
 راهکارهایی برای 
بهبود کسب و کار

 مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری
 با 7مجموعه تولیدی تبیین کردند

آمار روزانه ابتال به کرونا صعودی شد: 55 شهر همچنان در وضعیت قرمز

 دولت هاي اروپایي درحال برنامه ریزي براي تعطیالت تابستاني و سفر شهروندان 
به جبران قرنطینه اخیر هستند

اروپابرايتعطيالتبعدازكروناآمادهميشود

زالی: سطوح تهران همچنان آلوده به ویروس کووید- 19 است
آمار روزانه ابتال به کرونا در کشور سیر صعودي به خود گرفته است. آن 
هم در شرایطي که بســیاري از مردم با توجه به سیاست هاي اخیر در 
بازگشایي مراکز عمومي و شماري از مشاغل، شرایط را عادي فرض کرده 
و احتیاط ها را کنار گذاشته اند. حاال مسئوالن وزارت بهداشت هشدار 
داده اند که شرایط به هیچ وجه عادي نشده است. از شنبه تا چهارشنبه 

همین هفته آمار روزانه ابتالي جدید به کرونا 
در کشور بیش از 2برابر افزایش یافته است از 

802 ابتال در روز شــنبه به 1680مورد در روز گذشــته رسیده است. 
کیانوش جهانپور، سخنگوي وزارت بهداشت، از روند صعودي آمارهاي 

ابتال خبر داده و گفته است که باید احتیاط ها را بیشتر کرد. 

اگر2  اقدام »ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها« و »تشکیل دادگاه های تجاری 
برای رفع اختالفات اقتصادی« انجام شود، جایگاه کشور از لحاظ شاخص 

کسب و کار 40 تا 50 رتبه ارتقا خواهد یافت

کرونا   در راه صعود
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استراحتدرجوار
استخوانهاي

شاهزنديه!

با طال آمدم و با طال 
مي روم

گزارشــي از دنج تریــن قســمت 
کاخ موزه گلســتان که به »خلوت 

کریمخاني« معروف است

گفت وگو با نجمه خدمتي که یکي از 
امیدهاي ایران براي کسب مدال در 

المپیك پیش رو است

 مامور پلیس براي دســتگیري یك 
متهم به ســرقت تا یك قدمي مرگ 

پیش رفت
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یادداشت
سروشخسروي؛دبيرگروهاقتصاد

قیمت خودرو در بازار خاکســتري، تخــت گاز  رو به 
افزایش اســت. صحبت از معامله 70 تــا 90میلیون 
توماني پراید و خریــد و فروش پژو 206 تیــپ 5 با قیمت 150 تــا 180میلیون 
تومان است. به نظر مي رســد نتیجه  برخورد و پوپولیستي وزارت صنعت با مقوله 
قیمت گذاري در بازارهاي مختلف حاال به روشني در پیش چشم همگان قرار گرفته 
است. سیاست ثابت و البته شکست خورده این وزارتخانه در 2سال گذشته در اغلب 
بازارها اعمال قیمت گذاري دســتوري و دســتکاري در بازار بوده؛ سیاستي که در 
بازارهاي مواد خام نظیر آهن و فوالد به شدت رانت زا بوده و در بازار محصوالت نهایي 
نظیر خودرو، ضربه سنگیني به سبد هزینه خانوارها و مصرف کنندگان خودرو وارد 
آورده است. دست کم از اول امسال به این سو اعضاي ستاد تنظیم بازار، هر دوشنبه، 
دور هم جمع شده اند تا قیمت دستوري فروش کارخانه اي خودرو را تصویب و ابالغ 
کنند اما هر بار به بهانه اي اعضا بر ســر جدول قیمت نهایي به توافق نرسیده اند یا 
ابالغش را، از بیم حواشي آن، به دستگاهي و کمیته اي دیگر پاس داده اند. هرچند 

بي تمایلي خودروسازان به تحویل خودروهای ثبت نام شده در 
گذشته با نرخ هاي مصوب قبلي، باقي ماندن نرخ ارز در سطح 

16هزار تومان و فروش کارتکســی خودرو با قیمت باال، موجب شده معامله گران 
خودرو هم در حاشیه بازار  به صورت پلکاني، قیمت های خود را باال ببرند...

آزادسازیقيمتومعمای
پرايد90ميليوني

نگاه
رجبعلیخسروآبادی؛كارشناسحوزهميراثفرهنگی

چند سالي است که مرمت، احیا و در اختیار قرار گرفتن 
بناهاي تاریخي در تهران از سوي مدیریت شهري دنبال 
مي شود. یکي از افرادي که این مسئله را پیگیري مي کند، آقاي احمد مسجدجامعي 
هســتند که در برنامه هاي تهرانگردي و بازدید از ابنیه ارزشمند به حفظ آنها تأکید 
دارند. زماني که در اداره کل میراث فرهنگي مســئولیت داشــتم همراه با ایشان و 
درپي بازدید از محله هاي تهران و برخي از ابنیه و مراکز اماکن تاریخي، تفاهم هایي 
براي حفظ چند بناي تاریخي یا امالك واجد ارزش، صورت گرفت. در این تفاهم ها، 
مشخص مي شد که شــهرداري  منطقه مربوطه، شوراي شــهر، سازمان هایي مثل 
زیباسازي، میراث فرهنگي و ارگاني که ملك را در اختیار داشت، چه اقداماتي را باید 

انجام دهند. در این بین، برخي از تفاهم ها به نتیجه رسید و برخي دیگر نه.
یکي از مکان هایي کــه در بازدیدهاي تهرانگردي بر مرمت و حفظش تأکید شــد، 
عمارت کاله فرهنگي عشــرت آباد واقــع در منطقه7 و ضلع شــمال غربي میدان 
ســپاه بود. قدمت این بنا به دوره قاجاریه برمي گردد و از نظــر زیبایي و المان هاي 

معماري شــاخصه هاي مناســبي دارد. یادم مي آید پس از 
بازدید، با مسئوالن معاونت فرهنگي ســپاه که عمارت را در 

اختیار داشتند جلسه اي گذاشتم که نتیجه اش منجر به امضاي تفاهمنامه اي میان 
شهرداري، اداره کل میراث فرهنگي تهران، شوراي شهر تهران و سپاه تهران شد.

موزهكالهفرنگيباشرط
وشروط
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بازگشتبناهای
تاريخیبهتهران

  عمارت کاله فرنگی عشرت آباد در پی توافقات مدیریت 
شهری تهران با سپاه به موزه سالح تبدیل می شود 
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اناهلل و انااليه راجعون
 درگذشت شخصیت عرصه کار آفریني و تولید ملي  زنده یاد استاد

  حاج  محمد كريم فضلي 

 را به همــه ارادتمنــدان و خانواده آن مرحــوم به ویژه فرزنــد فرهیخته و 
برومندشــان جناب آقاي دکتر مهدي فضلي و اعضاي خانواده بزرگ گروه 
صنعتي گلرنگ و همه تالشــگران صنعت و کار آفریني ایران تسلیت عرض 
مي نماییم. یاد و خاطره این شــخصیت فرزانه که امروز 30 هزار خانواده از 
نتایج زحمات ایشان بهره مند هستند بي شك ماندگار و جاویدان خواهد بود.

شركت اگه سازان



7 مجموعه توليدي كدام ها بودند؟
 پيش از ســخنان رهبر انقاب اســامي، ارتباط 
تصويري با 7 مجموعه توليدي در صفادشت )استان 
تهران(، ورزقان )استان آذربايجان شرقي(، زنجان، 
شــهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، پاكدشــت 
)استان تهران(، شــهرك صنعتي پرندك )استان 
 مركزي( و روســتاي به آباد مشــهد برقرار شــد.

در اين برنامه كه وزيران نيرو، صمت و جهادكشاورزي 
نيز حضور داشتند، آقاي شريعتمداري وزير كار، تعاون 
و رفاه اجتماعي گزارشي از اقدامات دولت در بخش 
توليد و همچنين برنامه هاي آن براي صيانت از اشتغال 
در شرايط كرونا را بيان كرد و از يك كارگر نمونه تقدير 
شد. در ادامه اين برنامه آقايان »صمدي رئيس هيأت 
مديره شركت اَوَرند پيشــرو و مصطفي بازيار كارگر 
نمونه سال مســتقر در اين شركت«، »سعدمحمدي 
مديرعامل شــركت ملي مس ايران و فيروزكوهي 
كارگر معدن مس«، »ظهيري مديرعامل شــركت 
ايران ترانســفو«، »نجات بخش رئيس هيأت مديره 
شركت دانش بنيان بهيار صنعت سپاهان«، »فتاحي 
مديرعامل شركت توليدات لوازم خانگي اِِمرسان«، 
»فهيمي پــور مديرعامل شــركت تعاوني توليدي 
نويدكاران«، »رزم حسيني استاندار خراسان رضوي 
و صبوري از مزرعه نمونه صبوري«، گزارش هايي را 
از وضعيت توليد، دستاوردها و مشكات واحدهاي 
توليدي خود و پيشنهادهايي براي حل مشكات و 
 تحقق شعار ســال بيان و بر اين نكات تأكيد كردند:
   لزوم سرمايه گذاري براي افزايش ظرفيت توليدي 
پتروشيمي هاي داخلي براي تأمين مواداوليه صنايع 

و كاهش واردات
   تسريع در ارائه تســهيات بانكي، ارزي و امور 

گمركي براي واردات مواداوليه مورد نياز صنايع
   ممانعت از ورود هرگونه كاال و ترانســفورماتور 

داراي توليد داخل
   لزوم كاهش مجوزها و مقررات دســت وپا گير و 

ايجاد انگيزه براي ورود سرمايه گذاران و كارآفرينان
   مزايا و امكانات بي نظير اقتصاد دانش بنيان براي 
جهش توليد و نزديك شدن به الگوي اقتصاد مردمي 

در بخش توليد
    ضرورت هدفگذاري دقيق تسهيات دولتي براي 
اصابت به توليدكنندگان واقعــي با توجه به كمبود 

سرمايه در گردش واحدهاي دولتي
   لــزوم اتخاذ روش مناســب خريــد تضميني 
محصوالت كشاورزي با نرخ مشخص براي جلوگيري 

از ريسك در انتخاب محصول براي كشت
     ضرورت بهــادادن به جوانــان تحصيل كرده 
روســتايي و تشــويق و حمايــت از آنهــا براي 
 ماندن در روســتا و توســعه كشــاورزي صنعتي

    لزوم به روزرساني ماشين آالت كشاورزي براي 
افزايش توليد
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حضرت آيــت اهلل خامنــه اي رهبر معظم 
انقالب اســالمي صبــح روز گذشــته به رهبري

مناســبت هفته كار و كارگــر، در ارتباط 
تصويري مستقيم و ۳ ســاعته با هفت مجموعه توليدي 
ضمن تأكيد بر نقش و اهميت جايــگاه كارگر و وظايف 
متقابل كارگر و كارفرما در افزايش كّمي و كيفي توليد و 
ايجاد ثروت در يك اقتصاد سالم، به بيان نكاتي درخصوص 
علت نامگذاري امسال به عنوان سال جهش توليد و الزامات 
تحقق اين شعار و بخش هايي كه بايد بر آنها تمركز ويژه 
شود، پرداختند و وظايف مسئوالن در اين عرصه را بيان 
كردند. به گزارش پايگاه اطالع رســاني دفتر مقام معظم 
رهبري، حضرت آيت اهلل خامنه اي با تبريك هفته كارگر به 
همه كارگــران و زحمتكشــان، شــنيدن گزارش هاي 
اميدبخش از توليد را شيرين و جذاب خواندند و با تأكيد بر 
انتشار عمومي اين گزارش ها گفتند: رفع مشكالت جامعه 
كارگري يكي از مسائل مهم اســت كه بايد نسبت به آن 

اهتمام شود.

مقررات كار و كارگري با نگاه عادالنه تنظيم شود
رهبر انقالب اســالمي بخش اول سخنانشان را به مسائل 
كارگري اختصاص دادند و با تقسيم بندي مفهوم كار در 
نگاه اسالمي به »كار عمومي« و »كار اقتصادي« افزودند: 
كار به معناي عمومي همه انواع كار را شامل مي شود و در 
قرآن كريم و روايات نيز تأكيد بر تالش و انجام عمل صالح و 
به سرانجام رساندن كار است كه البته يكي از مشكالت ما 

در كشور نيمه تمام ماندن كارهاست.
ايشان تشويق اسالم به كار عمومي را نقطه مقابل انتظار 
غلط و نابجاي »مفت خواري« و »مفت جويي« دانستند 
و گفتند: اســالم در معناي اقتصادي نيز بــر كار تأكيد 
دارد همچنان كــه پيامبر اكــرم)ص( دســت كارگر را 
مي بوســد و مي فرمايد: خداوند كســي كه كار را محكم 
 و با احســاس مســئوليت انجام دهد، دوســت مي دارد.

حضرت آيت اهلل خامنه اي هدف اقتصاد كشور را توليد ثروت 
و تقســيم عادالنه آن بين آحاد مردم خواندند و افزودند: 
براي رسيدن به اقتصاد ســالم، كارگر يكي از ستون هاي 
 اصلي و از عوامل درجه يك توليد ثروت در كشــور است.

رهبر انقالب اسالمي، كارگِر ماهر و نوآور را موجب افزايش 
كيفيت كار دانستند و گفتند: بنابراين بنگاه هاي اقتصادي 
و كارفرمايان بايد دانش و مهارت نيروي كار و سهم آن را 
از عوايد بنگاه هاي اقتصادي افزايش دهند و كارگر نيز با 
 احساس مسئوليت بيشتر و بدون سهل انگاري عمل كند.
ايشان، كارگر و كارفرما را دو ستون اصلي رشد و پيشرفت 
اقتصادي خواندند و با اشــاره به شــكايت برخي افراد از 
مصوباتي كه نظر كارگر در آنها مالحظه نشــده اســت، 
 افزودند: اين مقررات حتماً بايد با نگاه عادالنه تنظيم شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي اهتمام بــه حقوق نيروي كار 
ازجمله »دســتمزد عادالنــه و پرداخت منظــم و بدون 
تأخير آن، امنيت شــغلي، بيمه، آموزش، خدمات رفاهي 
و بهداشت و درمان« را مورد تأكيد قرار دادند و گفتند: در 
دنياي كنوني و تحوالت پر سرعت فناوري، يادگيري مداوم 
آموزشي و استفاده از تجربيات قبلي براي مجموعه هاي 
توليدي و كارگــران آنها يك ضرورت اســت تا با ارتقاي 

بهره وري و كيفيت توليد، رونق اقتصادي افزايش يابد.

نقش توليد در تحوالت سياسي
رهبر انقالب اســالمي با اشــاره به تأثيرگذاري كارگران 
در تحوالت سياسي دو قرن گذشته  دنيا، نقش كارگران 
كشــورمان در پيروزي انقالب اســالمي، دفاع مقدس و 
حوادث گوناگون را بسيار برجســته دانستند و افزودند: 
كارگران از همراه ترين قشــرها در تحقق اهداف انقالب 
بوده اند و پيوند آنها با نظام جمهوري اسالمي يك پيوند 
دائمي است البته اين پيوند عميق، وظايف مسئوالن در 
هر سه قوه را براي حل مشكالت كارگران افزايش مي دهد.
رهبــر انقــالب اســالمي در ادامه به موضــوع »جهش 
توليد« به عنوان شعار ســال اشــاره كردند و با اشاره به 
فرصت كافــي كه تا پايان ســال براي تحقق اين شــعار 
 وجــود دارد، نكاتــي را درخصــوص آن بيــان كردند.
حضرت آيــت اهلل خامنه اي، مقولــه توليــد در اقتصاد 
كشــور را همچــون سيســتم ايمنــي و دفاعــي بدن 
انســان دانســتند و گفتند: همانگونه كه نقش سيستم 
ايمني بــدن در مقابله با ويروس ها بســيار مهم اســت، 
اگر توليد مناســب و رو به رشد باشــد، مي تواند پيكره 
اقتصــادي كشــور را در مقابل ويروس هــاي طبيعي و 
ويروس هاي دست ســاز همچون تحريم و يا نوســانات 
 قيمــت نفــت و تكانه هاي مختلــف محافظــت كند.

ايشان با تأكيد بر اينكه توليد، عامل اصلي شكل گيري يك 
اقتصاد ملي و قوي است، افزودند: توليد عالوه بر اينكه براي 
اقتصاد كشور حياتي است، از لحاظ سياسي، اجتماعي و 
فرهنگي نيز تأثيرهاي زيادي دارد به گونه اي كه توانايي 
يك ملت در توليد نيازهاي اساسي خود، به آن ملت اعتماد 
به نفس و احساس عزت خواهد بخشيد و زمينه ساز رفاه 

عمومي جامعــه، افزايش توليد ناخالــص ملي و افزايش 
صادرات و تأثيرگذاري فرهنگي صادرات كاالهاي داخلي 

در كشورهاي ديگر خواهد شد.

مسئوالن ميدان را براي سرمايه گذار و توليد كننده 
باز كنند

رهبر انقالب اســالمي، روند فعلي توليد در كشور را براي 
جبران عقب ماندگي ها ناكافي دانستند و با تأكيد بر لزوم 
توسعه و تقويت بيشتر توليد، نكاتي را درخصوص جهش 
 توليد و راه هاي تحقق آن در شــرايط كنوني بيان كردند.
حضــرت آيــت اهلل خامنــه اي يكــي از مســائل مهم 
براي تحقق جهش توليــد را مشــاركت دادن مردم در 
اقتصاد از طريق اســتفاده از اســتعدادها و ظرفيت هاي 
گوناگــون مــردم برشــمردند و افزودنــد: در ايــن 
زمينه ســه قوه وظايــف مهمــي دارند كه اگــر به اين 
 وظايــف عمل نشــود، جهش توليــد اتفــاق نمي افتد.
ايشــان حمايت از توليــد و توليدكننــده را اصلي ترين 
وظيفه مســئوالن دانســتند و تأكيد كردنــد: حمايت 
از توليــد فقــط به معنــاي تزريــق نقدينگي نيســت 
بلكــه بايــد بــا برداشــتن موانــع، ميــدان را بــراي 
 ســرمايه گذار، صاحــب فكــر و توليدكننده بــاز كرد.
رهبر انقالب اسالمي به برخي از مصاديق برداشتن موانع 
اشاره كردند و گفتند: حذف مقررات دست و پاگير، مبارزه 
جدي با قاچاق كاال، مقابله با واردات بي رويه، مبارزه با فساد 
مالي و فساد اداري، رعايت حقوق مالكيت معنوي، مقابله 
با سفته بازي ها و سوداگري هاي زيان بخش، و معافيت هاي 
مالياتي در موارد ضروري و وضع ماليــات در موارد الزم 
همچون ثروت هاي بادآورده ازجمله كارهاي ضروري است 

كه بايد سه قوه نسبت به آن اهتمام بورزند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي قضاياي اخير مربوط به ويروس 
كرونا و پاي كارآمدن همه ظرفيت هاي كشور براي توليد 
اقالم بهداشتي ازجمله ماسك را نمونه بارزِ باز كردن ميدان 
و حمايت از توليد خواندند و افزودند: علت اينكه در توليد 
ماسك توانستيم در مدت كوتاهي به ظرفيتي دست پيدا 
كنيم كه بيشتر از نياز كشور است، برطرف شدن موانع از 

جانب دولت و باز شــدن ميدان براي حضور دستگاه هاي 
مختلف و حتي مردم در عرصه توليد ماسك بود. 

دو اقدام ضروري براي ارتقاي شاخص كسب و كار
ايشــان با تأكيد بر اينكه بهبود محيط كســب وكار يكي 
از مــوارد ضروري بــراي تحقــق جهش توليد اســت، 
گفتند: براساس بررســي هاي كارشناســي وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، اگــر دو اقداِم »ايجــاد پنجره واحد 
صدور مجوزها« و »تشكيل دادگاه هاي تجاري براي رفع 
اختالفات اقتصادي« انجام شــود، جايگاه كشور از لحاظ 
 شاخص كســب و كار 40 تا 50 رتبه ارتقا خواهد يافت.

رهبر انقالب اســالمي به موضــوع »ممنوعيت واردات« 
به عنوان يكي از زمينه هاي جهش توليد اشاره و خاطرنشان 
كردند: مــا با واردات مخالف نيســتيم امــا تأكيد داريم 
محصولي كه در كشور توليد مي شــود و يا امكان توليد 

دارد، وارد نشود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: در برخي مواقع، برخي 
دستگاه هاي اجرايي، به بهانه هايي به دنبال باز كردن راه 
واردات بي مورد هســتند. به عنوان مثال مي گويند براي 
اينكه كيفيت خودروي داخلــي ارتقا يابد، بايد خودروي 
خارجي وارد شــود درحالي كه بايد كيفيــت خودروي 
داخلي از راه هاي ديگر افزايــش يابد و نه از طريق واردات 
خودروهاي خارجي و به خاك سياه نشاندن توليد داخلي.

فكر مولد ماهواره بر مي تواند خــودروي با كيفيت 
توليد كند

ايشــان با تأكيد بر اهميت جهش كيفي در كنار جهش 
كّمي، موضــوع افزايش اميد به كار و تالش را در كشــور 
بســيار مهم خواندند و گفتند: متأســفانه عــده اي در 
كشور به طور دائم مي گويند »نمي شــود و نمي توانيم« 
درحالي كه »مي توانيم« و دليل آن هم اين اســت كه ما 
وقتي مي توانيم يك ماهواره بر را با ســرعت ۷500متر بر 
ثانيه به فضا پرتاب كنيم و ماهواره را در مدار قرار دهيم، و 
يا در صنايع دفاعي آن پيشرفت هاي بزرگ را داشته ايم، 
 پس در توليد هم مي توانيم به جهش دســت پيدا كنيم.

رهبر انقالب اسالمي افزودند: آن ذهن و فكري كه مي تواند 
ماهواره را توليد كند و براي ارسال ماهواره بعدي در مدار 
۳۶هزار كيلومتري هدف گذاري كند، قطعاً چنين روحيه 
ابتكار و خالقيتي براي توليد خودرو با مصرف 5  ليتر بنزين 
 در يكصد كيلومتر و در ديگر بخش هــاي توليد نيز دارد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي سپس به برخي بخش ها كه بايد 
در جهش توليد به آنها اهميت و اولويت داده شود، اشاره 
كردند و گفتند: توســعه ظرفيت پااليشگاهي همچون 
ســاخت پااليشــگاه ميعانات در بندرعبــاس و مجتمع 
پااليشگاهي ســيراف، اجراي طرح هاي پتروشيمي كه 
منجر به افزايش چند برابري توليد محصول خواهد شد، 
طرح هاي كشاورزي به خصوص تمركز بر توليد محصوالت 
اساسي همچون گندم، دانه هاي روغني، گياهان دارويي و 
آبزيان و خودكفايي در اين عرصه ها با استفاده از شيوه هاي 
آبياري مدرن، تمركز بر زيرساخت ها به خصوص حمل ونقل 
ريلي، توجه ويژه به قطعه سازي و تمركز بر بخش معدن كه 
بسيار هم عقب ماندگي داريم، بخش هايي هستند كه بايد 

در موضوع جهش توليد مورد اهتمام ويژه قرار گيرند.

كار غلط برخي توليد كنندگان 
ايشان يكي ديگر از بخش هايي را كه بايد در موضوع جهش 
توليد به آن نگاه ويژه اي شود، بخش دارو و واكسن دانستند 
و افزودند: اكنون در كشور درخصوص توليد دارو و واكسن 
براي مقابله با ويروس كرونا، كارهاي تحقيقاتي خوبي انجام 
شده است و چه بسا دانشمندان خوب و جوان و محققان 
كارآمد ما بتوانند زودتر از كشورهاي ديگر موفق به توليد 

دارو و واكسن براي مقابله با كرونا شوند.
رهبر انقالب اسالمي، زنجيره پوشاك، كفش و لوازم خانگي 
را يكي از ظرفيت هاي مهم و ريشــه دار كشور خواندند و 
گفتند: براي تحقق جهش توليد بايد بر اين زنجيره تمركز 
 جدي شــود و از واردات اين محصوالت جلوگيري شود.

حضرت آيــت اهلل خامنه اي به يــك اقدام ناپســند در 
توليد پوشاك نيز اشــاره كردند و افزودند: با اينكه كشور 
همواره در توليد پوشــاك با كيفيت ســرآمد و صاحب 
قدمت اســت اما برخي توليدكننــدگان روي توليدات 
 خود برچسب توليد خارج مي زنند كه اين كار غلط است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: به لطف خداوند 
حركت توليد در كشــور آغاز شــده اســت اما ادامه اين 
حركت معمولي، مشــكالت كشــور را حل نخواهد كرد 
و نيازمند يك حركــت مضاعف و يك جهش هســتيم 
كه در اين عرصه نيــز جوان هاي آماده بــه كار و عناصر 
 مبتكر بســيارند و بايد ميدان براي ورود آنان مهيا شود.

ايشــان در پايان اظهار اميدواري كردند شــرايط جديد 
پيش آمده بعد از شيوع كرونا در كشور و گسترش روحيه 
همكاري ميان مردم براي تأمين نيازها، زمينه سازِ كارهاي 

نو و تحوالت در عرصه هاي اقتصادي كشور باشد.

مقام معظم رهبری در ارتباط تصويری با ۷مجموعه توليدی تبيين كردند

رئيس جمهور: در نامه اي كه به سران 1+4 نوشتم تاكيد كردم اگر تحريم 
تسليحاتي ايران برگردد چه عواقب وخيمي براي آنها خواهد داشت

واكنش آيت اهلل جنتي به طرح مجلس دهم براي اصالح قانون انتخابات

اگر 2 اقدام »ايجاد پنجره واحد صدور مجوزها« و »تشكيل دادگاه هاي تجاري براي رفع اختالفات 
اقتصادي« انجام شود، جايگاه كشور از لحاظ شاخص كسب و كار 40 تا 50 رتبه ارتقا خواهد يافت

نكته روز

بعد از اظهارات سخنگوي وزارت خارجه درباره 
تبادل زندانيان، رويترز نوشته است: احتماال 
سيروس عسگري با يك سرباز نيروي دريايي 
آمريكا كه از سال2018 در ايران بازداشت 

است، مبادله مي شود.
خبرگزاري رويترز مدعي شد كه به احتمال 
زياد يك تبادل زندانيان ميان ايران و آمريكا 
انجام خواهد شد كه تبادل دكتر سيروس 
عسگري، بخشي از آن است.سيروس عسگري، 
دانشمند ايراني در بند دولت آمريكا ست كه از 
اتهام اين دولت مبني بر دزدي اسرار تجاري 
در دادگاه فدرال تبرئه شده است. با وجود اين، 
اداره مهاجرت آمريكا وي را همچنان در زندان 
نگه داشته است؛ موضوعي كه  8 فروردين 
مورد اعتراض وزيرخارجه ايران قرار گرفت و 
خواستار آزادي زندانيان ايراني در آمريكا شد.
چنان كه روز سه شنبه سيدعباس موسوي، 
سخنگوي وزارت خارجه ايران گفته: عسگري 
به كرونا مبتال شده  و قرار است به زودي يك 
تست مجدد كرونا از ايشان گرفته شود و اگر 
تست او منفي باشد، تمام تدابير الزم براي 
بازگشت وي به كشور فراهم است. سخنگوي 
اداره اجرايي مهاجرت و امور گمركي آمريكا 
هم ضمن تأييد اين موضوع، گفته كه اين 
نهاد قرار است وقتي عسگري از نظر پزشكي 
گواهي سفر داشت، اين انتقال از كشور را 
انجام دهد. رويترز به نقل از اين مقام آمريكايي 
مدعي شده، پروازهايي كه معموال اين افراد را 
به ايران انتقال مي دهد لغو شده اند و منتظر 
از سرگيري اين سرويس دهي است. به گزارش 
ايسنا، رويترز در بخش ديگري از گزارش 
خود مدعي شد: احتمال دارد مايكل وايت، 
يك سرباز قديمي نيروي دريايي آمريكا كه 
از سال2018 در ايران بازداشت شده است، 
براي اين تبادل انتخاب شود. او براي مرخصي 
پزشكي در  ماه مارس آزاد شده بود اما هنوز 
در ايران است. اين گزارش به نقل از ابوالفضل 
مهرآبادي، ديپلمات ايراني كه معاون رئيس 
بخش منافع تهران در سفارت پاكستان در 
واشنگتن معرفي شده، نوشته است: ما در 
حال همكاري با اداره مهاجرت هستيم تا او را 

به زودي به ايران بازگردانيم. 
احتماال همين منبع ايراني به رويترز گفته 
كه تهران براي تبادل زندانيان با واشنگتن 
آمادگي دارد. اين در حالي است كه سخنگوي 
وزارت خارجه ايران روز سه شنبه طي 
اظهاراتي درباره وضعيت سيروس عسگري 
به موضوع »تبادل« اين دانشمند ايراني با 
يك زنداني آمريكايي در ايران اشاره نكرد. 
سيدعباس موسوي گفته بود: »تمام تدابير 
الزم براي بازگشت ايشان به كشور فراهم 
است و به زودي به ايران بازمي گردد.«  طرح 
ادعاي تبادل سيروس عسگري و مايكل 
وايت در حالي از سوي رويترز مطرح مي شود 
كه دولت آمريكا طي يك سال گذشته به 
پيشنهاد انساندوستانه وزيرخارجه ايران 
سال  ارديبهشت  است.  نكرده  توجهي 
گذشته، محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه 
كشورمان به دولت آمريكا پيشنهاد داد: 
»بياييد تبادل كنيم. من آماده اين كار هستم 
و اختيار كافي براي انجام آن را دارم.«  با 
وجود اختالفات، 2كشور در آذرماه سال98، 
براي تبادل »مسعود سليماني« و »ژيو 
وانگ« با وساطت سوئيس به توافق رسيدند. 
اين نخستين تبادل زندانيان 2كشور بود كه 
در دوره رياست جمهوري ترامپ اتفاق افتاد. 
هم اكنون به نظر مي رسد كه دولت ترامپ 
براي دومين تبادل زندانيان با ايران آماده 

شده است.

احتمال دومين تبادل با 
دولت ترامپ

راهکارهایی برای بهبود كسب و كار
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رئيس جمهور به آمريكا و برخي كشــورهاي 
همسو با آن هشدار داد كه ايران به هيچ عنوان دولت

تخطي از قطعنامــه 22۳1 شــوراي امنيت 
سازمان ملل متحد را نخواهد پذيرفت و حق مسلم ايران است 
كه در چارچوب اين قطعنامه، به زودي از تحريم تسليحاتي 

خارج شود.
حسن روحاني، رئيس جمهور در اظهاراتي به طرح آمريكا براي 
بازگشت به برجام و تالش براي تمديد تحريم هاي تسليحاتي 
ايران واكنش نشان داد  و گفت: آنچه امروز آمريكايي ها راجع به 
تحريم تسليحاتي بحث مي كنند، بايد بدانند اين جزء الينفك 
برجام است و اگر تحريم تســليحاتي روزي بخواهد تحت هر 
عنوان با هر بيان و با هر مكانيسمي برگردد، پاسخ ما هماني 
است كه من در نامه اي به ســران در پاراگراف آخر نوشتم و 

سران خوب مي دانند كه جواب ما آن روز چه خواهد بود.
وي گفت: من در نامه اي كه به سران 1+4 و به 5كشور نوشتم، 
در پاراگراف نهايي تأكيد كردم كه اگر چنين شود، ما چنان 
خواهيم كرد و آنها مي دانند كه اگر يك چنين خطايي مرتكب 
شوند، چه عواقب وخيمي براي آنها دارد و چه شكست بزرگ 

تاريخي براي آنها خواهد بود. 
براساس توافق هسته اي برجام، تحريم هاي تسليحاتي ايران 
5سال پس از اجراي برجام لغو مي شود. اخيرا مايك پمپئو، 
وزير خارجه آمريكا با تيمي در حال تدوين متني حقوقي است 
كه براساس آن ادعا مي كند آمريكا به عنوان يكي از طرف هاي 
برجام به شمار مي رود و مي تواند مانع از پايان يافتن تحريم هاي 
تسليحاتي شوراي امنيت ســازمان ملل در اكتبر سال جاري 

ميالدي شود.
حسن روحاني ديروز در نشســت هيأت دولت به اين تالش 
آمريكا واكنش نشان داد و گفت: امروز ما در يك مقطعي قرار 

گرفتيم كه آمريكا احساس مي كند در ماه هاي آينده ما به يك 
پيروزي بســيار بزرگي طبق همين برجام و قطعنامه 22۳1 
مي رسيم و آن اينكه كل تحريم تســليحاتي ايران برداشته 
مي شود. اين تحريم تسليحاتي كه ســال ها عليه ما درست 
كرده بودند، به طور كامل كنار مي رود و ايران مي تواند سالح 

الزم خود را بخرد و مي تواند سالح الزم را صادر كند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، روحاني گفت: 
آمريكايي ها تازه يكي دو ماه اســت كه از خواب غفلت بيدار 
شده اند و فهميده اند كه اشتباه بزرگي كردند از برجام خارج 
شدند و چه خطاي بزرگي كردند كه برجام را به هم زدند. االن 

نه راه پيش دارند و نه راه پس.
رئيس جمهور افزود: براي آمريــكا ديگر برجامي وجود ندارد 
و تمام شد، مگر اينكه بيايد دومرتبه درخواست كند، همه ما 
بپذيريم، همه خطاهاي خود را جبران كند و تمام تحريم ها را 

كنار بگذارد كه حاال آن يك شرايط خاصي است.
روحاني گفت: بنابراين آنچه امروز آمريكايي ها راجع به تحريم 
تسليحاتي بحث مي كنند، بايد بدانند اين جزء الينفك برجام 
است و اگر تحريم تسليحاتي روزي بخواهد تحت هر عنوان با 
هر بيان و با هر مكانيسمي برگردد، پاسخ ما هماني است كه 
من در نامه اي به سران در پاراگراف آخر نوشتم و سران خوب 

مي دانند كه جواب ما آن روز چه خواهد بود.
رئيس جمهور تأكيد كرد: هم آمريكا و هم برخي  كشورهاي 
ديگر بدانند ايران به هيچ عنوان تخطي از قطعنامه 22۳1 را 
نخواهد پذيرفت. بنابراين هم آمريكا هم ديگر كشــورهايي 
كه فكر مي كنند توطئه اي پيش روي آنها امكان پذير است، 
كامال بدانند اين راه به روي آنها براي هميشه بسته است، البته 
راه عاقالنه اين است كه آمريكا توبه كند، برگردد به برجام و 

عذرخواهي كند از ملت، غرامت بدهد و بيايد عمل كند.

دبير شوراي نگهبان در واكنش به طرح مجلس 
شوراي 
براي اصالح قانون انتخابات، گفت: درحالي كه ما نگهبان

مدت ها پيش از برگزاري انتخابات اخير، درباره 
اصالح قانون انتخابات فرياد زديم و مطالبه كرديم، اما مجلس 
محترم هيچ توجهي به اين امر نكرد و حاال و در روزهاي پاياني 
خود تازه به فكر اصالح قانون انتخابات آن هم با اين كيفيت 

افتاده است.
براســاس طرحي كه مجلس براي اصالح قانون انتخابات و 
درواقع اصالح روند بررســي صالحيت ها به تصويب رسانده 
اســت، »عدم التزام عملي داوطلب به اسالم« با حكم قطعي 
دادگاه صالح مبني بر فســاد مالي يا اخالقــي وي به اثبات 
مي رســد. همچنين دادســتان از هيأت هاي اجرايي حذف 
شده و مالك رسيدگي شوراي نگهبان براي تعيين صالحيت 
نامزدها فقط مراجع چهارگانه اســت و گزارش هاي خارج از 
مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نيست. به گزارش ايسنا، 
آيت اهلل احمد جنتي، گفته است: بنده حتي پيش از انتخابات 
در مذاكره اي كه با رئيس محترم مجلس داشــتم به ايشان 
گفتم كه بايد اصالح قانون انتخابات ناظر به سياست هاي كلي 
انتخابات باشد، اما متأسفانه طرح اخير نه تنها هيچ نسبتي با 
سياســت هاي كلي انتخابات ندارد، بلكه با هدف بي خاصيت 
كردن احراز صالحيت داوطلبان طراحي و تصويب شده است. 
وي با تأكيد بر اينكه شوراي نگهبان اصالح قانون انتخابات ناظر 

به سياست هاي كلي انتخابات را امري ضروري و واجب مي داند 
كه بايد با كار دقيق و كارشناســي به دور از هيجانات انجام 
شود، خاطرنشان كرد: اميدواريم مجلس يازدهم با هماهنگي 
متوليان امر انتخابات همچون وزارت كشور و شوراي نگهبان 
كه تجربه ارزشــمندي در اين حوزه دارند، در فضايي معقول 

اقدام به اصالح قانون انتخابات كند.
ديروز عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شــوراي نگهبان هم 
در پاسخ به ســؤالي درباره طرح دوفوريتي مجلس در اصالح 
قانون انتخابات و نقش اين طــرح در تضعيف نقش نظارتي 
شوراي نگهبان، گفت: بخش عمده اي از جلسه روز چهارشنبه 
شوراي نگهبان صرف رسيدگي به همين مصوبه شد، مصوبه 
از جهات مختلــف داراي ابهامات متعدد و ايــرادات متعدد 
شرعي و قانوني اساسي اســت. كدخدايي همچنين درباره 
مدرك سينا كمالخاني، منتخب مردم تفرش هم گفت: بعد 
از بررســي هاي مفصلي كه اعضاي شوراي نگهبان داشتند و 
استعالم از دستگاه هاي ذيربط صورت گرفت، معلوم شد كه 
آن مؤسسه اي كه گواهي تحصيلي را صادر كرده است داراي 
مجوز رسمي نيست و طبيعتا مدرك صادر شده از سوي آن 
مؤسسه هم فاقد اعتبار است. وي ادامه داد: امروز گزارشي از 
سوي برخي از اعضاي محترم شــوراي نگهبان مطرح شده و 
نهايتا رأي شوراي نگهبان اين بود كه منتخب تفرش و آشتيان 

از راهيابي به مجلس يازدهم باز مي ماند.

اخطار تسليحاتي ايران

مجلس يازدهم قانون انتخابات را اصاح كند



كاله فرنگــي  عمــارت 
عشــرت آباد، موزه ســالح گزارش

مي شــود؛ اين اقدام در پي 
توافقي رخ مي دهد كه بين مديريت شهري 
تهران و سپاه صورت گرفته و از قرار معلوم، 
در آينده اي نزديك، در اين عمارت باارزش 
تاريخي به عنوان يكــي از مراكز فرهنگي 

شهر به روي مردم باز خواهد شد.
تبديل عمارت كاله فرنگي شرق پايتخت به 
موزه، از سري اهداف مديريت شهري براي 
احيا و بازگشايي مراكز فرهنگي و توسعه 
قلمروهاي عمومي انجام مي شود. به همين 
منظور تفاهم هايي بــا ارگان ها و نهادهاي 
مختلفي براي در اختيار گرفتن آثار ميراثي 
و تبديل آنها به فضاي فرهنگي شــهر در 
برنامه گنجانده شــده كه نمونه  آخرش با 

سپاه پاسداران به حساب مي آيد.

عمارتميدانسپاهمرمتميشود
وقتي از بزرگراه شــهيدصياد شيرازي به 
سمت ميدان سپاه حركت مي كنيد، پشت 
چراغ و در حاشيه ســمت راست بزرگراه، 
داخل پادگاه عشرت آباد، از نمايي دور، شايد 
ساختمان متروكه و نيمه سوخته  معروف به 
عمارت كاله فرنگي را بتوانيد ببينيد؛ بنايي 
كه پشت يك ساختمان بزرگ جديد پنهان 
شده است. اين عمارت بيش از ۲۴۰سال 
قبل به فرمان ناصرالدين شــاه ساخته شد 
و سال ۱۳۴۶، در فهرســت آثار ملي قرار 
گرفت. امروز از مجموعه خانه ها، حوض و 
فضاي داخلي و بيروني و باغ هاي اطرافش 
اثري باقي نمانده است. سال ۱۳9۲ مديريت 
شهري و نهاد سپاه از لزوم سر پا نگه داشتن 
اين بناي تاريخي و ارزشمند صحبت كردند 
و حتي يــك تفاهمنامه ســه جانبه ميان 

ميراث فرهنگي تهران، شــوراي شــهر و 
مسئوالن پادگان ولي عصر )عج( امضا شد، 
ولي هرگز به نتيجه نرسيد. سال ۱۳9۴ قرار 
شد از طرف سپاه ساختماني ۱۴طبقه كنار 
عمارت ساخته شود كه با مداخله مديريت 
شهري، ارتفاع ساختمان با حداكثر 7طبقه 

به سرانجام رسيد.
سرانجام شــوراي پنجم شهر و شهرداري 
فعلي تهران دست به كار شــدند. تا اينكه 
حجت نظري، عضو كميســيون فرهنگي 
و اجتماعي شوراي شــهر تهران، پس از 
بازديــد اخير خود از عمــارت گفت: »در 
صحبت هايي كه با سردار يزدي، فرمانده 
سپاه محمد رسول اهلل  انجام شده، متوجه 
شديم سپاه از مرمت عمارت كاله فرنگي 

داخل پادگان، اســتقبال مي كند. به نظر 
مي رسد بعد از مرمت مي توان اين عمارت 
را در راســتاي تعامل با فضاي شــهر، در 
معرض ديد عموم قــرار داد. به زودي قرار 
است تفاهمنامه اي جديد بين شهرداري 
و ســپاه محمد رســول اهلل امضا شــود و 
سازمان زيباسازي به عنوان مجري طرح، 
در گام اول ارزيابي هاي فني نحوه مرمت را 
انجام دهد و بعد از آن با برگزاري مناقصه، 
مجري اصلي مرمت عمــارت كاله فرنگي 
عشرت آباد مشخص خواهد شد.« به گفته 
او، احتمــاال اين عمارت را بعــد از مرمت 
به موزه »ســالح« تبديــل خواهند كرد، 
ولي تصميم نهايي را بايد به بعد از مرمت 
عمارت موكول كرد. از ســوي ديگر نكته 

اينجاســت كه به خاطر قرارگيري عمارت 
داخل پادگان سپاه، ممكن است بازديد از 
بناي كاله فرنگي، تنها در روزهاي خاصي 
از هفته براي عموم مردم امكان پذير باشد.

البته آنگونه كــه علي اعطا، ســخنگوي 
شــوراي شــهر تهران اعالم كرده، بعد از 
تبديل عمارت كاله فرنگي به موزه سالح و 
اسلحه پنجشنبه ها و جمعه ها براي بازديد 

عموم فعال خواهد بود.
ســينما  همشــهري  گــزارش  بــه 
نياگارا)جمهوري(، ســينما آسيا، سينما 
راديوســيتي، كارخانه هاي چيت سازي و 
استاراليت و كاخ خرم آريا شهر و كاخ مرمر 
از ديگر مواردي است كه مديريت شهري 

به دنبال مرمت آنهاست.

 درپي توافق ميان مديريت شهري با ارگان هاي 
 دولتي و نظامي، تعدادي از اماكن تاريخي 

بازآفريني شده و در اختيار عموم قرار مي گيرد

  عمارت كاله فرنگي عشرت آباد در پي توافقات مديريت شهري تهران با سپاه 
به موزه سالح تبديل مي شود

عكس:همشهري/فرشادعباسی مرمتکالهفرنگیعشرتآبادجديترازهميشهدنبالميشود.

 بازگشت بناهای تاریخی
به تهران

پريسااميرقاسمخاني
خبر نگار

خبر

موافقتبااحداثيکمجتمع
خدماتی-مسكونیدرمنطقه22

كميسيون ماده5 شهر تهران با طرح احداث يك مجتمع خدماتی - 
مسكونی در منطقه۲۲ موافقت كرد.

به گزارش همشهری، اولين جلسه حضوری كميسيون ماده 5 در سال 
جاری به رياست پيروز حناچی شهردار تهران و با حضور اعضا، محسن 
هاشمی رفسنجانی، رئيس شورای اسالمی شـــهر تهران، عبدالرضا 
گلپايگانی معاون شهرسازی و معماری و علی اشراقی رئيس دبيرخانه 
كميســيون ماده پنج تشكيل شد كه محور نخســت آنها موافقت با 

تقاضای دانشگاه صنعتی شريف بود.
اشراقی در اين رابطه گفت: »در آخرين جلسه سال گذشته كميسيون، 
موضوع بنای پاركينگ- تجاری دانشگاه مورد بحث و رسيدگی قرار 
گرفته بود. با توجه به اينكه در طرح ارائه شــده بخش قابل توجهی از 
مشكل پاركينگ دانشگاه حل می شود، كميســيون پس از دريافت 
توضيحات نماينده دانشــگاه و شــهردار منطقه۲، بــا احداث بنای 

پاركينگ-تجاری موافقت كرد.«
رئيس دبيرخانه كميســيون ماده 5 افزود: »همچنين طرح توجيهی 
شهرسازی مجتمع خدماتی-مسكونی در زمينی به مساحت ۳هكتار 
واقع در منطقه۲۲ مطرح و پس از توضيحات مشاور تهيه كننده طرح 
و شهردار منطقه۲۲، با اين طرح موافقت شد. اين طرح شامل احداث 
يك بنای ۱۱طبقه مســكونی با 957واحد و ۱۲هزار مترمربع فضای 
خدماتی به صورت آموزشی، فرهنگی، درمانی، ورزشی، تجاری و يك 
فضای سبز يكپارچه به وسعت ۳هزار مترمربع خواهد بود.« به گفته 
اشراقی مقرر شده طرح معماری مجموعه به تاييد معاونت شهرسازی 

و معماری شهرداری تهران برسد.
در انتهای جلسه، طرح تفصيلی ويژه منطقه۲۲ مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت و ادامه بررسی ها به جلسه آتی موكول شد.

خبرهاي كوتاه

درخواستافزايشاعتبارمعاينهفني
چندمدلخاصخودرو

حســين مقدم، مديرعامل شركت ستاد 
مركزي معاينه فني خودروهاي تهران:

نامه اي به وزارت كشور براي افزايش اعتبار 
مهلت معاينه فني برخي خودروها براساس 
سال توليد ارسال شده اســت. مشخصا در 
نامه قيد كرديم كه بهتر اســت در راستاي 
كاهش ازدحام در مراكز معاينه فني، مهلت 
معاينه فني خودروهاي سال 9۲ و 9۳و حتي 
9۱ را به مدت ۳ ماه ديگر تمديد كنند؛ يعني 
به عبارت ديگر مهلت اعتبار معاينه فني اين 
خودروها بــه جاي ۱۲ ماه، ۱5ماه شــود. از 
ســال جاري خودروهاي توليد شده در سال 
9۴ نيز مشمول دريافت معاينه فني هستند 
كه حدود ۲۰۰تا ۳۰۰ هزار خودرو را شامل 
مي شود كه به علت اهميت اخذ معاينه فني 
مشمول اين نامه نمي شوند. خودروهاي مدل 
9۱ تا 9۳ سال گذشته نيز معاينه فني دريافت 
كردند و نواقص آنها كمتر اســت؛ به همين 
دليل تمديد سه ماهه اعتبار معاينه فني آنها 
نسبت به خودروهاي پرريسك تر بهتر است كه 
البته اين پيشنهاد به وزارت كشور به عنوان 
متولي معاينه فني در كشور ارائه شده است و 

منتظر تصميم آنها هستيم.)ايسنا(

افزايشدرآمدروزانهشــهرداريتا
25ميلياردتومان

مجيد فراهاني، رئيــس كميته بودجه و 
نظارت مالي شوراي شهر تهران: 

هدف از ارائه بســته محــرك اقتصادي از 
سوي شهرداري تهران، رضايت شهروندان 
و افزايش درآمدهاي جديد براي شهر است. 
هم اكنون درآمدهاي روزانه شهري چيزي 
در حدود ۱۲تا ۱۶ميليارد تومان اســت و 
مديران شــهرداري اعالم كرده اند اجرايي 
شدن اين بسته سبب مي شود درآمد روزانه 
اين نهاد بين ۲۰تا ۲5ميليارد تومان افزايش 
يابد. طبيعي اســت كه بعد از قانوني شدن، 
ابالغ و انطباق سيستم هاي شــهرداري با 
اين بسته محرك اقتصادي، زمان بر خواهد 
بود. اين بســته هرچند كار خوبي بوده، اما 
به هيج عنوان كافي نيســت چــون هنوز 
شهرداري تهران منابع درآمدزايي گذشته 
را دنبال مي كند و تغيير جدي در روش هاي 
درآمدزايي شــهرداري تهران ايجاد نشده 

است. )شهرنوشت(

بدهيبيشاز3هزارميلياردتومانيبه
شهرداريمنطقه6

تورج فرهادي، شهردار منطقه ۶: 
نهادها، ارگان ها و نيروهاي مســلح واقع در 
محدوده منطقه۶بيش از ۳هــزار ميليارد 
تومان به شــهرداري ايــن منطقه به خاطر 
تخلفات ســاختماني بدهكار هســتند كه 
تاكنــون شــهرداري منطقه۶ توانســته 
۶۰۰ميليارد تومان از ايــن مبلغ را وصول 
كند. هدف از برخوردهاي قانوني با نهادهاي 
دولتي، همراه شــدن آنها با شــهرداري و 
قانون است. در محدوده منطقه ۶ارگان ها، 
سازمان ها و وزارتخانه هاي دولتي مختلفي 
مستقر هستند كه درصورت تخلف، برخورد 
محكــم و قانوني بــا آنها انجام مي شــود. 

)همشهري(

کوچههــايتهرانشــمارهگذاري
ميشوند

حســن خليل آبادي، عضو كميســيون 
فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران:

سازمان فاواي شهرداري براي شماره گذاري 
كوچه هاي تهران برنامه اي را در دســتور 
كار دارد. قرار شــد اقداماتــي انجام گيرد 
تا عــالوه بــر شــماره گذاري كوچه هاي 
تهران در ســال جاري، نام هاي تكراري از 
معابــر و خيابان ها نيز حذف شــود. زماني 
كه نامگذاري كوچه ها براســاس شــماره 
باشد، شهروندان بهتر مي توانند به آدرس 
مورد نظر دســت يابنــد. البته عــالوه بر 
شــماره گذاري، نام هاي ســابق همچنان 
بــر كوچه هــاي تهــران باقــي مي ماند. 
شــماره گذاري كوچه ها بايد با هماهنگي 
شركت پست و براســاس كدپستي انجام 

شود. )فارس(

مرمتوبازســازيميــدانتاريخي
حسنآباد؛بهزودي

علي اصغر طاهري، شــهردار ناحيه يك 
منطقه ۱۱ تهران:

با تهيه طرح نهايي مرمت و بازسازي ميدان 
تاريخي حسن آباد توسط دانشگاه تهران، فاز 
عملياتي به زودي از سوي سازمان زيبا سازي  
و ميراث فرهنگي آغاز خواهد شــد. در اين 
طرح كه بــا روش هاي كاربــردي جديد به 
اجرا در مي آيد؛ ضمن حفظ اصالت تاريخي 
ميدان حسن آباد، ديوارهاي قديمي حفظ 
و احيا خواهند شــد. تمام اتاق ها و رواق ها 
نيز كه با يكديگر مرتبط هســتند با حفظ 
بنا بهسازي و مرمت مي شوند؛ ۸ باب مغازه 
بر ميدان و ۳5 تــا ۴۰ مغازه داخل ميدان با 
كاربري امور فرهنگي و سنتي ايجاد خواهند 

شد. )همشهري(
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شهر از معدود داشته هاي بشري 
است كه هيچ گاه درجا نمي زند. گزارش2

ابرشهرهاي موجود جهان همواره 
رو به سوي هدفي جلو مي روند و كاش اين نقطه، 
رسيدن به شهري سبز باشد. در روزگار حاضر 
بزرگ تريــن الگوي شــهرها، بهبود شــرايط 
محيط زيســتي زندگي بشــري اســت. حتي 
شهرهاي آفريقايي كمتر برخوردار هم به صرافت 
نگهداشــت محيط زندگي خــود افتاده اند. در 
كشور ما نيز برخي شهرها با سرعت الك پشتي 
براي رسيدن به شهر ســبز راه افتاده اند. تهران 
به عنــوان بزرگ ترين و پرجمعيت ترين شــهر 
كشور، هم اين مسير را آغاز كرده اما اينكه چه 
زماني به دروازه هاي چنين شــهري برسد، افق 
ناپديدي دارد. اهميت تهران در شرايطي است 
كه اين شهر مي تواند الگويي براي رسيدن كل 

شهرهاي كشور به شهر سبز باشد.
7توصيه گزارش پيــش رو در گفت و گو با ميترا 
الوي، كارشناس ارشــد محيط زيست و الميرا 
محمدي، كارشناس شــهري تهيه شده است. 
اين موارد اگرچه بارها توسط مسئوالن شهري 
و كشــور مورد تأكيد قرار گرفته اند اما هيچ گاه 
جامه عمل كامل به تــن نديده اند. در روزهاي 
كرونايي كه ترددها نسبت به قبل كمتر است، 
بازسازي موارد ذيل مي تواند راهي نو پيش پاي 

مسئوالن شهري و البته شهروندان قرار دهد.

