آبزیان اداره کل جهاد کشاورزی 

چهارمحال وبختیاری با بیان اینکه ماهی تولیدی در استان 
از کیفیت و طعم خوبی برخوردار است، می گوید: به دلیل 
کیفیت آب سبک و گوارای چشمه سارهای استان، فاصله 
کم میان مزارع پرورش ماهــی و کارخانه تولید خوراک 
آبزیان و حفظ کیفیت این نهاده ها، گوشت ماهیان تولیدی 

در استان لذیذتر و باکیفیت تر است.
منصوری کم آبی را از مهم ترین مشکالت فراروی بخش 
شیالت استان می داند و ادامه می دهد: افت شدید آب های 
زیرزمینی و خشکیدگی و کم آب شدن چشمه ها، مزارع 
پرورش ماهی را با مشکل مواجه کرده است، به نحوی که 
درخواست های بسیاری برای ســاخت  یا توسعه مزارع 
وجود دارد، اما نبود منابــع آبی، مانع عملیاتی کردن آنها 

شده است.
وی اضافــه می کند: گرانــی نهاده های تولیــد ازجمله 
بچه ماهی، پایین بودن قیمت ماهی، سنتی بودن مزارع 
و تمایــل نداشــتن پرورش دهندگان ماهی نســبت به 
مکانیزاسیون و بیمه کردن مزارع خود، از دیگر چالش ها و 

مشکالت پیش روی این بخش به شمار می رود.

 ظرفیت هایی که خاک می خورد
یک کارشناس اقتصادی چهارمحال وبختیاری نیز با تاکید 
بر بهره گیری از مزیت های نســبی این استان در راستای 
رونق تولید و اشــتغال به خبرنگارهمشــهری می گوید: 
پرورش ماهی یکی از مهم ترین مزیت های نسبی استان 
به شمار می رود که در ســال های گذشته سرمایه گذاری 

مناسبی دراین بخش انجام شده است.
»علی نصیری« می افزاید: یکــی از مهم ترین علل رونق 
پرورش ماهی دراین اســتان کیفیت و دمای مناسب آب 
)کمتر از 22درجه( است که ســبب شده حتی در فصل 
تابســتان نیز بتوان این فعالیت را انجــام داد و تولیدات 

باکیفیتی به بازار عرضه کرد.
وی تصریح می کند: با وجود شرایط مناسب آب وهوایی و 
همچنین موقعیت جغرافیایی مساعد، اما هنوز نتوانسته ایم 
از ظرفیت بخش شــیالت در اســتان به طورکامل بهره  
بگیریم. برهمین اســاس هم هســت که درحال حاضر 
بسیاری از مزارع به صورت سنتی فعالیت می کنند و 
این موضوع، میزان تولید را تا حد زیادی کاهش 

می دهد.

این کارشــناس اقتصادی همچنین به مشکالت زیست 
محیطی مزارع ســنتی پرورش ماهی نیز اشاره می کند و 
می گوید: در سال های  گذشته به صورت بی رویه مجوزهایی 
برای راه اندازی مزرعه پرورش ماهی در استان صادر شد 
که این تراکم، زمینه  آلودگی زیست محیطی را در برخی 
رودخانه های استان فراهم کرد. این چالش همچنان در 
برخی مناطق وجود دارد، درحالی که اگر صدور مجوزها 
به صورت اصولی و پراکنده در مناطق مختلف باشد، این 

چالش رفع می شود.
نصیری طرح هــای انتقــال آب را از دیگــر چالش های 
موجود در صنعت شیالت اســتان می داند و می افزاید: از 
آنجاکه وجود چشــمه ها و رودهای پــرآب موجب رونق 
مزارع پرورش ماهی استان شده است، اما به دنبال اجرای 
طرح های انتقــال آب، به ویژه طرح هــای بین حوضه ای، 
بســیاری از این چشــمه ها کــم آب شــده و برخی نیز 
خشکیده است که این موضوع می تواند تداوم این صنعت 

موفق در استان را به خطر بیندازد.

 نیازمندی های صنعت شیالت استان
وی همچنین تحقق حذف واسطه ها را نیازمند ایجاد بازار 
عرضه مستقیم ماهی در استان می داند و اظهار می کند: نبود 
جایگاه مناسب برای عرضه و توزیع ماهی در استان سبب 
شده تا سود تولیدکنندگان، به جیب واسطه ها ریخته شود.