شهرسبزکجاست؟
شهر سبز، شهري است كه در آن زيرساخت هاي 
انرژي، حمل ونقل و شهرســازي به پايدارترين 
وضعيت خود رســيده و تامين انرژي شــهر از 
طريــق منابــع تجديدپذيــر هماننــد انرژي 
خورشــيدي و باد تاميــن و انــرژي حاصله از 
طريق شــبكه هاي هوشــمند انتقال به داخل 
شهر تزريق مي شود. ســاختمان هاي موجود 
در چنين شــهرهايي از لحاظ مصــرف انرژي، 
آب و توليــد پســماند در بهينه ترين وضعيت 
ممكن قرار داشته، دسترسي به حمل ونقل پاك 
براي تمامي مسيرهاي درون شهري امكانپذير 
بوده و سيستم هاي هوشمند مديريت شهري، 
رفت وآمد بيــش از حد شــهروندان را كاهش 
خواهد داد. در مجموع چنين شهرهايي زندگي 

سالم تر، راحت تر و مقرون به صرفه تري را براي 
شهروندان خود به ارمغان مي آورند.

رنگشهر
منظر شهري در بسياري از نقاط ايران 1

هيچ سنخيتي با اصول شــهر سبز ندارد. در 
تهران اين مســئله به لحاظ انبوه سازه هاي 
نامتقارن و اســتفاده از رنگ هــاي مرده در 
معماري نما نظير ســفيد ســاده، طوسي و 
سياه به شدت وضع بدتر اســت. ساده كالم 
اينكه عبــور از هيچ كوچــه و خياباني حال 
شهروندان را خوب نمي كند. رنگ پديده اي 
اساسي در شادابي شهروندان است كه با وضع 
قوانين بسيار ساده و نظارت هاي اوليه، قابل 
حل است. در برخي شــهرهاي جهان براي 
كاهش رنگ هاي مرده، از فضاي سبز عمودي 
استفاده مي كنند كه اين نكته نيز مي تواند در 
برخي فصول سال مفيد باشد اما الگويي دائم 

و قابل تعميم به همه معابر نيست.

شهرهوشمند
كاهش سفرهاي شهري از سال هاي 2

طوالني به دغدغه مســئوالن شهري تبديل 
شده تا شايد اندكي از ترافيك شهري بكاهند. 
در چنين شرايطي رسيدن به شهر هوشمند 
شــرايط را به نحو مؤثري همــوار مي كند. 
مهم ترين دستاورد شــهر هوشمند، كاستن 
از مشكالتي است كه حضور فيزيكي در شهر 
پديد مي آورد. در روزهايي كه ويروس كرونا به 
شهرهاي كشور آمده و شرايط زندگي پيشين 

را مختل كرده، اجراي اصول شهر هوشمند 
بسيار مفيد و مؤثرتر از پيش خواهد بود.

دسترسيبهحملونقلپاك
كربــن را دفن كــن و اكســيژن را 3

بيرون بكــش! اين ايــده همــه طرفداران 
محيط زيســت در جاي جاي دنياست. البته 
با وجود صدها ميليون وسيله نقليه كه بر پايه 
سوخت هاي فســيلي كار مي كنند، اين مهم 
ممكن نيســت. هر موتور بر مبناي سوخت 
فسيلي، مقاديري از مونواكسيد و دي اكسيد 
كربــن را در ازاي احتراق بــه طبيعت وارد 
مي كند. حال اگر حمل ونقل بر پايه سوخت 
فسيلي نباشد، مشكل به آساني حل خواهد 
شــد. حمل ونقل هاي برقي بــه همين علت 
در زمره ترددهاي پاك قــرار مي گيرد. اين 
وسايل مي توانند شــامل دوچرخه، اسكوتر، 
موتوربرقي، خودروي هيبريدي و اتوبوس هاي 
هيبريدي شوند. گسترش استفاده از مترو نيز 
نكته اي مهم و ارزشــمند براي دستيابي به 

شهر سبز است.

افزايشاکوتوريسم
رسيدن به شهر ســبز به شهروندان 4

ساير نقاط نيز مزاياي ويژه خود را مي رساند. 
اكوتوريســم دقيقا بر اين مبنا تعريف شده 
است. در بسياري از شهرهاي گردشگرپذير 
جهــان، جذابيت هاي شــهر ســبز موجب 
افزايش مســافران خارجي مي شود. طراحي 
ساختمان هاي رنگي و بهره گيري از معماري 

بر پايه فضاي ســبز و لوازم طبيعي، توانسته 
جاذبه اي جهاني از يك شــهر ارائه كند. اين 
فرصت خود محلي بــراي درآمدزايي پايدار 
شهري است و به آساني مي تواند برگ برنده 

دوسر سود براي يك شهر باشد.

هوا،هواوهوا
بهتريــن و جذاب ترين شــهرهاي 5

دنيا هم بدون داشتن هوايي دلپذير و پاك، 
نمي توانند شهري مفيد براي زندگي سبز 
باشند. سال گذشــته تهران ۸۶روز آلوده 
داشت. در ســال 97، 59روز و در سال9۶ 
هواي شــهر ۱۰۸روز آلوده را تجربه كرد. 

اين يعني به طور متوسط يك چهارم هواي 
۳ســال اخير شــهر آلوده بوده است و اين 
در تضاد با معيارهاي شــهر سبز است. در 
شهرهاي پيشرفته اين عدد كمتر از ۲۰روز 
در سال اســت يعني با وجود اســتفاده از 
خودروهاي ديزلي، يك چهارم تهران هواي 

آلوده دارد.

فرصتحضور
بي شــك مهم ترين محور تشــكيل 6

شهر سبز، وجود عناصر شهري براي حضور 
بيشتر شهروندان در فضاهاي عمومي است. 
اين فضاها عموما در بوســتان ها و پياده راه ها 
تعريف مي شــوند اما به طور كلي شــامل هر 
فضاي در دسترس عموم هستند كه شهروند 
براي آرامش خود، در آن حاضر شــود. براي 
نمونه فضاي بــاغ ايرانــي در ده ونك تهران 
فرصتي براي حضور شهروندان توأم با آرامش 
محســوب مي شــود كه تكثر آن در رسيدن 
پايتخت به الگوي شهر ســبز بسيار مفيد و 

مؤثر خواهد بود.

مالياتسبز
پايداري در به دست آوردن درآمدها 7

خود مســئله اي حياتــي براي رســيدن به 
يك شهر سبز اســت. اين مبنا، پايه و بنيان 
فعاليت هاي زيست محيطي يك شهر است و 
مي تواند عالوه بر رفع نيازهاي حياتي، قلكي 

براي مواجهه با مشكالت شهري باشد. براي 
رسيدن به اين الگو شــهرهاي دنيا بر الگوي 
ماليات ســبز تأكيد مي كنند. اين ماليات بر 
آالينده هاي زيســت محيطي وضع مي شود. 
صنايع و مقصران كوچــك و بزرگ آلودگي 
محيط زيست بر اين اساس بايد جريمه شوند و 
اين جريمه به نحوي بازدارنده باشد كه شرايط 
به سمت الگوي شهر ســبز پيش رود. تامين 
درآمد از اين طرح در شهري نظير تهران كه 
ميليون ها وسيله آالينده دارد، موضوعي بسيار 
مهم و حياتي است كه با اجراي دقيق قانون 
هواي پاك مصوب ۱۳97مجلس بخشي از آن 

قابل حل است. 

10شهرسبزدنيا
در رده بنــدي اي كــه توســط شــركت 
 )Resonance Consultancy (
انجام شده اســت، پايتخت اتريش در صدر 
ليست سرســبزترين شــهرهاي دنيا داراي 
پاكيزه ترين محيط زيســت قــرار دارد. اين 
شركت از روش خود براي شناسايي شهرهايي 
اســتفاده مي كند كه راه را براي رسيدن به 
آينده اي ســبز و محيط زيست پاكيزه فراهم 

مي كند. 
معيارهاي انتخــاب تعداد فضاهاي ســبز، 
مكان هاي تخصيص داده شده براي پياده روي 
و دوچرخه ســواري شــهروندان و همچنين 

ميزان آلودگي هوا بود.

کارشناساناپيدميکرونارافرصتيبرايرسيدنبهايده»شهرسبز«ميدانند
مروريبرشاخصههاي10شهرسبزدنياکهبهتازگيمعرفيشدهاند

7سنگپيشپايتهرانسبز

مديرعامــل ســازمان مديريت 
پسماند شــهرداری تهران ضمن پسماند

اعالم آماری دربــاره برنامه های 
اجرا شــده برای ضدعفونی حوزه های كاری و 
روند جمع آوری و دفن زباله طی ۲ماه اخير، از 
مردم درخواست كرد تا با كاهش مواد دورريز و 
دوري ازاسراف وسايل يك بار مصرف، پسماند 
كمتری توليــد كنند. به گزارش همشــهری، 
صدرالدين عليپــور افزايش ميزان دفن زباله به 
ميزان 7هــزار تــن را كار بســيار ســخت و 
طاقت فرسايی برای نيروها عنوان كرد و گفت: »با 
همكاری بيشــتر مردم اين دوره زودتر به اتمام 
می رسد و ســختی كار نيروهای پسماند كمتر 
می شود.« او ادامه داد: »در مورد افرادی كه در 
حوزه دفع و دفن پســماند فعاليت می كردند و 
ناگزير به ادامه فعاليت بودند هم با اعمال سخت 
گيــری در رعايت نــكات بهداشــتی همچون 
اســتفاده از ماســك و دســتكش و تجهيزات 
محافظت فردی تالش كرديم تا سالمت آنها را 
حفظ كنيــم.«  او با بيان اينكه در اوج شــيوع 
ويروس كرونا ميزان پسماندهای بيمارستانی از 

روزانه 7۰ تا ۸۰ تن به ۱۰۰ تــن و حتی باالتر 
رسيد، گفت: »برای جمع آوری پسماند ۶ تا 7 
بيمارستان كرونايی كه مرجع بستری بيماران 
بودنــد خودروهای ويژه ای در نظــر گرفتيم و 
پســماندهای عفونی و كرونايی آنها را در مكان 
مجزايی در سايت پســماندهای پزشكی دفن 
كرديــم.« معاون امــور اجتماعــی و فرهنگی 
سازمان مديريت پسماند نيز از تهيه و ارائه طرح 
های آموزشی از سوی سازمان به مناطق ۲۲گانه 
خبرداد. نرگس رجايی گفت: »با درنظر گرفتن 
شــرايط بحراني كنونی و به منظور حفظ فاصله 
اجتماعی و عدم مواجهه مستقيم با شهروندان 
توصيه های مديريت پسماندی با رويكرد طرح 
كاپ )كاهش پســماند( در قالب پوســترهای 
آموزشی به شــهروندان، در ســاختمان های 
تجاری و اداری، مراكز وابســته به شهرداری، 
ســرای محالت و ســطح محالت مناطق ارائه 
می شــود.« او اضافه كرد: پويــش فرهنگی و 
آموزشی »#پس- از- اين« كه از سال گذشته 
آغاز شــده با استقبال چشــمگير شهروندان و 

اهالی فرهنگ همراه بود.

کاهشتوليدزباله؛ضروریترازهميشه

شاخصه هانام شهررتبه

پارك هاي عمومي زياد، خوب و پيشرفته، دسترسي به برنامه هاي بازيافت و كمپوستوين )اتريش(1

سيستم حمل ونقل عمومي پر سرعتمونيخ )آلمان(2

تعداد زياد فضاهاي عمومي و پارك هاي سرسبزبرلين )آلمان(3

سرانه باالي فضاي سبز و زيرساخت هاي مناسب براي عابران پيادهمادريد )اسپانيا(4

فراواني بازار محصوالت كشاورزي پاكيزه و مرغوبسائوپائولو )برزيل(5

شهر مسطح و جمع و جور، وجود فضاهاي مناســب براي پياده روي، وجود وسايل سرگرمي بسيار در سطح شهر و منچستر )انگليس(6
تنوع محصوالت كشاورزي

تالش براي افزايش بازيافت و توليد كمپوســت، زيرســاخت هاي مناســب براي عابران پياده و بهره از نور ليسبون )پرتغال(7
خورشيد

صدها هكتار امالك باغي بازپس گيري شده به نفع شــهر، بوستان هاي بسيار بزرگ، حمل ونقل پاك، كاهش سنگاپور )سنگاپور(8
مصرف انرژي و بهره از نور خورشيد

دوچرخه سواري، برنامه دولت براي ممنوعيت تردد خودروهاي بنزيني و ديزلي تا سال 2030و وجود آبراهه هاي آمستردام )هلند(9
زيبا در بسياري از خيابان ها

توســعه 2.5ميليارد دالري براي بهبود سرانه فضاي سبز، اهميت به مشــاغل خرد سبز و پاكيزگي رودخانه واشنگتن )آمريكا(10
پتوماك

در ايــن تفاهم، قرار 
بر اين بود شهرداري 
هزينه مرمت، مجوز و بازســازي را تقبل 
كند. با حمايت آقاي مســجدجامعي نيز 
طرحي براي ايجاد معبري از ميدان سپاه 
به ســمت عمارت ارائه شد تا از آن طريق 
مردم بتوانند به طور محافظت شده به كاله 
فرنگي راه پيدا كنند. چند ماهي گذشت 
ولي موضوع ساخت وساز جنوب عمارت 
پيش آمد و تفاهم به گونه اي به حاشــيه 
رفت. در ساخت وســاز مورد نظر، نكات 
اســتانداردي از لحاظ ســيماي بصري و 
رعايت حدود ميراث فرهنگي خيلي مورد 
اهميت قرار نگرفته بود. همين مسئله به 
اعتراضي از سوي ما انجاميد تا جايي كه 
حتي كار به شــوراي عالي و شهرســازي 
كشــيد. ســرانجام در معاونــت وزارت 
دفاع، جلســه اي برگزار شد و در نهايت با 
پيگيري هاي دادگاه هــاي نظامي، تعداد 
طبقات كاهش يافت و بنايــي را با نماي 
سبز و سفيد كنوني را مشاهده مي كنيم. 

اما حــاال بــا پيگيري مديريت شــهري 
خوشبختانه طرح حفظ و مرمت عمارت 
كاله فرنگي دوباره به جريان افتاده كه از 
سلسله پيگيري هاي حفظ بناهاي تاريخي 
و ارزشمند و عمومي سازي آنها به حساب 
مي آيد. در اين ميان گفته مي شــود كه 
در تفاهم انجام شــده، قرار است عمارت 
كاله فرنگي به موزه تبديل شــود. بر اين 
اساس بايد دقت شود كه مرمت به گونه اي 
صورت بگيرد كه از نظر كاركردي با موزه 
متناسب باشد. يعني به شرطها و شروطها. 
به عبارتي مرمت در قالب موزه سالح شكل 
بگيرد تا قابليت اســتفاده پيــدا كند؛ در 
غيراين صورت بنا آسيب مي بيند. به بيان 
ساده تر مي توان گفت كه هر نوع سالحي 
مثل توپ را نمي توان در آنجا مستقر كرد. 
به طور نمونه تنها نمونه هايي از اسلحه هاي 
ســبك بايد به نمايش گذاشته شود كه 
همانند آنها را در يكي از ســاختمان هاي 
موزه تيمورتاش مي بينيــم. موزه قواعد 

خاص خود را مي خواهد.

موزهکالهفرنگي،باشرطوشروط

سيدمحمدفخار
خبر نگار

ادامهاز
صفحهاول
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روزنامهنگار
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روزنامهنگار
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نرخ خودرو ترمز بريد 
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   چشم انداز ايران
نرسي قربان، كارشناس ارشد انرژي درباره اثر نوسان قيمت نفت بر اقتصاد ايران گفت: اقتصاد 
ايران روزهاي سخت خود را با تحريم سپري كرده؛ اما اين تأثير در درازمدت بيشتر خواهد شد. 
البته كرونا تمام هم شود ما نمي توانيم نفت بفروشيم. اقتصاد ايران مثل مريضي است كه در حال 
مداوا در سي سي يو است و درحال حاضر هم نمي توان تحليل دقيقي درباره آن ارائه داد. او افزود: 
شرايط فعلي بهترين فرصت براي ايران است كه تالش كند با جهان وارد مذاكره شده و مشكل 
خود را با دنيا حل كند. سرانجام روزي ماجراي تلخ كرونا تمام مي شود و بار ديگر رشد اقتصادي 
در دنيا شروع مي شود، ما بايد تالش كنيم زير فشار تحريم ها نمانيم. بايد با مذاكره مشكالت 

خود را حل كنيم؛ اگر تحريم ها برداشته شود پتانسيل بسيار خوبي براي رشد خواهيم داشت.

   آفت توقف عرضه به جان بازار خودرو
سعيد موتمني، رئيس اتحاديه دارندگان نمايشگاه ها و فروشندگان خودرو در واكنش به موج 
افزايش قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي به همشــهري، گفت: با توقف عرضه خودروهاي 
صفر كيلومتر، نمايشگاه ها براي عرضه در بازار سهميه اي در اختيار ندارند. به گفته او، اين 
روزها خودروهاي موجود در بازار را كساني مي فروشند كه قبال در بازار خودرو سرمايه گذاري 
كرده اند. موتمني افزود: اين افراد با تحويل گرفتن خودروها و قيمت سازي  در فضاي مجازي 
بنا بر شرايط بازار به عرضه اقدام مي كنند. اين افراد با درنظر گرفتن عواملي مانند نوسان نرخ 
ارز يا چشم انداز بازار قيمت سازي  و خودروهايشان را با قيمت هاي باالتر به اندك مشتريان 

بازار خودرو مي فروشند.

   آخرين فهرست مشاغل آسيب ديده از كرونا
بانك مركزي، فهرست جديد رسته هاي آســيب ديده از كرونا و مرجع تشخيص آن را 
اعالم كرده است. طبق اعالم وزارت كار، صاحبان اين مشاغل مي بايست براي دريافت 
تســهيالت از هفته آينده در ســامانه كارا ثبت نام كنند بعد از آنكه اطالعات آنها را 
دستگاه هاي ذيربط هر كسب وكار تأييد كردند، با اطالعات تأمين اجتماعي تطبيق داده 
مي شود تا وارد فرايند تخصيص تسهيالت شوند. بانك مركزي، مصاديق كسب وكارهاي 
آسيب ديده از كرونا و دستگاه تشخيص را در قالب 13رسته به اين شرح اعالم كرده است:
1- مراكز توليد و توزيع غذاهاي آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخي ها، تاالرهاي 

پذيرايي، قهوه خانه ها، اغذيه فروشي ها )وزارت صنعت، معدن و تجارت(
2- مراكز مربوط به گردشگري شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع هاي جهانگردي 
و گردشگري، مهمان پذيرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراكز بوم گردي، 
مراكز اقامتي، پذيرايي، تفريحي، خدماتي بين راهي و موزه ها )وزارت ميراث فرهنگي، 

گردشگري و صنايع دستي(
3- حمل ونقل عمومي مسافر برون شهري اعم از هوايي، جاده اي، ريلي و دريايي )وزارت 

راه و شهرسازي(
4- حمل ونقل عمومي مسافر درون شهري )وزارت كشور(

5- دفاتر خدمات مسافرتي، گردشگري و زيارتي )وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي و سازمان حج و زيارت حسب مورد(

6- توليد و توزيع پوشاك )وزارت صنعت، معدن و تجارت(
7- توليد و توزيع كيف و كفش )وزارت صنعت، معدن و تجارت(

8- مراكز توزيع آجيل، خشكبار، قنادي، بســتني و آبميوه )وزارت صنعت، معدن و 
تجارت(

9- مراكز، باشگاه ها و مجتمع هاي ورزشي و تفريحي )وزارت ورزش و جوانان(
10- مراكز و مجتمع هاي فرهنگي، آموزشي، هنري و رسانه اي )وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي، وزارت آموزش وپرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حسب مورد(
11- مراكز توليد، توزيع و فروش صنايع دستي )وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و 

صنايع دستي(
12- مؤسسات خصوصي داراي پروانه بهره برداري از وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي كه در حوزه هاي درماني و تشخيصي اعم از آزمايشگاهي و پاراكلينيكي فعال 

هستند.
13- آموزشگاه هاي رانندگي، آرايشگاه ها، سالن هاي زيبايي و گرمابه ها )وزارت صنعت، 

معدن و تجارت(

امابهنظرميرســداصرارمديــرانوزارتصنعتبــهاعامقيمتهاي
غيرواقعیوالبتهپايينوتعللوتاخير45روزهآناندراباغنرخجديدفروش
كارخانهايخودروها،برآتشافزايشقيمتهادربازارخاكستريدميده؛چنانكهاغلبفعاالن
بازاركهدر40روزگذشتهباهمشهريگفتوگوكردهاند،ميگوينداينروندفرسايشيوكندی
روندتدويندستورالعملقيمتگذاریخودروهاواباغآنازعواملاصليافزايشقيمتهادربازار
بودهاست.دليلاينتعللمعلومنيست،زيراطبقگزارشهايدريافتيازماههاپيشخودروسازان
مستنداترشدهزينهتمامشدهتوليدرابهمراجعذيربطازجملهستادتنظيمبازارارائهكردهاند؛
مستنداتيكهمراجعمستقل،نظيرحسابرســانمعتمدبورسارائهكردهاندگواهاينمدعاست
كهسركوبقيمتخودرو،در16ماهگذشته،يعنيازبهمن97تاكنون،بهتدريجدرحالنابودي
بنيانهايماليصنعتخودرواست؛صنعتيكهباوجودانتقادهابهكيفيتتوليداتآن،نقشيموثر
درايجاداشتغالدربازاركارپرتنشايراندارد.طبقآخرينترازنامههايحسابرسيشدهوارائهشده
بهبورس،مجموعزيانانباشته3شركتاصليفعالدرصنعتخودرو،به50هزارميلياردتومان
رسيدهاست.دادههايمركزآمارايرانهمبهعنوانيكمرجعقابلاعتماددولتينشانميدهد
تورمبخشيدرحوزهتوليدوسايلنقليه،در3فصلگذشته،هيچگاهكمتراز70درصدنبودهودر
طول12فصلگذشته،منحنيتورمبخشيتوليدخودرو،هموارهروبهافزايشوصعوديترسيمشده
است.ازسويديگر،بررسيقيمتهايثبتشدهدرمعاماتانواعورقسردوگالوانيزه،نشانميدهد
ازاولسال97بهاينسو،نرخايننوعورقهايفوالديكهدرهزينهتوليدخودرونقشعمدهاي
دارند،دستكمتا2برابرافزايشيافته،درسايرنهادههايتوليدخودروهموضعبههمينمنوال
است؛چنانكهطبقآمارخودوزارتصنعت،نرخانواعموادپليمريوشيميايينسبتبهسال96
معادل118درصدافزايــشيافته،قيمتتاير121درصدباالرفتهونــرختامينموادخام،نظير
آلومينيومومسهمبين140تا165درصدرشدكردهاست.ازسويديگرطبقآمارهاوبرآوردهاي
بهنسبتدقيقبين30تا40درصدقيمتتمامشدهتوليدخودروبهنرخارزوابستهاستكهدر3سال
گذشتهنرخدالرويوروهمدربازارنيماوبازارآزادبين175تا203درصدافزايشيافتهاست.در
مجموع،درحاليكهبهطورميانگينهزينهتاميننهادههايتوليدخودرودر3سالاخير164درصد
باالرفته،متوليانوزارتصنعتبااعمالسياستيخافواقعيتهايموجود،سركوبوتثبيت
قيمتفروشخودروهارادردستوركارخودقراردادهاند.البتهحتماهدفمسئوالنوزارتصنعت
پاييننگهداشتنقيمتخودرودربازاربودهوليهمانطوركهتجربه50سالگذشتهنشانداده،
اينسياستنهتنهابهپايينماندنقيمتخودرودربازاركمكينكرده،بلكهبهعكس،بهعامليبراي
توزيعرانت،توليدفسادوالبتهغيرمنطقيترشدنروندكشفقيمتدربازارخاكستريتبديلشده
است.درنتيجهبهنظرميرسدتنهاراهحلبرونرفتبازاروصنعتخودروازوضعفعلي،آزادسازي
قيمتيادســتكمتعيينفرموليمنطبقبرواقعيتهايموجوداستتاازيكسوشركتهای
خودروسازبيشازاينزيربارزيانانباشتهكمرخمنكنندواشتغالاينصنعتبهخطرنيفتدواز
سويديگرقيمتهادربازارخاكستريهممتعادلتروازفاصلهبينقيمتبازاروكارخانهكاسته
شود،زيراتجربه16ماهاخيرنشاندادهمداخلهدولتودستكاريبازارنميتواندبهكاهشفاصله

قيمتكارخانهوبازارخودرومنجرشود.

ديروزبرايدومينروزمتواليشاخصكل
بازارسهامباافتمواجهشدتاگمانهورودبورس

بازارســهامبهدورهنزولتقويتشــود.
تحليلگرانبراينباورندكهبورسوارديكدورهاصاح
شدهونواررشدشاخصاحتماالپسازيكدورهتنفس
دوبارهآغازخواهدشــدوشــاخصباقدرتازمرزيك

ميليونواحدعبورخواهدكرد.
بهگزارشهمشــهري،شــاخصكلبورستهراندر
مبادالتروزسهشنبهتامرزيكميليونواحدرشدكرد
امانتوانستازاينمرزعبوركند،ديروزهمروندنزوليبازار
سهامادامهيافتوشاخصكلبورستهرانبا2600واحد
نزولبهمحدوده978هزارواحدرسيد.بااينحال،روند
معاماتروزگذشتهاميدواريهارانسبتبهتداومصعود
بورسدرروزهايآيندهپسازيكدورهتنفسبيشــتر
كردزيرادرمبادالتروزچهارشنبهشاخصكلبورس
تهرانبرخافمبادالتروزسهشــنبهدرابتدايصبح
تا15هزارواحدنزولكردامابعدازآنبخشيازنزولرا
جبرانكردودرنهايتبا2500واحدكاهشبهكارخود
پايــانداد.درمبادالتديروزباوجودنزولبازارســهام
سرمايهگذاراندســتكم18هزارو500ميلياردتومان
سهامدادوستدكردندوباوجودتشكيلصفهايفروش،
همچنانحجمتقاضابرايخريدسهامباالبود.اطاعات
دريافتيهمشهرينشانميدهدبخشيازداليلنزول
بازارســهامظرف2روزگذشتهناشــيازافزايشحجم
عرضهسهامدارانحقوقيبودهاست.بااينحال،برخي
تحليلگرانمعتقدنديكيازداليلنزولعرضهواحدهاي
صندوقهايسرمايهگذاريدولتياستكهموجبشده

سهامدارانخردبخشــيازداراييهايشانرابرايخريد
واحدهاياينصندوقهايســرمايهگذارينقدكنند.
دولتازروزيكشــنبهواحدهايصندوقسرمايهگذاري
واسطمالييكمرابهعموممردمعرضهكردهكهمتشكل
ازسهامبانكتجارت،صادرات،ملت،بيمهاتكاييامينو
البرزاست.هرمتقاضيقادراستتاسقف2ميليونتومان
ازواحدهاياينصندوقرابخرد.برآوردميشــودجمع
كلمنابعموردنيازبرايخريدكلواحدهاياينصندوق

16هزارو500ميلياردتومانباشد.

نقش صندوق هاي سرمايه گذاري و سهام عدالت
مديرعاملكارگزاريبانكديدربارهنزولشاخصبورس
درمبادالتديروز،گفت:هرچقدرفاصلهبينارزشذاتي
وارزشقيمتسهمموردمعاملهبيشترشود،طبيعتانقطه
اصاحقيمتبايدسريعتراتفاقبيفتد.فردينآقابزرگي
ادامهداد:بهمرورزمانباورودسهامعدالتوصندوقهاي
سرمايهگذاريدولتي،بخشيازمنابعسهامدارانخرد
كهباهيجانمقطعيبهبورسرويآوردهبودند،متوجه
سهامعدالتوصندوقهايسرمايهگذاريدولتيشده
است.اوتوضيحداد:ايندوابزارموجبخواهدشدتوجه
سهامدارانخردكهبهصورتهيجانيواردبورسشدهاند،
بهبازاركمترشــود.اوادامهداد:كاهشاحتماليتقاضا
مسبباصاحقيمتياافتسطحعموميقيمتهاخواهد
شد،اماچونوزنشركتهايبنياديواثرگذاربرشاخص
بيشتراست،كماكانشاخصراباوجودبطنمنفيبازار،
بافلشسبزومثبتميبينيم.اوتأكيدكرد:درمبادالت
روزدوشنبهباوجودآنكهبطنبازاربانزولمواجهبود،اما
شاخصبورسبارشدمواجهشد.بااينحال،آنچهبيش
ازهرچيزياهميتدارد،ايناستكهبازارسهامهرچه

سريعتربهتعادلبرسد.

عبور پرقدرت از يك ميليون واحد
بهزاداحمدينسب،ديگركارشناسبازارسرمايههمگفت:
هيجانديروزبازارسرمايهنشأتگرفتهازعددشاخصكل
بودامابايدتوجهكردكهايندورانگذراســت.اوافزود:
برايسهامدارانتازهواردروندنزوليبازارسهامقابلدرك
نبوداماسهامدارانبايدبرايحضوردربازارسرمايهصبور
باشند.اوبااشــارهبهروندمعاماتوامكانرشددوباره
شاخصكل،تأكيدكرد:سيرنزوليبازارسرمايهچندان
طوالنينيستوشاخصپسازاصاحيكوتاهمدت،با

قدرتقلهيكميليونواحدراردخواهدكرد.

نزول هاي سنگين نداريم
مجتبيمعتمدنيا،كارشناسديگربازارسرمايههمگفت:
ريزشبازارسرمايهبهاينمعنانيستكهمثاسهم2هزار
توماني،ناگهان100تومانخواهدشدودرصورتورود
بازاربهفازنزولي،مطمئنــااصاحقيمتهاهم،زمانبر
خواهدبود.ضمناينكهشــرايطاقتصاديحالحاضر
ومولفههايــيمثلحجمنقدينگــيوحجممعامات،
قابلمقايسهباسالهايقبلنيستونميتواناتفاقات
سال1384يا1393رابهدورهاخيرتعميمداد.مجتبي
معتمدنيابابياناينكهبازاريبــاحجممعاماتباالي
10هزارميلياردتومان،بهراحتيبانزولسنگينمواجه
نخواهدشد،گفت:ســرمايهگذارانبراساسانتظارات
تورميآيندهوافزايشارزشجايگزينيوسودشركتها،
بهخريدسهاماقدامميكنندوبايدديداقتصادايراندر

آيندهچهوضعيتيخواهدداشت.
اوباتأكيدبراينكهحركتنقدينگيبهسمتبازارسرمايه
همچنانادامهدارد،گفت:دولتامسالباكسريبودجه
300هزارميلياردتومانيمواجهاستواگرقصدجبران
كسريبودجهازطريقبازارسرمايهراداشتهباشد،يعني
حداقل6ماهديگر،ازبازارســهامحمايتخواهدكرد.
بهگفتهاو،درشــرايطكنونياصانميتوانپيشبيني
دقيقيكردكهرشــدواصاحبازارتاكجاادامهخواهد

داشت.

قيمتطايسياهدر7روزگذشتهرويموجافزايشقيمتقرار
گرفته؛هرچنداينرونددر2روزگذشتهشدتگرفتهبااينحال
كارشناسانداخليوخارجينسبتبهشكنندهوخاكستريبودن
وضعبازارجهانينفت،بهدليلافتمحسوستقاضايجهانيوهمچنينخطرشوكعرضهدر
آينده،هشدارميدهند.بهگزارشهمشهري،پسازمنفيشدنقيمتنفتسبكآمريكادربازار
معاماتآتي)فيوچرز(،حاالاميدهابهثباتبازارنفتدرحالتقويتشدناستامابهنظرميرسد
بازيبزرگاننفتتازهشروعشدهاست،يكسويبازينفتآمريكابهعنوانيكيازبزرگترين
توليدكنندههاومصرفكنندههاينفتاستوسويديگرنبردپنهانيروسيهوعربستانبهعنوان
بازيگرانيكههركدامتاشدارندتاسهمديگريراكمكنند،بااينهمهانتظاربرايبهبودوضع
بازارجهانينفتدرآينده،بهگفتهمحمدعليخطيبينمايندهسابقايراندراوپك،بهروشنشدن
شدتاثرشيوعويروسكرونابرسطحتقاضاياقتصادجهانيوالبتهطايسياهبستگيدارد.وجه
ديگرثباتبازارنفتبهميزانپايبنديكشورهايتوليدكنندهبهتوافقبرسركاهشميزانتوليد
وابستهاست.ديروزقيمتهربشكهنفتســبكآمريكابا2.77درصدافزايشبه25دالرونفت
برنتدريايشمالهمبا1.3درصدرشدبه31دالرو38سنترسيددرحاليكهدبيرخانهاوپك،
ارزشســبدنفتيايننهادرادر3روزقبل18دالرو36سنتاعامكردكهجهشي11درصدي
راتجربهكردهاســت.آخرينقيمتيهمكهبراينفتســنگينايرانبهثبترسيده19دالرو
42سنتاستكهنشانميدهدرشدي4درصديداشتهاست.رويترزدليلافزايشقيمتنفت
برنتدريايشمال،بهميزان15درصد،دريكهفتهاخيرراناشيازافزايشبيشازانتظارذخاير
نفتآمريكاوالبتهحجمپايينتقاضابهدليلمحدوديتهايدورانيكهتازيكرونااعامكردهكه
باعثشدهسرمايهگذارانرويگزينهريسكمازادعرضهنفتتمركزكنند.تحوالت2هفتهاخير
نشانميدهدباافتقيمتدربازارنفت،بسياريازفعاليتهايحفاريدرآمريكامتوقفوبرخي
شركتهااعامورشكستگيكردهانداماحاالكهقيمتبهسمتباالي30دالردرحالحركت
است،شركتدايموندبكانرژيهشداردادهاســت:اگرنفتخامآمريكابهباالي30دالربرسد
فعاليتهايحفاريدوبارهاحياخواهدشد.خبريخوباماشكنندهبرايرئيسجمهوريآمريكا
كهبلكهازفشارهايسقوطنفتوافتسرمايهگذاريشركتهاينفتيآمريكاييخارجشودو
خبريبدبرايديگركشورهاينفتخيزجهانكهدوبارهشاهدافزايشتوليدنفتآمريكاووارد

شدنشوكتازهبهعرضهنفتخواهندبود.

افــتدرآمدهــايارزي
ناشيازتحريمنفتايرانارز

گزينــهكوتاهتــركردن
فهرســتكاالهــايمشــمولارز
4200تومانيراتقويتكردهتاجاييكه
حتييكمقامصنفيدرصنعتخوراك
داموطيورازبرچيدهشــدنبساطارز
4200تومانيبرايوارداتبرخيكاالها
ونهادههايداميحمايتميكند.چنان
كهمجيدموافققديري،رئيسانجمن
صنايعخوراكداموطيوربابياناينكه
نهادههايداميوارداتيبــاارزدولتي
عمدتابهدســتتوليدكنندهنميرسد،
پيشنهادكردارز4200تومانيازواردات
برخينهادههاحذفشود.نهفقطفعاالن
صنعتخــوراكداموطيوركهفعاالن
اقتصاديدرصنعتدارووواردكنندگان
تجهيــزاتپزشــكيهــممعتقدند،
اختصاصارز4200تومانياينصنعترا
بهفسادآلودهكردهورقابتراازبينبرده
چنانكهانجمنواردكنندگانكاالهاو
تجهيزاتپزشكيازسياستكوتاهكردن

فهرستكاالهايمشــمولارزدولتي
حتــيدرارتبــاطبــاوارداتداروهاو
تجهيزاتوكاالهايپزشكيدفاعكرده

است.
دولتبراساسقانونبودجهاجازهداردتا
14ميليارددالرارزرابانرخ4200توماني
دروارداتكاالهاياستراتژيكواساسي
ازجملهداروونهادههــايداميصرف
كند.امابانكمركــزيبهدليلتنگناي
ايجادشدهدروروديارزمدافعكاهش
ســهمارز4200تومانياستومعتقد
است؛ميتوانتا6ميليارددالرازسهم
14ميليارددالرياجازهدادهشــدهدر

قانونبودجهراكمكرد.
پسازچالشبينبانكمركزيوسازمان
برنامهوبودجهدرارتباطبانحوههزينه
كردنيكميليارديــوروازمنابعارزي
صندوقتوسعهمليبرايجبرانكسري
ارزيناشيازشــيوعويروسكروناكه
ســرانجامباگايهوزيربهداشتهمراه
بود،حاالبانــكمركزيبااختصاصارز
يكميليارديورويــيموافقتكرده،اما

همچناناصرارداردبسياريازكاالهاي
اساســيكهدرداخلتوليدميشود،به
ارزدولتينيازيندارندوبايدازفهرست
دالر4200تومانيحذفشوند.پيشنهاد
كارشناســيبانكمركزيايناستكه
دولتبهجاياختصاصارزبانرخدولتي،
كهميتواندشائبهرانتراتقويتكند،به
وارداتكاالهاياساسيكمترضروري
بانرخنيمايياقداموبهجايآنمعادل
ريالــيرادرقالبكمــكهزينهكند.
بهگزارشهمشــهري،پارســالتجربه

حذفدالر4200تومانيبرخيكاالها
ازجملهكاغذوگوشــتقرمزنشانداد
كهنهتنهارانتوشــكافقيمتيناشي
ازوارداتكاالباارزدولتيازبينميرود،
بلكهثباتدربازاركاالييحاكمخواهد
شــدوحتيروندنرختــورمراتعديل

ميكند.
براســاسآخرينخبرهــارئيساتاق
اصنافكشورديروزاعامكرد:ارز4200
تومانیبرایوارداتموادغذايیحذف

شد.

بيكارانكروناهمچناندرباتكليفيبهســرميبرند.
باوجوداينكه2ماهازاباغمصوبهكارگروهبررســيو
مقابلهباپيامدهاياقتصاديناشــيازشيوعويروس
كرونامبنيبرحمايتمالياينافرادميگذرد،هنوزاينافرادنتوانستهاندحمايت
موردنيازخودرادرقالبمستمريبيكاريياتسهياتبانكيدريافتكنند.بهگزارش
همشهري،براساسمصوبهستادمقابلهباكرونا،70هزارميلياردتوماناعتباربراي
جبرانهزينههايمقابلهبااينبيماري،كمكبهمعيشت،حمايتازكسبوكارهاو
پرداختمستمريبهنيرويكارآسيبديدهازشيوعكرونااختصاصيافتهكه5هزار
ميلياردتومانازآنبهبيكارشدگانكروناو23هزارميلياردتومانازآنبهخانوارهاي
يارانهبگيراختصاصدارد.دراينميانمقررشدهمعادلريالييكميليارديورونيز
بهوزارتبهداشتوآموزشپزشكيكهدرخطمقدممقابلهباكرونافعاليتميكند،
تخصيصدادهشودومابقيمنابعصرفجبرانآســيبهاياقتصاديواردشدهبه
كسبوكارهاي10رستهشغليومشاغلخويشفرماوغيرتاميناجتماعيشود.حاال
تازهترينخبرهاحاكياستبانكمركزيفهرسترستههايشغليآسيبديدهاز
ويروسكرونارابهروزرسانيكردهوستونهاياينفهرسترااز10رستهبه13رسته
افزايشدادهوهمزمانوزارتتعاون،كارورفاهاجتماعينيزوعدهدادهازهفتهآينده

سامانهكارارابرايثبتناممتقاضيانحمايتضدكرونادراين13رستهبازكند.

روال حمايت از كسب وكارها
بررسيهايهمشهرينشانميدهدافزونهتسهياتكرونادرسامانهكارابهنشاني
 kara.mcls.gov.ir ايجادشــدهاماهمچناندرحالراهاندازياست.امامحمد
شــريعتمداري،وزيركارميگويد:ازهفتهآيندهثبتنامكارگاههاييكهدرزمره
13رستهشغلياعامشدهقراردارند،آغازخواهدشدوصاحباناينكسبوكارها
ميتوانندبرايدريافتتسهياتكروناثبتنامكنند.بهگفتهشريعتمداري،بعد
ازثبتناماينافــراد،وزارتخانههايذيربطاعمازوزارتخانههايارشــاد،صنعت،
جهادكشاورزي،كشوروميراثفرهنگي،درخواستهايثبتشدهدرسامانهكارا
رابررسيوتأييدميكنندودرنهايتباتطبيقهمهايناطاعاتباپايگاهاطاعاتي
سازمانتأميناجتماعي،فرايندتخصيصتسهياتكرونابهمتقاضيانواجدشرايط
آغازميشود.بهگزارشهمشــهري،اينتسهياتبانرخســود12درصدودوره
بازپرداخت24ماههباچندماهتنفس،بهكارفرمايان13رستهشغليآسيبديدهاز
كرونا،مشروطبهحفظسطحاشتغالكارگاههادردورهشيوعكروناپرداختميشود.
عيسيمنصوري،معاونتوسعهكارآفرينيواشتغالوزيركارميگويد:اينتسهيات
برايبنگاههاييكنفره12ميليونتوماناستكهشامل50درصدهزينهدستمزد
و50درصدهزينهسرمايهدرگردشبنگاهاستوبرايبنگاههاييكهباالزامدولت
تعطيلشــدهاندبهازايهركارگر16ميليونتوماناستتانيروهايخودراحفظ
كنند.بهگفتهاو،وامزير12ميليونتومانباســفته،وام12ميليونتا48ميليون
تومانباسفتهوضامن،وام50تا120ميليونتومانيبا2ضامن،وامتا180ميليون

تومانبا3ضامنوباالترازاينرقممطابقروالعاديبانكهاپرداختميشود.

بيمه بيكاري به كجا رسيد؟
حمايتتسهياتيازكسبوكارهايآسيبديدهازشيوعبيماريكوويد-19اقدامي
استكهباهدفجلوگيريازريزشاشتغالموجودانجامشدهامابازهمبخشياز
نيرويكاردرسايهشيوعكرونابيكارشدهاندكهطبقمصوبهستادمقابلهباكرونا
بايدمستقيماموردحمايتقرارگيرند.البتهاينحمايتكهدرقالبپرداخت3ماه
مستمريبيكاريانجامميشودفقطبهكارگرانمشمولقانونكاركه3درصدحق
بيمهبيكاريراپرداختهاند،تعلقميگيردومابقيبيكارانپسازثبتنامدرسامانه

كارا،تسهيات1.5تا2ميليونتومانيدريافتخواهندكرد.
براساسآمارهايوزارتكار،اززمانآغازثبتنامبيكارانكرونادرسامانهبيكاري
تاكنون780هزارنفــرثبتنامكردهاندكه6هزارو500نفــرازآنهاانصرافدادهو
123هزارنفرنيزواجدشرايطنبودهاند؛درنتيجهتعدادمتقاضيانواجدشرايطدر
سامانهبيمهبيكاريبه650هزارنفررسيدهاست.اينرقم2.7برابرثبتنامشدگان
درصندوقبيمهبيكاريوبهرهمندانازمســتمريبيمهبيكارياست.بهگزارش
همشهري،هرچندباتصويبستادمقابلهباكروناوبادستوررئيسجمهوري،5هزار
ميلياردتومانبرايپرداختمســتمريبهبيكارانكرونايياختصاصيافتهوبه
صندوقبيمهبيكاريتأميناجتماعيواريزشده،امابهگفتهوزيركار،برآوردهاي
اوليهازنيازبه7هزارميلياردتومانمنابعبرايپوشــش3ماههبيكارانمتقاضي
دريافتتســهياتكروناحكايتدارد.باتوجهبهتعدادمتقاضيانبيمهبيكاري
كه650هزارنفرهســتند،بااختصاصاين5هزارميلياردتومان،بهطورميانگين
هركارگربراي3ماه،ماهانه2ميليونو560هزارتومــاندريافتخواهدكرد.آن
دستهازمسئوالنوزارتكاركهباهمشــهريگفتوگوكردهاند،ميگويند:قرار
استمستمريبيكارشدگانكروناازهفتهسومارديبهشتواريزشودوامكانواريز
سهماههاينمستمريبهصورتيكجانيزوجوددارداماهنوزاينخبررامنابعرسمي

اينوزارتخانهتأييدياتكذيبنكردهاند.

آزادسازی قيمت و معمای پرايد 90 ميليوني
ادامه از 

صفحه اول

فهرستمشاغلآسيبديدهازكرونابهروزشدقيمت طالي سياه روي منحني صعود
 انتظار طوالني براي باز شدن 

بسته هاي حمايتي 

پيشفربدزاوه،كارشناسصنعتخودرو
درگفتوگوباهمشــهري،خداحافظي
بازارباخودروهايكمتراز100ميليون
تومانراپيشبينيكــردهبود.برمبناي
آخرينمعاماتانجامشــدهدرســطح
اتوگالريهــايفعالدرتهــران،قيمت
پرايد131به80ميليونتومانوتيبا2به
100ميليونتومانرسيده.ويروسرشد
قيمتبهبازارمحصــوالتايرانخودرو
بهويژهخانــوادهپژوهمســرايتكرده،
بهطوريكهنرخپژو206تيپ2مدل99
به145ميليونتومانافزايشيافتهاست.

عروسي در كوچه پرايدهاي سالخورده
افزايــشنجومــيقيمــتخودروهاي
صفركيلومتر،بــازارخودروهايكاركرده
راداغتركــرده.خبرنگارانهمشــهري
ميگوينددربازارپرايدهايدستدوم،نرخ
پرايدصندوقدارمدل87باكاركرد160
تا240هزاركيلومتربه29تا39ميليون
تومان،پرايد132SEمدل96باكاركرد
70تا105كيلومتــربه60تا63ميليون،
پرايد131SXمدل96با100تا230هزار
كيلومتربه54تا67ميليونتومانافزايش
يافتهاســت.موجگرانيخــودروتنهابه
پرتيراژهامحدودنبوده،بلكهنبضقيمتها
دربازارخودروهايمونتاژداخلووارداتي
نيزتندترشــده.دراينميانميتوانبه
افزايش130ميليونتومانيقيمتمزدا3
درمدت2ماهاشارهكرد.نرخاينخودرو
از500ميليونتوماندرآخرينروزهاي
اســفند98به630ميليونتومانرسيده
اســت.بااينروندبهنظرميرسدگراني
نرخخودرودرحاشيهبازارچندانهمبه
مذاقخودروسازانبدنيامدهوآنهارابراي
دعوتبهكاردوبارهوبازگرداندانپرايدبه
خطوطتوليدترغيبكرده؛چنانكهديروز
حســينكاظميطرقي،معاونبازاريابي
وفروشســايپااعامكرد،توليد2مدل
پرايد132و111متوقفشــده،اماخط
توليدپرايد131برايانجامتعهداتقبلي
همچنانفعالاستوباافزايشظرفيت
آنوبرايكاهشقيمتهاميتوانعرضه

پرايدراازسرگرفت.

نقدينگيبهسمتصندوقهايسرمايهگذاريدولتيتغييرجهتداد
تداوم نزول بورس براي دومين روز متوالي

بهزاد رنجبر
روزنامهنگار

   دولت بر سر دوراهيفهرست دالر 4200توماني كوتاه تر مي شود
پيشنهاد بانك مركزي و برخي كارشناسان روشن است؛ بساط دالر 4200توماني بايد 
جمع شود، دولت اما بر سر دوراهي سخت گرفتار آمده؛ زيرا از يك سو برخي اعضاي 
كابينه معتقدند، بايد به دارو و برخي كاالهاي اساسي داراي اثر بر معيشت و سالمت ارز 
با نرخ 4200تومان تخصيص داده شود ولي از سوي ديگر دولت با تنگناي شديد ارزي، 
ناشي از افت شديد درآمدهاي صادرات نفتي وغير نفتي مواجه است؛ تنگنايي كه حتي 
مي تواند سياست افزايش نرخ ارز نيمايي، با هدف تشويق صادركنندگان به بازگرداندن 
ارز و ثبات بازار ارز را به خطر اندازد. آيا دولت سرانجام به كوتاه تر شدن فهرست نرخ 
ارز تن خواهد داد؟ سكوت برخي چهره هاي دولتي ازجمله محمود واعظي و محمدباقر 
نوبخت كه تا همين چند ماه قبل از ضرورت كاهش نرخ ارز دفاع مي كردند، نشــان 
مي دهد بازار ارز روي سخت خود را نشان داده و سياستمداران را در برابر سياستگذاران 
به سكوت وادار كرده كه شايد نشانه اي از همراهي احتمالي آنها براي هرچه كوتاه تر 

شدن فهرست ارز 4200توماني باشد.



من از خــاك، بــاران، باغبان و 
گلفروش اجــازه گرفتم تا چند 
گل بچينم؛ با اينكه مي دانستم 
در روزگاري كــه گل ها از غصه 
مردمــاِن خانه نشــين، نچيده 
پژمــرده مي شــوند و عطــر 
دالويزشان از ترس كرونا پشت 
دِر بسته خانه شــيرين و فرهاد 
زمينگير مي شود. پس ديگر نيازي به موافقت هيچ كس 
نبود، با اين حال من شــرط ادب بجا آوردم و موافقت 
باران و خاك را گرفتم و چهار شاخه گل، قد انگشتان 
كشيده جواد معروفي پيانيست شهير و خالق اثر جاودانه 
»خواب هاي طاليي« پيش از آفتاب سوزشدن از ميان 
علف هاي هرز تِه كوچه چيدم، هر چهار تا را در ليواني 

لبالب خاك خوب كاشتم. مشتي آب زدم و پيش روي 
يكي از طبقات كتابخانه به نام نامي روز معلم گذاشتم. 
همراهم گفت مثل اينكــه حصرخانگي كار خودش را 
كرده است، حيف از اين گل ها نبود؟ چرا چيدي مگر 
بچه شدي؟ حتما حق با اوست. يكي ازكارهاي كرونا 
پريشــاني روح و روان و به هم ريختن تــوازن و تعادل 
عقلي ماست؛ يكي مجنون مثل من، يكي دلخون، يكي 
افسرده، يكي مغموم و البته جمعيتي معدود، خادمان 
بيماران كه نامشان پزشك و پرستار است و البته جمعي 
بي پايان بيكار. آنكه پركار اســت كروناســت كه گويا 
نمي داند تمام دنيا در حال توطئه براي جان ستاني از او 
هستند؛ نام اين جان ستان واكسن كروناست همانگونه 
كه نام همه معلمان جهان اميد است، چون اميدوارند 
تحقيق و پژوهش شاگرداِن سابقشان كه اكنون نامشان 

دانشمند است تا پايان بهار به ثمر برسد و ما بي فاصله 
خيابان ها را غرق شادي كنيم.

در همين لحظه، كودكي كه از دست كرونا گريخته است 
قبل از رســيدن به خانه روي در مدرسه اش با ماژيك 
سبز نوشــت؛ معلم عزيزم روزت مبارك! آرزو مي كنم 
به زودي در كالس به شما ســالم كنم و جلوي پايتان 
بلند شوم! كسي نمي داند اين پيام چگونه به گوش خانم 
معلم رسيد كه همان روز دم غروب زيرش نوشته بود؛ 
عزيزم من هم آرزو مي كنم تا قبل از تابستان دست هاي 

گل بهي تو را ببوسم!
مرا ببخش

اگر دوست ات دارم و
كاري از دستم برنمي آيد

كودك كه بودم هزار ســال پيش بود. دنيا چهار فصل 

بود، بهار بود، گوجه سبز و چغاله بادام. من بودم، بيژن 
برادرم و دوستانم كيكاوس، ايرج و تهمورث كه آن قدر 
بهاران را دنبال مي كرديم و سربه سرش مي گذاشتيم 
كه تابســتان مي آمد و تمام كوچه هاي باران خورده را 
خشك مي كرد و كار مردمان ساده تر از سيب سنندج را 
به جايي مي رساند كه در رودخانه قشالق شناي قورباغه 
تمرين كنند. آفتــاب كه رنگ به رنگ مي شــد، پاييز 
مي آمد و ما، سر تراشيده، ســربازتر از سربازان گمنام 
به صف مي شديم تا در كالس به جاي »آو« مي گفتيم 
»آب« و تا ياد نمي گرفتيم ســيلي گوش نــواز و درد 
خط كش در كف دست دردناك تر از تركه بود، از بس 
كه معلم بودند؛ يعني خيلي معلم بودند؛ سبيل داشتند، 
متشخص، باهيبت و متكلم. احترامشان نه فقط براي 
بچه ها و اولياي آنان كه براي همه يك وظيفه عقلي و 
قلبي بود، حتي ميوه فروش ها و قصاب ها به آنان احترام 
مي گذاشتند؛ خيابان ها و كوچه ها هم. به همين دليل 

يكي از چهارُگلي كه چيدم، نام صورتي اش را مي گذارم 
خانم شهشهاني معلم كالس اولم و آن سه تاي ديگر كه 
سفيدند، سهم معلمان ديگرم آقايان حيرت سجادي، 
ملك الكالمي و سيدالشــهدايي كه اطمينان دارم هر 
چهارتن در بهشت مشــغول درس دادن به بي سوادان 

هستند!
هميشه چيزي هست
كه تو را به يادم بياورد

گرامافوني
در اعماق خاطره ها روشن مانده....

حاال و اكنون كه باد در كالس هاي خالي دنبال بچه ها 
مي گردد و دستي نيســت تا روي تخته بنويسد روزت 
مبارك آموزگار عزيزم! پس فراش مدرســه مغموم تر 
از پاييز به افتخــار روز معلم زنگ مدرســه را به صدا 
درمي آورد. اما راست اين اســت در روزگار طاقت سوز 
كرونايي هيچ بزرگداشــتي شعف پيشــين را ندارد؛ 

آن هم براي معلماني كه از تعــارف و القاب جورواجور 
خسته شده اند و دوســت مي دارند دست كم به پاس 
سهم بسزايي كه در سوادآموزي جامعه دارند زنده بودن 
را زندگي كنند، نه آنكه اداي زندگي دربياورند. ترديد 
نكينم، جامعه وقتي به رشد و تعالي مي رسد كه معلمان 
آن در رفاه و آسايش باشند. اين را همه مي دانند، حتي 
گچ و تخته هم مي دانند، دفتر بي خــط هم مي داند، 
رئيس ستاد مبارزه با كرونا هم مي داند، ابر هم مي داند 
كه به افتخار آنــان مي بارد تا هــوا در روزگار دلتنگي 
همچنان بهار و سبزه باشــد. من به سهم خود از درك 

بهار و باران سپاسگزارم تا باز گل برويد در علفزار.
بهارمي آيد

عكس ها پر از خرگوش مي شوند
بالكن ها پر از گنجشك

توفان، نسيم مي شود
و نسيم شانه اي براي علفزار

هميشه چيزي هست كه تو را به يادم بياورد

فريدون صديقی
استاد روزنامه نگاری

يادداشت 
اول

 همه شعرها از؛ رسول يونان

در خانه بمانيد و با ديدن فيلم و خواندن گزارش هاي اين صفحه 
گشتي  در خانه موزه استاد حسين لرزاده بزنيد

خانه استاد معماری 
اينجاست

 ديدار با كلكسيونر سنندجي كه مي گويد قديمي ترين 
مجموعه مداد دنيا را دارد  و بايد ثبت جهاني شود 

10هزار مداد از
53كشور در سنندج

 گزارشي از دنج ترين قسمت كاخ موزه گلستان 
كه به »خلوت كريم خاني« معروف است

استراحت در جوار 
استخوان های شاه زنديه!

0610 08

 عليرضا شيري مي گويد كرونا خواهد رفت ولي احتماال ما را 
با داستاني خطرناك تر رها خواهد كرد

همه گيری ويروس 
اضطراب
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ناصر فيض، شاعر طنزپرداز از ادبيات و 
خنده در روزگار سخت مي گويد

گفت وگو با نجمه خدمتي كه يكي از 
اميدهاي ايران براي كسب مدال 

در المپيك پيش رو است  طنزپرداز 
سرسبز دارد و 
زبان سرخ

با طال آمدم 
و با طال 
می روم
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گفت وگو با اليكا عبدالرزاقي و همسرش امين زندگاني به بهانه 
پخش سريال »سرباز« كه اين شب ها در آن هنرنمايي مي كند

يلدای زندگی امين هستم

11

كتاب ها و فيلم هاي خوب كمك مان مي كنند با خانه نشيني اجباري  راحت تر كنار بياييم!دورهمی با فيلم و كتاب



گل خانه6

  اتاق شعر استاد لرزاده 
»از بهر خودم نغمه ســرايي كــردم/ اظهار 
نمي كنم كتابي دارم«، »ياران همه مي دانند 
مرغــان آزاد نغمه ســرايي مي نمايند ولي 
در قفس از درد جدايــي فرياد بر مي آورند. 
چنانچه عمري باقي باشد، فريادهاي خود 
را توأم با غزليات تقديــم مي نمايم.«؛ اين 
جمالت را در اتاق نظم )شعر( استاد لرزاده 
در طبقــه دوم روي ديوار يكــي از اتاق ها 

نوشــته اند. در اتاق نظم قرار است شعرهاي سروده شده اســتاد را روي طومارهاي پارچه اي 
آويخته بخوانيم يا بعضي از بيت ها را از زبان خود استاد كه در اين اتاق پخش مي شود بشنويم. 
ناگفته نماند كه اشعار كوتاه و بلند تعليمي اســتاد با عنوان »نغمه لرزاده« و »صد اميد« كه 
مجموعه اشــعار لرزاده در زمان جنگ و انقالب بود منتشر شده است. از ديگر تأليفات استاد 
مي توان به كتاب »احياي هنرهاي از ياد  رفته« در 2جلد كه شامل آموزش اصول اربعه معماري 
سنتي است اشاره كرد. »ماجراي معماري ســنتي ايران در خاطرات استاد حسين لرزاده، از 
انقالب تا انقالب« كتاب ديگري از اين معمار خوش ذوق است. انتشار اين كتاب ها در كنار ثبت 
خاطرات و وقايع دوران پرفراز و فرود زندگي اش، نشان از تالش و دلبستگي حسين لرزاده براي 

نگاهباني و پاسداشت ميراث گران سنگ خود براي آيندگان دارد.

  تاالر كودك خانه موزه
جالب اســت بدانيد كه استاد در خانه خود 
فضايي را براي كودكان و كشف استعدادهاي 
آنها طراحــي كرده بود. اتــاق كودكان كه 
به تاالر كــودك معروف اســت در طبقه 
زيرزمين ســاختمان قرار گرفته اســت. از 
پله هاي طبقه اول كــه پايين مي رويم بعد 
از باز كردن زيرزمين طاق گردهاي كوچكي 
را مي بينيم كه شــبيه به شبستان مساجد 

طراحي شــده اند و به يكديگر نيز راه دارند. روي ديوارها آثار نقاشي شده كودكان با موضوع 
معماري و ادبيات ايراني قرار دارد كه ديدنشــان خالي از لطف نيست. گرچه اينجا زيرزمين 
اســت، اما اصال دلگير نبوده و هواي مطبوعي دارد. علت آن هم ورود هواي خنكي است كه 
از طريق پنجره هاي مشبك طراحي شــده وارد زيرزمين مي شود. زيرزمين اين خانه يك اثر 
خارق العاده است و همه  چيز مخصوص كودكان است. حتي سقف بسيار كوتاهي دارد. درهاي 
ورودي بخش هاي مختلف بسيار كوچك هستند و اگر بزرگ ترها بخواهند وارد آن شوند، بايد 
خم شوند. در اين موزه، عروسك ها و كاردستي هاي ساخت دست كودكان به نمايش درآمده 
است؛ همينطور برخي از نقاشي هاي كودكان روي ديوار نصب شده است. اگر كودكي در خانه 
داريد حتما بعد از بازگشايي موزه ها آنها را با خود به اين خانه موزه و تاالر كودك ببريد، زيرا اين 

موزه يكي از ديدني ترين بخش هاي اين خانه است.

  تاالر ارزشمند آشنايي 
تاالر آشــنايي در طبقه اول، يكــي ديگر از 
تاالرهاي زيبا و ارزشمند اين خانه است. در اين 
تاالر تصاويري از معماري هاي استاد بر ديوارها 
نصب شــده اســت. در ضمن مي توان آلبوم 
كارهاي او را كه بر ديوار نقش بسته، تماشا كرد. 
در تاالر آشنايي، تاريخ شمار زندگي حرفه اي 
استاد از زمان تولد، يعني سال1285 تا زمان 
درگذشت او در سال1383 روي يكي از ديوارها 

رسم شده است. قسمت جالب ديگر اين تاالر شجره نامه خاندان لرزاده است كه در كنار عكس هاي 
قديمي خانه و اهالي آن روي يكي از طاقچه ها ديده مي شود. ديوار ديگر اين تاالر به گاهشمار آثار 
استاد و عكس هاي بناهايي كه ايشان در طراحي يا ساخت آن مشاركت داشته اند اختصاص پيدا 
كرده اســت. تمام اتاق ها، ديوارها و پرده هاي اين خانه خواندني و ديدني است و روي تك تك آنها 
اطالعاتي از زندگينامه استاد به  نمايش درآمده است. نكته جالب اينكه به تازگي با تصويربرداري 
360 بنا از بناهاي مورد طراحي مرحوم لرزاده، سيستمي مبتني بر واقعيت افزوده به موزه افزوده شده 
است، به گونه اي كه در اين نرم افزار شخصي سازي  شده، فرد مي تواند با اسكن هر يك از آثار مرحوم 

لرزاده، تمامي داده هاي مورد نظر آن را بررسي و توضيحات الزم را دريافت كند.

  نگاهي به آثار اين معمار 
اســتاد لرزاده در طول 98ســال زندگي پربار 
خود، در بيش از 842عمــارت همچون كاخ، 
بيمارستان، بانك، مدرســه، فروشگاه، منزل 
مسكوني، مســجد، حســينيه و امامزاده به 
هنرآفريني در زمينه هــاي گوناگون پرداخته 
اســت. او طراحي، معماري و نظارت بر اجراي 
بيش از 635مسجد را نيز انجام داده  كه در رأس 
آن دستور ساخت بناي »مســجد اعظم قم« 

قرار داشته است. اين مرحوم آثاري مانند مسجد معروف لرزاده در ميدان خراسان، مساجد سلمان، 
سجاد، فخريه، زعيم، فرازنده و همچنين آثاري چون سردر دارالفنون، آرامگاه فردوسي و گنبد كاخ 
مرمر را آفريده است. همچنين بنابه مأموريتي كه آيت اهلل بروجردي به وي محول كرد، مأمور تعمير 
و پاره اي تغييرات در حرم حسين بن علي در كربال شد كه طي حكمي از طرف آيت اهلل شهرستاني، 
 توليت وقت آن حرم در عراق، به او لقب »معمار آســتانه مقدســه حضرت اباعبداهلل  الحسين)ع(« 
دادند. او نشان ها و درجه هاي بسياري در اين زمينه كســب كرده كه در اين باره مي توان به نشان 
فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران به عنوان منتخب فرهنگســتان در بزرگداشت نام آوران 
سال1381 اشاره كرد. در نهايت او در اين راه به يكي از محبوب ترين و نام آشناترين معماران سنتي 
معاصر ايران تبديل شد كه هم در ميان مردم و هم در باالترين سطوح تخصصي معماري حكومتي، 

تأثير فرهنگي خود را برجاي گذاشت.

 در خانه بمانيد و با ديدن فيلم و خواندن گزارش هاي اين صفحه گشتي 
در خانه موزه استاد حسين لرزاده بزنيد

خانه استاد معماری 
اينجاست

خانه هاي زيبا و تاريخي كه به دست معماران زبده ساخته شده اند در تهران كم نيستند. 
در اين ميان خانه هايي هم هستند كه اين معماران براي خود با سليقه و مهارت هاي خاص 
ساخته و طراحي كرده اند. خانه  استاد حسين لرزاده يكي از اين سراهاست كه گوشه گوشه 
آن، ذوق هنري و قريحه معماري صاحبش را فرياد مي زند؛ معمار مشهور معاصر كه آثار 
نفيسش در جاي جاي ايران به يادگار مانده و محلي براي آشنايي نسل جوان با ميراث معماري ايراني -اسالمي است. 
در صفحه گردشگري اين هفته با ما همراه باشيد تا با هم در اتاق هاي خانه موزه استاد حسين لرزاده و جاهاي ديدني 
آن گشتي بزنيم. گرچه در اين شرايط بحراني شيوع ويروس كرونا و توصيه به خانه ماندن، رفتن به اين موزه امكان پذير 
نيست، اما ما براي شما پيشنهاد جالبي داريم و آن هم بازديد مجازي از اين موزه است. مي پرسيد چطور؟ خيلي راحت 
شما مي توانيد سري به سايت ما بزنيد و با يك كليك روي دكمه نمايش تصوير موزه، اين خانه زيبا را تماشا كنيد و لذت 
ببريد. همچنين مي توانيد كيوآركد كنار صفحه را با تلفن همراه خود اسكن و اين بازديد مجازي را شروع كنيد. با ما 

همراه باشيد تا شما را با ديدني هاي منحصربه فرد اين خانه موزه بيشتر آشنا كنيم.

الناز عباسيان 
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اين فيلم را در  newspaper.hamshahrionline.ir ببينيد اين باركد را اسكن كنيد و مجازی به موزه استاد حسين لرزاده برويد

   رسالت خانه موزه لرزاده 
براي رفتن به خانه موزه لرزاده بايــد خودمان را به خيابان 
شريعتي و كوچه سخن برســانيم؛ جايي كه خانه آجري 
ســاده اي از داخل بوســتان كوچك جلوه گري مي كند؛ 
بوســتاني كه حياط خانه استاد لرزاده اســت و مقابل آن 
مي توان دسترنج اين معمار چيره دست كه حدود 50سال 
محل زندگي خاندان لرزاده بوده را تماشــا كنيم. در واقع 
حياط خانه با اين پارك- كه به نام لرزاده است- يكپارچه 
شده اســت. بنابراين هيچ گونه محدوديتي براي ورود به 
محوطه حياط خانه وجود ندارد؛ حياطــي باصفا كه يك 
حوض مستطيل شــكل بزرگ به همراه نيمكت هاي دور 
حوض، صفاي آنجا را چندبرابر كرده  اســت. اگر شــرايط 
فراهم شد و ســري به اين خانه موزه زديد، مي توانيد روي 
اين نيمكت ها بنشينيد و از حياط و نماي  بيروني خانه لذت 
ببريد. اين ساختمان در 2طبقه و نيم بنا شده و نماي بيروني 
آن با آجرهاي سه  سانتي تزئين شده  است. البته معماري و 
نماي خارجي ساختمان خانه موزه خيلي متفاوت و تاريخي 
نيست و بيشتر شــبيه خانه هاي قديمي شهر تهران است. 
شايد هم بسياري از ما، در گذشــته در خانه هاي قديمي 
اين چنيني زندگي مي كرديم. داخل بنا پر از پنجره هاي زيبا 

با شيشه هاي رنگي است كه آن را از خانه هاي ديگر متمايز 
مي كند. اين خانه به وســيله اســتاد در دهه30 طراحي و 
ساخته شده است. طراحي مدرن ساختمان در نماي آن كه 
به شكل غيرقرنيه است نيز قابل مشاهده است و ويژگي هاي 
معماري پهلوي دوم را مي توان در طراحي آن مشاهده كرد. 
در اين خانه نگاه مدرن معماران به سمت ساده سازي  نماي 
بيروني و اجزاي دروني ســاختمان ها جهت پيدا مي كند؛ 
جايي كه ساخت و سازها شكل سريعي به خود مي گيرد و 
براي نخستين بار تيرآهن در كنار چوب در ساختمان ها كه 
بيشترشان داراي طاق ضربي هستند استفاده مي شود. در 
معماري اين خانه حياط ديگر به معناي حياط مياني نبود 
و فضاهاي خدماتي خانه نزديك به ديگــر فضاهاي خانه 
يا حتي با آن تلفيق شــده بود. يكي از نكات قابل توجه در 
طراحي اين خانه، توجه استاد لرزاده به ويژگي هاي معماري 
سنتي ايراني مانند استفاده از كانال تهويه هوا در معماري 
خانه بوده اســت كه باعث ايجاد هوايي خنك و مطبوع در 
فضاهاي مختلف خانه شــده اســت. از ديگر زيبايي هاي 
معماري ايراني در اين خانه مي تــوان به پنجره هاي گرد و 

مستطيل اُرسي در طبقه هاي مختلف اشاره كرد.

   فضاي داخلي خانه  موزه
وقتي وارد طبقه همكف كه گاهــي به عنوان طبقه اول هم 
از آن ياد مي شود، مي شويم سالن كوچكي مقابل ما با تابلو 
و قاب هاي زيبا جلوه گري مي كند. ســمت راست ورودي 
ساختمان، اتاق اختصاصي اســتاد لرزاده قرار دارد. در اين 
اتاق، فرش زيبايي پهن شده و مبلمان هم  قرار گرفته است. 
كاله و عصاي استاد، به همراه يك تصوير بزرگ از ايشان نيز 
به ديوار نصب شده است. نمايشگر روي ديوار اغلب درحال 
پخش فيلمي است كه استاد در آن مشغول تعريف خاطرات 
و خواندن شعر هســتند. اين اتاق بســيار زنده و پرانرژي 
به نظر مي رســد. ســمت چپ طبقه اول هم تاالر آشنايي 
قرار دارد. در اين تاالر، عالوه بر شجره نامه خانوادگي استاد 
لرزاده، بازديدكنندگان با كارها و معماري هايشان نيز آشنا 
مي شوند. بعد از بازديد از اين طبقه، پله ها را باال مي رويم و 
به تاالر طبقه دوم مي رســيم؛ جايي كه در بازسازي خانه، 
»تاالر بنا« نامگذاري شده است. در اينجا مجموعه نقشه ها، 

اسناد و طراحي هاي استاد لرزاده قرار گرفته است. در كنار 
پنجره هاي زيباي اُرسي، كفپوش هاي موزائيك دورنگ خانه 
نيز از ذوق و قريحه معمار آن حكايت دارد. بعد از تماشاي 
اين فضا به طبقه باالتر مي رويم. شايد زيباترين قسمت اين 
خانه، طبقه سوم آن باشــد كه در زمان گذشته و سكونت 
خانواده لرزاده براي كاربري گلخانه طراحي شده بود. طبقه 
سوم، در واقع يك نيم طبقه است. دورتادور اين نيم طبقه را 
پنجره فراگرفته و به سبك و سياق معماري برج هاي امروزي 
طراحي شده است كه براي داشــتن ديد بهتر، پنجره هاي 
بزرگ و زيادي در آنهــا به كار مي رود. بازديــد از اين تاالر 
پوشيده از پنجره، با منظره اي رو به شهر تهران خالي از لطف 
نيســت. گلدان هاي بزرگ و كوچكي در اين فضاي باز قرار 
گرفته كه در هواي بهاري طراوت خاصي به خانه بخشيده 
است. به عالوه، در اين طبقه شما مي توانيد در پشت بام خانه 

نيز قدم بزنيد.

   خانه اي با ديوارهاي خواندني! 
بعد از ورود به محوطه فضاي سبز يا همان حياط خانه، از پله هاي اين خانه آجري وارد آن مي شويم. از همان ورودي 
خانه در طبقه اول با ديدن ديوارنوشت ها و تابلوهاي نقشه ، كم كم با زندگي استاد حسين لرزاده آشنا مي شويم. در 
كتابچه راهنماي خانه موزه لرزاده آمده اســت: »گشايش اين مجموعه دعوتي اســت از پژوهشگران، عالقه مندان 
معماري ايراني در سده معاصر و دوســتداران فرهنگ و هنر اين مرز و بوم، تا ضمن بازشناسي آثار حسين لرزاده، 
مجموعه روايت ها، يادها و نشانه هاي برجا مانده نيز گرد آوري، ثبت و ضبط شوند. همچنين اين موزه بر آن است تا 
جايگاهي براي رويدادهاي معماري و آشنايي نسل جوان با ميراث معماري ايراني و اسالمي باشد«. هر اتاق حرفي 
براي گفتن دارد كه حتما بايد با نوشته و روايت هاي روي ديوارها همراه شويد تا به حال و هواي روزهاي استاد نزديك 
شويد. »خانه اي با ديوارهاي خواندني!«؛ اين عنواني است كه ما براي خانه موزه استاد لرزاده انتخاب كرديم، چرا كه هر 
طرف كه نگاه مي كنيم روي ديوارهاي اين خانه زندگينامه استاد لرزاده و اشعار ايشان نوشته شده و اين خود يكي از 
جذابيت های اين خانه و معماري اش است. »پدرم، محمد معمار لر بارها به من مي گفت: حسين حاللت نمي كنم اگر 
كسي براي كاري مراجعه كرد و چيزي نمي دانست، يادش ندهي. هر چه مي تواني كار مردم را راه بينداز )صفحه 108، 
ماجراي معماري سنتي ايران(.«؛ اين نوشته در طبقه اول زير يك پنجره اُرسي ايراني كه در شكل گرد طراحي شده، 
نصب شده است. همانطور كه از اسمش پيداســت، در اينجا با يك خانه موزه روبه رو مي شويم كه برآيند همزيستي 

زندگي معماري سرشناس با بنا طي سال هاست. 

نحوه دسترسي
 براي ديدن خانه موزه لرزاده شما مي توانيد در 
ايستگاه هفت تير يا دروازه دولت پياده شويد. 
فاصله رسيدن از اين ايستگاه ها تا خانه موزه 

حدود 15دقيقه پياده روي است. اگر از خطوط 
بي آرتي  تهرانپارس-آزادي استفاده مي كنيد، 

مي توانيد در ايستگاه دروازه شميران پياده شويد 
و به خيابان شريعتي و محل اين موزه 

برويد.

 ساعات بازديد 
روزهاي يكشنبه تا جمعه از ساعت 9صبح تا 
17. اين مكان روزهاي شنبه تعطيل است. 
البته اين ساعت براي ايام غيركرونايي است 
و در اين ايام پيشنهاد اول و آخر ما بازديد 

مجازي از اين موزه است.

»اينكه با شما سخن مي گويد، نامش حسين، 
كنيه و تخلصش لرزاده، فرزند محمدخان، 
معمــار تهراني االصل، زادگاهــش تهران، 
كوچه قلمستان، زادروزش 1285شمسي، 
شــغلش معماري و طراحي است. در موقع 
تنظيم شناســنامه، خان از نــام پدر حذف 
و لر به لرزاده تبديل شــد. پدر از ســادگي 
و صفــاي باطن به لــر معروف بــود.«؛ اين 
نوشــته را هنــگام ورود به خانــه در طبقه 
اول روي يكي از ديوارهــاي خانه كه قابي 
گچكاري شده دارد براي معرفي استاد قرار 
داده اند. بيشــتر كه بخواهيم از اين معمار 
و اســتاد هنرهاي ســنتي ايران بدانيم اين 
بوده كــه پدرش محمد لــرزاده از معماران 
دوره قاجار بــوده و از دوران كودكي خود از 
موهبت آموزش پدرش برخوردار شده بود. 
خودش در ديوارنوشته به خاطره اي در اين 
زمينه اشاره مي كند و مي گويد: »روزي 2نفر 
از گچكاران درجه يــك آن زمان نزد پدرم 
آمدند و درخواست مشق گره كردند. پدرم 
هرچه به آنها راه و رسم كار را مي گفت آنها 
كاري ساده تر طلب مي كردند! پدر مرا صدا 
كرد و از من خواســت كه 2 گره يكي پر كار 
و ديگري كم كار و ســاده، طــرح كنم. فوراً 
انجام دادم و از اتاق بيرون آمدم... از پشــت 
در شنيدم كه پدرم مي  گفت: »ديديد چقدر 
ساده بود! از عهده كودكي نيز ساخته است.« 

پس از آن پدرم به من جعبه رنگي جايزه داد 
و اين شوق و نشاط را در من دوچندان كرد«. 
به ســفارش پدرش به مدرسه اي در كوچه 
پشت گذر مهدي خان فرستاده شد و در آنجا 
هندسه و حساب و رسم فني و نقاشي را در 
سطح عالي طي كرد. پس از گذراندن دوران 
دبيرستان در مدرسه ســلطاني، با توجه به 
اينكه اين مدرسه رشته فني مورد عالقه او را 
نداشت، براي گذراندن دوره مجسمه سازي  
به مدرســه كمال الملك مــي رود و پس از 
ياد گرفتن قالب گيري و قالب ســازي،  نزد 
سيدمحمد تقي نقاش باشي براي يادگيري 
كار تابلو سازي  فرستاده مي شود. همچنين 
استاد لرزاده به اصرار پدر به كارهاي فني و 
رشته هاي معماري سوق داده شد تا جايي كه 
در جلسات شبانه كه معماران براي آموختن 
رموز معمــاري در خانه آنها جمــع بودند، 
لرزاده نيز در كار آنها شركت مي كرد و كم كم 
به طور عملي معماري را فرا  گرفت. در جواني 
و ميانســالي، همزمان با تحوالت گسترده 
اجتماعي، فرهنگي و سياسي ايران، در دوران 
پس از مشروطيت و در دوره پهلوي، با اتكا 
به آموخته هاي هنري و آموزه هاي فرهنگي، 
آثار فراواني پديد آورد. نكته اينجاســت كه 
رمز جاودانگي آثار اســتاد، به چيره دستي 
و مهارت او كه به عنــوان معمار در آميختن 
طرح و نقش دستي  داشته، محدود نمي شود. 
اينها ظاهر ماجراست و در اصل به كيميايي 
كمياب مي رســي كه راز طال شــدن همه 
مس هاســت؛ جايي كه باورهــاي عميق و 
ارادت قلبي  استاد به خاندان اهل بيت)ع( او 
را به چهره فراموش نشدني عرصه معماري و 

هنر اين سرزمين تبديل كرد.

 استاد حسين لرزاده را 
بيشتر بشناسيم

نشاني خانه موزه لرزاده 
خيابان شريعتي، پايين تر از بهار شيراز، انتهاي 

كوچه سخن

  گزيده فيه ما فيه
در تاريخ فرهنگ و ادب ايراني، 
ماجراي موالنــا جالل الدين 
محمــد بلخــي، از جذابيت و 
اهميت زيادي برخوردار است. 
فقيه بلندپايه اي كه وقتي در 
كوچه هاي شهرش راه مي رفت 
تا به درســش برســد، ده ها و 
صدها عالم و عامــي دنبالش 
راه مي افتادنــد و از ارج و قرب 
زيادي برخــوردار بود. اما يك 
برخــورد و ديدارهايــي كه با 
شــمس تبريزي داشت، يكي 
از بزرگ ترين حوادث عرفاني 
ايران را رقم زد. وقتي نام موالنا 
به گوش مان مي رسد، قاعدتاً 
به يــاد اشــعار او و غزليات و 
مثنوي معنوي اش مي افتيم. 
اما موالنا آثار ديگري هم دارد. 
ازجمله فيه ما فيه او به شــدت 
معــروف اســت؛ كتابــي كه 
شــامل گفتارها و نوشته هاي 
اين عارف نامي اســت. كتابي 
است به شــدت مناسب براي 
اين روزهاي معنوي. اما شايد 
اصل كتاب را نخواهيد بخوانيد 
و برايتان سنگين باشد. در اين 
صورت حتماً گزيده فيه مافيه 
بــه انتخــاب دكتر حســين 
الهي قمشــه اي را مرور كنيد 
كه نقد و تفسير هم دارد. اين 
كتاب در 306صفحه، شــما 
را با متون عرفانــي موالنا در 
فيه مافيه بيشــتر آشنا خواهد 
كرد. از ايــن درس گفتارهاي 
موالنا كه به همت شاگردان او 
جمع آمده است، نقل قول هاي 
زيادي هــم در فضاي مجازي 

وجود دارد.

  گريه هاي امپراتور
فاضــل نظــري، معروف تــر 
از آن اســت كــه بخواهيــم 
دربــاره اش صحبــت كنيم. 
يكي از پديده هاي جوان شعر 
و شــاعري اين 20 سال اخير. 
كتاب هــاي او هم به شــدت 
سردست مي روند و چاپ هاي 
مختلف مي خورند. مردي كه 
ترجيــح داده در حــوزه غزل 
زورآزمايي و طبع آزمايي كند. 
حوزه غزل را بايد ســخت تر و 
شلوغ ترين حوزه و قالب شعر 
فارســي بدانيــم. جايــي كه 
بزرگاني چون حافظ و سعدي 
و موالنا و بيدل و صائب و سايه 
نشســته اند، ديگر چه عرض 
اندامي؟ اما غزل ها نو مي شوند و 
حرف ها نوتر. فاضل نظري تا به 
حال مجموعه اشعار مختلفي را 
به چاپ رســانده، امــا هنوز 
هيچ كدام آنها به خوشايندي 
»گريه هاي امپراتور« نرسيده 
اســت. معروف ترين غزل اين 
كتاب هم هماني اســت كه با 
اين بيت آغاز مي شود: »از باغ 
مي برند چراغانــي ات كنند/ تا 
كاج جشــن هاي زمستاني ات 
كنند.« اين كتــاب را بخوانيد 
و از اين طبع روان لذت ببريد. 
اما چرا گريه هــاي امپراتور؟ 
شايد اين نوشته در شناسنامه 
كتاب، پاسخي براي اين سؤال 
باشد: »آدم خليفه تنهاي خدا 
روي زمين است، امپراتوري كه 
گاهي بايد برگــردد به آخرين 
سالحش، »... و سالح او گريه 
است.« اين شــاعر در حقيقت 
انســان را، امپراتــور و خليفه 
خداوند دانسته، ولي خليفه اي 
تنها و غريب افتاده و بي كس و 

كار در كره زمين.

2 پيشنهاد

پاي درس موالنا

اين پادشاه تنها

1 پيشنهاد
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 عليرضا شيري مي گويد كرونا خواهد رفت ولي احتماال ما را 
با داستاني خطرناك تر رها خواهد كرد

همه گيری ويروس 
اضطراب

از روزي كه ويروس كرونا پايش را بــه زندگي مردم دنيا 
گذاشت، با خودش عالوه بر بيماري، چيزهاي ديگري هم 
آورد؛ از قرنطينه و خانه نشيني گرفته تا بحران اقتصادي 
و تغيير در سبك زندگي چند ميليارد ساكن كره زمين. اما 
اين، همه دردسرهايي نيست كه كرونا برايمان ايجاد كرده. پيامدهاي رواني همه گيري 
اين بيماري از عوارض جسماني آن اصال بي اهميت تر نيستند و هر روز روانپزشكان 
درباره تأثير آن بر سالمت روان افراد صحبت مي كنند. اگرچه هر نوع بيماري همه گيري 
مي تواند باعث آسيب رساني به سالمت روان جامعه شود، اما كرونا با ابهامات و تحميل 
تجربه هاي جديد به انسان ها، همه ما را در موقعيت ويژه اي قرار داده است. عليرضا 
شيري، پزشك و آموزش ديده طرح واره درمانگري در لندن، با يك تقسيم بندي ساده، 

درباره پيامدهاي رواني اي كه اين ويروس با خود به همراه داشته، برايمان مي گويد.

نيلوفر ذوالفقاري

كرونا پير و جوان، فقير و ثروتمند و ضعيف و قوي نمي شناسد و ممكن است سراغ همه برود؛ البته 
به همين ترتيب، پيامدهاي رواني آن هم مختص گروه خاصي نيست و مي تواند هر فردي را درگير 
كند. اما اين پيامدها بسته به اينكه فرد در برابر اين ويروس در كدام نقطه ايستاده، متفاوت است؛ 

بنابراين 4گروه اصلي را كه با كرونا مواجهه دارند به شكل زير تقسيم بندي مي كنيم:

تا به حــال از خودتان پرســيده ايد كه ترس 
چيست؟ وقتي اتفاقي واقعا نگران كننده است 
و ما با آن در تماس هستيم، ترس رخ مي دهد؛ 
مثال قصــد داريم المپــي را تعويض كنيم و 
مي ترســيم كه برق ما را بگيرد يا اتفاقاتي از 
اين دست بيفتد. اين ترس و اندازه آن طبيعي 
و ناشي از اتفاقي اســت كه احتمال وقوع آن 
وجود دارد. اما اضطراب، واكنشــي است كه 
تناسب بين ميزان نگراني با واقعيت را از بين 
مي برد. فردي كه دچار اضطراب مي شود به 
جاي اينكه درباره موضوعي 10واحد نگران 
شود، ناگهان 70واحد واكنش نشان مي دهد. 
وقتي مي ترسيم، روانمان آرايش دفاع يا حمله 

مي گيرد و تكليف مشــخصي دارد. همه  چيز 
واقعي اســت و فرد مي داند كــه مي تواند با 
آن موقعيت روبه رو شــود يا نه؟ اما در موقع 
اضطــراب، آنچه تجربه مي كنيم نســبتي با 
واقعيت ندارد. اضطراب، دومين اختالل شايع 
دنياي مدرن است. مثال مشهورش بيماري 
ايدز اســت كه افرادي كه از ترس و فوبياي 
ايدز آسيب خورده اند از خود مبتاليان به ايدز 
بيشتر هســتند! بنابراين اضطراب مي تواند 
به راحتي كنترل روان ما را در دســت بگيرد؛ 
به خصوص وقتي كه در شــرايطي مبهم گير 
افتاده ايم، سالمت روان ما را دچار آسيب هاي 

جدي كند.

بعضي عوارض رواني كرونا بين اين گروه ها مشترك است و بعضي هم با توجه به شرايط، مختص 
گروهي خاص. اينكه هر كدام از اين گروه ها چه عوارضي را تجربه مي كنند و دچار چه مشكالت 

رواني اي مي شوند، موضوعي است كه قرار است درباره آن بيشتر حرف بزنيم؛ احساسي كه بيشتر 
افراد جامعه صرف نظر از اينكه در كدام يك از اين گروه ها هستند تجربه مي كنند ترس و اضطراب 

است. اين مفاهيم چه تفاوت هايي با يكديگر دارند؟ 

شما يكي از اين چهار گروه هستيد 

ترس و اضطراب متفاوتند

همراهان بيمار و نگراني بي پايان

قدم مهم؛ حل و هضم مسئلهوقتي بي اعتماد مي شويم

1- كادر درمان 
شامل پزشكان، 

پيراپزشكان، پرستاران 
و كادرهاي 
بيمارستاني

2- مبتاليان به 
كرونا كه خودشان به 

3دسته شديد، متوسط 
و ضعيف تقسيم 

مي شوند.

 3- خانواده ها 
و همراهان 

بيماران

4- عموم 
مردم جامعه

درست است كه ترس و اضطراب در چنين شرايطي همه گير 
مي شود، اما بد نيست از خودمان بپرسيم كه  آيا در اين اوضاع 

بايد بترسيم؟ جواب اين است كه بله، به هر حال پاي سالمتي، عمر و 
زندگي ما در ميان است. حق داريم كه نگران شويم و بترسيم. حاال اين ترس 
كمكي هم مي كند؟ الزاما نه! وقتي ترس و اضطراب مبتال شدن به كرونا داريم 
دست به رفتارهاي مضطربانه و وسواس گونه مي زنيم كه گرفتاري هاي جديد 

برايمان ايجاد مي كند؛ مثال در بعضي افراد به وسواس شست وشو منجر مي شود، يا 
در بعضي ديگر به دليل استفاده افراطي و نادرست از مواد شوينده، آسيب هاي ريوي 
و پوستي مشاهده مي شود. از طرف ديگر وقتي كسي بر اثر اضطراب دچار وسواس 

شده است، روابطش با اطرافيان هم تحت تأثير قرار مي گيرد. او فكر مي كند ديگراني 
كه به اندازه او وسواسي رفتار نمي كنند مرتكب اشتباه شده اند و به اين ترتيب، 

درگيري، دعوا و تنش رخ مي دهد. اينجاست كه تأثيرات اضطراب يكي يكي 
خودشان را نشان مي دهند. تعادل هاي رفتاري از بين مي رود و كنترل 
اوضاع از دستمان خارج مي شود. طنز تلخ داستان اين است كه اين 
اضطراب كمك خاصي هم به ما نمي كند تا كمتر از بقيه به بيماري 

مبتال شويم و بدتر آنكه ردپاي آن ممكن است تا مدت ها 
روي روان ما باقي بماند و خودش به دردسري 

بزرگ تر تبديل شود.

از همان ابتداي شيوع كرونا، پزشكان و كادر درمان بيش از همه 
تحت فشار قرار گرفتند، چرا كه مسئوليت سنگيني بر دوش دارند. 

آنها در خط اول ماجرا ايستاده اند، شاهد بدحالي و از دست رفتن جان عده اي 
هستند و طبيعي است كه ترس و اضطراب را تجربه كنند. حجم اتفاقات بيش از 

توان جسمي و رواني آنها بوده و اين فشار مضاعفي بر آنها وارد كرده است. هرچند كار 
كادر درماني هميشه سخت است، اما نامشخص بودن زمان بحران كرونا و طوالني شدن 

آن، باعث شده بيش از حد توانشان سختي بكشند. از طرف ديگر آنها نگراني هاي مختلفي 
را تجربه مي كنند؛ مثال نگران به خطر انداختن جان خانواده شان هستند و بر اثر خستگي 
جسمي و روحي، درگيري و خطا را تجربه مي كنند. در اين شرايط عده اي تصميم گرفتند 
با روش هاي نادرست، از تالش كادر درمان قدرداني كنند؛ مثال در لندن تعداد زيادي از 
شهروندان بدون رعايت استانداردهاي توصيه شده پزشكان، روي پل رودخانه تايمز 

جمع شدند و دست زدند و پالكارد تشكر باال بردند، درحالي كه اين كار خالف 
پروتكل هاي بهداشتي بود و عامل ابتالهاي جديدتر! احتماال كادر درمان از 

رفتارهاي نمادين و هيجاني چنين مردمي بيشتر عصبي مي شوند. از 
طرف ديگر نسبت به افرادي كه نكات بهداشتي و توصيه ها را 

رعايت نمي كنند و به اين ترتيب جان خودشان و ديگران 
را به خطر مي اندازند، چه بسا احساس خشم را 

تجربه  كنند.

احساسات بي فايده

پيامدهاي رواني براي كادر درمان

حاال كه اضطراب كمكي بــه ما نمي كند، پس 
بايد چه كنيم؟ حاال موقع قرار گرفتن در جايگاه 
حل مسئله است؛ اين راه حلي براي مواجهه با 
انواع اضطراب هاست. مثال تصور كنيد كه شما 
دچار اضطراب براي از دســت دادن شــغلتان 
شــده ايد. به جاي اينكه به نشــخوار موضوع، 
كز كردن و غصه خــوردن بپردازيد، شــروع 
مي كنيد بــه تماس گرفتن با مديران ارشــد 
خود براي حل مسئله يا فرستادن رزومه براي 
شركت هاي جديد. اينجاســت كه مي گوييم 
ســراغ »كار كارآمد« رفته ايد. واكنش درست 
موقع اضطراب اين اســت كه كار درستي را در 
راستاي حل آن مســئله انتخاب كنيم و انجام 
دهيم. وقتي در حال تجربه اضطراب هستيم، 

بايد ببينيم كه انجام چه كاري براي ما كارآمد 
است و  به ما كمك مي كند؟

مثــال در اين شــرايط، كار كارآمــد مي تواند 
رعايت بهداشــت به انــدازه الزم و اصطالحا 
حرف گوش كن بودن باشد؛ يعني به توصيه هايي 
كه كارشناسان مي گويند توجه و عمل كنيم. 
كار كارآمد بعدي اين است كه به شرط داشتن 
توانايــي تحليل، بــه آمارها مراجعــه كنيم. 
احتماال بســياري از ما هر روز آمار مبتاليان و 
درگذشتگان را مرور مي كنيم. اگرچه درگذشت 
هر يك نفر دردناك اســت، امــا بايد با نگاهي 
واقعي و تحليل گر آمار را بررسي كنيم و واكنش 
ما متناسب با آن باشد. تنها در اين صورت است 

كه دانستن آمار به ما كمك مي كند.

عليرضا شيري اين دوران را چطور مي گذراند؟

تجربه توليد محتوا در قرنطينه
از عليرضا شيري مي پرســيم كه آيا خودش در اين دوران، ترس و اضطراب را 
تجربه كرده است؟ او مي گويد: »من هم در حد معمول اين حس ها را داشته ام 

و چون ديابت دارم، شايد دليل بيشــتري ترس برايم وجود داشته. اما اين 
شرايط منجر به اتفاق پيچيده اي در روانم نشده. من هم مثل بقيه، نكات 

مراقبتي و بهداشتي را رعايت كرده ام«. اما اين مدت براي شيري تجربه 
ديگري هم به همراه داشته است؛ تجربه توليد محتوا در قرنطينه. او 

مي گويد: »تا به حال حدود 800دقيقه محتواي دست اول و تازه 
توليد كرده ام. كالس هاي آنالين برگزار كرده ام و براي مخاطبانم 
در فضاي مجازي، جلسات گفت وگوي آنالين ترتيب داده ام. 
سعي كرده ام خودم براي كاهش اضطراب افراد، دست به كار 
كارآمدي بزنم«. او معتقد است بايدها و نبايدهاي اصولي براي 
همه ما يكسان اســت، اما راه حل هاي شخصي براي مديريت 

وضعيت رواني هر كدام از ما وجود دارد.

يكي ديگر از پيامدهاي رواني كــه اين روزها 
تجربــه مي كنيــم، بي اعتمادي اســت. اين 
بي اعتمادي اليه ها و جنبه هاي مختلفي دارد. 
مثال ممكن است عده اي به علم و كادر درمان 
بي اعتماد شده باشــند. چنين افرادي احتمال 
دارد سراغ راه هاي عجيب و غريب براي درمان 
و پيشگيري بروند؛ درست مانند خانواده هايي 

كه به جاي رفتن سراغ مشاور 

و روانشناس، سراغ فالگير مي روند. وقتي ذهن 
به ناتواني مي رســد ممكن است فرد دست به 
چنين انتخاب هاي بدي بزند. افراد بي اعتمادي 
كه اضطراب را هم تجربه مي كنند، مي توانند به 
هر كاري دست بزنند و براي شيوه هاي نادرست 
و نامشخص، اعتبار قائل شــوند. گروه ديگري 
هم هستند كه به ديگران بي اعتماد مي شوند؛ 
يعني تصور مي كنند تنها خودشــان در حال 
رعايت كردن نكات بهداشــتي هستند و بقيه 
با ســهل انگاري ويروس را منتشر مي كنند. 
عده ديگري هم هســتند كه اعتمادشان را 
به زندگي و آينده از دست مي دهند. آنها با 
ساختن فلسفه هايي اختراعي، معتقدند اين 
مجازاتي براي انسان هاست و مثال اكوسيستم 
در حال گرفتن انتقام اســت، در حالي  كه بر 
هم زدن تعادل طبيعت هميشه تبعات خود را 
داشته و پيش از اين هم با استدالل هاي علمي 
مشاهده شده است. بي اعتمادي باعث مي شود 
اضطــراب افزايش پيدا كند و اينجاســت 
كه چرخه معيــوب اضطراب و 
بي اعتمادي، حال فرد را 

بد و بدتر مي كند.

فضاي مجازي و اضطراب ضرب در2
نقش رســانه ها و فضاي مجازي در بروز پيامدهــاي رواني بيماري 
غيرقابل انكار است. گاهي اين فضاها مي توانند اضطراب ما را چندبرابر 
كنند. فضاي مجــازي در برهه هايي از ايــن دوران، به تريبون 
جهالت ها و نادانســته ها تبديل شــد و هر فردي از آنجا كه 
تريبوني بــراي زدن حرف هايش داشــت، هر اطالعاتي 
كه خواست منتشر كرد و افراد فكر كردند كه درست 
مي گويد. در اين شرايط و با بمباران اطالعاتي موجود، 
طبيعي است كه كسي نتواند صحت و سقم حرف ها 
را كامال بررسي كند. اين حرف ها به  معناي حذف 
رسانه ها نيست. قرار نيست به عقب برگرديم و 
جريان اطالعات را متوقف كنيم، اما مهم است 
كه مراقب سالمت ذهنمان باشيم و اگر چيزي 
به جاي بهتر كردن حالمان، ما را بيشتر به هم 
مي ريزد، به سرعت آن را حذف كنيم. بسياري 
از گردش هاي ما در فضاي مجازي و اطالعاتي 
كه در معرض دانســتن آنها قــرار مي گيريم، 
در واقع در مســير پيدا كــردن آن كار كارآمد 
نيســتند و كمكي به حل مســئله ما در مواقع 
بحراني نمي كنند. بنابراين بايد با مديريت استفاده 
از رسانه و فضاي مجازي، خودمان را در برابر آسيب 

رواني احتمالي مصون كنيم.

پادزهر بزرگ؛ قرارگيري در جايگاه حل مسئله

در خانواده هايي كه از نزديك با اين ويروس همه گير مواجه بوده اند، 
احساس اضطراب و نگراني با دلتنگي شديد گره خورده است. 
بسياري از آنها در جريان بيماري عزيزانشان، شروع كردند به دعا 
و نيايش براي بهبود حال بيمار. اما بعضي بيماران جانشان را بر 
اثر اين بيماري از دست مي دهند و اين اتفاق ممكن است چنان 
ضربه روحي بزرگي به خانواده هايشان وارد كند كه اعتقادات 
آنها را هم تحت تأثير قرار دهد. بعضي ها نااميدي و بي اعتقادي 
را تجربه مي كنند و اين موضوع ناشي از تصورات اعتقادي 
اشتباه است. بسياري از ما توقع داريم خداوند ترس هاي ما 
را جبران و گل هاي نزده ما را به گل تبديل كند. اين دوران 
فرصتي براي بازسازي ايمان هم محسوب مي شود؛ زماني 
براي كنار گذاشتن وهميات و رســيدن به ايمان واقعي. 
اگر افــرادي در جريان بحران هايي مثل ســيل، زلزله و 
بيماري، نااميدي فلسفي و اعتقادي را تجربه مي كنند، 
اين موضوع ربطي به اتفاقات رخ داده ندارد و نشان 
مي دهد كه پيش از اين هم اعتقادات آنها تََرك داشته 
است، در حالي  كه نبايد اگر دعايي محقق نشد، ايمانمان را از دست بدهيم. با 
از دست رفتن ايمان، امنيت رواني ما هم از بين مي رود و احساس ناامني، 

همان چيزي است كه باعث بروز اضطراب مي شود.

در دسته بندي گروه هايي كه در معرض آسيب رواني ناشي 
از كرونا هستند، گروهي از مردم هستند كه به اين بيماري 

مبتال شده اند و عالوه بر عوارض جسمي، دچار پيامدهاي رواني هم 
مي شوند؛ هرچند بيماران كرونايي هم در 3سطح شديد، متوسط و ضعيف 
دسته بندي مي شوند. درباره آنها كه بيماري شان شديد است، اولويت با 

حفظ جان آنهاست و از آنجا كه همه اقدامات درماني ازجمله بستري شدن در 
بخش مراقبت هاي ويژه، اولويت اصلي كادر درمان است، كار به مراقبت هاي 
رواني نمي رسد. اما خوشبختانه تعداد اين بيماران در مقايسه با كل مبتاليان 

زياد نيست. گروه ديگر، بيماراني هستند كه در سطح متوسط و ضعيف 
بيماري را تجربه مي كنند. اضطراب اين گروه بسيار بيشتر است و مدام 

فكر مي كنند كه قرار است حالشان بدتر شود. شنيدن خبرهاي 
متناقض و پيدا نشدن درمان قطعي باعث شده بيماران بيش 

از حد طبيعي نگران باشند و مي دانيم كه اضطراب تا 
چه اندازه مي تواند بر سيستم دفاعي بدن 

تأثيرگذار باشد.

بيماران كرونايي و اضطراب دروغين

حاال كه همه پيامدهاي رواني كرونا را مرور كرديم، مي خواهيم بدانيم راه حل مواجهه با اين 
وضعيت چيست؟ براي حل مسئله، به كادر درمان مورد اعتماد مراجعه كنيم، توصيه هاي 
كارشناســان را رعايت كنيم، سراغ خرافات، شــبه علم و راه حل هاي مشكوك نرويم و در 
نهايت يك تكنيك خودآراميدگي براي خودمان انتخــاب كنيم. اين تكنيك براي هر فرد 
متفاوت است؛ يكي به دعا و عبادت مي پردازد و ديگري سراغ يوگا مي رود. در مرحله هضم 
مسئله هم بايد خودمان را براي پذيرش موضوع قانع كنيم. بپذيريم كه اين شرايط ناگزير 
است و درست مثل هر خطر ديگري، مثل خطر تصادفات جاده اي، ناگزير جان عزيز عده اي 
از دست خواهد رفت. يك بار براي هميشه بپذيريم كه قرار نيست ما همه چيز را در زندگي 
بدانيم و بعد غصه خوردن را كنار بگذاريم. در همه تاريخ، انســان ها شاهد اتفاقات سخت و 
بزرگ بوده اند و بايد بدانيم ما تنها موجوات عالم نيستيم كه اين اتفاقات را مي بينيم. بايد 
سعي كنيم از نظر ذهني خودمان را آماده كنيم و با واقع نگري، به افكار منفي و نااميد كننده 

دامن نزنيم. پذيرفتن، گام مهمي براي رسيدن به آرامش رواني و كاهش اضطراب است.