منصــوری تقویت صنایــع تبدیلی بخش شــیالت را از 
دیگــر نیازمندی های این بخش عنــوان می کند و ادامه 
می دهد: ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به این عرصه 
می تواند راهگشا باشد، چراکه هم برای سرمایه گذار توجیه 
اقتصادی دارد و هم می تواند در رونق اشتغال زایی نقش 

موثری ایفا کند.
این کارشناس اقتصادی بهره گیری از تکنولوژی های روز در 
مزارع پرورش ماهی را از راهکارهای توسعه این مزارع و رونق 
بخش شیالت استان در سال جهش تولید می داند و اضافه 
می کند: با بهره گیری از روش های جدید، ضمن اســتفاده 
کمتر از آب، می توان با اکســیژن دهی بیشتر، بار میکروبی 

آب را از بیــن برد و محصولی بیشــتر و 
باکیفیت تر تولید کرد.

برگ برنده اقتصاد چهارمحال و بختیاری

  چهارشنبه 6 مرداد 1400 
شماره 8279 

 کوچ موتورسواران گرمسار به اتوبان قم
 نبود پیست مناسب برای موتورسواری در گرمسار، سبب شده موتورسواران اتوبان قم - گرمسار را برای مسابقه

 و اجرای حرکات نمایشی انتخاب کنند

موتورسواری در گرمسار یک ورزش پرطرفدار و جدی است؛ تا 
جایــی کــه از این شهرســتان تاکنــون چند قهرمــان ملی 
موتورسواری به جامعه ورزش کشور معرفی شده است. دراین 
شهرســتان، هم موتورســواران مســتعد کالس های مختلف این ورزش 
تعدادشان کم نیست و هم عالقه مندانی که مایل به تماشای مسابقات مختلف 

موتورسواری هستند. 
در رده های سنی مختلف می توان موتورسوارانی را دید که مهارت باالیی در 
موتورسواری دارند؛ از مهارت در ســرعت گرفته تا اجرای حرکات نمایشی 
با انواع موتورهای سبک و سنگین. اما این اســتعدادها محل مناسبی برای 
به نمایش گذاشــتن توانمندی های خود ندارند و به همین دلیل در برخی 
خیابان های گرمسار یا جاده های بیرون از شهر، برای تخلیه هیجان  خود، اقدام 
به انجام حرکات نمایشی و حتی کورس سرعت می کنند؛ رفتاری که گاهی 

سبب بروز حوادثی برای موتورسواران یا سایر افراد می شود.
عالقه مندان به موتورسواری در گرمســار به دلیل نبود فضایی مناسب برای 
برپایی مسابقه یا گردهمایی های خود، تاکنون چند نقطه را به عنوان محل 
انجام حرکات نمایشی یا کورس های خود انتخاب کرده اند. روستای »لجران« 
و منطقه گردشگرپذیر »بنه کوه« از همین مناطق هستند. اما آخرین محلی 
که برای تجمع موتورســواران و عالقه مندان به تماشای حرکات نمایشی و 
مسابقات سرعت آنها انتخاب شده، قسمتی از اتوبان قم- گرمسار در محدوده 
ورودی این شهرستان است؛ انتخابی که ازنظر موتورسواران، به دلیل هموار 
بودن و عرض مناسب مسیر مناسب است، اما ازنظر بسیاری از شهروندان و 
افرادی که از این مسیر عبور می کنند، با توجه به تردد همیشگی خودروهای 

سبک و سنگین، می تواند خطرات زیادی را به دنبال داشته باشد.

خطر برای همه
»حسین رفعتی« شهروند اهل سمنان، یکی از افرادی است که به این موضوع 
انتقاد دارد و به همشــهری می گوید: تاکنون چندبار در اتوبان قم- گرمسار 
با تجمع موتورسواران و تماشاگران مواجه شــده ام. انواع موتورهای سبک و 
سنگین دراین محدوده طی ساعات مشخصی از برخی روزهای هفته، حضور 
می یابند و عالقه مندان به تماشای حرکات نمایشی یا مسابقه موتورسواری هم 
در حاشیه اتوبان می ایســتند. هر اتفاقی دراین مسیر ممکن است با توجه به 