طرح: محمد رضا اكبري

  چند بازي خانگي
با چند بــازي دورهمي خيلي 
ســاده چطوريد؟ يكي از اين 
بازي هاي ساده كه مي توانيد 
انجام دهيد، تشخيص راست 
و دروغ اســت. بدين ترتيــب 
كه هر كســي 3نكته را درباره 
خودش مي گويد؛ يكي از آنها 
دروغ و دو تــا از ايــن نكته ها 
راست است. نفري كه شروع به 
بازي مي كند، بايد اين نكته ها 
را درباره خــودش بگويد و نفر 
سمت راســت، بايد تشخيص 
بدهد كــدام يك درســت يا 
غلط اســت. اگر راست بگويد، 
بــازي را ادامه خواهــد داد و 
اگر درست تشخيص ندهد، از 
بازي حذف خواهد شد. بازي 
بعدي اين اســت كه اسم هاي 
حاضــران در بــازي روي 
تكه هاي كاغذ نوشته مي شود 
و ســپس اين كاغذها در يك 
ظرف يا نايلون انداخته شــده 
و هم زده مي شــود. حاال يك 
نفر بايد كاغــذي در بياورد و 
اسم را يواشكي براي خودش 
بخواند و شــروع كند به نقش 
بازي كــردن. ديگــران بايد 
حدس بزنند كه نام چه كسي 
درآمــده و اداي چه كســي را 
دارد درمــي آورد. يــك بازي 
ديگــر هــم نزديك بــه اين، 
جمع كردن اشيا و ريختن آنها 
داخل يك كيســه است؛ هر 
كسي چشم بســته بايد دست 
توي كيسه كرده و يكي از آنها 
را در بياورد و تشخيص بدهد 

كه چيست.

  بردگيم عجايب هفتگانه
اين بازي هم، از آن بازي هاي 
استـراتـژيـــك عجيــــب 
اســت كه حسابي شــما را 
ســرگرم خواهد كرد. طبق 
شناســنامه بازي، براي 2 تا 
7 نفر درنظر گرفته شــده و 
نيم تا يك ســاعت مي تواند 
بــه طــول بينجامــد. براي 
افــراد 10ســال به بــاال هم 
درنظر گرفته شــده و سطح 
پيچيدگي و ســختي بازي، 
متوسط دانســته شده است. 
قيمتــش هم كه به نســبت 
مناسب اســت. در اين بازي، 
شــما رهبر يكي از شهرهاي 
باستاني هستيد و حاال، بايد 
ســعي كنيد كه طبق قوانين 
و قواعدي كه برايتان تعريف 
شده و با استفاده از كارت ها، 
پيش برويد. هر كســي بايد 
سعي كند شــهر و كشورش 
را قدرتمندتــر و ثروتمندتر 
كند. در هــر دور از بازي، هر 
كســي 7كارت بر مــي دارد. 
يكي از كارت ها را بازي كرده 
و 6 تاي بقيه را به بغل دستي 
مي دهــد و 6كارت آن يكي 
بغل دســتي اش را مي گيرد. 
اين بــازي در 3عصــر يا دور 
برگزار شده و در نهايت، برنده 
مشــخص مي شــود. در اين 
بازي محبــوب، هر كس بايد 
از منابع توليــدي و موجود، 
براي ســاخت بناها و قدرت 
نظامي و اقتصادي و فرهنگ 
خودش استفاده كند. برخي 
از كارت ها فوراً امتياز به شما 
مي دهنــد و امتيــاز بعضي 
هــم در پايان بازي شــمرده 

مي شود.

2 پيشنهاد

راحت بگير

شهرت را بساز

1 پيشنهاد



نگار خانه8

5هزار تومان؛ بهاي ورود به خلوت كريم خاني
از آنجاكه خلوت كريم خاني در فضاي 
باز كاخ موزه گلستان قرار دارد، بازديد 
از آن نياز به تهيه بليت مجزا ندارد. هر 
بازديدكننده اي كه خودش را به خيابان 
پانزده خرداد، ميدان ارگ و كاخ موزه 
گلستان برساند، با پرداخت مبلغ 5هزار 
تومان به عنوان ورودي مي تواند به باغ 
گلســتان رفته و از فضاي دنج و پر از 
آرامش خلوت كريم خاني ديدن كند. 
ساعت كاري اين مجموعه تاريخي هم 
هر روز از ســاعت 9تا 18:30است. اما 
اگر مي خواهيد از تمامــي عمارت ها 
و موزه هاي مجموعه گلســتان ديدن 
كنيــد، بايــد در كل مبلــغ 46هزار 
تومان بپردازيد كه بــا اين مبلغ جواز 

ورود به فضاي عمومي كاخ گلســتان 
و خلــوت كريم خانــي و همچنيــن 
عمارت تخت مرمر، مــوزه نگارخانه، 
موزه مخصوص، كاخ اختصاصي، موزه 

حوض خانه، عمارت شــمس العماره، 
عمارت بادگير، موزه عكسخانه، عمارت 
 الماس و موزه مردم شناسي را به دست 

مي آوريد.

همه چيز درباره كريم خان زند
كريم خان زند وزير اعظم شــاه اسماعيل 
ســوم صفوي بود. بعد از مرگ نادرشــاه 
افشار كه جانشــينانش براي رسيدن به 
منصب پادشــاهي به جان هــم افتادند، 
كريم خان زند هم درصدد كســب قدرت 
برآمد و توانست با شكست همه رقيبانش، 
تمام بخش هاي مركزي، شمالي، غربي و 
جنوبي ايران را تحت حكومت خود درآورد. 
كريم خان زند كه مؤسس دودمان زنديه 
بود، تنها پادشاهي اســت كه هيچ وقت 
براي خودش مراســم تاجگذاري برگزار 
نكرد و خــودش را »وكيل الرعايا« خواند. 
او بهترين فرمانروا پس از حمله اعراب به 
ايران به حساب مي آيد. كريم خان زند در 
80سالگي به مرض ســل مبتال شد و در 

شيراز جان خودش را از دســت داد. او را 
طبق وصيت نامه اش در عمارت كاله فرنگي 
باغ ارگ شيراز و در قبري كه براي خودش 
ســاخته بود دفن كردند. اما 12سال بعد 

آغامحمدخان قاجار دستور داد او را نبش 
قبر كــرده و اســتخوان هايش را به كاخ 
گلســتان تهران بياورند و در راه پله هاي 

جلوخان كاخ به خاك بسپارند!
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اين باركد را اسكن كنيد 
و  ويديوی خالصه اين 

گزارش را ببينيد

گزارشي از دنج ترين قسمت كاخ موزه گلستان كه به »خلوت كريم خاني« معروف است

استراحت در جوار 
استخوان های شاه زنديه!

يكي از آرام ترين و دنج ترين مكان هاي كاخ گلســتان، »خلوت كريم خاني« اســت كه در 
شــمال غربي محوطه اين كاخ قرار دارد و ديوار به ديوار تاالر سالم است. در اين نقطه آرام و 
پرطرفدار، حوض خانه اي وجود دارد كه گاهي مسئوالن مجموعه تاريخي گلستان آن را پر از 
آب كرده و باعث زيبايي و آرامش دو چندان اين بخش مي شوند. عالوه بر حوض خانه، تخت 
مرمر فتحعلي شاه قاجار و سنگ مزار ناصرالدين شاه هم در اين گوشه از خانه شاهان قاجاري نگهداري مي شود كه حتما 
همه بازديدكنندگان از كاخ گلستان آنها را ديده اند. اما شايد كمتر كسي بداند چرا نام اين قسمت از كاخ موزه گلستان، 
خلوت كريم خاني است. واقعيت اين است كه در پس همه آرامشي كه در »جلوخان« يا خلوت كريم خاني موج مي زند، 
حقيقتي تلخ نهفته است؛ حقيقتي كه به زمان به سلطنت رسيدن آغامحمد خان قاجار برمي گردد و روايتگر داستان 
كينه مؤسس سلسله قاجاريه نسبت به بنيانگذار سلسله زنديه است! اگر مي خواهيد همه  چيز را درباره خلوت كريم خاني 
بدانيد، با ما به حدود 230سال پيش بياييد. به زماني كه آغامحمدخان، يكي از افراد ايل قاجار، با شكست لطفعلي خان 

زند، به قدرت رسيد.

پرنيان سلطاني

محمد حسن خان، پدر آغامحمدخان قاجار، روزگاري رئيس ايل قاجار بود كه بعد از 
كشته شدن نادرشاه افشار، سعي كرد از هرج و مرج مملكت استفاده كرده و به قدرت 
برسد. اما در نبرد با كريم خان زند شكست خورد و در استرآباد پناه گرفت. چندي 
بعد محمدحسن خان دوباره سپاهي مجهز و منظم ترتيب داد و جنگ با كريم خان 
زند را از سرگرفت. در جنگ هاي ابتدايي هم پيروز شد اما در نهايت شكست خورد 
و سبزعلي كه يكي از غالمان ســابقش بود، در ميدان جنگ سر از تنش جدا كرد. 
همين باعث شد تا آغامحمدخان، پسر ارشد محمدحسن خان كينه اي عجيب از 
كريم خان زند به دل بگيرد؛ كينه اي كه بعدها با حضور در ارگ كريم خاني و حتي 

لطف و محبت مؤسس سلسله زنديه نسبت به او هم از بين نرفت.

كينه اي كه خلوت كريم خاني را ساخت

سال ها گذشت تا اينكه آغامحمدخان با غلبه بر لطفعلي خان زند 
به قدرت رسيد و با ســرنگوني حكومت زنديه، سلسله قاجاريه را 
بنيان گذاشت. او كه در تمام اين سال ها كينه كريم خان زند را در 
دل مي پروراند، دستور داد او را نبش قبر كرده، استخوان هايش را 
از مقبره اش در عمارت كاله فرنگي شــيراز به تهران بياورند و در 
راه پله راهروي كاخ گلستان به خاك بسپارند تا بتواند هر روز روي 
استخوان هاي مؤسس سلسله زنديه راه برود! نقل است شاه قاجار هر 
وقت دلش مي گرفت يا خسته مي شد، به قسمت جلوخان كاخش 
مي رفت، از روي اســتخوان هاي كريم خان مي گذشــت و با نوك 

شمشير بر قبر شاه زنديه مي كوبيد!

از روز نبش قبر دوباره كريم خان زند توسط رضاخان عكسي موجود 
است كه بي شك يكي از ارزشمندترين تصاوير تاريخ ايران به حساب 
مي آيد. در شرح اين عكس آمده است: »اعليحضرت اقدس شهريار 
شاهنشاه رضاشاه پهلوي در سر قبر كريم خان زند كه استخوان هاي 
كريم خان را كه آغامحمدخان قاجار زير تخت خودش خاك كرده 
بود بيرون آورده كه در جاي ديگر دفن نمايند و اين يادگار را براي 

خود باقي گذاردند به تاريخ 1304«

كريم خان زند در تمام دوران حكومت قاجاريه از آغا محمد خان تا 
احمد شاه قاجار در راه پله جلوخان كاخ گلستان آرميده بود تا اينكه 
رضاخان به قدرت رسيد و حكومت پهلوي روي كار آمد. شاه پهلوي 
كه از داستان استخوان هاي كريم خان زند خبر داشت، دستور داد 
پله را بشكافند و استخوان هاي مؤسس سلسله زنديه را خارج كنند. 
همان زمان خاكي كه زير پله ها قرار داشــت، به همراه تكه هايي 
از استخوان ها كه سالم مانده بود به شــهر قم منتقل شد و اين بار 
كريم خان زند براي هميشه در جوار مقبره شاه صفي و شاه سلطان 

حسين آرام گرفت.

قدم زدن روي استخوان ها!

يادگاري از سال 1304

نبش قبر به دست رضا خان

درباره دليل نامگذاري بنــاي ديوار به ديوار تاالر 
ســالم، روايت هاي مختلفي وجود دارد. عده اي 
معتقدنــد دليل اين نامگذاري همين داســتان 
استخوان هاي كريم خان زند و خاكسپاري اش در 
راه پله هاي اين بناست. اما بعضي هم اعتقاد دارند 
ســاخت اين بنا در زمان كريم خان زند صورت 
گرفته و اين بخش در واقع قسمتي از خلوت خانه 
مؤسس سلسله زنديه به شمار مي آمده، به همين 

دليل به آن خلوت كريم خاني مي گويند.

چرا خلوت كريم خاني؟!

يكي ديگر از ديدني هاي بخش خلوت كريم خاني، سنگ قبر مرمري 
ناصرالدين شاه قاجار است كه سال ها روي قبر او در شهرري قرار داشت. 
اما بعد از انقالب به كاخ گلســتان انتقال داده شد. اين سنگ قبر هم 
داستان خيلي جالبي دارد كه شنيدنش خالي از لطف نيست. ماجرا از 
اين قرار است كه بعد از خاكسپاري سلطان صاحبقران در حرم حضرت 
عبدالعظيم)ع(، درباريان قاجاري به استاد حسين حجارباشي، يكي از 
استادان برجسته حجاري يزد سفارش ساخت سنگ قبر ناصرالدين شاه 

را دادند. استاد حسين حجارباشي هم 4سال زمان صرف ساخت اين 
سنگ مرمر كرد. به اين ترتيب كه روي آن تمثالي تمام قد از شاه شهيد 
حك كرد و دور تا دور آن شعري 12بيتي در سوگ شاه شهيد نوشت. 
وقتي كار ساخت اين سنگ قبر بي نظير به پايان رسيد، قرار بر اين شد 
كه ســنگ را از يزد به تهران بياورند. اما هيچ كس فكرش را نكرده بود 
كه تكه سنگي به طول دو متر، عرض يك متر و 25سانتي متر و چهار 
وجب ضخامت از جنس مرمر، چقدر مي تواند سنگين باشد! براي انتقال 

اين سنگ از يزد به تهران مقرر شده بود حاكم نايب الحكومه، كدخدا 
و اعيان در مسير سنگ صف بكشند و كشاورزان در هر آبادي سنگ را 
روي تيرهاي چوبي بغلتانند. نقل مي كنند طي مسير يزد تا تهران، 30تا 
50نفر به دليل تحمل وزن سنگين اين سنگ قبر، جان خودشان را از 
دست دادند! ضمن اينكه مظفرالدين شاه به استاد حسين حجارباشي 
براي كار به اين ســختي و پرزحمت، فقط صد تومان دستمزد داد كه 

همين باعث شد حجار از شدت ناراحتي مريض شده و از دنيا برود!

سنگ قبري كه سازنده اش را كشت!

اينطور كه مورخان نوشــته اند، بناي جلوخان يا همين خلوت كريم خاني، در 
سال هزار و 173هجري قمري و در زمان حكومت كريم خان زند احداث شده 
است. اين بنا در گذشته هاي دور، راه عبور اندروني و باغ گلستان به ديوانخانه و 
تاالر تخت مرمر بود و به همين دليل به آن جلوخان گفته مي شد. تا اينكه در دوران 
سلطنت ناصرالدين شاه قاجار، اين معبر مسدود و بخش زيادي از آن تخريب شد تا 
بنايي كه روزگاري به دستور كريم خان زند احداث شده بود، به همين ايوان كوچك، 
سرپوشيده و ستون داري تبديل شــود كه امروزه شاهد آن هستيم و از سه جهت باز 

كه ناصرالدين شاه اين گوشه دنج كاخ گلستان را بسيار دوست اســت. معروف است 
داشت و به همين دليل بيشــتر وقت ها در اين محل خلوت 

مي كرد و قليان مي كشيد!

نگاهي به تاريخچه بناي جلوخان

وقتي در زمان سلطنت ناصرالدين شاه قاجار چهره 
بناي جلوخان به كلي تغيير يافت، در وسط خلوت 
كريم خاني يك حوض جوشي ساخته شد كه آب 
قنات شاه از آن بيرون مي آمد و درختان موجود در 
باغ گلستان را آبياري مي كرد. اينطور كه در كتاب 
»يادبود تاسيسات آب تهران« آمده، قنات شاه 
)ناصري( از اراضي طرشت راهي مي شد و بعد 
از مشــروب كردن باغ كاخ گلستان، به سمت 
جنوب شرقي تهران مي رفت. اين حوض هنوز 
هم در ميانه خلوت كريم خاني وجود دارد و 
گاهي مسئوالن مجموعه تاريخي گلستان 
آن را پر از آب مي كنند تا يادآور روزهاي 

گذشته اش باشد.

حوض جوشي

نكته جالب توجه ديگر درباره سنگ قبر ناصرالدين شاه كه از سنگ مرمر 
يكپارچه ساخته شده، اين اســت كه موزه لوور حدود 50سال پيش قصد 
داشت اين سنگ را به ارزش 12هزار تومان خريداري كند اما ورثه موافقت 
نكردند تا امروز سنگ مرمرين كه تمثال تمام قد ناصرالدين شاه روي آن 
درج شده، در كاخ موزه گلستان و در قسمت خلوت كريم خاني در معرض 

ديد بازديدكنندگان قرار بگيرد.

نه به موزه لوور پاريس

در فضاي آرام و دلنشين خلوت كريم خاني، محدوده اي با شيشه 
محصور شــده كه در آن از تخــت مرمرين فتحعلي شــاه قاجار 
نگهداري مي شود. اين تخت كه از ابتدا در خروجي يكي از بناهاي 
كاخ گلســتان قرار داشت، در زمان ســلطنت ناصرالدين شاه و در 
راستاي اصالح و تغييرات معماري كاخ گلستان از محل اصلي اش 
برداشته شد و در زمان پهلوي دوم به دستور محمدرضاشاه به خلوت 

كريم خاني منتقل شد.

تخت فتحعلي شاه

  ســريال انيميشــني 
دوروهيدورو

اين اثر، اثري مناســب باالي 
17ســال اســت؛ به واسطه 
اكشــن و ماجراجويانه بودن. 
كارگردانش هم فــردي به نام 
يوئيچرو هاياشي بوده. جالب 
اينكه اين انيميشن، محصول  
2020ژاپن بوده و البته دوبله 
فارســي هم شده اســت. در 
توضيحات اين انيمه سريالي در 
سايت هاي فيلم و سريال ايراني 
چنين آمــده: »دورو هيدورو 
انيمه اي ســريالي است كه با 
اقتباس از مانــگا به همين نام 
ساخته شده. اين سريال توسط 
اســتوديو ام اي پي پي اي و به 
كارگرداني يوئيچرو هاياشــي 
در سال 2020ميالدي منتشر 
شد. اين اثر شامل 12قسمت 
و 6 او وي  اي ساخته مي شود. 
داستان درباره شهري عجيب 
اســت كه اســم آن را سوراخ 
گذاشــته اند، طايفــه اي از 
جادوگران مشغول بيرون راندن 
مردم در خيابان ها هستند تا از 
آنها براي آزمايش هاي ظالمانه 
در هنرهاي ســياه اســتفاده 
كنند. كيمان يكي از اين افراد 
اســت كه براي انتقام به دنبال 
جادوگري اســت كه خاطرات 
او را دزديد و سرش را شبيه به 
خزندگان كــرد.« در واقع ژانر 
اين انيميشــن را ماجراجويي 
و تعقيبي دانسته اند و همين، 
هيجــان الزم را بــراي ايــن 
روزهاي شــما ايجاد مي كند. 
پس در خانه بنشــينيد و اين 
هيجان را، از طريق سايت هاي 
فيلم و ســريال ايرانــي دنبال 

كنيد. چرا كه نه؟

عليه جادوگران
1 پيشنهاد

عليه يك رئيس جمهور
2 پيشنهاد

  همه مردان رئيس جمهور
يكي از مهم تريــن فيلم هاي 
تاريخ سينما و البته از فيلم هاي 
مورد عالقه ما روزنامه نگاران را، 
بايد همه مردان رئيس جمهور 
دانســت. فيلم هايــي از اين 
دســت بوده كه باعث شده تا 
عامه مردم، نســبت به وظايف 
مــا روزنامه نــگاران نگاه هاي 
بلندپروازانه داشــته باشــند. 
اين فيلــم را آلن جــي پاكوال 
كارگردانــي كــرده و ويليام 
گولدمن هم نگاشــته اســت. 
جالــب اينكه فيلم براســاس 
كتابي از كارل برنستاين و باب 
وودوارد ســاخته شده است و 
بازيگرانــي چــون داســتين 
هافمن و جــك واردن و... در 
آن نقش آفرينــي كرده اند. اما 
بد نيســت بدانيــد كتابي كه 
اين فيلم از روي آن ســاخته 
شــده، نوشــته دو خبرنــگار 
واشنگتن پســت اســت كه با 
همراهي سردبير معروف اين 
روزنامه و ناشر آن، باعث شدند 
تا رسوايي بزرگ واترگيت رقم 
بخورد؛ رسوايي بزرگي كه عماًل 
يك رئيس جمهور را زمين زد. 
حاال شما در اين فيلم، همه اين 
ماجراي خواندني را به صورت 
تصويري و داســتاني مشاهده 
مي كنيد. اين اثر سينمايي در 
دهه 70ميالدي ساخته شد و 
138دقيقه هم زمان دارد. اين 
فيلم به تنهايي نامزد 8جايزه 
اسكار شد و نيمي از اين جوايز 
را به دســت آورد. به نوعي در 
زمانه خــودش، يــك پديده 
بود كه موضوعي رســانه اي و 
سياسي را مدنظر قرار داده بود.

عمارت كاله فرنگي باغ ارگ شيراز



سريال رفته رفته به دل بينندگان نشسته است 
نقش يك زن سريال سرباز معتقد است فيلمنامه بسيار هوشمندانه نوشته 

شده و براي مخاطبان كامال قابل لمس است و مي گويد:»اتفاق خوبي كه در اين 
سريال افتاده گرفتن پالن هاي بسيار زيبايي است كه خيلي سخت و وقت گير بود 

اما متأسفانه شيوه پالن گرفتن و قاب هاي زيبا براي اغلب بينندگان تلويزيون مهم 
نيست و خيلي وقت براي تماشاي اين پالن ها صرف نمي كنند. فقط مي خواهند 

قصه سريع پيش برود چون عادت نكردند. مردم مدام به فيلم هايي با ريتم پرضرب و 
اصطالحا پُر از سيلي عادت كرده اند و شايد همين باعث شده تا در قسمت هاي ابتدايي،  

به خاطر ريتم آرام سرباز،  كامنت هايي از مخاطبان دريافت كنم كه توقع يك نوع اتفاق 
و يك هيجان را داشته باشــند. من فكر مي كنم جاي اين سبك و مدل كار تا حدودي 

در تلويزيون خالي بود. حتماً قرار نيست كه ســريال زد و خورد داشته باشد. يك سريال 
مي تواند با يك روند نرمال و بدون اينكه استرسي به شما وارد كند با پالن هاي زيبا پيش برود. 

كامنت هاي اخير مردم نشان مي دهد كه سريال رفته رفته بيشتر از قسمت هاي ابتدايي،  به 
دل بينندگان نشسته است.« او ادامه مي دهد: »كار جذاب ديگر اين سريال هم كه اغلب در 
فيلم هاي خارجي ديده ايم همين آوردن پيام ها داخل صفحه نمايش سريال است كه به نوعي 

يك فلش بك براي سريال محسوب شده و ذهن بيننده را فعال مي كند. فيلمبرداري اصطالحا 
اليه به اليه سكانس ها هم از خالقيت هاي ديگر اين كارگردان است كه گرچه كار سختي بود اما 

من چون عاشق كارهاي سخت هستم از اين كار لذت مي بردم.«

مشكل پاي چپم هيچگاه محدودم نكرد
اليكا عبدالرزاقي به تازگي در مصاحبه اي تلويزيوني شــركت كرده كــه از او در مورد علت 
ناراحتي پايش در اين سريال پرسيده شده. عبدالرزاقي در پاسخ به اين سؤال گفت كه در 
11سالگي دچار يك بيماري به نام گيلن باره شده و بدن او از كمر به پايين فلج شد و بعد از 
بهبودي، پاي چپ او كمي مشكل پيدا كرده است. خودش در اين باره مي گويد: »هيچ وقت 
شرايطي فراهم نشد كه من اين موضوع را مطرح كنم. البته بينندگان هم تاكنون متوجه اين 
موضوع نشده بودند كه من چنين مشكلي در ناحيه پاي چپ دارم. به نظرم اتفاق خوبي افتاد 
در سريال سرباز كه پالن هاي النگ شات زيادي داشت و باعث شد كه مردم براي شان سؤال 
پيش بيايد. آنها در صفحه اينستاگرام من مي آمدند و مي پرسيد كه مشكلي برايتان پيش 
آمده؟ جديدا تصادف كردي؟ ام اس يا بيمــاري خاصي گرفتي؟ در مصاحبه اخيرم وقتي 
اين سؤال مطرح شد بهترين موقعيت بود كه من بتوانم صادقانه به اين موضوع اشاره كنم. 
من احساس كردم كه در جايگاه نصفه و نيمه كه در حوزه هنرهاي نمايشي دارم حداقل 
بتوانم از آدم هايي كه معلول هستند حمايت كنم. متأســفانه واژه معلوليت هميشه با 
كم تواني مطرح است. بسياري فكر مي كنند يك آدم معلول يعني يك آدمي كه بايد كنار 
گذاشته شود. خيلي از افراد با خود اين واژه معلول مشكل دارند حتي خود شما زماني 
كه اين سؤال را پرسيديد به واژه كم توان اشاره كرديد و واژه معلول را به كار نبرديد. بايد 
نگرش هاي جامعه و حتي خود افراد به واژه معلول اصالح شود. معلول،  شهروند درجه 

2 نيست و مي تواند مثل هر فرد ديگري عالقه مندي يا استعداد خودش را دنبال كند.

9 تماشا خانه

گفت وگو با اليكا عبدالرزاقي و همسرش امين زندگاني به بهانه 
پخش سريال سرباز كه اين شب ها در آن هنرنمايي مي كند

يلدای زندگی 
امين هستم

اين روزها دقايقي بعد از افطار سريال »سرباز« به كارگرداني هادي مقدم دوست از شبكه سوم 
سيما پخش مي شــود و مخاطباني را هم براي خود جذب كرده است. يكي از نقش هاي اصلي 
اين سريال را اليكا عبدالرزاقي بازي مي كند. بازيگري كه تا به امروز بيشتر او را در سريال ها و 
فيلم هاي طنز چون »قهوه تلخ« ديده بوديم و چنين نقش جدي كمتر از او سراغ داشتيم. او با 
بازي متفاوت خود در نقش يلدا توانسته قابليت هاي جديدي از خود به نمايش بگذارد. پخش اين 
سريال بهانه خوبي شد تا با اين بازيگر جوان و همسر هنرمندش - امين زندگاني- قرار مالقات 
بگذاريم و احواالت اين روزهاي آنها را جويا شويم. با ما همراه باشيد تا ناگفته هايي از زندگي 

اين زوج هنرمند را مرور كنيم. 

الناز عباسيان 
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  مسافران
مدت هاســت كــه از بهــرام 
بيضايــي بــزرگ در تئاتــر و 
نمايشنامه نويســي و سينماي 
ايران اثــري نيســت. پس بد 
نيســت هر از چندي، آثاري از 
اين چهره بزرگ را مرور كنيم؛ 
ازجمله فيلم »مسافران« كه در 
سال1370 ســاخته شد. گفته 
مي شود كه اين فيلم، پاسخي 
به فيلم »مــادر« علي حاتمي 
بوده اســت. در فيلم مسافران، 
بازيگراني چون جميله شيخي، 
هما روستا، فاطمه معتمدآريا، 
مژده شمسايي، نيكو خردمند، 
آتيال پســياني، مجيد مظفري 
و... نقش آفرينــي كرده انــد. 
داســتان فيلم چنين است كه 
براي عروســي ماهرخ، خواهر 
او با همسر و فرزندان شان بايد 
به تهران بيايند تا آينه موروثي 
خانواده را بــه نوعروس بدهند. 
در ميانه راه يك زن روســتايي 
را هم سوار مي كنند تا برسانند. 
آنها بــا يك نفتكــش تصادف 
می كنند و جان مي سپارند. خبر 
به تهران رسيده و عروسي تبديل 
به عزا مي شود. همه اين مرگ 
را باور كرده انــد اال خانم بزرگ. 
همه عــزاداري مي كنند جز او. 
ســرانجام در ميان بهت همه، 
خواهر ماهرخ و خانواده اش از راه 
رسيده و آينه را تحويل مي دهند 
و انعكاس نــور در آينه، مجلس 
غرق در نور مي كند. فيلم را بيش 
از حد اســطوره گون و انتزاعي 
دانسته اند؛ البته در اينكه بيضايي 
متخصص اســطوره پردازي و 
تاريخ پردازي است شكي نيست.

  براي مهماني
اين روزها شبكه هاي مختلف 
تلويزيوني، ســعي مي كنند با 
برنامه هايي كــه دارند، توجه 
كم و زياد مخاطبان خودشان 
را جلب كننــد. در اين ميانه، 
البته شــبكه هايي چون يك و 
ســه و نســيم و آي فيلم و...، 
مورد توجه بيشــتري هستند 
و ممكن اســت كه شبكه هاي 
ديگــر، از ديد مــا دور بمانند. 
يكي از اين شــبكه هاي خوب 
كه انصافــاً برنامه هاي جالبي 
هم دارد، شبكه مستند است. 
اين روزها شــبكه مســتند، 
ويژه برنامه هايي هم به مناسبت 
 ماه مبارك تدارك ديده است. 
معموالً يكــي از كارهايي كه 
رســانه ها در مناسبت رمضان 
انجــام مي دهنــد، بازخواني 
آيين ها و ســنت هاي مختلف 
در گوشه گوشــه مملكت مان 
است. حاال شــبكه مستند در 
مجموعــه مســتند »بــراي 
مهماني«، ســراغ اين آيين ها 
رفته اســت. اين مستندهاي 
نيم ساعته، در 30قسمت، قرار 
اســت كه اين آيين ها را مرور 
كند. پس اهل هر جا كه باشيد، 
دست كم يكي از اين مستندها 
به درد شما خواهد خورد. براي 
مهماني چند باري در طول روز 
هم بازپخش مي شود؛ يعني هر 
قســمتي را كه از دست داديد، 
مي توانيد دوباره تماشا كنيد. 
اگر هم اهــل تلويزيون ديدن 
نيســتيد، با ســراغ گرفتن از 
سايت هاي آرشيو صداوسيما 
و سايت شبكه مستند و ديگر 
سايت هاي پخش فيلم و صداي 
داخلي، مي توانيد اين قسمت ها 

را دانلود و تماشا كنيد.

2 پيشنهاد

مسافران غريب 

آيين هاي رمضاني

1 پيشنهاد

اليكا عبدالرزاقي: امين دستپخت 
خيلي خوبي دارد. من گاهي دوست 

دارم از سركار  مي آيم دستپخت امين 
را بخورم تا اينكه دستپخت خودم را

امين زندگاني: من كار خانه به ويژه 
آشپزي را خيلي دوست دارم و 

اغلب كارهاي خانه را هم مشاركتي 
انجام مي دهيم

  اجــازه بدهيد در همين ســؤال 
اول بروم ســراغ هنرنمايي تازه خانم 
عبدالرزاقي در سريال ســرباز كه اين 
شب ها از شبكه ۳ســيما درحال پخش 
است. چطور شــد اين پيشــنهاد را 

پذيرفتيد؟
اليكا عبدالرزاقي: اتفاقي كــه خيلي براي من 
جذاب بود اين بود كه كارگردان آقاي مقدم دوست 
وقتي مرا به اين كار دعــوت كردند كارهاي جدي 
مرا نديده بودند و به من پيشــنهاد بازي در اين كار 
را دادند و هميشــه اين براي من جاي ســؤال بود. 
خوشــبختانه به من اعتماد كردنــد و اميدوارم كه 

جواب اعتمادشان را داده باشم. 
امين زندگاني: اليكا براي بازي در ســريال سرباز 
سختي هاي بسياري كشيد و من معتقدم در ايفاي 
نقش اش خوش درخشــيده اســت. بازيگر بيشتر 
از اينكه توانمند و بر تكنيك مســلط باشــد بايد با 
كارگردان به زبان مشــترك برسد و اين اصل براي 
هر بازيگري مهم است. من فكر مي كنم اليكا نقشي 
كه نويسنده و كارگردان اين سريال براي او نوشته 
را خوب درك كرده است. من در طول 1۸ ماه شاهد 
ساعت ها تمرينات او حتي در ساعت بعد از كار بودم. 
كامال 2۴ساعت در اختيار نقش اش بود. شبي نبود 
كه درباره سكانس هاي اين سريال كه آن روز ضبط 
شده بود با هم صحبت نكنيم. من هر وقت اين سريال 
را مي بينم صرف نظر از اينكه همســر من هستند،  
بازي اليكا عبدالرزاقي را تحسين مي كنم. به هرحال 
مطمئنا بهترين بود كه انتخابش كردم)باخنده(. به 
نظر من يك فصل جديدي در كارهاي اليكا آغاز شده 
است. گرچه قبال هم بازي در نقش جدي را تجربه 
كرده بود اما بازي به اين شــكل كه تمام ابزار هاي 
بازيگري از بازيگر گرفته شــده و يك زندگي روان 
واقعي در يك مسير آرام و خارج از عادت هاي مرسوم 
با رويكردهاي جديد همراه است، كمي سخت است. 
ناگفته نماند يكي از تكنيك هاي جديد اين سريال 
پيام هايي اســت كه در حين پخش ســريال تايپ 
مي شود و زمان آنها مشخص نيست و اين كار بيننده 

را به فكر وا مي دارد.
 چقدر نقش يلدا در سريال سرباز با 

براي اجرا زياد داشتيم.
امين زندگاني: بله ولي خيلي كم پيش مي آيد كه ما 
ساعت كاري مان با هم هماهنگ شود. اليكا همكار و 
دوست بسيار خوبي است. اين ادعاي من كه همسرش 
هستم نيست و اغلب همكاراني كه با او كار كرده اند به 

اين گفته من صحه مي گذارند. 
  با توجه به اينكه هر دو ورود آكادميك 
در عرصه هنرهاي نمايشــي داشتيد از 
اهتمام شما به تربيت نسل جديد در اين 
عرصه برايمان بگوييــد. تا جايي كه خبر 
دارم تدريس هم مي كنيــد و هنرجويان 

زيادي هم داريد.
اليكا عبدالرزاقي: هميشــه تدريــس براي من 
لذت بخش بوده و دوســت دارم براي اين كار وقت و 
انرژي بگذارم. از طرفي وقتي عشق و عالقه امين را به 
كار كردن با نسل جوان مي بينم لذت مي برم. همانطور 
كه مي دانيد كار فرهنگي كردن كار پردرآمدي نيست. 
آموزشگاه بازيگري اغلب با عشق و عالقه به تربيت نسل 
جديد و انتقال اندوخته ها و آموخته ها به عالقه مندان 

راه اندازي مي شود. 
امين زندگاني: به نظر من بايــد اولين كاري كه در 
اين زمينه انجام مي دهيم ايجاد تغييرات در سيستم 
آموزشي مدارس و دانشگاه ها 
باشد تا رشــته هاي هنري را 
وارد دوران مدرســه و قبل 
از دانشــگاه كــرده و هنر را 
به طــور جــدي در مدارس 
احيا كنيم. فرهنگ و هنر و 
علي الخصوص موســيقي و 
ســينما يك نظم لطيفي به 
انسان مي دهد. در كشورهاي 
پيشــرفته دانش آمــوزان با 
پايان دوره مدرسه يك هنر 
يا مهارتي را كسب مي كنند. 
مثال يكي سازي را ياد گرفته 
يا مهارت نويســندگي آموخته يا تئاتر را شروع كرده 
است. در سنيني كه شخصيت آنها در حال شكل گيري 
است يك منش و الگوي رفتاري براي نسل جديد ايجاد 
شده و با نخبگان بسياري آشــنا مي شوند. همزمان 
كه هنري را در هر زمينــه اي فرامي گيرند يك نظم 
و قانونمندي را يــاد مي گيرند و ايــن فرهنگ مهم 
و ارزشمندي اســت. در دانشــگاه ها هم بايد تحولي 
ايجاد شود و در نهايت به جايي برسيم كه تحصيالت 
آكادميك براي كســي كه مي خواهد وارد عرصه هنر 
 شــود الزامي شــود. درباره هنرجويان هم يك اشاره 
كوتاه كنم كه ما مسئوليم همه هنرجويان را بر اساس 
اســتعداد و توانايي هايشــان راهنمايي كنيم و اتفاقا 
مســئوليت ما در برابر هنرجويي كه كمتر در فضاي 
هنري بوده و به اصطالح ضعيف تر است بيشتر است. 

  به نظر مي رسد بانو بيشتر از همسر 
در فضاي مجازي هستند. از فعاليت در اين 
فضا بگوييد. با تمام حواشــي، اين فضا را 
مي پسنديد؟ از قضاوت ها در فضاي مجازي 

رنجور نمي شويد؟ 
اليكا عبدالرزاقي: در فضاي مجــازي تقريبا فعال 
هســتم اما قضاوت هاي ديگران برايــم چندان مهم 
نيست و دوست دارم از حواشي دور باشم. چه در فضاي 

امين زندگاني متولد 
سال1۳51 در تهران است. 

فارغ التحصيل رشته نمايش و ادبيات 
نمايشي است. او در فيلم هاي سينمايي،  
تلويزيوني و تئاترهاي متعددي هنرنمايي 

كرده و در نهايت در سال 1۳۷۴ جايزه بهترين 
بازيگر مرد از جشنواره تئاتر فجر را دريافت 
كرد و در سال 1۳۸۰ دومين بازيگر منتخب 

مردم از بين سريال  هاي پخش شده 
در طول ۴ سال از شبكه سوم 

سيما شد.

مجازي و چه فضاي واقعي هم مردم و هم هنرمند بايد 
ظرفيت هاي خود را باال ببرند و احترام و حرمت ها را 

حفظ كنند.
امين زندگاني: من خيلــي در فضاي مجازي فعال 
نيستم. معموال هم از دردسر دوري مي كنم. ولي همين 
آخرين كاري كه منتشر كردم خيلي براي من دردسر 
شد. من واقعا نيتم شاد كردن مردم و تشكر از جامعه 
پزشكان در ايام شيوع ويروس كرونا بود كه برخي به 
اين موضوع معترض شــدند البته نظر آنها هم قابل 
احترام است. هميشه فضاي مجازي براي من حاشيه 
ايجاد كرده و من دوســت دارم در حاشيه بمانم ولي 
حاشيه نداشته باشــم. البته ارتباط با مخاطب خيلي 
براي من مهم اســت ولي ترجيح مي دهم ارتباطم با 
مخاطبان بدون قاب و با هويت در فضاي واقعي باشد تا 
فضاي مجازي. فضايي كه افراد با نقاب و اسم و عكس 
فيك وارد مي شوند و هر حرف و اظهارنظري مي كنند 
البته به عقيده من اينها فريب دادن و زير سؤال بردن 

شخصيت خودشان است.
  ماندگار ترين و دوســت داشــتني 

نقش هايتان چيست؟ 
اليكا عبدالرزاقي: يكي از نقش هاي جذابي كه بازي 
كردم نقش يلدا در سريال ســرباز است. چون خيلي 
وقت گذاشتم و خيلي تمرين كردم. از حضور نويسنده 
و كارگردان همزمان در حــال ضبط و تمرين ها بهره 
كامل بردم و همكاري بسيار دلچسبي بود. گرچه كار 
بسيار طاقت فرسا بود با اين حال نقش يلدا را در زمينه 
كار جدي ام خيلي دوست دارم. بازي در قهوه تلخ هم 
مرا وارد بازار حرفه اي بازيگري كرد. پيش از اين كار 
فعاليت داشته اما به عنوان يك بازيگر حرفه اي شناخته 
نمي شدم بعد از قهوه تلخ فضاي كاري من تغيير كرد.

امين زندگاني: اغلب مردم مي گويند نقش حضرت 
سليمان)س( در ملك سليمان و نقش مسلم ابن عقيل 
در مختارنامه را دوست دارند. البته هميشه گفتم كه 
من به عنوان بازيگر اين نقش هــا را بازي نكردم بلكه 
حرمتي كه مردم براي اين افراد قائل اند تصوير خوبي 
ايجاد كرده اســت. اينها مربوط به گذشته من بوده و 
من هنوز نقشي كه گل سرســبد كارهايم باشد بازي 

نكرد ه ام. البته بازي در فيلم هايي چون معصوميت 
از دست رفته،  پيشوني سفيد و شاهگوش و همه 
چيز آنجاست را دوســت دارم زيرا اين نقش ها 
با قلم نويســنده و كمك كارگــردان و اندك 

اندوخته اي كه من داشتم ساخته شدند.
  بي تعــارف بهتريــن و بدترين 

خصوصيــت اخالقي طــرف مقابل تان 
چيست؟ 

اليكا عبدالرزاقي: امين بيش از اندازه مهربان و 
دلسوز است. بيش از اندازه خودش را با آدم ها 

در يك حد و اندازه مي دانــد. هرگز از باال به 
آدم ها نگاه نكرده و گاهي هم از همين رفتار 
لطمه ديده اســت. البته مــن براي همه 

خصوصيات اخالقي او احترام قائلم.
امين زندگاني: بســيار بانوي دلسوزي 
اســت كه گاهــي خــودش را فراموش 
مي كند. البته اين يكي از ويژگي هاست كه 
نمي شود يك ايراد اخالقي محسوب كرد. 
از ويژگي هاي خوبش اينكه بهترين رفيق 
است كه مي توانيم داشته باشيم و يك بانوي 

پرانرژي و شاد است.
  اجازه بدهيد كمــي فضاي گفت وگو 
را عوض كرده و سركي به زندگي شخصي 
شما بكشيم. مشاركت شما در كارهاي خانه 

چگونه است؟ 
اليكا عبدالرزاقي: انصافاً امين خيلي كمك مي كند. 
وقتي كه من سر كار هستم بيشــتر كارها را خودش 
انجام مي دهد. دســتپخت خيلي خوبــي هم دارد. 
همين جا اعتراف كنم من گاهي دوست دارم از سركار 
مي آيم دســتپخت امين را بخورم تا اينكه دستپخت 

خودم را.
امين زندگاني: من كار خانه به ويژه آشپزي را خيلي 
دوســت دارم و اغلب كارهاي خانه را هم مشاركتي 

انجام مي دهيم.
  در خانه كدام يك از شــما شــاد و 

پرانرژي تريد؟
امين زندگاني: من اصوال آدم عنقي هستم. فقط در 
محل كارم البته گاهي با همكاران شيطنت مي كنم. 
شــايد به خاطر همين شــخصيت جدي من هست 
كه مردم با كليپ شــادي كه من در نوروز منتشــر 
كردم خيلي ارتباط نگرفتند و بــراي بعضي ها جاي 
سؤال ايجاد شــد. در كل انرژي مثبت و شادي خانه 

ما اليكاست.
اليكا عبدالرزاقي: من ذاتا شــادتر هستم اما امين 
هم اينطور كه خودش توصيف مي كند عنق نيســت 
و خيلي وقت ها فضاي خانه را شاد و پرانر ژي مي كند. 
  در اين شرايط كه شيوع ويروس كرونا 
بسياري از مشاغل را تعطيل كرده و فشار 
بر اقشــار كم درآمد زياد شده به نظرتان 
پويش همدلي بازيگــران چقدر مي تواند 

مؤثر واقع شود؟ 
اليكا عبدالرزاقــي: همراهي و همدلــي با مردم 
هميشه خوب است اما نبايد شرايط اقتصادي بازيگران 
خارجي و دســتمزد آنها را با بازيگران ايراني مقايسه 

كرد.
امين زندگاني: اين پويش خوبي است اما بايد اين را 
پذيرفت كه نبايد راه اندازي اين پويش هاي 
همدلي و كمك مردمي موجب سلب 
مســئوليت از يكســري افراد كه 

مسئول مردم هستند، شود.

اليكا در زندگي معمولي اش شباهت ها و 
تفاوت ها دارد؟ 

اليكا عبدالرزاقــي: ما معمــوالً در ســريال 
كاراكترهاي صرفا منفي، مثبت يا خاكستري داريم 
كه به نظر من خيلي به انسان واقعي نزديك نيست. 
هر انساني مي تواند در مواقعي مهربان، خودرأي و 
بي منطق باشد و درگير تضادها و تنش ها شود. اين 
نيســت كه بگويم چون يلدا نقش يك زن  سريال 
هســت بايد همه كارهاي او مثبت باشــد. نقش او 
متفاوت و واقعي اســت؛ او يك كاراكتر مســتقل،  
قدرتمند و آينده نگر اســت كه با اراده آهنين تمام 
تالش اش را مي كند تا همســرش پيشــرفت كند. 
درباره شــباهتم به يلدا احساس مي كنم كه چنين 
اراده آهني را ندارم. البته هيچ وقت هم دركارهاي 

همسرم دخالت نكرده و نمي كنم)باخنده(.
امين زندگاني: اليكا بسيار موقعيت شناس است كه 
اين روحيه با بازيگر بودن او بي ارتباط نيست. چرا كه 
بازيگر بايد درك موقعيت بسيار قوي اي داشته و در 
سخت ترين لحظات در درست ترين جا ها قرار گرفته 
و بهترين واكنش را از خود نشان دهد. اين يكي از 
ويژگي هاي شخصيتي خود اليكاست كه به دور از 
هيجان در زندگي هوشمندانه تصميم مي گيرد و از 

اين جهت به يلداي سريال شبيه است.
  پيش از تعطيلي فعاليت هاي هنري 
به واسطه شيوع ويروس كرونا مشغول 

چه كاري بوديد؟ 
اليكا عبدالرزاقي: بعد شــيوع كرونا در قرنطينه 
خانگي بودم و از بــودن در خانه لذت مي بردم. من 
خانه و در جمع خانــواده بودن را دوســت دارم و 
ايام قرنطينه به من ســخت نگذشت و زمان خوبي 
براي رسيدن به كارهاي عقب مانده ام اعم از كتاب 

خواندن، فيلم ديدن و... بود.
امين زندگاني: من واقعيت در اوج شــيوع كرونا 
درگير دو كار بودم كه تمام وقتم پر بود. با تعطيلي 
ايــن دو كار خيلي خانه نشــين نشــدم. كارهاي 
عقب مانــده اي در دفتر كارم داشــتم كه با رعايت 

موارد بهداشتي آنها را انجام دادم.
  از فعاليت هاي مشترك تان بگوييد. 
تيزر ســينمايي كتاب دخترشينا كه 
واقعا كار جالبي بود. در تئاتر و سينما و 

تلويزيون چطور؟
اميــن زندگاني: ما يك ســريال به عنــوان كار 
مشترك داشتيم كه باب آشنايي ما شد. يك فيلم 
سينمايي كودك  و تيزر سينمايي دختر شينا را با 
هم كار كرديم.  البته بيشترين مشاركت ما در زمينه 
آموزشگاه سينمايي است كه اليكا با عشق و عالقه 
حضور پيدا كرده و ما را همراهي مي كند. البته تجربه 
نمايش مشترك هم داشته ايم كه من بدترين 
نقش يعني تهيه كننده كار بودم )باخنده(.

اليكا عبدالرزاقي: امين به فعاليت 
مشــترك مان اشــاره كرد. يك فيلم 
سينمايي ســال گذشته به اسم شهر 
گربه ها داشتيم كه براي من همكاري 

بسيار دلچسبي بود.
  دوســت داريد كار مشترك 

بازي كنيد؟
اليكا عبدالرزاقي: بله البته پيشنهاد 

بي
اس

هم
ا ط

رض
علي

س: 
عك

اليكا عبدالرزاقي متولد 
1۳5۸ در رامسر است و بيشتر 

او را به عنوان بازيگر طنز مي شناسند. 
او فارغ  التحصيل رشته ادبيات نمايشي است 
و دوره هاي بازيگري را در آموزشكده مرحوم 

سمندريان گذراند و به صورت جدي از سال 1۳۷6 
كار هنري را آغاز كرد. او برنده تنديس حافظ 
بهترين بازيگر زن كمدي از دوازدهمين جشن 

سينمايي،  تلويزيوني دنياي تصوير براي 
بازي در سريال قهوه تلخ شده 

است. 
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  شماره 75
تلگراف خانه

   خريد مداد به جاي سياحت 
بعد از ۷۲سال، مجموعه محمدصالح عبدالصمدي 
به يك مرجع بي بديل در زمينه مداد بدل شــده و 
تماشــاي مدادهايي كه او در اين سال هاي طوالني 
با ســليقه خاصي در آلبوم هاي خوش رنگ و لعاب 
چيده، تاريخ پيدايش مداد در ايران و حتي در جهان 
را پيش روي مخاطب قرار مي دهــد. اين مجموعه 
بي نظيري كــه در نگاه اول سر و شــكل دادنش كار 
دشواري به نظر نمي رســد حاصل نگاه كنجكاوانه 
و جست وجوگري اســت كه نيتش به جا گذاشتن 
يك ميراث باارزش ملي اســت. اين آلبوم هايي كه 
هر كدام شان چند مداد كمياب را در دل خودش جا 
داده با دستان هنرمند كلكسيونر سنندجي ساخته 
شده است. او اين مدادها را به قول معروف الي زر ورق 
نگه داشــته و مي گويد از حدود ۲دهه قبل پي برده 
كه مدادهايش به چه مجموعه كمياب و باارزشــي 
بدل شــده اســت؛» از اول ذهنيت مجموعه داري 
نداشتم اما 1۸-1۷سال قبل به اين نتيجه رسيدم 
كه مي توانم اين مدادهــا را به يك مجموعه تبديل 
كنم و پيش زمينه اش اين است كه آنها را سر و سامان 
بدهم و برايشان شناسنامه تهيه كنم. از آنجا كه به 
شــغل صحافي كتاب عالقه داشتم تصميم گرفتم 
چيزي شــبيه يك جلد كتاب بســازم و مدادها را 
داخل آنها جاسازي كنم. وقتي به خودم آمدم ديدم 
مجموعه ای بزرگ  از انواع مدادهاي بي تكرار دارم.« 
تعداد مدادهاي مجموعه محمدصالح عبدالصمدي 
كه بين آنها برند كارخانه هاي معروف مدادســازي 
دنيا مثل »ليرا« هم به چشــم مي خورد به بيش از 
10هزار عدد رســيده كه ۸5درصد آن را مدادهاي 
سياه و معمولي و مابقي را مدادهاي رنگي و شمعي 

تشــكيل مي دهد. در اين مجموعه كم نظير حتي 
مدادهاي تخصصي هم كه به مشاغل مختلف مثل 
نقشه كشي و طراحي اختصاص دارد يافت مي شود.
آنچه براي كلكسيونر سنندجي اهميت دارد اصالت 
اين مجموعه است نه تعداد مدادها كه البته هر كدام 
آنها از دل تاريخ بيرون كشيده شده و الي اين آلبوم ها 
قرار گرفته اســت؛»تعداد مدادها به 1001۸عدد 
رسيده است و هر كدام از آنها به يك شهر يا كشور 
تعلق دارد. به هر شــهري كــه مي رفتم به جاي 
سير و سياحت در اماكن تاريخي و تفريحي سراغ 
لوازم التحرير  فروش ها مي رفتم. تقريبا غيرممكن 
بود كه به تهران بروم اما براي خريد مداد به بازار 
نروم. تاكنون سفري به خارج از كشور نداشته ام 
اما در مجموعه من از 5۳كشور دنيا مداد يافت 
مي شود. همه مدادها را از شهرهاي مختلف 
ايران خريده ام. من مدادهايي دارم كه براي 
خريد آنها ده ها برابر ارزشــي كه داشته 
هزينه كرده ام تا آن را به مجموعه ام اضافه 
كنم.« آنطور كــه عبدالصمدي مي گويد 
او در ســال 1۳۶۳پول خريد يك دستگاه 

موتورسيكلت را صرف تهيه ۳عدد مداد در 
بازار تهران كرده است و همين مدادها با گذشت 

زمان ارزش افزوده پيدا كرده اند؛»در بازار تهران 
فردي را ديدم كه با يك مداد در حال نوشــتن بود. 
وقتي همصحبت شديم گفت ۲مداد ديگر از همين 
جنس دارد و من آن روز پول خريد يك دســتگاه 
موتورسيكلت را دادم تا آنها را بخرم. از اين مدادها 
به طور اختصاصي در جشن هاي ۲500ساله استفاده 

مي شده و نمونه آنها در دنيا وجود ندارد.« 

توي اين خانه انگار زمان متوقف شده است. تمام در و ديوارها را آلبوم هاي مداد پر كرده و ديگر جايي براي 
قاب هاي تزئيني نيست. اين مدادها بيش از ۷۰سال است كه به زينت خانه گرم محمدصالح عبدالصمدي 
بدل شده و مجموعه مدادهايي كه او در اين دهه هاي طوالني جمع كرده پنجره اي است رو به تاريخ نگارش 
در ايران.جمع آوري انواع و اقسام مداد مهم ترين اتفاق زندگي اوست و ۷دهه است كه اين داستان ادامه 
دارد. توي انبوه مدادهايي كه ديدن آنها هر بازديد كننده اي را سر ذوق مي آورد از همه مارك هاي ايراني و خارجي دست كم يك 
عدد وجود دارد و بيننده را به سال هاي دور مي برد. كلكسيونر سنندجي مجموعه اي بي نظير از انواع مداد را تشكيل داده و مي گويد 
كهنسال ترين كلكسيون ايران را كه عمرش به ۷۲سال مي رسد در اختيار دارد اما كمتر كسي ارزش اين گنجينه معنوي را درك 
كرده است. در ۸۱سالگي هنوز براي اضافه كردن مداد به مجموعه اش تقال مي كند و تالش و پشتكارش براي ادامه مسيري كه ۷۲سال 

قبل در ابتداي آن قرار داشت، اهالي فرهنگ و دوستداران ميراث فرهنگي را به تحسين وامي دارد.

مهرداد رسولي

 ديدار با كلكسيونر سنندجي كه مي گويد قديمي ترين مجموعه مداد دنيا را دارد 
و بايد ثبت جهاني شود 

10هزار مداد از
53كشور در سنندج

   شروع مجموعه داري با مداد پرماجرا 
اطالع دقيقي از فعاليت مجموعه دارهاي معتبر در دســت نيســت و 
دســت بر قضا برخي از آنها هيچ ارتباطي با انجمن مجموعه دارهاي 
ايران ندارند. بــا اين حال مي توان كلكســيون مدادهاي محمدصالح 
عبدالصمدي را قديمي ترين مجموعه ايران دانست و از اين رو خيلي ها او 
را مسن ترين مجموعه دار ايران مي دانند؛»وقتي در كالس دوم ابتدايي 
تحصيل مي كردم براي امتحانات آخر سال مدادي را انتخاب كردم كه 
از مدادهاي معمولي بزرگ تر بود. خوب يادم هست كه ماركش »اتللو« 
بود و من آن را با پول تو جيبي ام خريدم. سر جلسه امتحان، معلم به من 
گفت اگر با اين مداد بنويسي نمره صفر به تو خواهم داد. آن روز يك مداد 
پيدا كردند و به من دادند تا بتوانم امتحان بدهم اما در حسرت نوشتن 
با مداد خودم بودم چون حس مي كردم با آن مداد بزرگ تر مي توانستم 

نمره بهتري بگيرم. با چشماني اشكبار با همان مدادي كه در مدرسه به 
من دادند امتحان دادم و وقتي به خانه آمدم به فكر افتادم كه آن مداد 
بزرگ تر را نزد خودم نگه دارم و هر بار با پول تو جيبي ام يك مداد ديگر 
بخرم تا تفاوت مدادهاي ديگر با آن مدادي كه در مدرسه به من دارند را 
درك كنم.« كنجكاوي كلكسيونر سنندجي براي خريد و جمع آوري 
انواع مداد از خرداد ماه 1۳۲۷شروع شد و تا امروز ادامه داشته است؛»هر 
بار كه پولي به دستم مي آمد به مغازه هاي لوازم التحريرفروشي مي رفتم 
تا مداد جديد بخرم.من كارمند ارتش بودم و بخشي از حقوق ماهانه ام 
را براي خريد مداد كنار مي گذاشــتم. به هر شهري كه وارد مي شدم 
بالفاصله سراغ مغازه هاي لوازم التحريرفروشي مي رفتم تا اگر مدادي را 

در مجموعه ام ندارم براي خريدش اقدام كنم.«

   وقتي مدادها از صندوق خارج شدند 
كلكسيونر سنندجي را مي توان به كيمياگري تشبيه كرد كه در تمام طول عمرش ذره بين در دست گرفته 
و مدام دنبال كشف و شهود بوده است. از اين رو گفت وگو با او و نگاه ريزبينانه به مجموعه اش نوعي مكاشفه 
است. محمدصالح عبدالصمدي كارمند بازنشسته ارتش اســت و به واسطه عالقه بی حدو حصرش به 
جمع آوري مداد، شغل فروش لوازم التحرير را پيشه مي كند؛»وقتي در سال 1۳5۸بازنشسته شدم و از آنجا 
كه عالقه زيادي به كتاب و صحافي داشتم، ابتدا در خانه مشغول صحافي شدم اما مدتي بعد مغازه اي اجاره 
كردم تا با فروش لوازم التحرير امرار معاش كنم. در همين مغازه تمرين خوشنويسي هم مي كردم و كار 
صحافي هم انجام مي دادم تا اينكه چند سال قبل به دليل كهولت سن مغازه را تعطيل كردم.« كلكسيونر 
سنندجي به واسطه گردآوري مجموعه مدادهاي كمياب از افراد سرشناس شناخته مي شود و بين اهالي 
فرهنگ و هنر احترام دارد اما خيلي ها او را به عنوان استاد خط هم مي شناسند. نكته جالب اينكه او هرگز 
زيرنظر استاد خط تعليم نديده و در كار صحافي هم اســتاد خود آموخته است: »وقتي بچه بودم پشت 
شيشه مغازه صحافي مي ايستادم و به دست استاد صحاف نگاه مي كردم تا ياد بگيرم. حتي چندبار توسط 
صاحب مغازه تنبيه شدم اما دست آخر فوت و فن كار صحافي را ياد گرفتم و با همان آموزه ها آلبوم هايي 
تهيه كردم تا مدادها را از داخل صندوقچه بيرون بياورم و داخل آنها نگهداري كنم.« زندگي كلكسيونر 
سنندجي به شكل عجيبي با مداد و آنچه به قلم مربوط مي شود عجين است و شايد عشق به قلم او را به 
سمت خطاطي كشانده است. او در محضر هيچ استادي خطاطي را نياموخته اما مدرك عالي خوشنويسي 

را از انجمن خوشنويسان ايران گرفته و دست نوشته هاي او زينت ديوارهاي خانه است.

   مدادها در پناهگاه 
نگهداري بيش از 10هزار عدد مداد، يك دل نگراني 
عميق تر از تهيه مدادهاي كمياب است.كلكســيونر 
سنندجي مي گويد از وقتي نخستين مداد را خريده 
چنين دغدغه اي داشته است؛»از دوران دانش آموزي 
تا امروز دغدغه نگهداري از مدادهايم را داشــته ام. 
وقتي دانش آموز دوم ابتدايي بودم صندوقچه هايي 
در زيرزمين خانه داشتيم و من نخستين مدادي كه 
خريدم را براي اينكه از دست اطرافيان در امان بماند 
در صندوقچه پنهان  كردم و مدام به آن سر مي زدم. 
حتي در بحبوحه جنگ تحميلي با اينكه مجموعه ام 
بزرگ تر شده بود به هر جا كه پناه مي برديم مدادها را 
با خودم مي بردم. به هر حال ما در غرب كشور زندگي 
مي كنيم و در آن ســال ها در تيررس دشمن بوديم. 
ممكن بود نتوانيم مايحتاج زندگي را با خودمان حمل 
كنيم اما هرگز مدادهــا را از خودم 

دور نكردم.«  اگرچه ارزش مادي اين مجموعه براي 
 محمدصالح عبدالصمــدي در درجه چندم اهميت 
قرار دارد اما كيســت كه از جنبه مادي كلكســيون 
مدادهاي تاريخي بي خبر باشــد. او به سرقت رفتن 
چند عدد از مدادهايش در نمايشگاه هايي كه تاكنون 
بر پا كــرده را همچــون زخم ناســوري مي داند كه 
با گذشــت ســال ها هنوز آزارش مي دهد؛» به رغم 
سختگيري هايي كه براي محافظت از مدادها انجام 
مي دهم چند عدد از آنها به ســرقت رفت اما مشابه 
آنها را پيدا كردم تا مجموعه آسيب نبيند. االن همه 
مدادها را داخل ۳00آلبومي كه ساختن آنها ۷سال 
طول كشيد نگهداري مي كنم.« آلبوم هاي مجموعه 
عبدالصمدي مثل كالسورهاي قديمي طراحي شده 
كه بين 5تا ۴0مداد داخل هر كــدام از آنها قرار داده 

شده و حمل ونقل آنها را آسان مي كند.

   راز خوش خطي 
خيلي ها اين پرســش را مطرح مي كنند كه مثال اين 
تعداد مداد جمع كرده اي كه چه بشــود؟ كلكسيونر 
سنندجي كه تقريبا همه عمرش را صرف مجموعه داري 
كرده و قبال مجموعه دار پاكــن و پول و تمبر هم بوده 
پاسخ قانع كننده اي به پرسش هايي از اين دست دارد؛» 
مداد ارزش بســياري در زندگي بشر دارد اما ۲درصد 
مردم هم اطالعات جامعي درباره آن ندارند؛ مثال اينكه 
در همه كشورهاي دنيا، از همان ابتداي دوران تحصيل 
به جاي خــودكار و خودنويس، مداد دســت بچه ها 
مي دهند چون گرافيت يا همان مغز مداد را به  گونه ای 
داخل آن قرار مي دهند كه مخصوص افراد راست دست 
و چپ دست اســت. دليلش هم اين است كه معلم با 
آگاهي از راست دست يا چپ دست بودن دانش آموز، 
به والدين گوشزد كند كه مداد مخصوص خودشان را 
به آنها بدهند. اين قانون در مورد خودكار و خودنويس 
صدق نمي كند. ما افراد بد خط زيادي داريم كه از بچگي 
با مداد مخصوص خودشان ننوشته اند و كمتر كسي در 
دنيا با واقعيت هايي از اين دست كه در مورد مداد گفته 
مي شود آشنايي دارد.« مجموعه مدادهاي محمدصالح 
عبدالصمدي نزديك به ۲دهه است كه به مرجعي براي 
محققان و پژوهشگران حوزه ميراث فرهنگي تبديل 
شده و گاهي اوقات مسئوالن استاني از جمله استاندار 
كردستان و فرماندار سنندج و مسئوالن ميراث فرهنگي 
اين شهر براي بازديد از اين مجموعه به خانه كلكسيونر 
ســنندجي رفته اند. او مي گويد در اين ديد و بازديدها 
قول هايي مبني بر تبديل مجموعه اش از كلكســيون 
به موزه مداد داده شــده اما هيچ كدام از آنها تا امروز 
عملي نشده است؛» در مالقات با مسئوالن استاني به 
آنها گفتم اين مجموعه قابليت جذب توريست هم دارد 
و آن را به موزه تبديل كنيم اما خيلي زود قول و قرارها 

فراموش شد.« 

   مداد به رنگ تاريخ
مجموعه محمدصالح عبدالصمدي به زودي 
در ميراث فرهنگي ثبت خواهد شد تا يكي از 
آرزوهاي ديرينه او برآورده شود. اين مجموعه 
اگر از حيث تعداد مداد ركورددار نيست اما 
بــدون ترديد قديمي تريــن مجموعه مداد 
جهان اســت و هيچ مجموعه دار مدادي در 
جهان ۷۲ســال از عمرش را وقــف اين كار 
نكرده است. كلكسيونر سنندجي، ثبت اين 
مجموعه در ميراث فرهنگي را پيش مقدمه 
ورود بــه گينــس مي داند:» بــا تالش ها 
و پيگيري هــاي فرزندانم مي تــوان نام اين 
مجموعــه را در گينس ثبت كــرد. در اين 
مورد هم مســئوالن قول هايــي داده اند اما 
تا امروز با مــا همكاري نكرده انــد. از لحاظ 
قدمت؛ مجموعه من در دنيا اول است اما از 
نظر تعداد، مجموعه داري از كشــور اروگوئه 
ركورددار اســت كه بين 15تا 1۸هزار مداد 
دارد. قدمت كلكسيون همين مجموعه دار 
به ۲5ســال هم نمي رســد.« محمدصالح 
عبدالصمدي معتقد اســت مجموعه اش در 
مقايســه با همه مجموعه هايي كه در ايران 
ثبت شده ويژگي هاي منحصر به فردي دارد؛ 
»در مجموعه مــن مدادهايي وجــود دارد 
كه ۳00ســال قدمت دارند و جزو نخستين 
مدادهاي تاريخ بشريت محسوب مي شوند. 
از طرفي يك مجموعه 5 عددي مداد دارم كه 
شركت مدادسازي»ليرا« آلمان آن را به عنوان 
هديه برايم ارسال كرده است. از اين مجموعه 
مداد فقط يك نمونه ديگــر وجود دارد و آن 
هم در موزه شركت ليرا است. اين نوع مدادها 
جزو نخســتين مدادهاي توليد شده در اين 
شركت آلماني اســت. اين 5مداد حد فاصل 
سال هاي 1۸0۶تا ۲00۶كه اين آلبوم را به 
من دادند توليد شــده و روي اين مجموعه 

مدادها نمي توان قيمت گذاشت.«

   پيشنهاد ۵۰۰ هزار دالري 
ارزش مادي برخي از مدادهاي مجموعه محمدصالح عبدالصمدي ده ها هزار دالر 
تخمين زده مي شود اما او هنوز دل در گرو نخستين مدادي دارد كه در صندوقچه 
خانه پدري از آن نگهداري مي كرد. همان مدادي كه همچون شاه بيتي براي يك شاعر 
كاركشته ارزش دارد؛»اين مداد از همه مدادهايي كه در مجموعه مي بينيد برايم ارزش 
معنوي بيشتري دارد. ارزش مادي برخي آلبوم ها برايم روشن نيست چون نمونه آنها در 
دنيا وجود ندارد. من اندازه پول يك خودرو براي خريد برخي از اين مدادها هزينه 
كرده ام اما بــراي حفظ امنيت مجموعــه ام نمي توانم ارزش مادي 
كل مجموعه را بازگو كنم. حدود ۷سال قبل كه تعداد مداد ها 
۸100بود، يك فرد آلماني پيشنهاد 500هزار دالري را مطرح 
كرد اما ارزش كلكسيون من خيلي بيش از اينهاست. اگر اين 
مجموعه ثبت جهاني شود و به گينس ورود كند اين قيمت 

چندده برابر خواهد شد.«

   در جست وجوي موزه قلم 
مجموعه اي كه محمدصالــح عبدالصمدي در اين 
سال هاي طوالني تشكيل داده ويژگي هاي بسياري 
دارد؛ مثال اگر مي خواهيد بزرگ ترين و كوچك ترين 
مداد حقيقي دنيا را ببينيد بايد به سنندج برويد و در 
صورت امكان در مجموعه كلكسيونر سنندجي آنها را 
تماشا كنيد؛ »اندازه بزرگ ترين مداد دنيا ۷0سانتي متر و 
كوچك ترين هم يك سانتي متر و ۴ميلي متر است. اين ۲مداد 
را فقط در مجموعه من مي توانيد ببينيد و همين ويژگي ها پروســه 
ثبت جهاني اين مجموعه را آســان تر مي كند.«عشق و دلبستگي 
عبدالصمدي به مداد در ۸1سالگي هم افول نكرده و او همچنان در 
تب و تاب يافتن مدادهاي كمياب و اضافه كردن آنها به مجموعه اي 
است كه روزبه روز پر و پيمان تر مي شــود؛» من يك دفترچه رمز از 
مجموعه ام تهيه كرده ام و هميشه آن را همراه خودم مي برم. هر گاه 
مدادي مي بينم كه برايم غريبه است بالفاصله به اين دفترچه رجوع 

مي كنم و اگر در مجموعه ام نباشد آن را تهيه مي كنم«. 

مي خواهم اين پيام 
را به مردم دنيا بدهم كه مداد 
بزرگ ترين نقش را در زندگي 

بشر داشته و تقدس دارد. از كودك 
8-7 ساله تا پيرمرد 9۰ساله مي توانند 
مداد مربوط به دوره خودشان را در اين 

مجموعه ببينند و اين مدادها حس 
نوستالژيك را به بازديدكننده ها 

القا مي كند

اين باركد را اسكن كنيد و  ويديوی خالصه 
اين گزارش را ببينيد

  قطعه  ماه عسل
حاال كه  ماه مبارك اســت، بد 
نيســت در موزيك گردي هاي 
خودمان يكــي از قطعه هاي 
ماندگار اين حوزه را هم معرفي 
كنيم؛ قطعه اي كه به شدت سر 
زبان هاست و شنيده مي شود 
و هنوز هم كهنه نشــده است. 
اين قطعه هم متعلق به فرزاد 
فرزين است، با ترانه اي از روزبه 
بماني. البته بعدها آلبومي به نام 
شخصي از اين خواننده منتشر 
شد كه اين تيتراژ هم داخلش 
گنجانده شده بود. اين آلبوم در 
 ماه مبارك 1۳9۲پخش شــد 
و بعد از آن تبديــل به يكي از 
بهترين  تيتراژهاي برنامه هاي 
مناســبتي صداوســيما شد. 
خاطرتان نمانده اســت؟ اين 
چند بيت را مرور كنيد: »همه 
عمر من ســجده كردم به تو/ 
من از حسرت غيرتو خالي ام/ 
هنوزم زمان پرستيدنت/ برام 
هيچ فرقي نداره كي ام/ هوايي 
رو كه تو نفس مي كشي/ دارم 
راه مي رم بغــل مي كنم/ تو با 
من بمون تا ته اين ســفر/ من 
اين ماه و  ماه عسل مي كنم...« 
يادتان آمد؟ فرزاد فرزين صداي 
خوبي دارد، اما غالباً در فضاي 
عاشــقانه هاي جوان پسندي 
امــروزي و به قــول معروف 
تينيجــري مي خواند. اما چند 
آهنــگ از او و ازجمله همين 
تيتراژ، به سبك و سياق ديگري 
درآمده است. جالب اينكه اين 
قطعه در دومين جشن ساالنه 
سايت موســيقي ما، توانست 
بهترين قطعــه از نگاه مردمي 

شناخته شود.

  قطعه نگران مني
حاال كه صحبت از تيتراژهاي 
 ماه عسل شــد، بد نيست يك 
تيتراژ به شدت شــنيده شده 
ديگر را هــم معرفــي كنيم. 
خيلي از شماها شــايد صدا و 
نوع موسيقي مرتضي پاشايي 
را دوســت نداشــته باشيد و 
خيلي از نخبگان ما، مثل دكتر 
يوسف اباذري در آن سخنراني 
جنجالــي معروفــش، اينها 
را حتي قابل يك موزيســين 
معمولي دانســتن هم ندانند. 
اما به هر حال، وقتي از واقعيت 
موســيقي پاپ ايراني صحبت 
مي كنيــد، نمي توانيد نام اين 
خواننده و البته قطعه معروف 
»نگران مني« را خط بزنيد. اين 
قطعه سال1۳9۳ شكل گرفت؛ 
با ترانه اي از مهرزاد اميرخاني 
و تنظيــم معين راهبــر. اين 
قطعه چنين شــروع مي شود: 
»تو به جاي منــم داري زجر 
مي كشي/ يكي عاشقته كه تو 
عاشقشــي/ تو به جاي منم پُِر 
غصه شدي/ نذار خسته بشم، 
نگو خسته شدي/ نگران مني 
كه نگيره دلم/ واسه ديدن تو 
داره ميره دلم/ نگران مني مث 
بچگيام/ تو خــودت مي دوني 
من ازت چــي مي خــوام...« 
پاشــايي خواننــده اي بود كه 
بــه واســطه تك قطعه هايش 
خيلي معروف تر بود. بيماري 
ســرطان او هم مزيد بر علت 
شد تا تبديل به شمايل خاصي 
در موســيقي و جامعه ايراني 
شود. درگذشت نابهنگام او نيز، 
باعث شد تا اين قطعه بيش از 
پيش زمزمه شــود؛ حتي در 

مراسم تشييع او.

هوايي رو كه تو...

يكي عاشقته...

۱ پيشنهاد

۲ پيشنهاد
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مژده 
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كتاب ها و فيلم هاي خوب كمك مان مي كنند با خانه نشيني اجباري 
راحت تر كنار بياييم!

دورهمی با فيلم و كتاب
اين خانه نشيني اجباري و قرنطينه اي كه همه ما از اسفند سال گذشته درگيرش بوديم، عالوه بر همه سختي ها 
و دل نگراني هايش، يك ويژگي بزرگ هم داشــت؛ روزهايي كه بيشتر بايد در خانه مي مانديم اين فرصت را در 
اختيارمان قرار داد تا كمي به كارهاي عقب افتاده مان برسيم، كمي بيشتر مطالعه كنيم، بيشتر فيلم ببينيم و 
هنرهاي مورد عالقه مان را دنبال كنيم. اگر چه اين روزها شهرهايمان كمي به حالت عادي برگشته اند، اما هنوز 
هم در خانه ماندن نخستين توصيه كادر بهداشت و درمان كشور است. اين يعني هنوز هم مي توانيم از اين روزهاي كش داري كه بيشترش را 
در خانه هستيم، استفاده كنيم و به جاي دورهمي هايي كه پيش از اين با دوستان و فاميل داشتيم، يك دورهمي دوستانه با كتاب ها و فيلم ها 
برگزار كنيم. كتاب ها و فيلم هايي كه خواندن و ديدن شان قطعا چيزي به داشته هايمان اضافه كرده و كمك مان مي كنند با اين خانه نشيني 
اجباري راحت تر كنار بياييم. در اين شماره سراغي از اميرحسين مدرس، مژده لواساني، شهرام شكيبا، جالل مقامي، پري ملكي و حميد 
ابراهيمي گرفته ايم تا از آن هايي كه اهل مطالعه و تماشاي فيلم هاي روز دنيا هستند بپرسيم اين روزها چه ببينيم و چه بخوانيم. شما هم اگر 

قصد داريد برنامه قرنطينه تان را با فيلم و كتاب ببنديد، حتما نگاهي به فهرست پيشنهادي ميهمانان اين هفته ما بيندازيد.

پرنيان سلطاني

   براي حال خوب دلمان شعر بخوانيم
بي شك مژده لواساني يكي از مجريان با سواد و اهل مطالعه راديو و تلويزيون است. اين مجري جوان كه عالوه 
بر اجراي برنامه هاي مختلف تلويزيوني، سردبير، نويسنده، كارگردان و گوينده راديو هم هست، در عرصه 
نمايش هم چندين تئاتر مذهبي مانند »ظهور خورشيد«، »خورشيد در پس ابر« و »آفتاب هشتم« كار كرده 
و در كارنامه هنري اش بازيگري هم ديده مي شود. لواساني كه سال1396 به انتخاب مردم درنظرسنجي 
تلويزيون به عنوان بهترين مجري زن تلويزيون انتخاب شد و كتابي باعنوان »خون انار گردن پاييز 
است« منتشر كرده، در بين فيلم هايي كه تازه به شــبكه نمايش خانگي راه يافته اند، »ماجراي 
نيم روز )رد خون(« و »قصر شيرين« را براي ديدن و نمايشنامه هاي »امانوئل اشميت« را براي 
خواندن پيشنهاد مي كند. اين مجري توانا همچنين توصيه مي كند اين روزها براي خوب نگه 
داشتن حال دلمان شعر بخوانيم؛ »در اين ايام هر چه بيشتر شعر بخوانيم، بيشتر به خودمان 
كمك كرده ايم. حتما شعرهايي كه دامنه شان از شعرهاي سعدي و صائب تا فاضل نظري و 

گروس عبدالملكيان گسترده است، مي توانند حالمان را خوب نگه دارند«.

   كتاب های دوست داشتنی
  خاطره هاي پراكنده

اثر: گلي ترقي، انتشارات: نيلوفر
  روي  ماه خداوند را ببوس

اثر: مصطفي مستور، انتشارات: مركز

   فيلم های دوست داشتنی
)Interstellar( ميان ستاره اي  

محصول سال 2014، كارگردان: كريستوفر نوالن
)Inception( تلقين  

محصول سال 2010، كارگردان: كريستوفر نوالن
)The Platform( پلتفرم  

محصول سال 2019، كارگردان: گالدر گازتلو اوروتيا

 جالل 
مقامي

   ديدن فيلم هاي كالسيك با دوبله هاي فاخر
صدايش آنقدر برايمان آشناست كه چهره بسياري از بازيگران بزرگ تاريخ ســينماي جهان را بيشتر از صداي 
خودشان با صداي او به ياد مي آوريم! او كه سال هاي سال است با صدايش چهره بازيگراني همچون رابين ويليامز، 
رابرت ردفورد، مارچلو ماستروياني، مايكل كين، فرانكو نرو، ژان پل بلموندو و... را در ذهن مان تداعي مي كند، كسي 
جز جالل مقامي نيست؛ دوبلور و مدير دوبالژي كه بيشتر عمرش را برايمان »سمير« هشدار براي كبرا 11، 
»شرلوك هولمز« و »دكتر واتسون« سريال شرلوك هولمز، »آرتور هستينگز« دستيار پوآرو، »اشلي« 
نسخه سينمايي فيلم بر باد رفته، »مارشال جك كارداك« سريال شهر مرزي، »ران كريون« ميني 
سريال لبه تاريكي و »سيمبا« انيميشن شيرشاه بوده و با صداي گيرايش خاطرات خوشي را برايمان 
رقم زده است. شــايد به همين دليل اســت كه وقتي از او مي خواهيم براي روزهاي خانه نشيني 
اجباري مان فيلم و كتاب معرفي كند، ديدن فيلم هايــي را توصيه مي كند كه دوبله هاي فاخري 
دارند. تعجبي هم ندارد؛ زندگي مجري برنامه »ديدني ها« و داور برنامه »جادوي صدا« با دوبله گره 
خورده است. پيشنهادهای اين دوبلور نام آشنا براي گذران روزهاي قرنطينه را در ادامه مي خوانيد.

   كتاب های دوست داشتنی
  بينوايان

اثر: ويكتور هوگو، انتشارات: اميركبير / نگاه / افق / هرمس و...
  كليدر

اثر: محمود دولت آبادي، انتشارات: فرهنگ معاصر
  دكتر ژيواگو

اثر: بوريس پاسترناك، انتشارات: نگاه

   فيلم های دوست داشتنی
  جنايت و مكافات

محصول سال1983، كارگردان: آكي كوريسماكي
  اشك ها و لبخندها

محصول سال1965، كارگردان: رابرت وايز
  بر باد رفته

محصول سال1939، كارگردان: ويكتور فلمينگ

 پري 
ملكي

   از »سوگ سياوش« تا »دو پاپ«
اگر فقط كمي اهل موسيقي باشيم، حتما پري ملكي را مي شناســيم. نخستين بانوي خواننده ايراني 
كه توانست مجوز برگزاري كنســرت براي بانوان را دريافت كند و حاال اين روزها به صورت همخوان، 
كنسرت هايش را براي عموم برگزار مي كند، كسي نيست جز پري ملكي، بانوي جسور آواز ايران كه 4سال 
پيش موفق به اخذ مدرك درجه يك هنري )معادل دكترا( در رشته موسيقي با گرايش آواز ايراني از شوراي 
ارزشيابي هنرمندان، نويسندگان و شاعران كشور شد. او كه مؤسس گروه موسيقي »ُخنيا«ست و 
يك آموزشگاه موسيقي هم به همين نام دارد، اخيرا كتاب زندگي نامه اش را منتشر كرده است. 
كتابي باعنوان »آواي يك زندگي« كه حاصل گفت وگوي او با توكا ملكي دخترش است و در آن 
به شرح دوران كودكي و نوجواني، چگونگي پرداختن به موسيقي، تجربيات و خاطراتش از 
كنسرت ها، تعليم موسيقي و نگاهش به زندگي پرداخته است. اين بانوي موسيقي كه بسيار 
بسيار اهل مطالعه است و در خانه اش كتابخانه اي بزرگ با چند هزار جلد كتاب دارد، براي 

گذران روزهاي قرنطينه مان پيشنهادهای خوبي ارائه كرده كه در ادامه خواهيد خواند.

   كتاب های دوست داشتنی
  سوگ سياوش )در مرگ و رستاخيز(

اثر: شاهرخ مسكوب، انتشارات: خوارزمي
  شدن

اثر: ميشل اوباما، ترجمه: سهيال ناصري، انتشارات: خط و طرح
  پيام گم گشته )عرفان بوميان استراليا(

اثر: مارلو مورگان، انتشارات: آوند دانش

   فيلم های دوست داشتنی
  روزي زيبا در محله

محصول سال2019، كارگردان: ماريل هلر
  دو پاپ

محصول سال2019، كارگردان: فرناندو ميرلس
)Tess( تس  

محصول سال 1979، كارگردان: رومن پوالنسكي

   در روزهاي قرنطينه موالنا و فردوسي مي خوانم
اگر فيلم هاي »خروج«، »ديدن اين فيلم جرم اســت« و »تعبير خواب« و مجموعه هاي تلويزيوني »راه و 
بيراه«، »گاهي به پشت سر نگاه كن«، »زماني براي عاشقي«، »پيدا و پنهان«، »هوش سياه«، »گاوصندوق«، 
»صاحبدالن« و... را ديده باشــيد، حتما حميد ابراهيمي را مي شناسيد. بازيگر، نويسنده و كارگرداني كه 
البته بيشتر از آنكه به خاطر آثارش در سينما و تلويزيون شناخته شده باشد، بين عالقه مندان به هنر 
تئاتر شناخته شده است و عالوه بر ايفاي نقش در نمايش هاي مختلف، تاكنون ده ها نمايش را با 
كارگرداني خودش روي صحنه برده است. او كه سال هاست به عنوان مدرس بازيگري و تئاتر فعاليت 
دارد، تاكنون 4نمايشنامه با نام هاي »آواي باد«، »سياريحون«، »پندار زنده كفتار مرده« و »ته 
خط« منتشر كرده و در اختيار عالقه مندان به نمايشنامه خواني قرار داده است. وقتي از ابراهيمي 
مي خواهيم فهرستي از فيلم ها و كتاب هاي مورد عالقه اش را در اختيارمان قرار بدهد، مي گويد: 
»خود من روزهاي قرنطينه را با موالنا و فردوسي ســپري كرده ام و توصيه مي كنم همه از اين 

فرصت براي خواندن اشعار ماندگار اين دو شاعر بزرگ استفاده كنند«.

   كتاب های دوست داشتنی
  وهم و واقعيت )پژوهش در خاستگاه هاي شعر(

اثر: كريستوفر كادول، انتشارات: ثالث
  شب آخر با سيلويا پالت )مقاالتي در باب شعر و شاعري(

اثر: ادوارد هرش و ديگران، انتشارات: نگاه

   فيلم های دوست داشتنی
  جوكر

محصول سال2019، كارگردان: تاد فليپس
)See( ديدن  

محصول سال 2019، كارگردان: فرانسيس الرنس
)West world( دنياي غرب  

محصول سال 2016، كارگردان: جاناتان نوالن و ليزا جوي

   گذر از روزهاي قرنطينه با كمك آثار كالسيك
شهرام شكيبا اگر چه هم مجري تلويزيون اســت و هم منتقد سينما، اما بيشــتر او را به خاطر شعرهاي طنزش 
مي شناسيم. شعرهايي كه با زمزمه گاه به گاهشان، خنده روي لب هايمان مي آورند. شهرام شكيبا عالوه بر نوشتن 
مطالب و شعرهاي طنز براي سايت ها و مجالت مختلف، چند كتاب طنز تمام عيار هم دارد كه از آن جمله مي توان 
به »دو تخم مرغ در مه«، »صفحه آخر«، »در دوردست عقل«، »گردوي چهارگوش« و »شعر طنز امروز 
ايران«  اشاره كرد. حاال اين شاعر طناز كه هميشه با شعرهايش حال مان را خوب كرده، خواندن كتاب ها 
و فيلم هايي را براي گذران راحت تر و بهينه تر روزهاي قرنطينه تجويز كرده است. آثاري كه بيشتر 
آنها كالسيك است و به گفته او به حال خوب اين روزهايمان كمك خواهد كرد. البته كه داور برنامه 
»قندپهلو« و مجري برنامه هاي »اثر انگشت«، »خوبي از خودتونه«، »چراغاني« و... معتقد است 
خواندن اشعار حافظ هم مي تواند حالمان را بســيار خوب كند؛ »با وجود اينكه ما هميشه مدعي 
حافظ خواني هستيم، اما كمتر پيش مي آيد كه سراغي از اين شاعر توانمند غزل سراي كشورمان 

بگيريم. اين روزها فرصت خوبي براي خواندن اشعار حافظ و لذت بردن از آثار اوست«.

   كتاب های دوست داشتنی
  بيگانه

اثر: آلبر كامو، انتشارات: مركز/ نيلوفر / نگاه و...
  جنايت و مكافات

اثر: داستايوفسكي، انتشارات: خوارزمي/ نگاه و...

   فيلم های دوست داشتنی
  كازابالنكا

محصول سال1942، كارگردان: مايكل كورتيز
  همشهري كين

محصول سال1941، كارگردان: اورسن ولز
)Pulp Fiction( داستان عامه پسند  

محصول سال 1994، كارگردان: كوئنتين تارانتينو

   »تاريخ بي خردي« بخوانيم و »انگل« ببينيم
اميرحسين مدرس نيازي به معرفي ندارد. مگر مي شود او را كه با اجراي برنامه »نيم رخ« در تلويزيون به شهرت رسيد 
و بعد از آن با بازي در فيلم هاي سينمايي و مجموعه هاي تلويزيوني، نامش را بر سر زبان ها انداخت، نشناخت؟ واقعيت 
اين است كه اين مجري، بازيگر، نويسنده، شاعر، خواننده و خطاط به قدري در حوزه هاي مختلف فرهنگي و هنري 
خوش درخشيده كه امروز كمتر كسي پيدا مي شود كه نامش را نشنيده باشد يا چهره اش را نشناسد. مدرس 
كه اين روزها در آستانه 50سالگي است، تجربه بازي در فيلم هاي سينمايي »نرگس مست«، »در امتداد 
شهر«، »ما همه گناهكاريم« و »گرگ و ميش« و همچنين مجموعه هاي تلويزيوني »يوسف پيامبر«، 
»سير و سركه«، »تاريكي شب، روشنايي روز« و... را در كارنامه هنري اش دارد. او همچنين داراي 3 
آلبوم موسيقي مستقل به نام هاي »ماه ني«، »خورشيد« و »روز رستاخيز« است و تيتراژ سريال هاي 
»متهم گريخت«، »ترانه مادري«، »خوش نشــين ها« و... را خوانده است. اگر مي خواهيد بدانيد 
مجري برنامه هاي نيم رخ، »كوله پشتي« و »هوش برتر« چه پيشنهادهايی براي روزهاي خانه نشيني 

اجباري دارد، فهرست كتاب ها و فيلم هاي پيشنهادي اش را از دست ندهيد.

   كتاب های دوست داشتنی
  تاريخ بي خردي )از تروا تا ويتنام(

اثر: باربارا تاكمن، ترجمه: حسن كامشاد، انتشارات: كارنامه
  آميزش افق ها

اثر: داريوش شايگان، انتشارات: فرزان روز
  گاه ناچيزي مرگ

 اثر: محمدحسن علوان، ترجمه: اميرحسين الهياري، انتشارات: مولي

   فيلم های دوست داشتنی
  راه كارليتو

محصول سال1993، كارگردان: برايان دي پالما
)Parasite( انگل  

محصول سال2019، كارگردان: بونگ جون هو
)The Banker( بانكدار  

محصول سال 2020، كارگردان: جورج نلفي

  قطعه ايران از آلبوم هفته 
عاشقي

يكــي از خواننــدگان مطرح 
پاپ ايرانــي را مي توان روزبه 
نعمت اللهــي دانســت. امــا 
ايــن خواننده از كــي بود كه 
اين چنيــن مطرح شــد؟ او 
البته بــا نوع صدا و ســبك و 
ســياق خوانــدن و همچنين 
عرفان خواني هــاي خودش، 
حســابي طرفدار جمع كرده 
بــود. اما ايــن چنــد آهنگ 
وطني نعمت اللهــي بود كه او 
را حسابي سر زبان ها انداخت 
و معروف ترين آنها هم همين 
قطعه »ايران« بود. اين قطعه 
را خود او آهنگســازي و پيام 
قربانــي هــم تنظيــم كرده 
اســت. اگر هنوز هم به يادتان 
نيامــده، اين بيت هــا را مرور 
كنيد: »اي خطــه خاك دلير، 
 اي وطن من/ اي گشته به مهر 
تو عجين جــان و تن من/ آبي 
قلب تو خليج فــارس و هرمز/ 
سينه به سينه ات سلسله كوِه 
البرز/ وسعت نام تو وسعت نام 
خورشيد/ جلوه خاك تو قرمز و 
سبز و سپيد/ اين نه منم من، نه 
من منم من/ ذره خاك وطنم 
مــن/ ذره خاك وطنــم من، 
اااي...« جالب اينكه اين قطعه 
را، پدر روزبه ترانه سرايي كرده 
اســت؛ مســرور نعمت اللهي. 
شــايد يكي از داليل به شدت 
شــنيده شــدن اين قطعه را 
بتوان پخش  صدهــا و هزاران 
باره آن از صداوسيما دانست. 
به گفته خواننــده اين قطعه، 
2سال طول كشيد تا مجوزش 

را صادر كنند.

  قطعه عالمت ســؤال از 
آلبوم پر پرواز

از دهه 70 به بعد، موســيقي 
پــاپ و نگاه هــا و قطعه هاي 
تازه تــر در ايران پــا گرفتند. 
البتــه در هميــن دهــه هم 
هنوز سختگيري هاي مربوط 
به مجوزها وجود داشــت. در 
ســال1379 فيلمي با عنوان 
»پــر پــرواز« بــا كارگرداني 
خسرو معصومي ساخته شد. 
جالب اينكــه كيانوش عياري 
هم در نگاشتن فيلمنامه اين 
اثر مشاركت داشت. بازيگران 
اصلي اين فيلم شادمهر عقيلي 
و زيبا بروفــه بودند. عقيلي در 
واقــع در اين فيلــم، به نوعي 
زندگي خودش را بازي كرده 
بود. قطعه »عالمت سؤال« هم 
در همين فيلــم بود كه پخش 
شد و به شدت مورد توجه قرار 
گرفت. همه كارهاي اين قطعه 
معروف هم با خــود خواننده 
بود و ترانــه اش را هم با نيلوفر 
الري پور ســروده بــود: »يه 
پنجره با يه قفس/ يه حنجره 
بي هم نفس/ سهم من از بودن 
تو/ يه خاطره س همين و بس/ 
تو اين مثلث غريب/ ستاره ها 
رو خــط زدم/ دارم بــه آخر 
مي رسم/ از اونور شب اومدم...« 
بعد از اكران فيلم بود كه آلبوم 
پر پــرواز هم با آهنگســازي 
محمدرضا چراغعلي راهي بازار 
شد. اين قطعه به شدت شنيده 
شده و حتي پايه آموزش گيتار 
در آموزشگاه ها هم قرار گرفت. 
البته بعدها، عقيلــي از ايران 
خارج شــده و اوج خودش را 
 در ايــران هيچ وقــت تكــرار

 نكرد.

2 پيشنهاد

اين نه منم من...

داستان مثلث غريب

1 پيشنهاد
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كرونا را شكست مي دهيم و به ميدان برمي گرديم
شيوع كرونا همه مناســبات اجتماعي و به دنبال 
آن ورزشي را بر هم زده و قواعد حاكم در برخي 
ورزش ها را بــه كلي تغيير داده اســت. مثال در 
تيراندازي، تمرين آنالين، جايگزين شيوه هاي 
قبلي شــده و تيراندازهــا در دوران قرنطينه 
مدل جديد تمرين را تجربه مي كنند. نجمه 
خدمتي، تمرين تيراندازي در خانه را يكي از 
صدمات كرونا به اين رشته ورزشي مي داند؛ 
»در دوره قـرنطينــــه به صــورت آنالين 

تمرين مي كنم؛ يعني به واسطه محدود بودن فضاي 
خانه فقط حالت گيري مي كنيم و مربي با استفاده 
از نرم افزار اسكايپ بر روند تمرين نظارت مي كند. 
اين شرايط و تمرين با اســلحه در خانه، براي من 
كه 2 برادر كوچك دارم مطلوب نيســت. از طرفي 
فاصله تيرانداز با ســيبل در تمريــن بايد 10متر و 
در يك رشته ديگر 50متر باشــد اما فاصله اي كه 
در خانه دارم بيش از 5متر نيست. به هر حال بايد با 
همين شرايط پيش برويم اما اميدوارم به يك شيوه 

جديد تمريني تبديل نشــود. آرزويم اين است كه 
زودتر كرونا را شكســت بدهيم و به زندگي عادي 
برگرديم. اصال دوست ندارم اين شرايط ادامه پيدا 
كند اما نبايد فراموش كنيم كه فعال شــرايط براي 
همه تيراندازهاي دنيا يكسان است«. جالب است 
بدانيد كه مســابقات برخي رشــته هاي ورزشــي 
به طــور آنالين برگزار مي شــود، مثال اين شــيوه 
جديد در ورزش هــاي رزمي جــواب داده و مورد 
استقبال ورزشكاران و مربيان هم قرار گرفته است. 

قهرمان تيراندازي آسيا معتقد است كه اين شيوه 
در مســابقات تيراندازي جواب نخواهد داد؛ »هيچ 
تيرانــدازي نمي تواند در خانه اش شــليك واقعي 
داشته باشد و به همين دليل، تغيير قوانين برگزاري 
مسابقات تيراندازي امكان پذير نيست. پيش بيني 
من اين اســت كه روال تمرينات تا شكست دادن 
كرونا و بازگشــت به زندگي عــادي ادامه خواهد 
 داشــت و باالخره ما هم يك روز به ميدان مسابقه 

برمي گرديم«.

گفت وگو با نجمه خدمتي كه يكي از اميدهاي ايران 
براي كسب مدال در المپيك پيش رو است

با طال آمدم و 
با طال می روم 

كارشناسان و مربیان ورزشــي مي گويند كودكي بهترين دوره براي 
يادگیري فنون و تكنیك هاي ورزشي است و ورزشكار حرفه اي در 16تا 
18سالگي بايد اوج زندگي ورزشــي اش را تجربه كند. نجمه خدمتي، 
تیرانداز ملي پوش ايران جزو معدود ورزشكاران ايراني است كه اين اصل 
را رعايت كرده و دست بر قضا در 18سالگي با ايستادن روي سكوي قهرماني بازي هاي آسیايي 2014 
يكي از شــگفتي هاي تاريخ ورزش ايران را رقم زد. اينكه چگونه يك دختر 18ساله ايراني با غلبه 
بر قهرمانان جهان و المپیك، مدال طالي بازي هاي آسیايي را صید مي كند و بعدها بین 4تیرانداز 
برتر دنیا قرار مي گیرد و به المپیك هم راه پیدا مي كند حكايت قبولي بانوان ورزشــكار ايراني در 
آزمون هاي دشوار است. اگر بخواهیم از بین بانوان نخبه ورزش ايران چند نفر را انتخاب كنیم، بدون 
ترديد نجمه خدمتي يكي از آنهاست و همان كسي است كه با كمي شانس و اقبال، امید قهرماني 
در المپیك پیش رو را دارد. بانوي ملي پوش تیراندازي كه با كسب عنوان پنجمي مسابقات جهاني، 
سهمیه المپیك توكیو را گرفته اين روزها مثل بســیاري از ورزشكاران ايراني، دوران قرنطینه را 
سپري مي كند اما نیم نگاهي هم به تاريخ سازي  در المپیكي دارد كه برگزارشدنش در هاله اي از ابهام 
قرار دارد. او دوران قرنطینه را براي ورزشكار حرفه اي يك فرصت مي داند. او در همین دوره اي كه 
خیلي ها از آن به عنوان تاريك روزهاي تاريخ معاصر نام مي برند حضور در فعالیت هاي اجتماعي را 
تجربه مي كند و بدون اعتنا به كمبود امكانات و محدوديت ها براي تاريخ سازي  در المپیك پیش رو و 

جاودانه شدن در ورزش ايران آماده مي شود.

مهرداد رسولي

ما به حمايت بيشتر 
مسئولين ورزش كشور 

نياز داريم. بودجه اي 
كه براي تيراندازي 

درنظر مي گيرند، نبايد 
با ورزش هاي ديگر كه 

تجهيزات زيادي ندارند 
برابر باشد. كل بودجه اي 

كه به فدراسيون 
تيراندازي اختصاص 

پيدا مي كند صرف 
خريد فشنگ و ساير 

تجهيزات مي شود

  چطــور يــك دختــر ايراني در 
18سالگي مي تواند قهرمان آسیا شود 
و به مسـابقات جهــــاني و بازي هاي 

المپیك راه پیدا كند؟
من از سال1389 به طور حرفه اي تيراندازي مي كنم 
اما سابقه من در اين رشته ورزشي به سال هاي قبل 
از آن بر مي گــردد. مادرم از ســال هاي دور مربي 
تيراندازي بود و من از 13ســالگي در كالس هاي 
او حضور داشتم. به واسطه سن كم و جثه كوچكي 
كه داشتم نمي توانستم ســالح را حمل كنم و نگه 
دارم اما خيلي زود به تيراندازي عالقه مند شــدم 
و به طور جدي تمرين كردم. بعد هم به مســابقات 
استاني و كشــوري راه پيدا كردم و در سال1389 
قهرمان مسابقات كشوري شدم. بعد از درخشش 
در مســابقات كشــوري به اردوهاي استعداديابي 
تيراندازي هم دعوت شــدم و يك ســال بعد در 
اردوي تيم ملي و زيرنظر خانم الهام هاشمي كارم 

را شروع كردم.
  در چند ســالگي نخستین مدال 

بین المللي را گرفتید؟
در سال2012 كه 16سالم بود به مسابقات قهرماني 
آســيا كه در رده نوجوانان برگزار مي شــد رفتم و 
توانســتم مدال طال را كســب كنم. اين نخستين 
مدال دوران حرفه اي من بود و يك سال بعد يعني 
در سال2013 مدال هاي بيشــتري گرفتم. در آن 
سال باز هم قهرمان آسيا شــدم و سهميه حضور 
در المپيك نوجوانان را كســب كردم. سال2014 
هم بايد در رده سني جوانان مســابقه مي دادم اما 
با تشخيص سرمربي تيم ملي به مسابقات آسيايي 
2014 اينچئون اعزام شدم و نخستين مدال طالي 
كاروان ورزشــي ايران را در ايــن بازي ها گرفتم. 
يك ماه قـــبل از بازي هاي آســيايي در مسابقات 
قهرماني جهان چهارم شده بودم و 2 هفته بعد هم 
در بازي هاي المپيك نوجوانان مقام چهارم را كسب 
كردم. در هر دو مسابقه تا آستانه كسب مدال پيش 
رفتم اما دست آخر روي ســكو نرفتم. براي همين 
مي خواستم با يك مدال طال جبران مافات كنم كه 
همين اتفاق هم افتاد. درست است كه در 18سالگي 
قهرمان آسيا شــدم اما اســتارت تبديل شدنم به 
يك تيرانداز حرفه اي را از 13ســالگي زده بودم و 
به واسطه حضور در مســابقات بين المللي تيرانداز 

كم تجربه اي نبودم.
  بدون تعــارف خیلي ها شــما را 
به عنوان يكي از نوابغ ورزش و كسي كه 
مي تواند پرچمدار جديد ورزش زنان در 
ايران باشد مي شناسند. چطور مي شود 
كه يك دختر 13 ســاله بیرجندي در 
يك بازه زماني نســبتا كوتاه به چنین 

جايگاه ممتــازي در ورزش 
ايران مي رسد؟

بدون ترديد چنين مسيري به 
سختي طي شده و اينگونه 
نيست كه من به راحتي به 
جايگاه فعلي رسيده باشم. 
در همه اين سال ها براي 

نداريم. در اين شــرايط تمرينات ما به حالت گيري و 
به قول تيراندازها »خشــك زني« مي كنيم تا سطح 

آمادگي مان را باال نگه داريم.
  رقباي خارجي در چه شرايطي تمرين 

مي كنند؟
حريفان ما حداقل بــا روزي 350فشــنگ تمرين 
مي كنند اما تعداد فشــنگ هايي كــه در يك هفته 
اســتفاده مي كنيم 50عدداست. من در 2رشــــته 
تفنـگ بــــادي و تفنگ خفيف مسابقه مي دهم. در 
رشته بادي از ساچمه اســتفاده مي كنيم و مشكلي 
چنداني از اين بابت نداريم اما در رشته 
خفيف با بحران كمبود فشنگ مواجه 
شده ايم و من با همين شرايط به فينال 

المپيك هم راه پيدا كردم.
  اگر بخواهیم با همین شرايط در 
المپیك توكیو براي كاروان ورزشي 
ايران يك مدال طــال بگیريد چه 

كارهايي بايد انجام شود؟
ما به حمايت بيشتر مسئولين ورزش 
كشــور نياز داريم. بودجه اي كه براي 
تيراندازي درنظــر مي گيرند، نبايد با 
ورزش هاي ديگر كه تجهيزات زيادي 
ندارند برابر باشد. كل بودجه اي كه به 
فدراســيون تيراندازي اختصاص پيدا 
مي كند صرف خريد فشــنگ و ساير 
تجهيزات مي شود. ما حقوقي دريافت 
نمي كنيم و حمايت مالي فدراســيون 
را پشت سرمان نداريم. اگر نگاه مديران 
وزارت ورزش بــه تيراندازي مثل همه رشــته هاي 
ديگري باشد كه در المپيك شانس مدال آوري دارند، 
كسب مدال و موفقيت تيراندازي در المپيك دور از 
دسترس نيست. اميدوارم شرايط به گونه اي باشد كه 

دست كم دغدغه كمبود فشنگ نداشته باشيم.
  بعد از موفقیت كیمیــا علیزاده در 
المپیك ريو همه دنبــال يك جايگزين 
براي او مي گردنــد. خیلي ها در المپیك 
توكیو دنبال بانويي مي گردند كه بتواند 
تاريخ ساز شود و حتي مدالي مرغوب تر از 
مدال كیمیا علیزاده بگیرد. فكر مي كنید 
اين انتظارها چقدر منطقي است و چقدر با 
مدال گرفتن يا قهرماني در المپیك توكیو 

فاصله داريد؟
كســب مقــام در تيراندازي بــه هيچ عنــوان قابل 

پيش بيني نيســت. يك تيرانداز در مرحله مقدماتي 
المپيك با 60حريف ديگــر كه از بهترين هاي جهان 
محسوب مي شوند و گزينش شده اند مسابقه مي دهد 
و در اين رقابت فشرده، ميلي مترها تعيين كننده است. 
شايد مردم دوست داشته باشند كه يك بانوي ايراني 
در المپيك توكيو قهرمان شود و من براي رقم خوردن 
اين اتفاق، چند برابر آنها اشتياق دارم. خيلي شرايط 
بايد دست به دست هم بدهد. آن روز بايد روز من باشد 
و خدا كمكم كند تا بهترين نتيجــه را بگيرم. دوران 
حرفه اي را با مدال طال شــروع كردم و دوست دارم 
كارم را با مدال طال به پايان برسانم. هر چند معتقدم 

فرصت حضور در چند المپيك ديگر را دارم.
  اگر زمان به عقب برگــردد باز هم 
تیراندازي را انتخاب مي كنید يا ســراغ 
رشــته اي مي رويد كه دست كم دغدغه 
كمبود فشنگ و تجهیزات نداشته باشید؟

من با همه سختي ها كنار آمده ام چون تيراندازي را 
قلبا دوست دارم. كدام ورزشكار حاضر مي شود با اين 
امكانات به شــدت محدود به مصاف رقبايي از اروپا 
و تيراندازهاي قدرتمند كشــورهاي شرق آسيا كه 
روي فشــنگ غلت مي زنند، برود. عشق به ورزش و 
تيراندازي هنوز مرا سرپا نگه داشته و در هر ميداني 

براي باالبردن پرچم كشورم تالش مي كنم.
  تمرينات تیم ملي تیراندازي معموال 
با برنامه از پیش تعیین شده جلو مي رود 
و ســرمربي تیم ملي به زمان بندي روند 
تمرين اعتقاد زيــادي دارد. تعويق زمان 
برگزاري المپیك روند آماده سازي تان را 

مختل نمي كند؟
ما به گونه اي برنامه ريزي كرده بوديم كه تا موعــــد 
برگـزاري بازي هاي المپيك به اوج آمادگي برسيم 
اما يك ويروس، بزرگ ترين رويداد ورزشي جهان را 
تحت تأثير قرار داد. المپيك يك بار، آن هم به خاطر 
جنگ جهاني برگزار نشــده اما شيوع ويروس كرونا 
برگزاري المپيك توكيو را در هالــه ای از ابهام قرار 
داده است. البته ما مدت هاســت با كمبود فشنگ و 
تجهيزات مواجه شــده ايم و تعويق زمان برگزاري 
المپيك توكيو فرصتي مهيا كرده تا بيشــتر تمرين 
كنيم. از طرفي همه برنامه ريزي هاي قبلي هم مختل 
شده، مثال درسم را عقب انداختم تا سهميه المپيك 
بگيرم اما همه اين اتفاقــات منفي و مثبت را بايد به 
فال نيك بگيريم و منتظر اتفاقات خوبي باشيم كه در 

آينده رقم خواهد خورد.