تجمع تماشاگران در حاشیه اتوبان، حادثه ای تلخ را رقم بزند.
از نگاه برخی شــهروندان انتخاب ایــن نقطه به عنوان محلــی برای تجمع 
موتورســواران می تواند برای 3گروه خطر ایجاد کند. »مرتضی راســخیان« 
دراین باره می گوید: دراین منطقه به خاطر تردد خودروها با ســرعت باال هم 
موتورسواران در خطرند، هم ممکن اســت برای تماشاگران حادثه رخ دهد و 
هم احتمال دارد با توجه به آشنا نبودن بسیاری از رانندگان با این مسیر، در 

مواجهه با موتورسواران و تجمع حاشیه اتوبان برای آنها حادثه ایجاد شود.
اما با وجود غیرقابل انکاربودن خطرهایی که موتورســواران و تماشاگران را 
تهدید می کند، آنــان معتقدند تا زمانی که محل مناســبی برای این ورزش 
مورد عالقه شان در گرمسار ایجاد نشــود، نمی توان از برگزاری این جمع ها 
جلوگیری کرد. به اعتقاد آنها گرمســار باید با توجه به این حجم از عالقه به 
ورزش موتورســواری در کالس های مختلف، یک پیست باکیفیت و مناسب 
داشته باشد تا هم موتورسواران و تماشاگران محل مناسبی برای تجمع داشته 
باشند و هم فضایی برای پرورش استعدادهای گرمسار در موتورسواری ایجاد 
شود؛ مطالبه ای که حاال مدتی است بیشتر از قبل ضرورت برآورده شدن آن 

احساس می شود.

پیگیری برای ساخت پیست موتورسواری
فرماندار گرمسار نبود زیرساخت های مربوط به موتورسواری دراین شهرستان 

را تأیید می کند و می گوید: ورزش موتورسواری در گرمسار پرطرفدار 
است. این شهرســتان هم ازنظر تعداد ورزشــکاران و هم فراوانی 
هواداران و تماشاگران رشته موتورسواری، آمار باالیی دارد، اما در 
سال های گذشته با وجود استعداد خوبی که در گرمسار وجود دارد، 
به رشد و گسترش زیرساخت های مرتبط با این رشته توجه کافی 

نشده است.
»سعید متقی« می افزاید: موتورسواران گرمسار به دلیل نداشتن 
پیست مناســب، مجبور بودند در 2نقطه دیگر از گرمسار حضور 
یابند. یکی در بنه کوه بود که به خاطر تردد گردشــگران خطراتی 
داشت و نقطه دیگر هم در انتهای روستای لجران بود که به دلیل 
آلودگی صوتــی و نارضایتی مردم، مخالفت  ســاکنان منطقه را 
به دنبال داشت.وی از برنامه ریزی برای ایجاد یک پیست مناسب 
برای موتورسواران در گرمسار خبر می دهد و اظهار می کند: در یک 
ماه ونیم اخیر برای رفع این مشکل و ایجاد یک پیست مناسب، 
جلسه ای با رئیس هیأت موتورسواری اســتان برگزار کردیم تا 
براساس شاخص ها و استانداردهای این ورزش، زمین مناسبی 

جانمایی شود. 
فرماندار گرمسار اظهار می کند: دراین مدت 3نقطه به مسئوالن 
هیأت موتورسواری پیشنهاد و معرفی شد و بازدید هم داشتند، 
اما این زمین ها براساس اســتاندارد مدنظر این هیأت، که باید 
زمینی به طول 3هزارمتر و عرض 100متر باشد، مناسب نبودند.

متقی اضافه می کند: درنهایت پیشنهاد شد در محدوده همین 
نقطه کنونی که موتورسواران حضور می یابند و مجاورت اتوبان 
حرم تا حرم، زمینی در اختیار قرارگیرد تا پیست موتورسواری 
مناسب ایجاد شود و موتورسواران و عالقه مندان به جای اتوبان، 

در پیستی مناسب حضور یابند.

اشکان جهان آرای
خبرنگار

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

 روستای پلکانی »بلبر« در استان کردستان
 عکس: همشهری- ادریس خسروی زاده

این استان با تولید ساالنه بیش از 22هزارتن ماهی قزل آال، رتبه نخست تولید ماهیان سردآبی را در کشور طی یک دهه اخیر به خود اختصاص داده است
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