تیرانــدازي برخالف بســیاري از 
رشته هاي ورزشــي پرهیاهو كه با 
حاشــیه جذاب ترند نیاز مبرمي به 
سكوت و تمركز دارد. ويروس كرونا 
اما مثل توفاني ســهمگین فضاي 
حاكم بــر ورزش را به هم ريخته و 
تمركز داشــتن در چنین اوضاع و 
احوالي ممكن نیســت. ملي پوش 
تیراندازي مي گويد كه ورزشــكار 
حرفه اي مي تواند تهديدهايي از اين 
دست را به فرصت بدل كند. او درباره 
تغییــر روال تمريناتش مي گويد: 
»بعد از شــیوع كرونا تمرينات ما 
تعطیل نشده؛ چرا كه در تیراندازي، 
عالوه بر تمرينات فیزيكي، تمرين 
ذهني داريم و تصويرســازي هم 
مي كنیــم. ما به حاشــیه ها توجه 
چنداني نمي كنیم و با اينكه شرايط 
سخت است با برنامه پیش مي رويم و 
تمرين مي كنیم. البته اوضاع خیلي 
هم بد نیســت؛ چرا كه در 10سال 
اخیر مدام در تمرينــات تیم ملي 
بودم يا به مسابقات مختلف اعزام 
شده ام و كمتر كنار خانواده حضور 
داشــته ام. االن 2 ماهي مي شود 
كه اين فرصت ايجاد شــده و بودن 
كنار خانواده آرامش خاصي به من 
مي دهد.« نجمه خدمتي در دوران 
قرنطینه مجالي هم بــراي انجام 
فعالیت هــاي اجتماعي پیدا كرده 
و راه اندازي پويشي براي كمك به 
خانواده هاي بي بضاعت يكي از اين 
فعالیت هاست؛ »در روزهاي ابتدايي 
قرنطینه با بافتني و عروسك سازي  
خودم را سرگرم كردم چون به اين 
هنر عالقه زيادي دارم. از ابتداي ماه 
مبارك رمضان هم پويش كمك به 
نیازمندان را در صفحه اجتماعي ام 
راه انداختم و خدا را شكر تا امروز 
با استقبال خوب مردم مواجه شده 
اســت. تا امروز كه با شما صحبت 
مي كنم 12میلیون تومان جمع شده 
كه حاصل مشــاركت عموم مردم 
در اين پويش بوده و قرار اســت با 
اين مبلغ براي نیازمندان كاالهاي 
اساسي و مواد غذايي تهیه كنم. با 
توجه به اينكه در دوران قرنطینه به 
سر مي بريم و امكان انجام يك كار 
جمعي وجود ندارد، صفر تا صد اين 
كار را خودم انجام مي دهم و شخصا 
مســئولیت خريد اقالم ضروري و 
تقســیم آنها بیــن نیازمندان را 
برعهده دارم«. صفحه اينستاگرام 
نجمه خدمتي اين روزها به عكس ها 
و فیلم هايي در مــورد روند خريد 
كاالهاي اساسي و تقسیم آنها بین 
نیازمندان اختصــاص دارد و هیچ 
محدوديتــي براي مشــاركت در 
اين پويش وجود ندارد. ملي پوش 
تیراندازي مي گويد: »امیدوارم مردم 
با ديدن اين عكس ها و فیلم ها حال 
خوبي پیدا كنند. من در يك خانواده 
هالل احمري بزرگ شده ام. پدرم، 
عمه و عمويم جزو جمعیت داوطلب 
هالل احمر هســتند و مــن هم از 
8سالگي همراه آنها بوده ام. هر سال 
از طريق هالل احمر، مواد غذايي را 
بین خانواده هاي بي بضاعت تقسیم 
مي كرديم اما حــاال كه اردوي تیم 
ملي تعطیل شده و در بیرجند حضور 
دارم اين پويــش را راه انداختم تا 
خودم در اين كار خیر سهیم باشم.«

 راه اندازي پويش 
كمك به نيازمندان 

حضور در اردوي تيــم ملي از بيرجنــد به تهران 
مي آمدم. تيراندازي مثل برخي رشته هاي ورزشي 
نيســت كه نيمي از ســال را در اردو و نيمي ديگر 
را در اســتراحت به ســر ببريد. گاهي اوقات يك 
ســال در اردوي تيم ملي بودم و اين وســط يك 
هفته وقت داشــتم كه به بيرجند بروم و خانواده ام 
را ببينــم. دوري از خانواده و تحمل اين شــرايط 
آسان نيست. حاال شــما كمبود امكانات را هم به 
آن اضافه كنيــد. تيراندازي يــك ورزش گران و 
پرهزينه اســت. مثال قيمت يك اســلحه بين 3تا 
4هزار يورو برآورد مي شود. البته پدرم قبل از اينكه 
وارد اردوي تيم ملي بشوم برايم اسلحه خريد و اين 
موضوع خيلي در پيشرفتم تأثير داشت. شايد اگر 
حمايت خانواده ام نبود و از كودكي زيرنظر مادرم 
آموزش نمي ديدم تا اين حد پيشرفت نمي كردم و 
در 18سالگي قهرمان آسيا نمي شدم. من هميشه 
مي گويم اگر كاري را دوست داشته باشيد و برايش 
وقــت بگذاريد و تــالش كنيد به بهترين شــكل 
ممكن انجام خواهيد داد. از كودكي اين ذهنيت را 
داشتم و با حمايت پدر و مادرم و تحمل همه فراز و 
نشيب هايي كه معموال در ورزش ايران وجود دارد 

به جايگاه امروزي رسيدم.
  در اين چند سال با رقباي سرسخت 
چیني مبارزه مي كنید. شــايد اگر آنها 
نبودنــد مدال جهانــي و المپیكي هم 

مي گرفتید.
در همين مسابقات آسيايي اينچئون، 3 رقيب چيني 
داشــتم كه مدال هاي طال و نقره و برنز المپيك را 
داشتند. فكر مي كنم خداوند مزد تالش هايم را داده 
تا بتوانم چنين رقبايي را شكست بدهم. در المپيك 
2016 هم براي نخســتين بار در تاريخ تيراندازي 
ايران به فينــال رشته تفنگ خفيف راه يافتم و در 
رشته 50 متر مي توانستم مدال بگيرم اما به دليل 
كم تجربگي نتوانستم روي سكو بروم. در تيراندازي 
خيلي سخت است كه شما با حريفان چيني مبارزه 
كنيد چون در همه مســابقات، مدال هــا را براي 
تيراندازهاي چيني كنار مي گذارند. فكر مي كنم قلبا 
مي خواستم كه چنين موفقيت هايي را لمس كنم و 
به همين دليل توانستم قهرمانان جهان و المپيك 

را شكست بدهم.
  با وجود همه مشــكالت، چطور 
مي شــود تیراندازي را به طور حرفه اي 

دنبال كرد؟ 
مشكالت وجود دارد اما هيچ كاري نيست كه يك 
ورزشكار حرفه اي بخواهد و نتواند انجام بدهد. وقتي 
تازه تيراندازي را شــروع كرده بودم با لباس هايي 
تمرين مي كردم كه آقايان هم به طور مشترك آنها 
را مي پوشيدند. سالحي كه اســتفاده مي كردم به 
باشگاه تعلق داشت و به طور مشترك از آن استفاده 
مي كرديم اما عالقه بيش از حد من به تيراندازي و 
حمايت معنوي پدر و مادرم باعث شد همه موانع 
را كنار بزنم. االن هزينه ها در مقايســه با 10سال 
قبل به مراتب بيشتر شده است. ما كه ملي پوش 
تيراندازي هستيم به واسطه تحريم ها نمي توانيم 
با سالح جديد تمرين كنيم. به ما اسلحه و فشنگ 
نمي فروشند و يكي از مشكالت اساسي تيراندازي 
اين است كه با كمبود فشــنگ مواجه شده ايم. 
اصال خيلي وقت ها فشــنگ براي تمرين 

  بردگیــم مكعب هــاي 
قصه گويي

اين بازي ساده بردگيمي هم 
براي افراد 5تا 9ســال درنظر 
گرفتــه شــده اســت. تعداد 
بازيكن هايي هم كه مي توانند 
در آن مشاركت داشته باشند، 
مي تواند از يك تا 6نفر متغير 
باشــد. اين بازي شامل 9تاس 
اســت كــه در هر وجــه اين 
تاس ها، تصويري نقش بسته 
و اين تصاوير با هــم متفاوت 
هســتند. تــاس را انداخته و 
هر كدام كــه رو آمد، شــما 
شروع مي كنيد به قصه گويي 
و قصه تان را مي ســازيد. اين 
بازي مي تواند در مدرســه ها 
مورد اســتفاده قرار گيرد. اين 
بازي به 3شيوه دنبال مي شود. 
در شيوه اول، شــما 9تاس را 
با هم ريخته و بــه تصاويري 
كه آمده نــگاه مي كنيد. حاال 
با »يكي بــود يكــي نبود«، 
قصــه اي مي ســازيد كه همه 
اين 9تصويري كه آمده در آن 
موجود باشد. در روش بعدي، 
شــما براي داســتان تان يك 
عنوان انتخاب مي كنيد، مثاًل 
آخر هفته در جنگل يا جزيره 
يا كوير، بعــد تاس ها را ريخته 
و تصاوير را طبــق اين عنوان 
بازخواني مي كنيد تا قصه تان 
درست از آب درآيد. در روش 
بعــدي، هركس يــك تاس 
انداخته و طبق تصوير، قصه را 
شروع مي كند. نفر بعدي تاس 
انداخته و هــر تصويري آمد، 
 قصه قبلي را با اين تصوير دنبال 

مي كند.

  بردگیــم خرس هــاي 
شگفت انگیز

ايــن بردگيــم هــم در نوع 
خودش خيلي جالب اســت و 
مي توانــد آموزش هاي زيادي 
را بــه فرزندان شــما منتقل 
كند. بازي شــامل 60خرس 
پالستيكي كوچك در 6رنگ 
 مختلــف، 6ليــوان رنگــي،
2 عــدد تــاس، 12كارت و 
يــك دفترچه راهنماســت. 
مجمــوع اينهــا مي تواننــد 
براي شــما 19بازي مختلف 
را بســازند كه مي توانيد يك، 
2، 3 يــا حتــي شــش نفره 
انجامش بدهيد. جالب اينكه 
 طيف ســني درنظــر گرفته
 شده براي اين بازي هم متنوع 
است. طوري كه حتي مي توانيد 
از آن براي انتقال مفاهيمي چون 
رنگ و درون و بيــرون و كنار و 
باال و جهت و... براي فرزندانتان 
ســود ببريد. حتي در بچه هاي 
بزرگســال، شــما مي توانيد 
مفاهيمي چون جدول سودوكو 
را آموزش بدهيد. رنگ هاي شاد 
درنظر گرفته شــده براي اين 
بازي، باعث شده تا انجام آن براي 
بچه ها به شــدت جذاب باشد. 
در اين بازي، مثاًل مي توانيد از 
بچه هــا بخواهيد تا خرس هاي 
همرنگ را داخل ســطل هاي 
خودشــان بگذارند تا رنگ ها را 
ياد بگيرند. سپس مي توانيد از 
بچه ها بخواهيد كه خرس هاي 
همرنگ را جلو يا پشت يا كنار 
ليوان بچينند تا انتقال مفاهيم 
جلو و كنار و پشت اتفاق بيفتد. 
به هميــن ترتيــب، مفاهيم 
زيادي منتقل مي شــوند كه 
 هم جــذاب و هــم آموزنده 

هستند.

2 پيشنهاد

قصه گويان كوچك

چه خرس هاي قشنگي

1 پيشنهاد
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بعضي ها به او مي گويند اخموترين شاعر طنزپرداز؛ اينكه چطور مي شود شاعري سراغ شعر 
طنز برود اما در نهايت اينطور معروف شود، از ويژگي هاي جالب ناصر فيض است. نام او با اشعار 
طنزي كه خنده بر لب مخاطبان آورده و ابيات مشهوري كه در يادها مانده، شناخته مي شود. 
آن زمان كه فيض سراغ شعر طنز و برگزاري شب شعر براي چنين نوع از اشعار رفته، خيلي ها 
فكر مي كردند نمي شود شعر طنز گفت و آن را براي ديگران خواند. اما شب شعرها، كارگاه ها 
و جشنواره شعر طنز باعث شــد تا كم كم طنزپردازان ديده شوند؛ روزنامه ها به اين نوع شعر 
عالقه مند شوند و يك ستون طنز ايجاد كنند و بعد اهالي تلويزيون هم سراغ طنز بروند. فيض 
معتقد است كه شاعر طنزپرداز اگر هوشمند و رند باشد، مي داند حرفش را چطور بزند كه به 
مقصد برسد و در اين راه، شاعران طنزپرداز سرسبز دارند و زبان سرخ. گفت وگوي ما را با اين 

شاعر طنزپرداز بخوانيد.

نيلوفر ذوالفقاري

  مديريت بحران
برايان تريســي در ايران و غرب، 
نامي شــناخته شــده در حوزه 
كتاب هــاي خودياري اســت. 
او هم اكنون در ايــران، از ديگر 
سخنرانان و مشاوران اين حوزه، 
شــهرت بيشــتري يافته است 
و كتاب هايــش بــا ترجمه هاي 
مختلف راهي بازار مي شود. جالب 
اينكه وقتي به ايران آمده بود، از 
اينكه كتاب هاي نگاشــته شده 
به دســت او كه در ايران ترجمه 
شده بيشتر از كتاب هايي بوده كه 
تا حاال نوشته، حسابي هم تعجب 
كرده بود. امــا يكي از كتاب هاي 
جالب او، مديريت بحران اســت 
كه به نظر مي رســد بــراي اين 
اوضاع به شــدت مناسب باشد. 
خوبي آموزه هاي تريســي اين 
است كه به شدت واقعي و ساده و 
قابل اجراست. در كتاب مديريت 
بحــران، تريســي در فصل هاي 
مختلف، اشــاره مي كند كه بايد 
از چه مراحلي عبــور كنيم تا بر 
بحران ها غلبه كنيم. اين مراحل 
از خونســردي و حفــظ آرامش 
آغاز مي شــود و به اين فصل ها 
مي رسد: اطمينان به توانايي هاي 
خود، شهامت حركت روبه جلو، 
پيوسته ارتباط داشتن، شناخت 
محدوديت ها، گردش پولي ايجاد 
كردن، ضد حمله و.... اين كتاب 
هم براي بحران هاي فردي و هم 
شغلي و جمعي به شدت مناسب 
به نظر مي رسد. پس اينطور نيست 
كه تصور كنيد مهارت مديريت 
بحران، يك امر مديريتي است و 
ارتباطي با زندگي شخصي شما 

ندارد.

  نگول جهش يافته
حوزه نوجوانــان در كل حوزه 
عجيبي است. اين قشر به دليل 
اينكــه در حــال هويت يابي 
هســتند و مابيــن كودكي و 
جواني محســوب، هميشه در 
معــرض رفتارهاي نادرســت 
قــرار مي گيرنــد، چــرا كه 
والدين دركــي از اين وضعيت 
بينابينــي نداشــته و ندارند. 
در هميــن حــوزه كتاب هاي 
آموزشي و حتي ادبي به زبان 
فارسي آنطور كه بايد، نيست. 
تازگي ها كتابي منتشــر شده 
به اســم »نگول جهش يافته« 
اين كتــاب را معصومه يزداني 
نگاشته و در اصل رماني است 
كه به چالش ارتباط نوجوانان و 
والدين آنها مي پردازد. نويسنده 
درباره رويكــرد كتابش گفته 
است: »ماجراي اصلي اين رمان 
با يك اشــتباه شروع مي شود. 
مادر نگول به خاطر عجله اي كه 
داشته كيســه زباله را به جاي 
ساعت 9شب وســط روز و در 
يك سطل آشــغال اشتباهي 
انداخته. در نتيجه اين اشتباه 
خانواده نگول از هم مي پاشد، 
همسايه هايشان مجبور به كوچ 
مي شوند و نگول از مادرش دور 
و دورتر مي شود. با اين اتفاقات 
نگول اول در كنج تنهايي اش 
مي خزد و بــراي خودش دل 
مي سوزاند، بعد ياغي مي شود 
و پا به فــرار مي گــذارد اما با 
برمالشــدن بعضي از رازهايي 
كه در گوشــه و كنار شهرك 
پنهان شده اند مي فهمد نه انزوا 
و نه پرخاش، راه حل مشكلش 
نيســت.« اين كتــاب، گزينه 
مناسبي براي آشنايي با دنياي 

نوجوانان است.

2 پيشنهاد

همه  چيز تحت كنترل

اين نوجوانان ناشناخته

1 پيشنهاد

تعدد محافل بي در و پيكر 
طنز در گوشه و كنار، 

مخصوصا تهران يكي 
ديگر از آسيب هاي شعر 

طنز امروز است چون 
شاعر غالبا براي ذوق و 
پسند عامه و در مواردي 
نيز مسئول برگزاركننده 

برنامه، شعر مي گويد؛ 
شعري كه مورد مصرفش 

يك يا چند جلسه بيشتر 
نيست و گاه هدف خاصي 

را هم دنبال نمي كند

  در هفته هاي اخير بســياري از 
ما بــراي آرامش گرفتــن و دوري از 
فشــارهاي روحي، به كتاب خواندن 
پناه برديم. به نظر شــما ادبيات و شعر 
مي توانــد ناجي حال روحــي آدم ها 

باشد؟
كتاب يكي از كارآمدتريــن ابزارهاي ارتباطي با 
جهان درون و بيرون انسان هاســت و معجزه آسا 
مي تواند حتي شرايط و فضاهايي را كه در جهان 
واقعي وجود ندارند، خلق كند. مــا را به عوالم و 
موقعيت هايي ببرد كه چه بسا براي نخستين بار 
با آنها آشنا مي شويم. فكر و انديشه در مواجهه با 
آنچه كتاب به ما مي دهد، دچار چالش و تعامل با 
جهاني مي شود كه هرچه هست سكون و جمود 
و توقف نيست و رهاوردي كه دارد از جنس تامل 
و درنگ است و اين همه يعني شناخت و يافتن و 
درك هستي و خود. با شناخت، انسان مي تواند از 
فشار بالتكليفي و سردرگمي در عالم رهايي پيدا 
كند. كتاب گاه به عنوان ســنگ صبور ماست و با 
آن درد دل مي كنيم، پاي صحبت آن مي نشينيم 
و با اين ماجرا و كشــف آنچه قبــل از آن براي ما 
بيگانه بود، اين احســاس در ما بيدار مي شود كه 
زندگي آن قدرها هم بي پايه و اســاس نيســت و 
جهان بر پايه حساب شده اي بنا شده است. با اين 
اتفاق بدون ترديد اميد در انســان زنده مي شود. 
ادبيات، انسان ها را به هم نزديك مي كند و كتاب 
اين فرايند را تسريع مي بخشد و آن را در اختيار 
تمامي نسل ها قرار مي دهد. خالصه اين اشاره ها 
يعني همــان تعبير معروف كه كتــاب، بهترين 
دوست ماســت. اين روزها اغلب ما واقعا به كتاب 
پناه برديم و در حقيقت اســتيصال خود را با آن 

قسمت كرديم تا روحي متعادل پيدا كنيم.
  به نظر شــما بزرگ ترين آسيب 

شعر طنز هم اكنون چيست؟
شــبيه هم شــدن و از روي دســت هم نوشتن 
فاجعه بار است و اين اختصاص به شعر طنز ندارد. 
متأسفانه در يكي دو دهه اخير اين اتفاق به شدت 
افتاده است. بسياري از آثار شــاعران طنزپرداز 
بدون امضاي شــان، قابل تشــخيص نيســتند. 
شاعران شيوه و نشــانه هاي خاص خود را ندارند 
و اســتقالل فكري و زباني خاصي پيدا نكرده اند. 
نگاه ها شبيه به هم هستند، ســوژه ها غالبا يكي 
اســت و اين يعني آنچه مي شــنويم تكرار حرف 
ديگران اســت كه جاذبه و لطــف الزم را براي ما 
ندارد. ناظم حكمت در شعري مي گويد: زيباترين 

درياها، دريايي اســت كه هيچ كشــتي در 
آن رانده نشده اســت. عالوه بر منظور 

ديگري كه شــاعر از اين تعبير دارد، 
اين شــعر را اگر مصادره به مطلوب 
كنيــم مي توان برداشــتي اينگونه 
از آن داشــت كــه ناشــناخته ها 
هميشــه زيباترند و انسان هميشه 
از يافتــن و كشــف كردن لــذت 

فاجعه بارتري افتاده است و افراد به هر بهايي در پي 
افزودن به فالوئرهاي خود هستند. البته در همين 
اوضاع نابسامان هســتند معدود شاعراني كه پس 
از به دســت آوردن تجربه كافي، آثار خود را منتشر 
كرده اند و به همين دليل كامال شــاخص هستند و 
جايگاه ويژه اي در طنز امروز دارند. از آســيب هاي 
ديگر در زمان بهتري مي تــوان صحبت كرد، فعال 

يك داغ بس است براي قبيله اي.
  شاعر طنزپرداز با چه چالش هايي 
مواجه است كه ديگر شــاعران تجربه 

نمي كنند؟
جنس شــعر طنز با اشــعار غيرطنــز در يك مورد 
كامــال متفــاوت اســت و آن هــم معترض بودن 
و كنايه آميزبــودن و رگه هايــي از طعنــه و 
ريشخندداشتن شــعر طنز اســت. به همين دليل 
شــاعر طنزپرداز ناگزيــر غالب آثارش با مســائل 
اجتماعي پيوند مي خورد و با موضوعات و مفاهيمي 
چون حضور رياكاري و نفاق، زياده خواهي، نابرابري، 
ظلم و اجحــاف، دروغ و فريبكاري ســر و كار دارد. 
دســت و پنجه نرم كردن با ايــن موضوعات واضح 
است كه خوشايند برخي نيست. اين برخي، كساني 
هســتند كه معموال چوب الي چرخ حركت جامعه 
مي گذارند. طنزپرداز با شــعرش هرچنــد با ظاهر 
شــوخي و رندانه به اين موضوعات مي پــردازد اما 
بدون ترديد عوامل به وجودآورنــده ناهنجاري ها و 
شرايط نامساعد و دشوار در جامعه نگران مي شوند 
و هرلحظه بيم آن دارند كه اسرار و رفتار ناپسندشان 
فــاش شــود و ديگــران آنها را 
بشناســند يا دقيق تر بشناسند. 
با اين تفاسير روشــن است كه 
شــاعران طنزپرداز تا اندازه اي 
بيش از شــاعران ديگر، شرايط 
و مــواردي را تجربــه مي كنند. 
طنزپــردازان همــواره بيم آن 
را دارنــد كــه بــا بي توجهي به 
مشــكالت و دغدغه هاي جدي 
جامعه، ناگهــان در دامن ابتذال 
و لودگي بيفتند و همين نگراني، 
پيوســته تلنگري است بر روح و 
طبــع ســتيزه جوي طنزپرداز؛ 
تلنگري كه گاه شــاعر سر سبز 
خــود را نيز بــه بــاد مي دهد و 
كيســت كه نداند اغلب شاعران 

طنزپرداز زباني سرخ دارند.
  به نظــر شــما بــا چه 
موضوعاتي نمي توان و نبايد 

شوخي كرد؟
شايع است كه طنزپرداز نبايد به برخي موضوعات 
بپردازد و به نظر من اين فقط شــايع و شايعه است. 
اتفاقا تنها كســي كه بيش از ديگران مجاز به بيان 
برخي موضوعات اســت، طنزپرداز است. طنزپرداز 
رند است و رند كســي است كه بســيار هوشنمد 
است و سهم بســياري از فرهيختگي و حضورذهن 
و نكته سنجي دارد. پس خط قرمزي باقي نمي ماند، 
به شــرطي كه طنزپرداز با كار خود آشنايي كافي و 
مهارت الزم را داشته باشد. او به اميد اصالح كژي ها 
و ناماليمات ســخن مي گويد و با خلــق آثارش به 
ايجاد اعتدال و نظــم در رفتار فــردي و اجتماعي 
كمك مي كند و بدون ترديد دوســت ماست. اما.... 
طبق قوانين كالن بشري اعم از معيارهاي وطني و 
غيروطني، با هيچ دليل، انگيزه و بهانه اي نمي توان 
به ديگران توهين كــرد. اين توهين مي تواند درباره 
زبان، فرهنگ، نوع رفتار، آداب و رسوم، نوع پوشش، 
لهجه ها و گويش ها و... باشــد. تنها خط قرمز براي 
يك طنزپرداز، توهين به اين موارد اســت و در كنار 
اينها در نخستين نگاه توهين به هيچ اعتقادي جايز 
نيست. طنزپرداز تمسخر نمي كند، كسي را دست 
نمي اندازد. كار او نيشــخند است؛ كنايه و نيشتري 
كه جنس آن با لودگي و مســخرگي بسيار متفاوت 

ناصر فيض، شاعر طنزپرداز از ادبيات و خنده در روزگار سخت مي گويد

طنزپرداز سر سبز 
دارد و زبان سرخ

   املت دسته دار

اين كتاب در 58قطعه طنز به شكل صريح و اخالقي، به 
شيوه غزل، رباعي، اخوانيات و مثنوي سروده شده است 
و به اوضاع و احوال سياسي كشور، اشاره هاي روشن و 
با صراحتي دارد كه شايد نشود همين مفاهيم را از زباني 
غير از زبان طنز شنيد. مجموعه كارهايي كه قرار نبود 
براي چاپ از زير دست طنزپرداز خارج شود، به نحوي 
مرتب شد و به قول خودش ريز و درشت شان كرد تا در 

قالب كتابي با همين عنوان به دست مخاطب برسد.

   نزديك ته خيار
تلخ است، شيرين است، تلخ و شيرين است؛ نمي دانم. 
شايد چيزي باشد شــبيه به »نزديك ته خيار!« بنا به 
برخي از تعاريف هدف غايي طنــز، اصالح كژي ها و 
ناهنجاري هاي فردي و اجتماعي است كه با تاختن و 
به سخره گرفتن و نيز درشــت نمايي آنها امكان پذير 
است. در اين مجموعه سعي كرده ام به موضوعاتي كه 
دســت مايه آفرينش طنز در آثار اغلب طنزپردازان 

معاصر بوده است نپردازم جز در مواقعي كه...

   فيض بوك
اين اثر دربردارنده 70قطعه طنز است كه بيشتر در قالب 
كالسيك سروده شده و در آن زبان معيار و محاوره به كار 
رفته است. محتواي سروده ها بيشتر اجتماعي و سياسي 
است كه در آن موضوعات مختلف مرتبط با اين دو حوزه 
مطرح مي شود. فيض بوك كه به نوعي فيس بوك را كه 
يك صفحه اجتماعي- سياســي است به ذهن تداعي 
مي كند، از تركيب نام اين شبكه اجتماعي و نام خانوادگي 
نويسنده تشكيل شده و در آن زبان معيار و محاوره به كار 

رفته است.

اســت. بنابراين اگر طنزپرداز هوشمند و رند باشد، 
هنرمندانه سخن گفتن را مي داند و نيازي نيست كه 
خط و مرز برايش مشــخص كنيم؛ او سارباني است 

كه مي داند شترش را كجا بايد بخوابند.
  آستانه تحمل در برابر شعر طنز در 
كشور ما چقدر است؟ آيا محدوديت هاي 
سليقه اي و بي اساسي هم سد راه شاعر 

مي شوند؟
اميدوارم كه باال باشــد، اگر چنين باشد هيچ كس 
زيــان نمي بينــد. اگر مدعيــان عدالــت، آزادي، 
حق مــردم و مفاهيم شــيرين و دهــان پركن در 
گفته هايشــان صداقت دارند، نبايد نگران چيزي 
باشند و با هر بيت شعر يا جمله معترضانه، خود را 
مخاطب آن نمي دانند. آســتانه تحمل وقتي پايين 
باشد در اين صداقت شبهه به وجود مي آيد. آستانه 
تحمل پايين و باال موضوعيت نــدارد؛ اگر آنچه به 

زبان گفته مي شود، حرف دل باشد.
  شما عادت نوشــتن به خصوصي 

داريد؟
در مورد عادت مــن اگر ديگــران اظهارنظر كنند 
معقول تر اســت. من آثاري سبك و سنگين، خوب 
يا بــد دارم كه برخي بــه نقد آنهــا پرداخته اند؛ از 
نقد آگاهانه و منصفانه تــا نقد ناآگاهانه و مغرضانه. 
من براي نوشــتن، وقت زيادي را صرف پيداكردن 
موضوع يا ســوژه نمي كنم. با هر كلمه اي شــروع 
كنم، توانايي آن را دارم كه ســخن را به جايي كه 
مي خواهم ببــرم و حرفم را بزنم. اصــال نگران اين 
نيســتم كه مخاطب درست در وســط شعر، بيتي 
كامال غيرطنز از من بشــنود. زندگي ما همينطور 
اســت. نه آنگونه خشك و جدي اســت كه مو الي 
درزش نرود و نه چنان مسخره و آميخته با شوخي 

كه بيم بيهودگي از آن باشد. من در خلوت و جلوت 
شــعر مي گويم و ادعاي خاصي ندارم. تنها عادتم 
موقع نوشــتن طنز، نوشتن طنز اســت و در طول 
نوشتن هميشه مخاطب شــعرم را در كنار خودم 
مي بينم؛ مخاطبي كه بايد به خيلــي از رفتارهاي 
من با كلمات عــادت كند. در اصــل او بايد عادت 

شنيدن يا خواندن شعرهايم را تمرين كند.
  خودتــان بــه چــه چيزهايي 

مي خنديد؟
مــن هــم آدم ام! مثــل بعضي هــا و بــه هرچيز 
خنده داري مي خندم اما بســياري از اطرافيان آدم 
به چيزهايي مي خندند كه من هيچ عكس العملي با 
شنيدنشان از خودم نشان نمي دهم. شايد مشكل از 
گيرنده هاي من باشد، نمي دانم. هرگز نمي خواهم 
وســط دعوا نــرخ تعيين كنــم، يــا ضرب المثل 
ديگري كه در همين ســطر به كارم بيايد و ادعاي 
هوشمندي و فرهيختگي داشته باشم اما از ديگران 
شــنيده ام كه خنده، نشانه هوشــمندي است؛ با 
فرض اينكه اين خنــده اي كه مي گويم قبال تعريف 
زيبايي از آن شــده باشــد. به همين دليل من به 
سختي مي خندم، اما وقتي مي خندم، مي خندم ها! 
براي خنديدن كافي اســت 2عنصــر غيرمتوازن و 
ناهمجنس را كنار هم ببينيــد. رياكاري كه درباره 
صداقت كتاب نوشــته، متخصــص مويي كه يك 
تار مو به ســر ندارد، همــه اين اتفاقــات در كنار 
گريه داربودن، خنده دار هم هستند. من به مواردي 
كم رنــگ و پررنگ از اين نوع اتفاقــات مي خندم و 
خنده ام صداي همسايه را درنمي آورد، چون غالبا 
از رو پيدا نيســت! خنده طنز با تمــام ذرات وجود 
آدمي است. مگر شما ذرات وجودتان را مي بينيد؟ 

درحالي كه مي دانيد وجود دارند.

طنز هم سختگيري مي خواهد
كاربرد طنز بيشتر در جامعه اي است كه عدالت زيرسؤال رفته 
باشد. در اين مواقع چه صدايي بهتر از صداي شاعر كه زبان 
مردم است؟ طنز مجموعه اي از تضاد و تناقض است. همين 
تناقض شما را مي خنداند و شــاعر، هنرمندي است كه اين 
تضادها را مي بيند. طنز ناخودآگاه به ســوي عدالت خواهي 
مي رود و به ندرت پيــش مي آيد خاســتگاه اجتماعي پيدا 
نكند. شــعر فكاهه معموال آن دغدغــه اجتماعي را كه طنز 
دارد با خود نــدارد، اما گاهي همين فكاهه باعث مي شــود 
شاعر حرفش را بزند. مالك تمايز شــاعر طنزپرداز خوب از 

بد همين اســت. شــاعر تحمل ندارد و اعتراض مي كند اما 
اين اعتراض به گونه اي اســت كه محكوم نمي شود و دوباره 
هم فضا دارد كه حرف بزند. وگرنه بســتن يــك مجله كار 
آساني اســت. آن شــعري ارزشمندتر اســت كه به مسائل 
اجتماعي مي پردازد. در گذشــته شــعر يا جد بود يا هزل. 
اما االن هزل به شــعري مي گويند كه كلمات ركيك داشته 
باشد. هر رويكردي به شــعر طنز بايد با زبان متعالي صورت 
 گيرد و ايــن توجيه كه طنز نيــازي به ســختگيري ندارد 

كامال غلط است.

مي بــرد. بحث ديگــري كه دامنگير شــعر طنز 
روزگار ما شــده، بي توجهي بعضي شــاعران به 
زبان و شــناخت ظرفيــت و ظرافت هاي خاص 
زبان فارسي اســت. اين امر تا آنجا پيش رفته كه 
منجر به ســهل انگاري مفرط و مزمن شده است. 
بي توجهي به ساختار دستوري ادبيات و انسجام 
جمالت در موارد بســياري باعث دورشــدن از 
سالمت رواني و حتي غيرقابل درك شدن برخي 
از آثار شده است. به بهانه و با قيد اينكه اين طنز 
است، هيچ مجوزي براي شــاعر صادر نمي شود 
كه دســتور زبان و معيارها و موازيــن آن را كنار 
بگذارد. شــاعر اگر آگاهانه بعضي ســاختارها را 
به هم بريــزد مي تواند باعث خلق شــود و حتي 
شــگفتي بيافريند كه بحث ديگري است. يكي 
از طنزپردازان مي گويد اگر شــعر به مفهوم عام، 
تخصص باشــد، شــعر طنز و كال طنزپردازي، 

فوق تخصص محسوب مي شود.
  چه آسيب هاي ديگري را مي توان 

در اين فضا مشاهده كرد؟
تعدد محافل بي در و پيكر طنز در گوشــه و كنار، 
مخصوصا تهران يكي ديگر از آســيب هاي شعر 
طنز امروز اســت چون شــاعر غالبا براي ذوق و 
پسند عامه و در مواردي نيز مسئول برگزاركننده 
برنامه، شعر مي گويد؛ شعري كه مورد مصرفش 
يك يا چند جلســه بيشتر نيســت و گاه هدف 
خاصي را هم دنبال نمي كند. در چنين شرايطي 
وضع شــعر و شــاعراني كه با موضوع روز اثري 
خلق كرده اند ناخوشايندتر است، زيرا به محض 
گذشــتن مدتي از ماجراي مربوطه، شــعر هم 
فراموش مي شود. موضوع ديگر، شتابزدگي شاعر 
در چاپ آثار است. اين شتابزدگي غالبا با مقداري 
بي مالحظگي و سهل انگاري همراه است؛ چرا كه 
شاعر جوان و جوياي نام، دنبال مخاطب بيشتري 
اســت؛ اتفاقي كه در فضاي مجازي هم به شكل 

من بودم يا موالنا؟
»املت دسته دار« نخستين كتابم بود. بعد »نزديك ته خيار«، 
بعد هم »فيض بوك« و »فيضاله«. حافيض قرار بود نقيضه اي 
بر ديوان حافظ باشد اما تنبلي باعث شده هنوز چاپ نشود. 
درباره شعر »مثنوي هفتاد من« بايد بگويم برخي در فضاي 
مجازي با يكديگر بحث مي كردند و ارجاع هم مي دادند. من 
اين شعر را نوشــته ام و دقيقا شوخي داســتان معلوم است 
كجاســت. موالنا كه نمي آيد هفتاد شــوخي كميك بكند. 
برخي مي گويند در مثنوي ها از شــوخ طبعي استفاده كرده 
اســت. موالنا چنين شعري را نمي توانســته در ديوان كبير 

بگذارد. در ذهن من آمد كه مي شــود يك مثنوي ســاخت 
كه ۷۰ تا من داشته باشــد. در 12 بيت هفتاد من آورده ام و 
ممكن اســت در اين راه دچار زياده گويي شوي. سعي كردم 
اين اتفاق نيفتد. تالش كردم از منيت خودش بگويد. ۷۰ بار 
تكرار كردم و اسمش را گذاشتم»مثنوي هفتاد من«. معلوم 
است شوخي اســت. يك نفر براي خودم فرستاده كه اين را 
ببين. من تا حاال وجه تسميه اين را نمي دانستم! مي خواستم 
 بگويم آقا شــما شــاعر هســتيد اين را نفرســتيد بيشتر 

دامن مي زنيد.

اين باركد را اسكن 
كنيد و  بيننده ويديوی 
معرفی كتاب توسط 

ناصر فيض باشيد
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  بردگيم شاهراه
اين بازي ايرانيزه شده، در اصل 
يك نمونه شاخص خارجي دارد 
به اسم »ticket to ride«. تعداد 
بازيكنانــي هم كــه مي توانند 
انجامــش بدهند بيــن 2 تا 5 
نفر اســت. نقشــه اين بازي در 
خاورميانه و در سال 1340اتفاق 
افتاده است. پس از سال ها جنگ 
و قحطي و كودتا و نابســاماني و 
شــبيه آن، حاال وقت بازسازي 
كشــور اســت. شــما در نقش 
صاحبان گاراژهاي مسافرتي، بايد 
بتوانيد بين شــهرهاي مختلف، 
جاده هاي مختلف را ايجاد كنيد. 
حتي بايــد بتوانيد طوالني ترين 
جاده ها را بســازيد تا شهروندان 
به دورترين شهرها بروند و شما 
عماًل برنده بازي شاهراه شويد. هر 
كسي مي تواند در نوبت خودش، 
3كار انجام بدهد: يك مأموريت 
جديد دريافت كند، از بين دسته 
كارت ها يك كارت بــردارد يا با 
خرج كردن كارت ها روي نقشه 
در يك مســير خــاص اتوبوس 
بگذارد. در ايــن بازي فوق العاده 
خانوادگي، شما حتي مي توانيد 
شــهرهاي ايران را به شهرهايي 
در همسايگي ايران وصل كنيد. 
اين بازي در مجموع شامل يك 
عدد صفحــه بــازي، 110عدد 
كارت اتوبوس، 30كارت بليت، 
240عدد اتوبوس پالســتيكي، 
5عدد مهره امتيازشــمار و يك 
دفترچه راهنماســت. هر دور از 
بازي هــم مي تواند نيــم تا يك 
ساعت به طول بينجامد. اين بازي 
را جزو بهترين هــاي جهاني در 

حوزه خودش دانسته اند.

شاهراهت را بساز
1 پيشنهاد

سفالگري هنر دست و خاك است؛ هنري كه ابزار ها در آن هيچ وقت جاي دست را نمي گيرند

كار گل؛ كار دل

   سفالگري چه ابزاري مي خواهد؟ 
اول كار هيچ ابزاري الزم نداريد. فقط يك جفت دست و يك تكه گل. اما بعد از يكي دو 
هفته كار با دست بايد يك سري ابزار تهيه كنيد كه به آنها مي گويند ابزارهاي كاهنده 
و افزاينده. رسمشان هم روي اسمشان است. يعني ابزاري كه با آن بخش هايي از كار 
را كم مي كنند يا بخش هايي را به آن اضافه مي كنند. در   نهايت اگر سفالگر حرفه اي 
شديد هم بايد يك چرخ تهيه كنيد. البته همه لذت كار سفال شايد در گرداندن كار 

آماده شده روي آن چرخ باشد كه بعيد است كسي از خير چشيدنش بگذرد.

   چطور سفالگري مي كنند؟ 
يك سفالگر خوب چشــم هاي تيزبيني دارد. سفالگر خوب 
بايد حجم ها را بشناسد و با كمك چشم هايش   همان حجم را 
روي يك تكه گل دربياورد. كار آساني نيست. اما براي كسي 
كه استعداد اين كار را دارد و مهم تر از آن عالقه شخصي اش 
در حوزه كار سفالگري است، كار نشدني نيست. سفالگر ها از 
آماتور تا حرفه اي كارشان را با يك تكه گل كه آن را با شدت 
روی چرخ سفالگری می كوبند، شروع می كنند. از اين به بعد 
بسته به كاري كه قرار است روي گل انجام شود، مراحل كار 
هم فرق مي كند. در   نهايت كار طراحي و حجم دهي و كم و زياد 
كردن كه تمام شد وقت پختن سفال و رنگ آميزي روي آن 
است. فرقي هم نمي كند كه كار آماده شده پيكره باشد، يا كوزه 
يا يك تابلوي گلي. همه كار ها بعد از تمام شدن در واقع يك 
تكه گل خيس هستند كه فقط زيبا شده اند. اين گل براي اينكه 
بادوام بماند بايد پخته و بعد هم رنگ شود. كاري كه سفالگر ها 

به واسطه هنرمند بودنشان خيلي زود آنها را ياد مي گيرند.

حاال كه كرونا اجازه خارج شدن زياد از خانه را به ما نمي دهد، مي توانيم در خانه براي خودمان سرگرمي هايي ايجاد كنيم. اين 
سرگرمي مي تواند حتي درآمدزا هم باشد و به اقتصاد خانواده نيز كمك كند. پيشنهاد اين هفته ما براي شما يك مهارت جذاب 
و قديمي است؛ سفالگري. بله! يك تكه گل خيس و مرغوب، يك سري ابزار فلزي كه به جز نوك تيزي كه سفالگر مدام تميزش 
مي كند، همه جايش گل اندود است، يك چرخ چوبي زيبا كه صفحه رويش با فشار پاي استاد مي چرخد و يك كاسه لعابي پر از 
آب گل آلود كه دست سفالگر را خيس مي كند تا خشكي دست، ظاهر كوزه در حال چرخ زدن را خراب نكند؛ اينها همه ابزاري 
است كه يك سفالگر دارد. چرخ هاي سفالگري ساده و خانگي را هم مي توان به راحتي تهيه كرد. حاال با همين دست ها و يك 
تكه گل و ابزار و چرخ مي توانيد انواع و اقسام ظرف ها را بسازيد يا انواع و اقسام پيكره ها را. مهم اين است كه در كار سفالگري 
هيچ ابزاري نمي تواند جاي دست هنرمند و هيچ دانشي نمي تواند جاي حس و درك او از جنس گل را بگيرد. اينطوري است كه 

مي گويند كار گل، كار دل است. اينجا سعي كرده ايم به مهم ترين سؤاالت درباره يادگيري اين مهارت پاسخ دهيم.

   چطور درآمد كسب كنيم؟ 
سفالگري از آن هنرهايي است كه خيلي زود مي شود از آن كســب درآمد كرد. قصه كسب درآمد از سفال هم به دو شكل است. يا مي شود 
به صورت شــخصي و تنها با شــناخت بازار و كمي خالقيت كارهاي نو و جالب توجه انجام داد و فروش خوبي هم داشــت و يا مي شود در 
نمايشگاه هاي اختصاصي و گروهي شركت كرد و كار را به دست كاردان ســپرد. با توجه به عالقه ايراني ها به ظرف و ظروف، سفالگر ها اگر 
طراح هاي خوبي هم باشند مي توانند طرح هاي جديدشان را در قالب كارهاي سفالي حتي به شركت ها و كارخانه هاي بزرگ لوازم خانگي 

ارائه كنند. كاري كه خيلي از سفالگرهاي حرفه اي انجام داده اند و اتفاقاً جواب هم گرفته اند.

ُمسكن سفالي
تقريباً همه سفالگر ها اعتقاد دارند كه كار سفال، آرامش 
عجيبي به آنهــا مي دهد؛ خلق يك اثــر از طبيعي ترين 
ماده اي كه مي شــود به آن فكر كرد. راست مي گويند، 
واقعاً ســاختن كوزه از گل، مي شــود تصور كرد چقدر 

آرامبخش است.

قانون جذب
همه اول فقط مي خواهند كه يك حجمي بســازند. اكثر 
كساني كه كار سفال را شــروع مي كنند در   نهايت به فكر 
ساختن يك پيكره هستند. اما تجربه نشان داده همه اين 
آدم ها به شكل عجيبي دنبال كارهاي لعابي و سراميكي و 
نقاشي روي سفال و بقيه هنرهاي وابسته به اين كار مي روند.

   چقدر طول مي كشد ياد بگيريم؟ 
همه  چيز از يك تكه گل خيس شروع مي شود. اتفاقا نخستين 
آموزش هم آموزش شناخت گل است؛  اينكه تري و خشكي اش 
بايد چقدر باشد و كي آماده كار اســت. البته اين روز ها همه 
سفالگر ها گل هاي مرغوبي در اختيار دارند كه كار را ساده و 
لذتبخش مي كند. اما بعد از شناخت گل نوبت به شكل دادن 
به آن با كمك دست مي شود. همه هنرجو ها بايد اين دوره كار 
با دست را بگذرانند؛ دوره اي كه باعث مي شود دستشان قوي 
شود و بتوانند حجم اوليه را با دست دربياورند. بعد از اين مرحله 
موقع كار كردن با ابزارهاست و بعد از آن كار با چرخ. كسي هم 
كه بخواهد سفالگري را كامل ياد بگيرند بايد دوره هاي پختن 
سفال و بعد نقاشــي و طراحي روي آن را بگذارند كه بشود 
صدايش كنند سفالگر. همه اين مراحل هم با توجه به پشتكار و 
استعداد هنرجو تقريبا 2 سال طول مي كشد. البته اين دو سال 
زمان حرفه اي شدن در سفالگري است. يعني بعد از آن شما 

مي توانيد سفال هاي خود را در معرض فروش قرار دهيد.

   كجا سفالگر شويم؟ 
آموزش دادن ســفالگري هم مثل آموزش گرفتنش كار زياد سختي نيست و 
به ابزار چنداني نياز ندارد. الاقل براي شــروع كار كه اينطور است. االن كلي 
فيلم آموزشي مي توانيد در اينترنت پيدا كنيد و با همان ها آموزش را در دوران 
كرونا پيش ببريد. بعد از كرونا هم اين مهــارت معموال در منوي كالس هاي 
آموزشي اكثر فرهنگسرا ها وجود دارد و مي توانيد كالس ها و دوره هاي مختلف 

سفالگري را پيدا كنيد.



حميدرضا عليپور| بشار رســن كماكان منتظر 
پرسپوليسي هاست تا پولش را بدهند. رسن مدعي 
اســت با تغييرات مديريتي هم شرايط مالي اش 
با پرسپوليس در مقايســه با گذشته هيچ فرقي 
نكرده است. اين هافبك عراقي كه به گفته خودش 
پيشنهادهايي از اروپا دريافت كرده، در گفت و گو 
با همشهري ورزشي از منتفي شدن حضورش در 

اسپانيول سخن گفته است.

 با كرونا كنار آمده اي؟
من هم مثل ساير بازيكنان از اين شرايط خسته و كالفه 
شــده ام.  اي كاش زودتر اين كرونا تمام شود تا بتوانيم 
دوباره تمرين كنيم. من البته به صورت انفرادي تمرين 
مي كنم اما هيچ چيز جاي فوتبال بازي كردن را نمي گيرد. 

دوست دارم در زمين چمن مقابل هواداران بازي كنم.
 معلوم نيســت چه زماني به ايران 

برمي گردي؟

من فعال در عراق هســتم و اجازه ندارم راهي 
ايران شوم. البته اگر اجازه داشتم هم به ايران 

برنمي گشتم!
 مثــل اينكــه هنوز 
مشــكالت مالي ات با پرسپوليس 

حل نشده است.
مشكالت هنوز حل نشده و شرايط در 
مقايسه با قبل هيچ فرقي نكرده است. 

من مثل گذشــته منتظرم تا باشگاه به 
قول هايش عمل كند و پولم را بدهد. به همين 
دليل است كه مي گويم اگر اجازه داشتم هم 
به ايران برنمي گشتم. من تا تكليفم مشخص 

نشود به ايران نخواهم آمد.

 گويا قرار اســت مبلغي از قسط 
دوم ترانسفر بيرانوند به تو پرداخت شود. اين 

موضوع صحت دارد.
تا جايي كه مي دانم بله. باشگاه با مديربرنامه 
من صحبت كرده و پيــش از اين انصاري فرد 
هم به من قول داده بود كه اين اتفاق رخ دهد 
تا بتوانم قســمتي از پول اين فصل خودم را 

دريافت كنم.
 البته شــايعاتي بود كه قرار 
است قســط دوم بيرانوند به كالدرون 

پرداخت شود.
من از اين موضوع اطالعي ندارم اما تا جايي كه 
مي دانم باشگاه به من قول داد تا پول بيرانوند 

را به من بدهد، نه كالدرون.
 در مصاحبه اي عنوان كردي كه از قطر 

و عربستان و اسپانيا پيشنهاد داري.
پيشنهاد اســپانيول كه منتفي شده اســت اما از قطر 
پيشــنهاد جدي دارم و يك پيشــنهاد غيررســمي از 
عربستان دريافت كرده ام. به جز آن از يونان و بلژيك هم 

پيشنهاد جدي دارم.
 يعني جدايي تو از پرسپوليس قطعي 

است؟
من نشــان داده ام كه به پرســپوليس عالقه دارم و اگر 
باشــگاه به تعهدات خــود عمل كند دوســت دارم در 
پرســپوليس بازي كنم اما بايد ببينيــم در آينده چه 

مي شود.

  يحيي- پرسپوليس؛ يك طالع عجيب

  رسن: پيشنهاد اسپانيول منتفي شد
   باشگاه قول داد پول بيرانوند را به من بدهد نه كالدرون!

  دومين حضور گل محمدي روي نيمكت پرسپوليس، باز با حوادث ناخوشايند همراه شده است

15 2 پنجشنبه 18 ارديبهشت 99  شماره 7936 ورزش 3 0 2 3 6 9 3
قدوسبهسوئدبرميگردد؟

با سقوط آميان به ليگ دوم فرانسه، سامان قدوس تمايلي به ماندن در اين تيم ندارد. اين خبري است كه روز گذشته Expressen سوئد 
منتشر كرد و مدعي شد تيم هاي زيادي در اين كشور تمايل به جذب قدوس دارند. فراموش نكنيم قدوس با درخشش در اوسترشوندس سوئد 

به ليگ فرانسه منتقل شد و حاال بايد ديد بار ديگر به ليگ سوئد برمي گردد يا خير.
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طي روزهاي گذشــته به طور گسترده شــاهد اظهارنظر اعضاي 
برخي باشگاه ها در مورد ضرورت لغو مســابقات اين فصل بوديم. 
اين اتفاق آنقدر ادامه پيدا كرد كه پرسپوليسي ها به عنوان مدعي 
اصلي قهرماني، كم كم احساس خطر كردند و با رويكرد مخالف وارد 
فضاي رسانه اي شدند. قشنگ معلوم است كه مصاحبه هاي رگباري 
بازيكنان پرسپوليس طي چند روز گذشته، يك حركت هماهنگ 
براي تعديل فضا و دوقطبي كردن شرايط است. آنها با خودشان فكر 
كردند شايد اگر ميدان را خالي بگذارند، جدي جدي مسابقات تعطيل 
مي شود و دست شان از جام كوتاه مي ماند. به هر حال اين بازي زشت 
بود و حاال زشت تر هم شد. اگر از اين كلمه استفاده مي كنيم، دليلش 
اين است كه 99درصد مصاحبه هاي مخالفان و موافقان فقط ناشي 
از منفعت جدولي است و الكي در مورد جان آدم ها و ساير قضايا حرف 

زده مي شود. خداوكيلي قبول نداريد؟

پرسپوليسي ها آمدند، بازي زشت تر شد

قبال هم گفتيم كه بالتكليفي ليگ امسال باعث شده خالقيت برخي 
اســتعدادهاي درخشــان فوتبال ايران گل كند و آنها انواع و اقسام 
پيشنهادهاي عجيب و غريب را براي تعيين تكليف اين ديدارها ارائه 
بدهند. يعني در اين مدت كلي راهكار وحشتناك ارائه شده، اما حسين 
ماهيني رسما روي دست همه بلند شد. ماهيني پيشنهاد داده ليگ 
امسال تعطيل شود، نتيجه همه مســابقات باقيمانده را صفر- صفر 
درنظر بگيرند و ليگ آينده هم با حضور 18تيم برگزار شود. ماهيني به 
خيال خودش با اين پيشنهاد همه را راضي نگه داشته؛ اينطوري خودش 
و بقيه نساجي چي ها كه ادامه فصل براي شان تقريبا تشريفاتي است از 
حضور در تمرينات و مسابقات معاف مي شوند، به عالوه پرسپوليس 
به عنوان تيم سابق او قهرمان مي شود و در نهايت شاهين بوشهر هم 

به عنوان تيم شهرش از خطر سقوط نجات مي يابد. آفرين باهوش!

زدي روي دست همه!

باشگاه پرسپوليس مدت هاســت كه فقط با 3 عضو هيأت مديره 
اداره مي شود؛ يعني نه تنها مديرعامل ندارد، بلكه فعال براي 2 عضو 
مستعفي هم جايگزين معرفي نشده. با اين حال آب همين 3 نفر 
هم در يك جوي نمي رود و كلي درگيري و اختالف نظر شــديد 
بين آنها وجود دارد. از يك طرف شايعه شده 2 عضو هيأت مديره 
به طور جداگانه دنبال البي براي مديرعامل شدن خودشان هستند 
و از طرف ديگر سر اسپانسر با هم دعوا دارند. اين شكاف مخصوصا 
روز سه شنبه و با بركناري مشاور رســانه اي باشگاه به خاطر يك 
توييت به اوج رسيد. بعد هم كه اعضا راهي دفتر وزير ورزش شدند 
تا تكليف روشن شود. همه اينها به كنار، اجازه بدهيد خدا را شكر 
كنيم اينها كال 3 نفر هستند و اين همه دعوا دارند، اگر هيأت مديره 

5 يا 7 نفر بود چه بلبشويي درست مي شد!

خدا رحم كرد فقط 3 نفر هستيد

نكته بازي

بهروز رســايلي| يحيي گل محمــدي بين دو 
نيم فصل ليگ نوزدهــم در انتقالي پرماجرا و 
گران قيمت به پرســپوليس پيوست تا دومين 
دوره ســرمربيگري اش در اين تيــم را تجربه 
كند. نوبت قبلي، يحيي در نيم فصل دوم ليگ 
دوازدهم هدايت سرخپوشــان پايتخت را بر 
عهده داشت كه اتفاقات عجيبي براي او رخ داد. 
يحيي در ليگ نسبتا بهتر از مانوئل ژوزه نتيجه 
گرفت، اما سريال تساوي هاي پرتعداد اين تيم 
مانع از آن شد كه قرمزها حتي سهميه آسيايي 
بگيرند. در اين شرايط همه اميد پرسپوليس به 
جام حذفي معطوف شد كه آنجا هم بعد از يك 
پيشروي دشوار، در بازي فينال برابر سپاهان 
آن اتفاقات تلــخ و تراژيك رخ داد؛ از دســت 
رفتــن قهرماني در ضربــات پنالتي و كابوس 
خداحافظــي غريبانه مهــدي مهدوي كيا كه 
بسياري يحيي را عامل اصلي آن مي دانستند. 
گل محمدي آن زمان از پرســپوليس رفت و 
چند تجربه موفق را در تيم هايي همچون نفت 
تهران، ذوب آهن و شهرخودروی مشهد از سر 
گذراند. او قصد كرده بود در قامت يك »فاتح« 
به پرســپوليس برگردد و وقتي در زمســتان 
پيشــنهاد قرمزها را دريافت كرد، همه   چيز از 

نظرش ايده آل آمد، اما طي اين مدت اتفاقاتي 
رخ داده كه چنــدان براي يحيي خوشــايند 

نبوده است.
  كرونا از كجا آمد؟

برخالف زمستان91، گل محمدي اين بار يك 
تيم آماده را در مسير قهرماني تحويل گرفت. 
همه  چيز داشت خوب پيش مي رفت تا اينكه 
غيرمنتظره ترين مشكل دنيا پيش آمد. 3 ماه 
پيش هيچ كس در كره زمين حتي تصورش را 
هم نمي كرد شيوع يك بيماري تمام ليگ هاي 
دنيا را تعطيل كند، اما االن اين اتفاق رخ داده 
و واقعا آينده مســابقات روشــن نيست. وزن 
همه ويروس هاي كرونا در جهــان، روي هم 
حدود 5گرم تخمين زده مي شــود، اما همين 
5گرم هم اكنــون مانع از نخســتين قهرماني 
يحيي در مســابقات ليگ شده است! البته كه 
همه اميدوارند مســابقات ليگ با هر كيفيتي 
از سر گرفته شــود و كار جلو برود، اما اتفاقي 
كه رخ داد، واقعا خارج از هرگونه پيش بيني و 
محاسبه اي بود. االن همچنين اين نگراني هم 
وجود دارد كه در صورت بازگشايي مسابقات، 
سطح كيفي سرخپوشــان ايده آل مانده است 

يا نه.

  اختالفات وحشتناك مديريتي
دومين بخش از طالع ناميمون همكاري يحيي 
با پرسپوليس، وقوع يك سلسله درگيري هاي 
وحشتناك مديريتي در باشگاه است. در درجه 
اول محمدحسن انصاري فرد يعني مديرعاملي 
كه گل محمدي را با شــرايط بســيار ويژه به 
پرسپوليس آورد از اين باشــگاه جدا شد و در 
ادامه بين اعضاي هيأت مديره اختالفات اساسي 
رخ داد. هم اكنون وضع مديريتي پرسپوليس 
به شدت متشتت و متشــنج است؛ طوري كه 
جنگ قدرت علني شده و هواداران عميقا نگران 
آينده باشگاه شده اند. اين شرايط قطعا باب ميل 
سرمربي هم نيســت. گيريم كه بازي ها ازسر 
گرفته شود و قهرماني ليگ هم به دست بيايد، 
ماموريت اصلي يحيي از فصل بعد شروع خواهد 
شد؛ اما آيا باشگاه با اين شرايط مديريتي توان 
پرداخت بدهي ها، حفظ اســكلت اصلي تيم و 
مهياكردن شرايط براي موفقيت هاي بيشتر را 
خواهد داشت؟ اصال اگر خود شما يك بازيكن 
خوب پرسپوليس باشــيد كه قراردادتان آخر 
فصل تمام مي شود، حاضريد در تيم بدحسابي 
باقي بمانيد كه مديرانش رسما عليه هم پست و 

توييت منتشر مي كنند؟

حيف. اگر قرار به گفتن فقط يك جمله درباره مهدي مهدوي كيا باشد 
بايد گفت او آقامنش ترين فوتباليست ايراني در تمام اين سال ها بوده 
است. مهم ترين ويژگي مهدي، اخالق يگانه او بود و چه حيف كه در اين 
عكس هاي قديمي نمي شود ردپاي اين خصوصيت را به شكل ملموس 

پيدا كرد و دور آن خط كشيد. 

مهدي ســال هاي جواني در پســت مهاجم بازي مي كرد و كارش در 
بانك ملي آن قدر گرفته بود كه همزمــان در 3 رده جوانان، اميدها و 
بزرگساالن اين تيم بازي مي كرد و گل مي زد. اما در اخالق و رفتار او هيچ 
اثري از اين روحيه تهاجمي ديده نمي شد و طي 20سال حضور در ميدان 
به ندرت كسي رفتار پرخاشگرانه اي از كياي محبوب پرسپوليسي ها 

مشاهده كرد. شايد تنها خاطره اين چنيني از مهدي به همان لحظات 
رويارويي با  بحرين محدود شــود كه در بازي رده بندي جام ملت هاي 
چين برگزار مي شد و مهدي به هواداري از علي دايي با بحريني ها درگير 
و اخراج شد. اين البته تنها كارت قرمز مهدي در دوران فوتبالش نبود، 
اما تنها كارتي بود كه به دليل درگيري با بازيكنان حريف نصيب او شد. 
مهدوي كيا در فينال بازي هاي آسيايي بانكوك مقابل كويت هم از بازي 
اخراج شد اما كارت قرمزش دليل كامال فني داشت. يك بار هم اواخر 
دوران فوتبالش در استيل آذين به شكلي عجيب از بازي اخراج شد و 
داور مسابقه ادعا كرد او از الفاظ ركيك استفاده كرده است؛ادعايي كه 
هيچ كس آن را باور نكرد. مهدي مهدوي كيا بيش از هر باشگاه ديگري در 

هامبورگ بازي كرد و بارها بهترين بازيكن بوندس ليگا در پست خودش 
شناخته شد. بخشي از به يادماندني ترين صحنه هاي به جامانده از او نيز 
متعلق به روز خداحافظي اش از فوتبال است. روزي كه بعد از شكست 
پرســپوليس در فينال جام حذفي به تنهايي و ناباورانه ميدان را براي 
آخرين بار دور زد، 4 گوشه زمين را بوسيد و در حالي كه فقط عكاس ها 
همراهي اش مي كردند از زمين خارج شد. البته باشگاه پرسپوليس بعدها 
در بازي با پيشكسوتان ميالن به جبران اين ماجرا پرداخت و خداحافظي 
در خوري را بــراي مهدي تدارك ديد. در آن روز يك تابلوي بســيار 
نوستالژيك و دوست داشتني براي پرسپوليسي ها تكرار شد؛ تعويض 

فرشاد پيوس با مهدي مهدوي كيا؛ جانشيني 17 به جاي 17.

مرديكهازهمانبچگي»آقا«بود

در عين تكنيكي 
بودن، سختكوش 
و اهل درگيري 
هم بود. يك بار در 
مالزي دندانش در 
حين بازي شكست 
و تا ساعاتي بعد 
از بازي روي 
چمن ها دنبال 
دندان شكسته اش 
مي گشت.

سال ها در آلمان 
و تيم ملي با وحيد 
هاشميان هم اتاقي 
بود. خودش به 
شوخي مي گويد 
به جز من كسي 
نمي توانست وحيد 
را تحمل كند.

نقش اول در ترانسفر مهدي به آلمان را امير عابديني -مديرعامل 
وقت پرسپوليس- بازي كرد. اما بخش مهمي از پول فروش او 

زماني به پرسپوليس رسيد كه علي پروين مديرعامل و همه كاره 
بود.

با معيارهاي آن دوران خوش تيپ و با معيارهاي 
همه ادوار ساده پوش و ساده زيست. او هرگز 

لباس پوشيدن و سبك زندگي اش را در چشم 
ديگران فرو نكرد.

فرهاد مجيدي 
14ماه بزرگ تر از 
مهدوي كيا است. 
اما نمي دانيم چرا 
در عكس ها مهدي 
از همه بازيكن ها 
بزرگ تر به نظر 
مي رسد.

بحرين، بحرين و 
باز هم بحرين. البته 
اينجا ورزشگاه 
آزادي است. پس نه 
آن بازي تلخ منامه 
است كه 3-1 باختيم 
و نه بازي جام ملت ها 
كه مهدي در آن 
اخراج شد و ما 2-4 
برديم.

مقابل پلي اكريل 
اصفهان در ليگ 
آزادگان. مهدي 
اولين گلش براي 
سرخپوشان را در 
همين بازي زد اما 
پرسپوليس دو 
بر يك شكست 
خورد.

عكس مهدي در 
كنار رهبري فرد 
و هاشمي نسب، 
خوش اخالق بودن 
او را بيشتر به رخ 
مي كشد! البته 
رهبري فرد يك 
توجيه براي اين 
موضوع دارد. او 
هميشه مي گويد: ما 
دعوا مي كرديم كه 
اينها گل بزنند.

وقتي با بانك ملي 
آقاي گل جوانان 
و اميدها مي شد 
رقيب اصلي اش از 
آرارات مي آمد و 
ادموند بزيك نام 
داشت. بعدها هر 
دو پرسپوليسي 
شدند و كنار علي 
كريمي مثلث 
مخوفي را تشكيل 
دادند.

فرشاد پيوس در 
روز خداحافظي 
پيراهن شماره17 
خود را به 
مهدوي كيا بخشيد 
اما مهدي خيلي 
كم با اين پيراهن 
بازي كرد. او در 
پرسپوليس با 
شماره22 شروع 
كرد و بعدها 2 
شد و 2 ماند. در 
هامبورگ هم 
سال ها شماره7 را 
در اختيار داشت.



 شكايتي جديد از استقالل
يك شكايت جديد به فهرست شكايت هايي كه در 
فيفا از استقالل به ثبت رسيده، اضافه شد! نيكوالي 
بودروف كه در نيم فصل دوم با نظر مستقيم فرهاد 
مجيدي به جمع آبي پوشــان اضافه شــد و پس از 
شيوع ويروس كرونا ايران را ترك كرد، مدعي است 
در طول 4 ماه حتي يك ريال هم از اســتقالل پول 
نگرفته و به همين دليل شــكايتش را در فيفا ثبت 
كرده اســت. او چندي پيش به صــورت يك طرفه 
قراردادش را با استقالل فسخ كرده بود. مبلغ قرارداد 
بودروف با استقالل براي 5 ماه 125هزار دالر بود و 
درصورت رضايت طرفين قابليت تمديد براي سال 

دوم را هم داشت.
  تمرينات آنالين پيكان تعطيل شد!

اينطور كه به نظر مي رســد پيكاني ها ديگر اميدي 
به برگــزاري مجدد ليگ ندارند! براســاس خبري 
كه فارس منتشــر كرده، تمرينات آنالين اين تيم 
از ابتداي هفته جاري متوقف شده و ديگر كادرفني 
پيگير وضعيت بازيكنان در تعطيالت نيســت. اين 
در حالي اســت كه مديران پيكان هم خواستار لغو 
ليگ و بقاي تيم شــان در ليگ برتر هستند! پيكان 
در حال حاضر تيم شانزدهم جدول رده بندي است و 
درصورت ادامه پيدا كردن بازي ها، كار سختي براي 

بقا در داخل زمين دارد.
  حكم برانكو ابالغ شد

حكم پرونده برانكو به پرسپوليســي ها ابالغ شــد. 
اين خبري اســت كه مديرعامل پرســپوليس در 
گفت و گو با فارس آن را تأييد كرده است و رسول پناه 
درخصوص آخريــن وضعيــت پرونــده برانكو و 
استوكس گفته اســت: »همين امروز حكم پرونده 
برانكو از طرف فيفا ابالغ شد. 21روز فرصت داريم 
تا اليحــه اي تنظيم  و اعتراض خودمــان را به فيفا 
ارسال كنيم. در مورد اســتوكس هم مدير حقوقي 
ما براي شكايت در حال اقدام است. در مورد برانكو 
بايد بگويم در اين چند روز ما را در رسانه ها تهديد 
مي  كنند و مي گويند زمان براي پرسپوليس گذشته، 
هيچ پرونده اي در فيفا ما را تهديد نمي كند. اين را 

مطمئن باشيد.«

 خبر خوب براي آرسنال و رئال
به نظر مي رسد اليپزيش از موضع قبلي خود كوتاه 
آمده و حاال حاضر اســت به جاي 60ميليون يورو، 
در صورت دريافت پيشــنهادي 40ميليون يورويي 
با فــروش اوپامكانــو موافقت كند. ايــن بازيكن تا 
ســال2021 با باشــگاه خود قرارداد دارد ولي اگر 
طرفين براي تمديد قرارداد به توافق نرســند، او با 
مبلغي كمتر از بند آزادســازي 60ميليون يورويي 
خود در دسترس خواهد بود. تا به امروز باشگاه هاي 
رئال، آرســنال و بايرن به جذب اين مدافع 21 ساله 
فرانسوي ابراز عالقه كرده اند. در اين بين زيدان اصرار 
فراواني به انتقال اين بازيكن به اسپانيا داشته و به نظر 
مي رسد بايرن فعال قيد جذب اين مدافع را زده است.

  وينگر پرتغالي بارسا فروشي نيست
بارســلونا هيچ برنامه اي براي فــروش يا معاوضه 
ترينكائو ندارد. به گزارش موندو دپورتيوو، بارسلونا 
قصد ندارد ترينكائو را به باشگاه ديگري قرض بدهد يا 
او را وارد فرايند معاوضه با بازيكن ديگري كند؛ چراكه 
مي خواهد به او در تيم اصلي ميدان بدهد. بارسا در 
روز آخر ژانويه2020، ترينكائو را با 31ميليون يورو 
جذب كرد. اين وينگر 19 ساله پرتغالي در حال حاضر 
پيشــنهادهاي قرضي زيادي از تيم هاي انگليسي 

داشته كه مديران بارسا تمام آنها را رد كرده اند.

فوتبال ايران

جهان

گزارش

گفت و گو

در شــرايطي كه تيم هــاي حاضــر در ليگ برتر 
سرنوشت اين فصل را در دوگانه »برگزاري- لغو« 
جســت وجو مي كنند و هر كدام در حــال تبليغ 
ديدگاه خودشان هستند، ظاهرا سازمان ليگ روي 
گزينه هاي ديگر هم متمركز است. چنانچه سهيل 
مهدي، مسئول كميته برگزاري مسابقات سازمان 
ليگ گفته طبيعتا گزينه اول اين مجموعه برگزاري 
مسابقات پشت درهاي بســته و در محل ميزباني 
هر كدام از تيم هاســت. اگر اين اتفاق امكان پذير 
نباشد، سازمان ليگ به برگزاري همه مسابقات در 

شهرهاي ســفيد و امن فكر خواهد كرد. منظور از 
مناطق سفيد، شهرهايي هستند كه كرونا در آنها تا 
حدي مهار شده و روند شيوع كاهشي است. در اين 
مناطق اخيرا برگزاري تجمعات به صورت محدود 
آزاد شــده؛ هرچند متمركز كردن بازي هاي ليگ 
برتر در اين شهرها هم اقدام پرريسكي است؛ چون 
به هر حال هر دو تيم به اصطالح ميزبان و مهمان 
براي برگزاري اين مســابقات بايــد راهي مناطق 
سفيد شوند و اين رفت وآمدها ممكن است امنيت 

همان شهرها را هم به خطر بيندازد.

در نهايت اما اگر هيچ كــدام از اين اتفاقات عملي 
نبود، ســازمان ليــگ تصميم دارد مســابقات را 
به همين شــكل نگه دارد و پيش از شــروع فصل 
آينده برگزار كند. به اين ترتيب روشــن اســت 
كه »لغو كامل مســابقات« تحت هيچ شــرايطي 
بين گزينه هاي فدراسيون نيســت. اگر قرار باشد 
ســازمان ليگ به لغو قطعي بازي ها بينديشــد يا 
بايد پرسپوليس را قهرمان اعالم كند كه اين كار با 
انتقاد شديد ساير مدعيان مواجه خواهد شد يا بايد 
از قيد 21هفته برگزار شده بگذرد كه اين تصميم 

خشم تاريخي پرسپوليســي ها را برمي انگيزد. به 
عالوه درصورت لغو مســابقات، سازمان ليگ بايد 
به 18تيمي شدن ليگ بيســتم تن بدهد كه يك 
اتفاق وحشتناك و پر از تبعات منفي خواهد بود. 
پس طبيعي است كه اين سازمان حداكثر تالشش 
را به كار ببندد تا هر طور شــده ابتدا مسابقات اين 
فصل را به پايان برساند و بعد ســراغ فصل آينده 
برود. در حقيقت شايد زمان و مكان برگزاري ادامه 
مسابقات نامشخص باشد، اما بازي هاي اين فصل 

قطعا انجام خواهد شد.

  »لغو ليگ« بين گزينه ها نيست
 تنها نتيجه قطعي از موضع گيري هاي چند روز اخير مسئوالن

 صيادمنش: فسخ قرارداد با فنرباغچه؟
 به من چيزي نگفته اند

روز گذشته  اللهيار صيادمنش به سوژه اي داغ براي رسانه هاي ايراني 
و تركيه اي تبديل شد. صبح ديروز چند رسانه تركيه اي ازجمله مليت 
خبر فسخ قرارداد فنرباغچه با صيادمنش را منتشر كردند؛ بازيكني 
كه در ابتداي فصل جاري بــا رضايتنامه اي يك ميليون يورويي به 
ليگ تركيه منتقل شد و قرار بود استقالل از انتقال بعدي اش سهم 
25 درصدي داشته باشد. بر اساس خبري كه در رسانه هاي تركيه اي 
منتشر شده، باشگاه فنرباغچه از عملكرد اين بازيكن كه به صورت 
قرضي براي استانبول اسپور توپ مي زد، رضايت نداشته و از همين رو 

تصميم گرفته قراردادش را با توافق دوطرفه فسخ كند.

 تكذيب مديربرنامه
بازتاب فراوان اين خبر در رســانه هاي داخلي باعث شــد تا تماسي با 
مديربرنامه هاي صيادمنش داشــته باشــيم. او درخصوص خبر فسخ 
قرارداد صيادمنش به خبرنگار همشهري ورزشي مي گويد: »اين خبر به 
هيچ عنوان صحت ندارد. اين خبر در حالي مطرح مي شود كه فنرباغچه 
هم اكنون اصال سرمربي ندارد كه بخواهد در مورد آينده بازيكنانش تصميم 
بگيرد. در ضمن بازي ها تعطيل است و ليگ هم هنوز به پايان نرسيده كه 
فصل نقل و انتقاالت شروع شود. قرارداد  اللهيار 4فصل ديگر اعتبار دارد 
و آينده هم قابل پيش بيني نيست. بايد سرمربي انتخاب شود تا ببينيم 
چه نظري روي صيادمنش دارد، آخر فصل همه  چيز مشخص مي شود.« 
فنرباغچه در فوتبال تركيه يك باشــگاه سرشــناس و معتبر محسوب 
مي شود و طبيعتا صيادمنش كار سختي براي بازي در اين تيم دارد. از 
مدير برنامه هاي  اللهيار مي پرسيم كه آيا بهتر نيست او به تيمي برود كه 
شانس بااليي براي قرارگرفتن در تركيب ثابت داشته باشد و او اينگونه 
جواب مي دهد: »صيادمنش يك بازيكن جوان اســت كه نياز به كسب 
تجربه بيشتر دارد و به اندازه كافي هم زمان دارد تا خودش را نشان دهد. 
فوتباليستي مثل مهدي مهدوي كيا هم يك فصل روي سكو نشست ولي 

خودش را نشان داد و به هدفش رسيد.«
 تكذيب صيادمنش

پس از تماس با مديربرنامه هاي صيادمنش، تماسي هم با خود او داشتيم 
تا درخصوص خبر فســخ قراردادش گفت و گو كنيم. او در گفت و گويي 
كوتاه با همشهري ورزشــي چنين به خبر جنجالي واكنش نشان داد: 
»خيلي ها از ايران با من تماس گرفتند يا پيغام دادند ولي واقعيت اين است 
كه چنين خبري صحت ندارد. من تحت قرارداد باشگاه فنرباغچه هستم 
و باشگاه هم چيزي در مورد فسخ قرارداد به من نگفته است. فوتبال يك 
ورزش حرفه اي است و اگر قرار بود چنين اتفاقي رخ دهد قطعا باشگاه مرا 

هم در جريان قرار مي داد.«

ربيعي: مربي خوش شانسي نيستم
در پي طوالني شدن تعطيلي رقابت هاي ورزشي، برخي از عوامل باشگاه هاي 
ليگ دســته اول فوتبال، موضع خود را درباره برگزاري يا لغو ادامه اين 
رقابت ها مشخص كردند. برخي تيم ها موافق تعطيلي قطعي مسابقات و 
برخي تيم ها هم مخالف هستند. اين در حالي است كه تيمي مثل مس 
رفسنجان با كســب 53امتياز و اختالف 8-7امتيازي با تيم دوم و سوم 
جدول، موقعيتي ايده آل براي صعود به ليگ برتر دارد. اگر بازي ها نيمه كاره 
بماند و تيمي هم از ليگ دسته اول به ليگ برتر صعود نكند، طبيعتا مس 
رفسنجان با يك بدشانسي بزرگ مواجه خواهد شد.  ربيعي سرمربي مس 
رفسنجان  در پاسخ به اين پرسش كه آيا شما موافق ادامه دادن بازي هاي اين 
فصل هستيد؟ تأكيد مي كند:»االن در موقعيتي نيستم كه بخواهم در اين 
خصوص صحبت كنم و هرگونه اظهارنظر در اين زمينه طبيعتا مشكل ساز 
خواهد شد.  در اين شرايط بايد ســكوت كرد و اميدوارم اين بيماري هم 
خيلي زود ريشه كن شود. در اين 2 ماه فقط تمرين آنالين داشته ايم و اين 
شرايط تا يك حدي جواب مي دهد. االن خيلي از تيم ها اين مشكل را دارند و 
تكليف لغو يا برگزاري بازي ها روشن نشده است.«از سرمربي مس رفسنجان 
مي پرسيم كه در اين مدت به اين فكر نكرده ايد كه مربي بدشانسي هستيد 
و او اينگونه جواب مي دهد: »نمي دانم چه بگويم. من مربي خوش شانسي 
نيستم، يك بار در بادران مي توانستيم صعود كنيم و در 12بازي آخر 9برد 
به دست آورده بوديم كه مادرم فوت كرد. االن هم كه اين شرايط به وجود 

آمده و نمي دانيم سرنوشت بازي ها به كجا خواهد رسيد.«
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 توافق بايرني ها با سانه
به گزارش بيلد، باشگاه بايرن مونيخ با لروي سانه بر سر قراردادي به مدت 5سال به توافق رسيده است. بايرن مونيخ سعي در 
استفاده از شرايط فعلي براي ارزان خريدن سانه دارد و در مذاكرات اوليه با مسئوالن باشگاه منچسترسيتي، رقم 40ميليون 
يورو را براي خريد سانه پيشنهاد داده است. بايرن مونيخ سعي دارد تا سانه را با مبلغي كمتر از 60ميليون يورو خريداري كند.

بسته اخبار مربوط به كرونا و فوتبال را با هم مرور 
كنيم. اخباري دربــاره احتمال كم شــدن زمان 
45دقيقه اي هر نيمــه فوتبال، مجوز 5تعويض در 
هر بازي براي هر تيم، بررسي راه هاي فاصله گذاري 

اجتماعي در مسابقات و...
   الليگايي ها احتماال از اواسط ژوئن و اواخر خرداد 
مســابقات را از ســر مي گيرند. اظهارنظر كورتوا، 
دروازه بان رئال مادريد دربــاره غيرمنصفانه بودن 
اعالم بارســا به عنــوان قهرمان در ليــگ ناتمام 
دعواهايي را بين رئالي ها و بارسايي ها راه انداخت. 
بازيكنان در تست كرونا شركت كردند؛ البته غيراز 
دمبله كه به دليل خارج شــدن نامش از ليست و 
جايگزيني بريتويت به جــاي او عمال نمي تواند در 
ادامه ليگ به ميدان برود. وزارت بهداشت اسپانيا از 
بارسلونا شــاكي اســت كه چرا فقط از بازيكنان و 
مربيان تســت گرفته و توجهي به سالمتي ساير 

كاركنان نداشته است.
  رئال مادريد دومين مدير سابق خود را هم به دليل 
بيماري كوويد-19 از دست داد. آمادور سوارس ويا، 
نايب رئيس باشــگاه رئال مادريد در دوره رياست 
رامون كالدرون بين سال هاي 2006 تا 2009 در 
ســن 76ســالگي در پي ابتال به ويــروس كرونا 
درگذشت. او در سال2003 جايزه بهترين كارآفرين 
سال را هم به دست آورده بود. لورنزو سانس، رئيس 
اســبق رئال مادريد هم پيش از او به دليل همين 

بيماري درگذشته بود.
  بوندس ليگا به نظر مي رســد از دوم خرداد آغاز 
شود و شايد فوتبالي هاي تشنه و دور از فوتبال در 
اين 2ماه اخير از اين تاريخ به عنوان حماســه دوم 
خرداد ياد كنند! البته اين تاريخ دقيق هم نيست و 
فقط زماني است كه مركل، صدراعظم آلمان با آن 

براي ادامه مسابقات موافقت كرده است.
   تيم هاي ايتاليايي هم پــس از اخذ مجوزهاي 
بهداشتي الزم از ســوي دولت و وزارت بهداشت 
تمرينات خود را از سر گرفتند؛ البته نه همه تيم ها. 
رئيس باشگاه التزيو كه تيمش پس از سال ها شانس 
قهرماني ليگ دارد، از دولت خواست براي ادامه يا 

تعطيلي ليگ تصميم نگيرد.
  ليگ كره جنوبي از فردا با ديدار تيم هاي چونبوك 
هيونداي موتورز و سوون بلووينگز آغاز مي شود. حاال 
پيش بيني كنندگان مسابقات فوتبال غير از ليگ 
نيكاراگوئه كه تعطيل نشــده بود، ليگ ديگري را 

براي توجه دارند.
  در عربستان تنها 7درصد در نظرسنجي معتقد 
بودند كه ليگ بايد بدون اعالم نام قهرمان تعطيل 
شود. به باشگاه هاي عربستاني هشدار داده شده كه 
براي اردوهاي آماده سازي فكر سفر خارجي را از سر 

بيرون كنند؛ مخصوصا سفر به اروپا.
  كنفدراسيون فوتبال آسيا از فدراسيون هاي عضو 
خواسته تا تاريخ ازسرگيري ليگ هاي خود را اعالم 
كنند. AFC مدعي است كه كرونا 3ميليارد دالر به 
اين كنفدراسيون و فوتبال آسيا زيان زده و به همين 
دليل پاداش هاي ليگ قهرمانان اضافه نخواهد شد. 
ليگ ستارگان قطر هنوز مشــخص نيست از چه 
زماني از سر گرفته مي شود اما قرار است هفته اي 
2بار بازيكنان تيم ملي حتــي مصدومان زير نظر 
سانچس اســپانيايي دور هم جمع شوند و تمرين 

كنند.
 پيشنهادهاي عجيب و غريب در انگليس براي 
فرمول ادامه ليگ در شرايط كرونايي ادامه دارد. پس 
از مطرح شدن پيشنهادهايي مثل بازي هاي متمركز 
و هرروزه تيم ها يا برگزاري ادامه ليگ در استراليا با 
حضور تماشاگران، حاال اتحاديه فوتبال انگليس هم 
گزينه اي در نظر دارد مبني بر انجــام بازي ها در 
زمان هايي كمتر از 45دقيقه براي هر نيمه كه البته 
فيفا با آن موافق نيست. فيفا هم با انجام 5تعويض در 
هر مسابقه موافقت كرده است. فيفا پارسال تصويب 
كرد كه در زمان ضربه آزاد، بازيكني از تيم حريف در 
ديوار دفاعي حضور نداشته باشد. اين خودش يك 
نوع فاصله گذاري اجتماعي اســت كــه در زمان 
كودكي و فوتبال خياباني به آن جاده خدا مي گفتيم! 
ممكن اســت تمهيــدات ديگــري بــراي زياد 
نزديك نشدن بازيكنان به همديگر انديشيده شود. 
ما در دوران كودكي وقتي مي خواستيم فوتبال را با 
فاصله گذاري اجتماعي بازي كنيم، شوت يك ضرب 

بازي مي كرديم.
   پزشــكان فوتبال انگليس نســبت به از ســر 
گرفته شدن مسابقات فوتبال در اين كشور چندان 
تمايل ندارند و فهرستي مشــتمل بر 100مورد از 
داليل نگراني خود را ارائه كرده اند. برخي باشگاه ها 
مثل تاتنهام و آرســنال با رعايــت فاصله گذاري 
اجتماعــي تمرينــات خــود را آغــاز كرده اند و 
منچستريونايتد هم  بازيكنان خودش را به انگليس 

فرا خوانده است.

  نسخه كرونايي فوتبال
  كمتر از 90دقيقه و 5تعويض

هياپهوكهگنشملا
لوسردنمجراريم
ناوياردابتما
نامراعوهتورتم

يندعاصتيياهن
تانليامنمنهد
رتسيريزونيتال
وهاكجدننسرليچ
ژاسردساتسداير

نتوپمتاتشانك
رماواهنيمكسي
ميهسرتسانتفهن

اريسگنتميسرت
يدجهوايهماناد
ليوبيندهدنبيرف
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افقی:
 1- شــادمان و خرسند- علم 

دخل و خرج- شيوه و شگرد
2- پوســت درخــت خرما- 

قطع كردن- سود برنده
3- متعلــق به خانــه- لباس 
محلي زنــان هند- مراســم 

سوگواري
4- نوعــي باالپــوش- چوب 

سوزاندني- مركز كردستان
5- انتهاي دو فك پرندگان- 
مقابل ويران- همبازي هاردي

6- ديندار- از مشتقات نفت- 
علم اعداد

7- از اجــزاي ميــز- تيــغ 
موكت بــري- بنــدري در 

بلغارستان
8- پراكندگي- روشــي براي 
تصويربرداري از سطح اندام هاي 

داخلي بدن- سوداي ناله
 9- از الفبــــاي التيــــن- 
باز دارنده- پرنده بخت و اقبال

10- عفونــت چركــي لثه- 
قليل- آسان

11- ويتنام قديم- ســكرتر- 
نظارت و مراقبت

پرنــدگان  صــداي   -12
آوازه خــوان- بلنــد مرتبه- 

منحني
13- صدا- پرنده اي شناگر- 
داستاني كوتاه نوشته ماكسيم 

گوركي 
14- عبادت غيرواجب- فيلم 

كوتاه تبليغي - نيستي
15- نهيــب - مترجــم- 
نمايشنامه اي مذهبي به قلم 

علي موذني
  

عمودی:
1- شكستن آن هنر نيست- 

دامنه كوه- ترمينال
2- كشور كوچك اروپايي در 
كوه هاي آلپ و بين سوئيس و 

اتريش- صوت اندوه
3- نهفتگي- برس چارپايان- 

فركانس راديويي
خط هــاي  سرشــت-   -4

پيشاني- دشمن سرسخت
5- ســحرگاه- آتشــخانه- 

گونه اي كبوتر وحشي
6- كوچك- آواز بلند- محبت

7- حرف ندا- پوشاكي زنانه- 
ويران شدن

8- پاكي- داراي خصلت هاي 
نيكو- فاعل

9- راحــت طلــب- اختراع 
ماركوني- سوسن زرد

10- زيــرك و ســودجو- 
كليســاي قديمي اصفهان- 

بي خطر
11- زيور و زينت- رفع كننده- 

شماره پرونده

12- روز گذشــته- شجاعت- 
نايب السلطنه

13- شــهري در جمهــوري 
آذربايجــان- وجــود دارد- 

سازگاري
14- مانع بازشدن در مي شود- 
نويسنده ايراني رمان هاي قيدار 

و من او
15- عادي- شهري در هلند- 

زائو ترسان
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

294635781
586172349
371948625
418369257
923751468
657824193
849217536
735496812
162583974

متوسط

   7   6  1
 8  2   3 9  
6  9  1     
 7 2      8
         
1      9 7  
    9  8  2
 3 8   5  6  
2  5   4    157982436

324675891
896413725
672594183
541238967
938167254
485726319
713859642
269341578

ساده

متوسط

523749681
781256394
649318725
372961548
894537216
156482973
417693852
938125467
265874139

سخت

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

ساده

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

   از قهر محمدي تا بند  و تبصره  در فرايند
  انتخابي تيم ملي

چرخه انتخابي فدراسيون كشتي اين روزها حواشي 
متعددي را به وجود آورده. شــايعات حكايت از اين 
دارد كه مربيان تيم ملي آزاد و فرنگي به شــدت از 
كم شدن اختياراتشان ناراحتند. شنيده شده غالمرضا 
محمدي، ســرمربي تيم ملي كشــتي آزاد، جلسه  
مشترك با رئيس و نايب رئيس فدراسيون را به حالت 
قهر ترك كرده، محمد بنا سرمربي تيم ملي فرنگي 

هم اصال در جلسه حاضر نشده است! 
فرايند يا انتخابي يا هر نام ديگري كه براي شــيوه 
گزينش ملي پوشــان انتخاب كنيــم، هيچ زماني 
به صورت كامل و قانونمند اجرا نشــده است. شايد 
خيلي ها بر اين باور باشند كه سال2017 تيم ايران 
براســاس انتخابي راهي مسابقات شــد و رده نهم 
دنيا را كسب كرد. ولي آن ســال هم اعمال نظر در 
وزن 74كيلوگرم ســبب شد ســعيد داداشپور نفر 
اول مسابقات انتخابي تيم ملي راهي پاريس نشود. 
سال2015 مســابقات طبق قانون اتحاديه جهاني 
بايد در يك روز انجام مي شد اما فدراسيون ناگهان 
تصميم گرفت 2روزش كند! برگزاري فينال هر وزن 
در روز دوم، به نفع كشــتي گيراني شد كه كيلوهاي 
زيادي كم مي كردند و اجحــاف بزرگ در حق باقي 
كشتي گيران. آن سال حواشــي متعددي رخ داد، 
مهم ترينش شــايد پايان تلخ عمر ورزشــي مهدي 
تقوي، قهرمان خوش تكنيك سوادكوهي بود. تقوي 
به فينال مسابقات هم رســيد ولي در مقابل يزداني 
در روز دوم شكست خورد. بعد هم براي هميشه به 
حال خودش رها شد. جالب اينكه يزداني سال بعد 
به وزن 74كيلوگرم رفت و ســال بعدتر هم به وزن 

86كيلوگرم. چه بسا اگر تقوي حفظ مي شد و زير بند 
و تبصره هاي فرايند انتخابي له نمي شد، مي توانست 

كماكان براي ايران افتخار آفريني كند.
سال2016 جدال اصلي در دسته فوق سنگين بود. 
طبق فرايندي كه تعريف شــده بــود، پرويز هادي 
بايد مسافر ريو مي شــد ولي بند و تبصره و درنهايت 
مســابقه انتخابي در خانه شــماره2 كشتي، سبب 
شد كميل بليتش براي برزيل اوكي شود. در كشتي 
فرنگي هم حرف و حديــث در انتخابي ها كم نبوده. 
سال97 مســابقات انتخابي در تهران برگزار شد تا 
مسافران جهاني2018 مشخص شــوند. درگيري 
سعيد عبدولي و ايمان انصاري سبب شد 2كشتي گير 
ديسكاليفه شوند ولي كادر فني با مصلحت انديشي 
به عبدولي كه فكر مي كردند مدال مي گيرد، شانس 
دوباره اي دادند. او بعد از 2مسابقه انتخابي در خانه 

شماره2 كشتي، دوباره به دوبنده تيم ملي رسيد.
حاال مديران ارشد فدراسيون كشتي تصميم گرفته اند 
سفت و ســخت پاي مبارزه هاي انتخابي بايستند، 
حتي اگر به قيمت حذف كشــتي گيراني تمام شود 
كه ظاهرا شايستگي بيشــتري دارند. اجراي كامل 
اين تصميم، فضاي متفاوتي در كشتي ايران ايجاد 
خواهد كرد. شايد نخســتين پيامدش جذاب شدن 
رقابت هاي داخلي باشد؛ چيزي كه يكي دو دهه است 
از ســكه افتاده. مربيان تيم ملي ظاهرا با اين روش 
اختياراتشان كم خواهد شد، اما فراموش نكنيم آنها 
مي توانند از اين پس شب ها با وجدان راحت بخوابند، 
بدون اينكه نگران باشــند كه در پروســه انتخاب 

ملي پوشان از كسي حقي ضايع شده است يا نه.
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  سهام عدالت رانندگان تاكسي ثبت نشده است
در نيمه دهه80 از طريق سايت تاكســيراني اقدام به ثبت نام سهام 
عدالت كرديم و همان زمان كد رهگيري هم گرفتيم، اما امروز كه به 
سامانه مراجعه مي كنيم تا از رقم سهام عدالت تخصيصي آگاه شويم يا 
روش آزادسازي را انتخاب كنيم،  عنوان مي كنند كه نام شما در ليست 
دريافت كنندگان سهام نيست. حاال تعداد زيادي تاكسيران مانده اند و 
سهام عدالتي كه نيست و مسئوالني كه نيستند پاسخگو باشند. بگوييد 

چه كنيم و به كجا مراجعه كنيم و چگونه پيگير باشيم.
صاحب اختياري از تهران 

    بانك ها به شرايط ركود براي پرداخت اقساط توجه نكردند
مگر نه اينكه دولت اعالم كرد براي اقساط وام مهلت درنظر مي گيرند و 
هيچ قسطي در روزهاي ركود كرونايي از وام گيرندگان كم نمي شود؟ 
قسط وام ازدواج دخترم را در اسفند كســر كردند، بعد از اعتراض در 
فروردين آن را به حسابمان بازگرداندند. اما بعد دوباره پيام دادند كه 
2قسط شما عقب افتاده و بعد از مراجعه به بانك در كمال تعجب عالوه 
بر 2قســط، جريمه ديركرد هم از اين تعويق در پرداخت كه قرار بود 
شامل همه بشود، كســر كردند. اين همه خبر را در بوق و كرنا كردند 

اين بود نتيجه اش.
افتخاري از كرج

  پاسكاري زمين هاي مردم بين ادارات خلخال
دهه70 زمين هاي كشــاورزي محدوده بزرگي از خلخال اردبيل كه 
گندمزار بودند توسط منابع طبيعي ضبط و زمين ملي اعالم شد... با 
گسترش شهر و پيگيري بسيار باالخره دادگاه رأي به فك مرتع به نفع 
كشاورزان داد. اكنون كه كشاورزان براي دريافت سند اقدام مي كنند 
گفته مي شــود منابع طبيعي مزارع مردم را كه براي كاشت درخت 
گرفته بود به زمين شهري بخشيده و آنها نيز مي خواهند زمين ها را به 

ادارات بدهند. واقعا اين درد را به كجا ببريم.
ماه نشين از خلخال

  تامين اجتماعي هزينه كفن و دفن مادرم را نپرداخت 
مادرم كه مســتمري بگير تامين اجتماعي بود در اثر كرونا به رحمت 
خدا رفته است. اكنون تامين اجتماعي از پرداخت هزينه كفن و دفن 
سر باز مي زند. آيا اين قانون جديد است كه اگر كسي در اثر كرونا فوت 

شد هزينه كفن و دفنش را نپردازند؟
رحمتي از تهران

  دست اندازهاي ايالم هر روز بيشتر از ديروز
دست اندازهاي شهر ايالم هر روز بيش از روز گذشته مي شود و  بسيار 
عادي است كه شــب بخوابيد و صبح با دســت انداز جديدي روبه رو 
شويد كه معلوم نيست روي چه حسابي ايجاد شده است. جداي اين، 
دست اندازهايي كه ايجاد مي شوند ضمن قرار داشتن در مكان نامناسب 
و غيراصولي طول و عرض و شيب غيراستاندارد دارند و براي رانندگان و 

خودروها خسارت آور هستند.
رمضاني از ايالم

    جنگ مديران، اهالي مجتمع كوهستان را به تنگ آورده است
مجتمع كوهستان واقع در غرب تهران با حدود 5هزار سكنه به دليل 
دعواهاي مديريتي از امكانات بسياري محروم است. در اين شهر كه 
برخي مانند من بيش از 10سال است در آن ســاكن شده ايم، راه ها 
بي دليل باز يا بسته مي شوند، امكانات محدود است و اختالف مديران 
باعث شده ساكنان اين مجتمع بزرگ هميشه در محروميت باشند. از 

مسئوالن تقاضاي رسيدگي عاجل داريم.
از ساكنان مجتمع كوهستان

  پل روگذر سه راه بهشت زهرا هنوز بسته است
پل روگذر سه راه بهشت زهرا بعد از باقرشهر كه حدود 2دهه از ساخت 
آن مي گذرد همچنان به بهره برداري نرســيده اســت. چندي قبل 
مســئوالن اعالم كردند كه اين پل به زودي بهره برداري مي شود ولي 
اكنون نزديك 4 ماه از آن وعده گذشته و هنوز خبري از بهره برداري 
نيست؛ درحالي كه روي پل را با پرچم تزيين كرده اند و چندين ماه است 
كه قرار است افتتاح شود. اين پل هم دسترسي به مرقد مطهر دارد و هم 
به قم، كهريزك، بهشت زهرا، گلزار شهدا و شهرري دسترسي مي دهد 

ولي با وجود اين، راهگشايي همچنان بسته است.
سيدابراهيم جدي از تهران

  ظرفيت هاي گردشگري شهر چيتاپ ديده نشده است
شهر چيتاب واقع در استان كهگيلويه و بويراحمد داراي ظرفيت هاي 
گردشگري بسيار خوبي است كه تاكنون اقدامي براي بهره برداري از 
اين ظرفيت ها به نفع اشتغال مردم و توسعه و رونق شهر نشده است. از 

مسئوالن توقع پيگيري داريم.
موسوي از چيتاب 

    تعداد زياد بيكاران در اسالمشهر
در ماه هاي اخير به رغــم محدوديت هاي تردد به دليــل كرونا همه 
گذرگاه ها و معابر اسالمشهر پر از افراد بيكاري است كه به اميد كارگري 
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كوتاه از حادثه

طناب دار بر گردن قاتل 
كودك 4ساله اهوازي

مردي كه در جنايتي هولناك كودكي 4ساله 
را مورد آزار و اذيت قرار داده و به قتل رسانده 
بود در زنــدان گنبد كاووس بــه دار مجازات 

آويخته شد.
روز 14 فروردين ســال 1394 بــود كه خبر 
گم شدن كودك 4ســاله خانواده اهوازي در 
استان گلستان موجي از نگراني در اين منطقه 
ايجاد كرد. در شــرايطي كــه تالش ها براي 
يافتن كودك مفقود شــده ادامه داشت روز 
21 فروردين همان ســال پيكر بي جان اين 
كودك توسط چند چوپان در نوار مرزي ايران 
و تركمنستان كشف و همه اميد ها براي زنده 
پيداكردن اين كودك و بازگشت او به آغوش 
خانواده اش كه مهمان نوروزي استان گلستان 

بودند به يأس تبديل شد.
از آن روز بود كه دستگاه قضايي و پليس براي 
يافتن عامل قتل كودك خردسال بسيج شدند 
تا اينكه عامل اين جنايت هولناك كه در اطراف 
بازارچه مرزي اينچه سكونت داشت دستگير 
شــد. او در اعترافاتش درباره قتل اين كودك 
گفت: هنگامي كه در ورودي بازارچه ايستاده 
بودم متوجه اين كودك شدم و او را به منطقه اي 
نزديك مرز ايران و تركمنستان بردم و پس از 
كشتن كودك و تجاوز به او، پيكرش را همان جا 

رها كردم.
با اعترافات هولناك مرد جنايتكار او در دادگاه 
محاكمه و به قصاص محكوم شد. با وجود اين 
متهم به رأي دادگاه اعتراض كرد اما اين رأي 
در ديوان عالي كشور نيز تأييد شد و با گذشت 
5ســال از اين حادثه تلخ مرد جنايتكار صبح 
ديروز در زندان گنبــدكاووس به دار مجازات 

آويخته شد.

 تصادف مرگبار 
كاميون و ميني بوس

برخورد شــديد كاميونت بــا ميني بوس در 
بزرگراه آزادگان جان يك نفر را گرفت و يك 

نفر ديگر را راهي بيمارستان كرد.
به گزارش همشــهري، اين حادثه ســاعت 
7صبح ديروز در مسير غرب به شرق بزرگراه 
آزادگان، بعد از خيابان شــهيد رجايي اتفاق 
افتاد و به دنبال آن گروه هــاي امداد و نجات 
راهي محل حادثه شدند. در جريان اين حادثه، 
يك دستگاه كاميونت هنگام حركت به دليل 
نامشخصي به شدت با قسمت عقب يك دستگاه 
ميني بوس برخورد كرده بود. شدت حادثه به 
حدي بود كه 2سرنشين كاميونت داخل اتاقك 

در هم پيچيده آن گرفتار شده بودند. 
در ايــن شــرايط بود كــه آتش نشــانان به 
ايمن ســازي  محــل حادثــه پرداختنــد و 
سرنشينان كاميونت را كه 2 مرد جوان بودند 
با احتياط كامل از خودرو خارج كرده و تحويل 
عوامل اورژانس دادند؛ اما يكي از آنها به دليل 
شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد 
و نفر دوم كه به شدت مصدوم شده بود نيز براي 

مداوا به مركز درماني منتقل شد.

 25 مصدوم
در زلزله لرستان

وقوع زلزله نســبتا شــديد در استان لرستان 
موجب مصدوميت دست كم 25نفر شد.

به گزارش همشــهري، اين زمين لرزه ساعت 
12:37ديروز به بزرگي 5.1ريشتر فيروزآباد 
الشتر واقع در استان لرســتان را لرزاند. عمق 
اين زلزلــه 7كيلومتري زمين بــود و موجب 
ترس و وحشت در بين ســاكنان منطقه شد. 
مهدي پازوكي، سرپرســت مديريت بحران 
استانداري لرســتان در اين باره گفت: عمده 
خسارت به بافت هاي روستايي فرسوده مربوط 
به روستاهاي شهرســتان خرم آباد، سلسله و 
دوره چگني گزارش شــده اســت. هم اكنون 
كليه دستگاه ها تا عادي شدن شرايط در حال 

آماده باش هستند.
گزارش هاي رسيده از اين مناطق حاكي از آن 
است كه دســت كم 25نفر مصدوم و به مراكز 

درماني منتقل شده اند.

وقتــي مأمــور كالنتري 
گلبرگ چشمش به مردي داخلي

جوان افتاد كــه در حال 
ســرقت لوازم خودروي پژو بــود، براي 
دستگيري او وارد عمل شد، اما در جريان 
عمليات تعقيب و گريز زخمي شــد و با 
اينكه خون زيادي از او مي رفت، دست از 
تعقيب دزد فراري برنداشت و جانش را به 

خطر انداخت تا سارق را دستگير كند.
به گــزارش همشــهري، ايــن مأمور 
وظيفه شــناس كه جانــش را به خطر 
انداخت تــا ماموريتش را به ســرانجام 
برساند، ستوان سوم علي آواك نام دارد. 
او شــب حادثه در حال گشــت زني در 
تهرانپارس بود كه با ســارق روبه رو شد 
و براي بازداشت او تا پرتگاه مرگ پيش 
رفت. مأمور جــوان پليس كه حاال زنده 
ماندنش را معجزه مي داند در گفت وگو 
با همشهري جزئيات يكي از سخت ترين 
ماموريت هاي كاري خود را شرح مي دهد. 
وي مي گويد: بامداد چهارشنبه گذشته 
بــود؛ حدود ســاعت يك بامــداد. من 
به همراه سرباز كالنتري147 گلبرگ در 
خيابان جعفرباي بودم كه متوجه شدم 
خودروي پرايد نقره اي رنگي به صورت 
موازي با خودروي پژو206 پارك شده 
اســت. فردي بين 2 خودرو ايستاده و 
رفتارهاي مشكوكي داشت. دقيق تركه 
شدم، فهميدم شخص مشكوك در حال 

باز كردن در خودروي 206 است.
مامورگشــت كالنتري بايد مچ ســارق 
را هنگام دزدي و ســربزنگاه مي گرفت 
و دســتگيرش مي كــرد. »دزد مرموز 
سويشــرت كاله دار به تن داشت و كاله 
آن را روي سرش كشيده بود تا صورتش 
مشخص نباشد. اما با دقت فراوان متوجه 
شدم او مردي جوان است كه قصد سرقت 
لوازم داخل خودرو را دارد.«  ستوان علي 
آواك مي گويد: در اين شرايط مأموران 
پليس بايد با درايــت عمل كنند. چون 

قطعا سارقي كه در آن وقت شب نقشه 
سرقت مي كشد مسلح است. اغلب چاقو 
همراهشــان اســت و برخي از آنها هم 
اســلحه. به هرحال وظيفه من اين است 
كه بدون كوچك ترين آســيب ســارق 
را دســتگير كنم. وي ادامه مي دهد:در 
ابتدا شماره پالك پرايد را استعالم كردم 
كه مشخص شــد 3روز قبل در يكي از 
خيابان هاي تهران به سرقت رفته است. 
معموال سارقان لوازم خودرو براي اجراي 
نقشــه دزدي نيمه هاي شب به خيابان 
مي روند و از قبل خودرويي را ســرقت 

مي كنند.
دزد جوان كه سرگرم دزدي از خودروي 
206 بود ناگهان متوجه گشــت پليس 
شده و در يك چشــم به هم زدن پشت 
فرمان پرايد سرقتي نشست تا فرار كند. 
»فورا دستور ايست دادم اما سارق توجهي 
نكرد و با ســرعت محل را ترك كرد.« 
مامور پليس مي گويد: به دنبال ســارق 
افتادم تا دســتگيرش كنم. او با سرعت 
حركت مي كرد و من از سرباز خواستم 
سرعت ماشين را بيشتر كند. حتي براي 
اينكه بتوانم ســارق را متوقف كنم دو 
تيرهوايي شليك كردم اما سارق بدون 
توجه به اخطار و شــليك ها به فرارش 

ادامه داد.

تصادف
تعقيب و گريز ادامه داشت و سارق وارد 
بزرگراه ياسيني شــد. »به دنبال سارق 
حركت مي كرديم و فاصلــه زيادي با او 
نداشــتيم، با اين حال حاضر به تسليم 
نمي شد.« مأمور كالنتري ادامه مي دهد: 
دزد فــراري وارد بزرگراه بعثت شــده 
بود كه بارديگر دســت به سالح شدم تا 
هرچه زودتر او را گير بينــدازم. اين بار 
الستيك هاي جلوي پرايد را نشانه گرفتم 
و شليك كردم. با اين حال سارق حاضر 
به توقف نمي شد و با وجود پنچر شدن 

الســتيك هاي جلويي با سرعت به فرار 
خود ادامه مي داد. الستيك تركيده بود 
و او روي رينگ ها حركت مي كرد، سعي 
داشت با حركات مارپيچ و خالف مسير 
از دســت ما فرار كند اما ما همچنان به 
تعقيب و گريز ادامــه مي داديم. به كليه 
واحدهاي گشتي هم اعالم كرديم تا براي 
دستگيري سارق درخواست نيرو كنيم 
اما دزد حرفه اي مدام تغيير مسير مي داد. 
ستوان ســوم كالنتري ادامه مي دهد: 
سارق درحالي كه روي رينگ ها حركت 
مي كرد وارد خط ويژه شد و درحالي كه 
خالف جهــت در حال حركــت بود با 
اتوبوسي شاخ به شاخ شد. در جريان اين 
تصادف سارق ديگر راهي براي گريختن 
با ماشين سرقتي نداشــت اما ناگهان از 
ماشين پياده شد و با پاي پياده فرار كرد.

بازداشت 
خودروي پليس در الين مخالف بزرگراه 
بعثت بود و به همين دليل مأمور پليس 
از خودرو پياده شــد تا بــه تعقيب دزد 
فراري بپردازد و هرطور شده سارقي كه 
حاضر به تسليم نمي شد را دستگير كند. 
»سارق كه مرا در تعقيب خودش مي ديد 
از نيوجرســي هاي خط ويژه اتوبوس به 
الين ديگر بزرگراه پريد و به فرارش ادامه 
داد.« مأمور پليــس ادامه مي دهد: من 

دســت از تعقيب برنمي داشتم و سعي 
مي كردم با سرعت هرچه تمام تر بدوم 
و او را گير بيندازم. خوشــبختانه موفق 
شدم و تالشم نتيجه خوبي در بر داشت 
چرا كه در بزرگراه بعثت به سارق رسيدم 
و موفق شــدم او را گيربيندازم و مانع 

فرارش شوم.
اما زماني كــه پليس به دزد رســيد در 
الين ســرعت بزرگراه بودند و هر لحظه 
امكان داشــت كه با خودرويي برخورد 
كند و زيرچــرخ   خودرو هــاي عبوري 
زندگي ا  ش  پايــان يابد. خطر بيخ گوش 
دزد و پليس بود اما مأمور فكر اين بود كه 
اگر دزد را رها كند او قطعا موفق به فرار 
مي شــود و اين همه تالشش بي نتيجه 
مي ماند. با وجود خطر مرگ، اســترس 
و دلهره مأمور دســتبند   را به دســتان 
ســارق انداخت اما ناگهان دزدخشن از 
داخل سويشرتش چاقويي بيرون آورد 
و ضربه اي به پهلــوي مأمور زد. »همان 
لحظه احساس كردم كه بدنم داغ شده و 
سوزش شديدي در پهلويم حس كردم، 
از سوي ديگر اين خطر هنوز وجود داشت 
كه در الين سرعت با خودرويي برخورد 
كنيم و جانمان را از دست بدهيم.« مأمور 
كالنتري ادامه مي دهــد: در آن لحظه 
فكر اين بودم كه ماموريتــم را به پايان 
برسانم و ذره اي فكر جان خودم نبودم. 

دستبند را با وجود اينكه خون زيادي از 
من مي رفت به دستان سارق انداختم و او 
را به سمت الين كند روي اتوبان هدايت 
كردم. خوشبختانه سرباز كالنتري همان 
لحظه خودش را رساند و ســارق را كه 
بازداشتش كرده بودم تحويل گرفت. من 
اما حال خوبي نداشتم و هر لحظه ممكن 
بود بيهوش شوم و جانم را ازدست بدهم. 
همان لحظه يك خودروي امداد خودرو 
كه در حــال عبور ازمنطقــه بود مقابل 
پايم توقف كرد و با ديدن وضعيتم مرا به 

بيمارستان رساند.
مامور پليس در ادامه مي گويد: اين يكي 
از سخت ترين ماموريت هاي كاري من 
بود و خوشــبختانه موفق شدم با وجود 
خطر فراوان دزد را بازداشت كنم كه در 
بازرسي از خودروي پرايد سرقتي 5ضبط 
و پخش خودروي 206، 7باتري ماشين 
و لوازم سرقتي ديگر كشف شد. متهم نيز 
براي انجام تحقيقات به كالنتري انتقال 
يافت و من با اينكه تا پرتگاه مرگ پيش 
رفتم اما معجزه شد و زنده ماندم. كار من 
همين اســت؛ رفتن در دل خطر اما در 
آخر وقتي مي بيني تالشت پايان خوبي 
داشــته و دعاي مالباخته ها و شاكيان 
پس از بازداشت دزدان و متهمان پشت 
سرماســت براي من و همكاران ديگرم 

كافي است.

پاسخ مسئوالن

مامور پليس براي دستگيري متهم به سرقت تا يك قدمي مرگ پيش رفت

چراغ راهنمايي در تقاطع احسان و بلوار بهار نصب مي شود
روابط عمومي معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران به دنبال 
چاپ پيام مردمي با عنوان عدم راه اندازي تقاطع خيابان احسان و بلوار 
بهار و نداشــتن چراغ راهنمايي و رانندگي در ستون با مردم روز اول 
ارديبهشت ماه پاسخ داده است: با عنايت به اينكه شهرداري منطقه4 در 
سال1398 قراردادي با شركت كنترل ترافيك شهرداري درخصوص 
نصب و راه اندازي چراغ هاي راهنمايي و رانندگي نداشــته، اين كار 
انجام نشــده اســت،  با اين حال به دليل رفاه حال شهروندان محترم 
هماهنگي هاي الزم جهت نصب و راه اندازي چراغ راهنمايي مذكور در 

دستور كار قرار گرفته و به زودي نصب و راه اندازي خواهد شد.

وظيفه شناسي پليس جوان، تا پاي جان

اختالف 2 هم اتاقی در خوابگاه مــردان تا جايی پيش 
رفت كه يكی از آنها دســت به جنايت مســلحانه زد و 

فراری شد.
به گزارش همشهری، شامگاه سه شنبه 16ارديبهشت ماه 
حادثه ای در اتاقك نگهبانی خوابگاه مــردان رخ داد. 
2 هم اتاقی كه با هم درگير بودند وارد اتاقك شــدند و 
يكی از آنها اسلحه اش را به سمت ديگری نشانه گرفت 
و 4گلوله شليك كرد. به دنبال اين حادثه، شاهدان به 
پليس زنگ زدند و طولی نكشيد كه مأموران كالنتری 
نامجو در محل حاضر شدند. مرد مسلح فرار كرده بود 
و فردی كه گلوله خورده بود حدود 21سال داشت كه 

برای درمان به بيمارستان انتقال يافت. 
مرد مجروح اما پيش از اينكه به بيمارســتان برسد به 
دليل شــدت جراحات جانش را از دســت داد. در اين 
شــرايط ماجرای اين حادثه مرگبار به قاضی مصطفی 
واحدی، كشــيك جنايی تهران گزارش شد.  دقايقی 
بعد بازپرس جنايی و تيم بررســی صحنه جرم راهی 
محل حادثه كه پانسيونی حوالی پل چوبی بود، شدند. با 
ورود به پانسيون، تيم جنايی با شيشه های شكسته اتاق 
نگهبانی مواجه شدند و به تحقيقات ميدانی پرداختند. 
بررســی ها حكايت از اين داشــت كه مقتول جوانی 
21ساله و اهل يكی از شــهرهای شمالی بوده است. او 

مدتی قبل پس از قبولی در يكی از دانشگاه های تهران 
راهی پايتخت شده و در خوابگاه مردان می ماند. عامل 
جنايت نيز هم اتاقی مقتول بود كه حدود يك سال قبل 
از يكی از شــهرهای مركزی ايران به تهران آمده و در 

پانسيون اقامت داشت. 
در ادامــه مأموران به تحقيق از فــردی كه در خوابگاه 
بود، پرداختند. وی گفت: قاتل مجسمه ســاز و طراح 
دكوراسيون بود. با او دوست بودم كه برايم تعريف كرد 
در شهرشان دچار مشكالت مالی شده و به دليل اينكه 

بدهكار شده فرار كرده و به تهران آمده است. 
مقتول هم در رشته مهندسی تحصيل می كرد. او اوايل 
هرازگاهی بــه خوابگاه می آمد اما ايــن اواخر اقامتش 
دائمی شده بود. قاتل و مقتول هم اتاقی بودند كه دچار 
اختالف شدند و اتاقشان را تغيير دادند. وی ادامه داد: 

قاتل در تهران كار می كرد و پولش را يا نقدی می گرفت 
يا هرجايی كه كار می كرد از آنها می خواست پولش را 
به حســاب هم اتاقی اش، مقتول بريزند، چون خودش 
به خاطر فرارش نمی توانست كارت بانكی داشته باشد. 
اين اواخر از قاتل شنيدم كه با مقتول به مشكل برخورده 
و دچار اختالفات مالی شده اند تااينكه درگيری های آنها 

به قتل ختم شد.
يافته های كارآگاهان نشــان می داد كه قاتل و مقتول 
مقابل خوابگاه با يكديگر درگير شدند و مقتول با ديدن 

اسلحه فرار كرده و به اتاقك نگهبانی رفته است. 
قاتل اما به دنبال او دويده و در اتاقك نگهبانی با اسلحه 
وينچستر 4گلوله به سمت مقتول شليك كرده و بعد 
متواری شده است. با دستور قاضی جنايی جست وجو 

برای بازداشت عامل جنايت آغاز شده است.

صداي موسيقي خبر از جنايت مي داد راننده پرايد سفيد، آزارگر زنان غرب پايتخت بود
پليس در جســت و جوي 3مرد مشكوك 
اســت كه پس از قتــل مرد تنهــا فراري 

شده اند.
به گزارش همشــهري، بامداد ديروز مرد 
جواني با 110تماس گرفت و وقتي اپراتور 
پاسخ داد گفت: » احتمال مي دهم كه مرد 
همسايه مان باليي سرش آمده است؛ چون 
صداي موسيقي از خانه اش شنيده مي شود، 

اما هرچه در مي زنم كسي باز نمي كند.«
پــس از اين تمــاس مأمــوران كالنتري 
133شهر زيبا براي بررسي موضوع، راهي 
ساختماني مسكوني در غرب تهران شدند. 
به گفته همسايه ها، مرد تنها، ساكن طبقه 
چهارم بود كه صداي موسيقي از خانه اش 
به گوش مي رســيد، اما در را باز نمي كرد. 
همسايه وي به مأموران گفت: مرد همسايه 
به تنهايي زندگي مي كند و من ساعتي قبل 
صداي درگيري و داد و فرياد را از خانه اش 
شنيدم. صداي مشــاجره به حدي باال بود 
كه به راه پله ها رفتــم و تذكر دادم كه اگر 
رعايت نكنند به پليس زنگ مي زنم. چون 
مي خواستيم اســتراحت كنيم و صداي 
آنها خيلي آزاردهنده بود. هرچند صداي 
درگيري قطع شــد، اما چنــد لحظه بعد 
صداي موســيقي بلندي از آپارتمان مرد 
تنها در تمام ساختمان پيچيد. من بارديگر 
مقابل آپارتمان وي رفتم، اما هرچه در زدم 
تا از او بخواهم صداي موسيقي را كم كند در 
را باز نكرد. حدسم اين است كه باليي سرش 
آمده؛ چون ساعتي قبل هم صداي درگيري 
از خانه اش شنيده مي شد. مأموران پس از 
شنيدن صحبت هاي همسايه، در آپارتمان 
مرد تنها را شكستند و وقتي وارد آنجا شدند 

چشمشان به جسد وي افتاد.
در اين شــرايط مأمور كالنتــري با قاضي 

مصطفي واحدي، كشــيك جنايي تهران 
تماس گرفت وموضوع را به وي اطالع داد. 
طولي نكشيد كه قاضي جنايي به همراه تيم 
تجسس پليس آگاهي تهران راهي محل 
حادثه شــدند و به تحقيق پرداختند. مرد 
45ساله دست و پايش با طناب قرمز رنگ و 
دهانش نيز با دستمالي بسته شده بود. آثار 
ضرب و جرح روي دستان و بدن مقتول نيز 
ديده مي شــد. به هم ريختگي خانه نشان 
از دعواي شــديد ميان مقتــول و عامالن 

جنايت مي داد.
از سوي ديگر روي صفحه تلفن خانه مرد 
جوان چندين تماس از دست رفته وجود 
داشت كه زمان اين تماس ها با زمان قتل 
مطابقت داشت. همين كافي بود تا قاضي 
جنايي بــراي يافتن ســرنخي از عامالن 
جنايت دستور بررسي تماس ها را بدهد. از 
سوي ديگر مشخص شد كه گوشي موبايل 
مقتول نيز سرقت شده اســت كه قاضي 
دستور رديابي در اين خصوص را نيز صادر 
كرد. كارآگاهان جنايي در ادامه به تحقيق 
از نگهبان ساختمان پرداختند و او سرنخ 
تازه اي را در اختيار تيم تحقيق قرار داد. وي 
گفت: زماني كه از آپارتمان مرد تنها سرو 
صدا شنيدم از اتاقك بيرون آمدم تا به مقابل 
واحد او بروم و تذكرات الزم را بدهم. وقتي 
مقابل آسانسور بودم و مي خواستم با آن به 
طبقه چهارم بروم ناگهان 3مرد را ديدم كه 
هراسان از پله ها پايين آمده و ساختمان را 

ترك كردند.
گفته هاي نگهبان حكايت از اين داشت كه 
3مرد مشكوك، عامالن اين جنايت هستند 
كه قاضي جنايي دستور تحقيق و شناسايي 
آنها را صادر كرده تا معمــاي اين جنايت 

آشكار شود.

مرد سابقه دار با پرسه زدن در خيابان هاي غرب تهران، زنان جوان 
را به عنوان مسافر سوار خودروي خود مي كرد و با تهديد چاقو، آنها 

را مورد آزار و اذيت قرار مي داد و اموال شان را مي ربود.
به گــزارش همشــهري، رســيدگي به ايــن پرونــده از روز 
20فروردين ماه امسال با مراجعه زني جوان به شعبه نهم بازپرسي 
دادسراي امور جنايي تهران آغاز شد. شاكي به بازپرس جنايي 
گفت: روز 18فروردين مي خواستم از ميدان صادقيه به ميدان 
پونك بروم. كنار خيابان منتظر ماشــين بودم كــه يك پرايد 
سفيد رنگ كه راننده اش مردي حدود 35ساله بود، توقف كرد و 
سوار شدم. به جز من و راننده هيچ كس ديگري در ماشين نبود. 
هنوز زياد از ميدان صادقيه دور نشــده بوديم كه راننده ناگهان 
مسير را تغيير داد و در يك خيابان فرعي خلوت توقف كرد. شوكه 
شده بودم و نمي دانستم مي خواهد چه كار كند. مرد جوان ناگهان 
چاقويي به طرفم گرفت و شروع به تهديد كرد. او من را مورد آزار 
و اذيت قرار داد و وسايل باارزشي كه همراهم بود را سرقت كرد و 
گريخت. آن زمان آنقدر ترسيده بودم كه نتوانستم شماره پالك 

خودرو را يادداشت كنم.
به دنبال اين شكايت پرونده به پليس آگاهي فرستاده و تحقيقات 
براي شناسايي و دستگيري متهم آغاز شد. مأموران با حضور در 
محل وقوع حادثه تالش كردند به اطالعات تازه تري در اين باره 
دست يابند. آنها با بررسي شواهد موجود در صحنه و همچنين 
استفاده از شگردهاي پليسي توانستند مشخصات خودروي متهم 
را به دست آورند. اين اطالعات نشان مي داد كه خودروي پرايد روز 

15فروردين ماه در محله كن سرقت شده است.
در شرايطي كه مأموران در حال گردآوري اطالعات درباره متهم 
بودند، 3زن ديگر نيز به پليــس آگاهي رفتند و با بيان ماجرايي 
مشــابه اعالم كردند در غرب تهران طعمه يــك راننده پرايد 
قرار گرفته و عالوه بر سرقت اموال شــان، مورد آزار و اذيت قرار 
گرفته اند. در اين شرايط تجسس ها ادامه يافت تا اينكه مأموران 
ســرانجام موفق شــدند هويت مرد تحت تعقيب را شناسايي 
كنند. او مردي 36ساله و داراي سوابق كيفري در زمينه سرقت 
منزل و ســرقت خودرو بود. همچنين معلوم شــد او در حوالي 
خيابان ســتارخان مخفي شده اســت. به اين ترتيب، مأموران 
روز 24فروردين در عملياتي غافلگيركننده او را در مخفيگاهش 
دستگير كردند و موفق شــدند پرايد مســروقه اي كه او با آن 

طعمه هايش را مي ربود، كشف كنند.
در شرايطي كه متهم در پليس آگاهي منكر هرگونه سرقت و آزار 
و اذيت زنان مي شد، وقتي در برابر شاكيان قرار گرفت، راهي جز 
اعتراف نداشت. او در اعترافاتش گفت: ابتدا يك پرايد را از منطقه 
كن سرقت كردم و در ادامه با آن در غرب تهران زنان و دختران 
جوان را به عنوان مسافر ســوار مي  كردم و در فرصتي مناسب با 
تهديد چاقو در محلي خلوت آنها را مورد آزار و اذيت قرار مي دادم 

و وسايل شان را مي دزديدم.
مركز اطالع رساني پليس آگاهي تهران بزرگ با انتشار جزئيات 
اين پرونده اعالم كرد تاكنون 4نفر متهم را شناسايي و از او شكايت 
كرده اند. با اين حال، تحقيقات تكميلي براي كشــف جزئيات 

بيشتري از اقدامات مجرمانه متهم ادامه دارد.

جنايت مسلحانه در خوابگاه مردان



 آمار روزانه ابتال به كرونا در كشور سير صعودي به خود 
گرفته است. آن هم در شرايطي كه بسياري از مردم با گزارش

توجه به سياست هاي اخير در بازگشايي مراكز عمومي و 
شماري از مشاغل، شــرايط را عادي فرض كرده و احتياط ها را كنار 
گذاشته اند. حاال مسئوالن وزارت بهداشت هشدار داده اند كه شرايط 

به هيچ وجه عادي نشده است.
از شنبه تا چهارشنبه همين هفته آمار روزانه ابتالي جديد به كرونا در كشور 
بيش از دو برابر افزايش يافته است و  از 802 ابتال در روز شنبه به 1680مورد 
در روز گذشته رسيده است. كيانوش جهانپور، سخنگوي وزارت بهداشت، 
از روند صعودي آمارهاي ابتال خبر داده و گفته است كه بايد احتياط ها را 
بيشتر كرد. در تعدادي از شهرها مانند رامسر كه به وضعيت پايدار رسيده 
بودند، ورق برگشته ؛ رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان رامسر با 
اشاره به رعايت نكردن پروتكل هاي بهداشتي در اين شهر، از تغيير وضعيت 
زرد پايداري شيوع كرونا در يك  ماه گذشته و بازگشت به وضعيت قرمز 
در رامسر خبر داده است. همزمان »عليرضا زالي«، فرمانده عمليات ستاد 
مقابله با كرونا در تهران به مردم به ويژه گروه  هاي پرخطر هشدار داده كه 
از حضور در سطح شهرها و رفت وآمدهاي غيرضروري پرهيز كنند: »هيچ 
تغييري در شرايط به وجود نيامده و تهران همچنان به عنوان شهري آلوده 
تلقي مي شود و بسياري از سطوح به ويروس كوويد-1۹ آلوده است. در 
مناطقي كه ترددها و تراكم جمعيت بيشتر اســت، افراد مستعد كه در 
گروه هاي پرخطر ابتال به اين ويروس قرار دارند، در معرض خطر بيشتري 

هستند و بايد بيشتر از سايران توصيه ها را جدي بگيرند.«
او ادامه داد: »براي كاهش اپيدمي كرونا ضــرورت دارد، تمامي افراد در 
ساعت هاي شلوغ و پرتردد حضور خود را در سطح شهر به حداقل برسانند 
و چنانچه ناچار به حضور در اماكن عمومي شدند، از تجهيزات حفاظتي 
به خصوص ماســك اســتفاده كنند. همچنين به محض ورود به منزل، 

شست وشوي دست ها به مدت 20ثانيه هرگز فراموش نشود.«
زالي تأكيد كرد: شست وشوي ساده دست ها به مدت 20ثانيه با آب و صابون 

مي تواند نقش مهمي در پيشگيري از كرونا داشته باشد.
در 2۴ساعت گذشته )روز سه شنبه تا چهارشــنبه( تعداد بيماراني كه 
به عنوان مورد جديد با عالئم حاد تنفسي در بيمارستان هاي شهر تهران 
بستري شدند، به رقمي بالغ بر 212نفر رسيد. آنطور كه زالي مي گويد، آمار 
مبتاليان در تهران تفاوت قابل توجهي با روزهاي گذشته نداشته اما عاليم 
بيماري در شماري از مبتاليان شديد گزارش شده است: »62نفر نيز در 
بخش هاي ويژه بيمارستان هاي تهران با عالئم بسيار حاد تنفسي و باليني 

تحت مراقبت ويژه قرار گرفته اند.«
به گفته فرمانده عمليات ستاد مقابله با كرونا در تهران، مجموع افرادي كه در 
تخت هاي عادي و ويژه بيمارستان هاي پايتخت بستري شده اند، با كاهش 
2,2درصدي مبتاليان به كوويد-1۹ نسبت به روز گذشته تحت درمان 
هستند: »در زمينه بيماران ترخيص شده كرونايي نيز تغيير چشمگيري 
را شاهد نبوده ايم؛ بنابراين با ثبات نسبتي شرايط، در مقايسه با 2۴ساعت 

گذشته در شهر تهران روبه رو هستيم.«
او با تأكيد بر استمرار ثبات در تهران به لحاظ بار مراجعان و مبتاليان به 

كرونا، گفته است كه رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي از سوي اصناف و 
به خصوص ناوگان حمل ونقل عمومي بسيار ضروري است. همزمان قاسم 
جان بابايي، معاون درمان وزير بهداشت هم وضعيت تهران را آرام توصيف 
كرده: »ميزان بستري روز به  روز كمتر مي شود و ميزان مراجعه سرپايي 
نيز كاهش يافته است. البته ممكن است اندكي ميزان كاهش روند ابتال در 

تهران كند باشد، اما در حال كاهش است.«

در بقيه شهرها چه خبر است؟
در 2روز گذشته تحليل آمارهاي ابتال در برخي استان ها ازجمله خوزستان، 
بوشهر و سيســتان و بلوچســتان از احتمال ورود اين استان ها به پيك 
دوم بيماري حكايت دارد. براساس گزارش كميته اپيدميولوژي وزارت 
بهداشت كه روز 1۴ارديبهشــت در پايگاه اطالع رساني وزارت بهداشت 
منتشر شده، در روزهاي منتهي به موعد انتشار گزارش، ۹استان )مركزي، 
آذربايجان شرقي، تهران، البرز، مازندران، خراسان شمالي، فارس، همدان 
و سيستان و بلوچســتان( از نظر ابتال به بيماري كوويد-1۹ روند نزولي 
داشته اند. احتماال ۴اســتان )قزوين، خراسان جنوبي، آذربايجان غربي و 
بوشــهر( اخيرا پيك اپيدمي را تجربه كرده اند و روند صعودي يا شروع 
پيك در 1۵استان )قم، لرستان، ايالم، گيالن، گلستان، خراسان رضوي، 
كهگيلويه و بويراحمد، خوزستان، هرمزگان، كرمان، يزد، اصفهان، زنجان، 
چهارمحال و بختياري و كرمانشاه( مشاهده مي شود. تصور مي شود استان 

كردستان به مرحله ثبات رسيده باشد.
وزارت بهداشت همچنين اعالم كرده در اردبيل و سمنان ناسازگاري داده ها 
اجازه تحليل درستي از وضعيت اپيدمي را نمي دهد. در مواردي كه تغييرات 
ناهمگن شــاخص هاي روند ابتال و مرگ و يا تغييرات بيش از حد انتظار 
هركدام از داده هاي ابتال و مرگ ديده شد، رفتار ناسازگار داده ها وجود دارد 

و تحليل بهتر را در روزهاي بعد و با داده هاي درست تر مي توان ارائه داد.

اطالعات ضدونقيض از سيستان و بلوچستان
گزارش كميته اپيدميولوژي وزارت بهداشــت در حالي روند بيماري در 
استان سيستان و بلوچستان را نزولي خوانده است كه معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشكي زاهدان، از ورود اين استان به پيك دوم بيماري خبر داده است. 
قاسم ميري با اشاره به افزايش موارد مبتاليان به كرونا ويروس در سيستان 
و بلوچستان، گفته به نظر مي رسد در پيك دوم شيوع كوويد-1۹ در استان 
قرار داريم. به گفته ميري، تعداد موارد مثبت آزمايشــگاهي كوويد-1۹ 
در استان به 720نفر رســيد كه ۴۹1نفر از اين افراد در شهرستان هاي 
زاهدان، ميرجاوه، خاش، ســراوان و سيب و ســوران، 1۵2نفر در زابل، 
زهك، هامون، هيرمند، نيمروز و 77نفر در ايرانشــهر، نيك شهر، سرباز، 
كنارك، چابهار زندگي مي كنند. در عين حال منابع محلي از كم توجهي 
آشكار مردم به رعايت پروتكل هاي بهداشتي در اين استان خبر مي دهند. 
»الياس براهويي نژاد«، دانشــجوي اهل زاهدان كه ايــن روزها به دليل 
تعطيلي كالس هاي دانشگاهش در تهران به شهرش بازگشته، در اين باره 
به »همشــهري« مي گويد: »روند زندگي مردم در زاهدان چنان عادي 
است كه به نظر مي رسد، هرگز بيماري كرونا به اين شهر نيامده است. او 

برخي باورهاي فرهنگي را در كم توجهي مردم اين استان به توصيه هاي 
بهداشتي مؤثر مي داند و مي گويد: »فضاي اجتماعي به گونه اي است كه 
رعايت كنندگان گاهي مورد شــماتت ديگران قرار مي گيرند.« به گفته 
الياس، در تمام مدت شــيوع كرونا تا پيش از  ماه مبارك رمضان، مراسم  
جمعي ازجمله عروسي در شهر تعطيل نشده و مرتب برگزار شده است. 
اين شهروند زاهداني، فقر و مشكالت اقتصادي را ديگر عامل مهم رعايت 
نشدن فاصله گذاري اجتماعي و ساير دستورالعمل هاي بهداشتي در استان 

سيستان و بلوچستان مي داند.
او مي گويد: »۴0درصد مردم زاهدان حاشيه نشين هستند. آنها توان خريد 
ماسك ندارند. توان اينكه چند روز در خانه بمانند را هم ندارند.خيلي از آنها 
بايد هر روز كار كنند تا بتوانند با پول ناچيزي كه به دست مي آورند، امروز را 
به فردا برسانند. طبعا در چنين شرايطي نمي توانند در خانه بمانند و اقالم 

بهداشتي الزم براي پيشگيري از بيماري را بخرند.«

شناسايي كانون جديد بيماري در بوشهر 
بوشهر ديگر استاني است كه درروزهاي گذشته، خبرهايي از افزايش شمار 
مبتاليان به كرونا ويروس در آن مخابره شده است. دبير ستاد مبارزه با كرونا 
در استان بوشهر ۳روز پيش از شناسايي و افزوده شدن 2۳نفر به ليست 
مبتاليان ويروس كرونا در بوشهر خبر داد و گفت: »تعداد بيماران مبتال 
به كرونا در استان بوشهر تا روز سه شنبه 16ارديبهشت ماه ۳0۹نفر شامل 

17۵مرد و 1۳۴زن است.«
به گفته سعيد كشميري، بيماران جديد ساكن شهرستان بوشهر، همگي در 
مراكز بيماريابي شناسايي  شده و به جز يك نفر كه در بيمارستان بستري 
بوده و دوره درمان خود را طي مي كند بقيه در مراقبت خانگي قرار دارند. او 
گفته، با بررسي هاي انجام  شده روي يك بيمار، كانون جديدي از بيماري 
در استان شناســايي و همه در قرنطينه كامل و استاندارد قرار گرفتند و 
هيچ كدام از اين موارد داراي عالئم بيماري نيستند و با مراقبت و غربالگري 
رديابي و شناسايي  شده اند. رئيس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، توجه به 

دستورالعمل هاي رعايت فاصله اجتماعي را طاليي ترين كليد كنترل شيوع 
كرونا خوانده و از مردم بوشهر تقاضا كرده از برگزاري مراسم هاي دورهمي، 
جشن تولد و عروسي، ختم، خاكسپاري و هرگونه تجمع خودداري كنند.

كرونا در خوزستان
افزايش تعداد مبتاليان به بيماري كوويد-1۹ در اســتان خوزستان هم 
جزو اخبار مهم كرونايي در چند روز گذشته بوده است. استاندار خوزستان 
از افزايش تعداد بيماران سرپايي در اين اســتان خبر داده و گفته: تعداد 
بيماران مبتال به كرونا در خوزستان به دليل رعايت نشدن فاصله اجتماعي، 
آغاز مجدد فعاليت بازار و اصناف و تقويت سيستم بيماريابي در اين استان 

زياد شده است.
»سعيد نجاتي«، سخنگوي ستاد مديريت كرونا در خوزستان هم همكاري 
نكردن بخشــي از مردم اســتان و بي توجهي به توصيه هاي بهداشتي و 
فاصله گذاري را عامل افزايش مبتاليان در روزهاي اخير خوانده و گفته 
اســت: درصورت ادامه اين روند، ممكن اســت دوباره محدوديت هاي 
پيشين در استان خوزستان وضع شود. نجاتي گفته: در پي رعايت نشدن 
دستورالعمل هاي بهداشتي، يكصد اكيپ براي بازرسي فعاليت اصناف در 
خوزستان تشكيل شــده و در اثر فعاليت اين اكيپ ها تا كنون تعدادي از 

اصناف پلمب شده اند.
رئيس مركز بهداشت خوزستان هم در يك گفت وگوي تلويزيوني افزايش 
تعداد مبتاليان به ويروس كرونا در استان را معلول رفتار مردم دانسته و 
گفته اســت، اقداماتي كه مربوط به ارگان هاي دولتي و حوزه بهداشت و 
درمان است در خوزستان انجام مي شــود اما آنچه مردم را بيمار مي كند 
رفتار آنان است. سيدمحمد علوي، سير افزايشــي آمار ابتال به كرونا در 
خوزستان را تأييد و تأكيد كرده اين روند در درجه اول نشان دهنده افزايش 
تعداد موارد بيماري به فراتر از حد انتظار و در درجه دوم نتيجه فعال شدن 
آزمايشگاه هاي جديدتر و افزايش نمونه گيري و بيماريابي در استان است.

با وجود اين معاون درمان وزارت بهداشــت درپاســخ به ســؤال ايسنا 

درباره احتمــال افزايش آمار مبتاليــان به دنبال وقوع روند افزايشــي 
بيماري در 1۵استان طي چند روز اخير، گفته است: »آمار غربالگري در 
1۳0آزمايشگاه انجام مي شود. تاكنون در حوزه درمان روند رو به افزايش 
را تنها در استان خوزستان شاهد بوديم كه براي بررسي اين موضوع 2تيم 
تحقيقاتي به اين استان رفته اند. قاطبه بيماران در شهرهاي اهواز، دزفول 
و آبادان بيماران بدحالي نيستند؛ با وجود 20درصد افزايش موارد ابتال در 
اين استان در روزهاي گذشته، اكنون به يك روند تقريبا ثابتي رسيده ايم.«

محمدكرم دودانگه، معلم عشايري فعال در شمال خوزستان، درباره ميزان 
رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي به همشهري مي گويد:»تا زماني كه كل 
كشور قرنطينه بود، اينجا هم بازارها تعطيل و رفت وآمدها كم بود اما بازهم 
شاهد برگزاري برخي مراســم هاي جمعي در منطقه بوديم. از زماني كه 
محدوديت ها برداشته شده، همان رعايت حداقلي توصيه هاي بهداشتي 
از بين رفته و شرايط كامال به روزهاي عادي پيش از كرونا بازگشته است.«

اين معلم عشــايري كه در منطقه سردشــت دزفول فعاليت مي كند، از 
برگزاري مراسم هاي متعدد ترحيم و عروسي در روزها و هفته هاي گذشته 
در منطقه خبر مي دهد و مي گويد: »از نظــر فرهنگي حضور نيافتن در 
مراسم ها بسيار نادر و تقريبا غيرممكن است. اگر مراسم ترحيمي برگزار 
شود، همه اعضاي قوم بايد در آن شركت كنند و اين كار را مي كنند. همين 
اخيرا مراسم ختمي برگزار شد كه بي اغراق شايد در آن 2هزار نفر شركت 
كرده بودند. حتي در مناطق شهري كه تاالرها و مساجد براي برگزاري 
مراسم ها بسته است، مردم براي برگزاري مراســم به مناطق روستايي 

خودشان مي روند و تحت هر شرايطي مراسم برگزار مي كنند.« 
خوزستان تنها استاني نيست كه آمار كرونا در آن روندي افزايشي دارد. 
چنان كه گفته شد، براساس گزارش كميته اپيدميولوژي وزارت بهداشت، 
روند ابتال در 1۵استان كشور همچنان افزايشي است. اين در حالي است 
كه با كاهش محدوديت هاي اجتماعي، شرايط براي بخش قابل توجهي از 
مردم عادي تلقي شده و اين چيزي است كه آينده مواجهه ايران با كرونا را 

در هاله اي از ابهام و نگراني فرو برده است.
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آمار روزانه ابتال به كرونا افزايشي  شد؛ ۵۵ شهر همچنان در وضعيت قرمز

هشدار به گروه هاي پرخطر: در خانه بمانيد، تغييري در شرايط به وجود نيامده است

كرونا در راه صعود

55 شهر ايران همچنان در وضعيت قرمز ميانگين سني مبتاليان و فوت شدگان كرونا چقدر بوده است؟
ميانگين سني مبتاليان به كرونا در كشــور در ۴ روز اخير ۵1.8 سال بوده 
است. همچنين طبق بررسي هاي انجام شــده ميزان ابتال به كرونا در مردان 
۵1.8درصد بوده و در زنان ۴8.2درصد بوده است. در عين حال 26.1درصد 

مبتاليان به كرونا داراي حداقل يك بيماري زمينه اي بودند. 
در همين مدت 12.2 درصد بيماران در آي سي يو بستري شدند و 1۳.1درصد 
بيماران نيز جزو موارد شديد بيماري محسوب مي شوند و در وضعيت وخيم 

قرار دارند. 

براساس اعالم كميته اپيدميولوژيك وزارت بهداشت، هفته گذشته ميانگين 
سني فوت شدگان ناشي از كرونا 66.8 سال و 7۳.۵درصد فوت شدگان سن 
باالي 60سال داشته اند. ۵8.۳ درصد فوت شدگان در بين مردان و ۴1.7درصد 
نيز در ميان زنان مبتال بوده است. همچنين ۳6.۳ درصد فوت شدگان حداقل 

يك بيماري زمينه اي داشته اند. 
در عين حال 80 درصد فوتي هاي ناشي از كوويد-1۹ در كشورمان يا در سن 

باالي 60سال قرار داشتند و يا داراي حداقل يك بيماري زمينه اي بوده اند.

مشاور وزير بهداشــت ايران در توييتي ليستي از شــهرهاي ايران را كه در 
وضعيت قرمز شيوع ويروس كرونا هستند منتشر كرد.

عليرضا وهاب زاده، مشاور وزير بهداشت ايران در توييتي ليستي از شهرهاي 
ايران را كه در وضعيت قرمز شيوع ويروس كرونا هستند منتشر كرد و نوشت: 
شهرستان هاي قرمز، نيازمند توجه و رعايت بيشتر نكات پيشگيرانه هستند. 
در اين ليست نام ۵۵شهر ايران ديده مي شود كه به گفته او در شرايط قرمز 
شيوع ويروس كرونا هستند. شهرهايي همچون قزوين، اردبيل، آبادان، قم و 

بيرجند در اين ليست قرار دارند. او همچنين نوشت: قطعا خطر كرونا هنوز 
براي تمام شهر ها وجود دارد و هرگونه سهل انگاري ممكن است باعث پيك 

مجدد وسير صعودي شود.
در ليستي كه وهاب زاده منتشر كرده است: 22استان البرز، تهران، لرستان، 
مازندران، مركزي، همدان، زنجان، قم، قزوين، كردستان، گلستان، خراسان 
شمالي و جنوبي، خراسان رضوي، خوزســتان، سمنان، آذربايجان شرقي و 

غربي، يزد، گيالن، اصفهان و اردبيل شهرهايي با وضعيت قرمز را دارند.
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   موج جديدي از گشايش ها 

   احساس پايان بحران در اسرائيل 

   تغيير كانون هاي بحران؛ پايان 
تهديد بسيار دور است 

كیوسك

باز هم حمالت هوایی اسرائیل 
علیه مواضع ارتش ســوریه و خاورميانه

سایر گروه های محور مقاومت، 
حمالتــی كه از ســال2017 آغاز شــده و 
استراتژی روشــنی را دنبال می كند؛ خروج 
متحدین ایران از سوریه. نفتالی بنت، وزیر 
دفاع رژیم صهیونیستی پس از وقوع حمالت 
بامداد سه شنبه به برخی پایگاه های نظامی 
در حلب و دیرالزور با تأكید چندباره بر این 
اســتراتژی گفت: وجود نیروهــای ایرانی و 
شــبه نظامیان در نزدیكی ســرزمین های 
اشــغالی را تهدیدی مســتقیم علیه خود 
می دانیم و بر این اساس، حمالت هوایی به 
سوریه تا رفع كامل این تهدید ادامه خواهد 
داشت. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه 
)ســانا(، در جریــان حمالت اخیــر رژیم 
صهیونیستی، مركز پژوهش های علمی ارتش 
سوریه در جنوب حلب و همچنین یك انبار 
ســالح در شــرق دیرالزور مورد هدف قرار 
گرفته اســت. ســانا همچنین مدعی است 
بخش عمــده این حمالت توســط پدافند 
موشكی ارتش ســوریه ردیابی و مهار شده 
است. با این حال اما منابع خبری نزدیك به 
معارضین دولت ســوریه، ازجمله دیده بان 
حقوق بشر ســوریه از وقوع چندین انفجار 
بزرگ در جنــوب حلب خبــر داده اند. در 
گزارش این منبع وابسته به مخالفان دولت 
ســوریه آمده: در جریان حمــالت بامداد 
سه شنبه، عالوه بر مركز پژوهش های علمی 
ارتش سوریه، دو نقطه دیگر ازجمله فرودگاه 
كویرس و دانشكده افسران نیروی زمینی در 
جنوب شــرقی حلب نیز مــورد هدف قرار 
گرفته  است؛ اهدافی كه ازجمله پایگاه های 
تحت ســیطره نیروهای نزدیك بــه ایران 

به شمار می روند.
همزمان با این تحوالت، روزنامه اســرائیلی 
یدیعــوت احرونوت در گزارشــی به نقل از 
منابــع میدانی مدعی شــد نیروهای محور 
مقاومت در سوریه برای اولین بار طی 4سال 
گذشته پایگاه های خود را تخلیه كرده و در 

حال خروج از این كشــور هستند. یدیعوت 
احرونوت همچنین با اســتناد به اطالعات 
میدانی مورد ادعای خــود پیش بینی كرده 
است حمالت هوایی اســرائیل به سوریه با 
توجه به عقب نشینی اولیه نیروهای مقاومت 
تشدید شود. از سوی دیگر روزنامه هاآرتص 
هــم در خط خبری مشــابهی با اشــاره به 
حمالت اخیر در حلب و دیرالزور نوشــت: 
ارتش سوریه تالش می كند با گذشت 9سال 
از آغاز جنگ داخلی این كشــور، ســاختار 
آســیب دیده خود را ترمیم كرده و مواضع 
نظامــی در نقاط مختلف كشــور را تقویت 
كند. حمــالت هوایی اســرائیل اما بخش 
عمــده ای از این تالش ها را بــا چالش های 
جدی مواجه كرده است چرا كه دایره نفوذ 
و استقرار ارتش ســوریه در برخی مناطق 
این كشور )مخصوصا اســتان های جنوبی( 
را دچار محدودیت های اساسی كرده است 
و البته خســارت های تجهیزاتی و انســانی 
مداومی را بر نیروهای نظامی آســیب دیده 
تحمیل می كنــد. هاآرتــص همچنین در 
بخش دیگری از گزارش خود به نقل از منابع 
میدانی مدعی شده اســت نظامیان روس، 
ساعاتی پیش از حمالت هوایی اسرائیل به 
مواضع متحدین ارتش سوریه در دیرالزور، 
این منطقه را ترك كرده انــد. اگرچه طرح 
عناوین جنجالــی مانند خــروج نیروهای 
مقاومت از ســوریه و یا هماهنگی محرمانه 
مســكو-تل آویو بر ســر این موضوع به طور 
طبیعی با واكنش های گســترده در سطح 
افكار عمومی و شبكه های اجتماعی مواجه 
می شود اما نگاهی به حواشی بحران سوریه 
طی سال های گذشته نشــان می دهد این 
اولین بار نیست كه چنین ادعاهایی از سوی 
رسانه های اســرائیلی منتشــر شده است. 
برای مثال روزنامــه هاآرتص به عنوان یكی 
از معتبرترین رسانه های رژیم صهیونیستی 
در سطح جهان تا كنون دست كم 3بار ادعای 
توافق اسرئیل و روسیه بر سر خروج ایران از 
سوریه را به نقل از منابع ویژه و محرمانه خود 
منتشر كرده است. شبكه المیادین در این باره 
می نویسد: رســانه های رژیم صهیونیستی 
عمال نقش بازوی نرم ارتش این رژیم را بازی 

كرده و همواره در هماهنگی كامل با نیروهای 
نظامی، حمالت سازماندهی شده علیه افكار 

عمومی جریان مقابل را مدیریت می كنند.
عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه رای الیوم 
نیز موج اخیر گزارش های منتشــر شده در 
رسانه های رژیم صهیونیستی را در چارچوب 
جنــگ روانی تفســیر كرده و می نویســد: 
رفتار ایران در طول ســال های گذشــته به 
ما نشــان می دهد كه این كشور به سادگی 
از كارت هــای تعیین كننده و اســتراتژیك 
خود دســت نخواهد كشــید. تهران حضور 
خود در عراق، ســوریه، لبنان و حتی یمن 
را اهرمی تعیین كننــده در معادله توازن قوا 
علیه واشنگتن می داند و بر این اساس حاضر 
نیست بدون اخذ امتیازات استراتژیك از این 

میدان ها عقب نشینی كند.
تمام اینها در حالی اســت كــه پیش بینی 
می شود به زودی دوران ریاست نفتالی بنت بر 
وزارت دفاع به پایان برسد، چراكه با تشكیل 
دولت وحدت ملی )احتماال با نخست وزیری 
نتانیاهــو(، وزارت دفاع و همچنین ســایر 
نهادهای نظامی-امنیتی اسرائیل در اختیار 
بنی گانتز قــرار خواهد گرفــت. اگرچه این 
مســئله ضرورتا به معنای تغییر استراتژی 
نظامی رژیم صهیونیستی در سوریه و كاهش 

حمالت هوایی به این كشور نیست.
از ابتدای سال میالدی جاری تا كنون 5حمله 
هوایی علیه مواضع ارتش سوریه، حزب اهلل 
لبنان و دیگر گروه هــای نظامی نزدیك به 
محور مقاومــت در نقاط مختلف ســوریه، 
ازجمله حلب، حمــص و اخیــرا دیرالزور 
صورت گرفته اســت. به گفته منابع محلی، 
این حمالت، شهادت دســت كم 12نیروی 
نظامــی و همچنین 3شــهروند غیرنظامی 
را به دنبال داشــته اســت. پیش از این در 
اوج بحران نظامی ایــران و آمریكا در عراق، 
بنیامین نتانیاهو از توافقی سخن گفته بود كه 
براساس آن ماموریت فشار بر ایران در عراق 
و ســوریه به ترتیب بر عهده آمریكا و رژیم 
صهیونیســتی قرار گرفته است؛ فشارهایی 
كه انتظار می رود دست كم تا موعد انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریكا ســیر تصاعدی 

داشته باشد.

 رهبران و مردم اروپا، در پی 
كنترل گســترش كرونا در اروپا

كشــورهای مختلف ، خود را 
برای تعطیالت تابستانی آماده می كنند؛ 
مقامات سیاســی با احتیــاط از كاهش 
محدودیت ها به همیــن منظور صحبت 
می كنند و مردم از حاال رزرو اقامتگاه ها را 

شروع كرده اند.
به گزارش بی بی سی، رهبران سیاسی در 
آلمان، یونان، اسپانیا و فرانسه از تعطیالت 
تابستانی صحبت كرده اند. فایننشال تایمز 
هم گــزارش داده  كه با بروز چشــم انداز 
روشن از تثبیت همه گیری ویروس، رزرو 
اقامتگاه ها برای تعطیالت تابســتانی در 
ســایت ایر بی ان بی كه خدمات اقامتی به 
مشتریانش ارائه می دهد افزایش چشمگیر 

داشته است.
در میان كشــورهای اروپایــی، آلمانی ها 
تقالی بیشتری برای فراهم كردن شرایط 
برای تعطیالت تابســتانی كرده و با دیگر 
كشورهای این قاره مذاكراتی هم داشته اند. 
دیگر كشورهای اروپایی هم برای چگونگی 
برگزاری تعطیــالت تابســتانی در حال 

برنامه ریزی هستند.
توماس بارایس، رئیس اداره فدرال توریسم 
آلمان در این باره به تاگس اشپیگل گفته 
اســت كه اگر شــرایط مثل همین حاال 
همچنان تحــت كنترل باشــد، آلمان به 
شهروندان این كشــور اجازه خواهد داد 
برای تعطیالت به خارج از كشــور ســفر 

كنند.
جوزپه كونته، نخست وزیر ایتالیا هم گفته 
است كه شــهروندان این كشور می توانند 
این تابستان به تعطیالت بروند چون به نظر 
می رســد كه همه گیری كرونا دیگر تحت 

كنترل است.
هاریس تئوكاریس، وزیر توریســم یونان 
هم گفته اســت كه كشــورش به صورت 
تدریجی محدودیت پذیرش توریست ها را 
لغو خواهد كرد. او گفته است كه در مراحل 
اولیه، ســفر جاده ای امن تر از سفر هوایی 
است و یونان در مرحله اول گشایش ها، از 

توریست هایی كه از طریق جاده ها به این 
كشور می روند میزبانی خواهد كرد.

در فرانســه اما دولت با احتیاط بیشتری 
درباره اجــازه دادن به شــهروندان برای 
تعطیالت ســخن گفته اســت؛ امانوئل 
مكرون، رئیس جمهور این كشــور گفته 
اســت كه برخــی محدودیت هــا برای 
سفرهای بین المللی در تابستان هم اعمال 
خواهد شــد، اما اگر شــرایط بهتر شود، 
ممكن اســت برخی گشــایش ها درباره 

سفرها درنظر گرفته شود.
صنعت توریسم یكی از بخش هایی است كه 
بیشترین آسیب را از جهان گیری ویروس 
كرونا دیده. در اروپا، اقتصاد كشــورهای 
جنوب قاره، مانند اسپانیا و پرتغال و یونان 
وابستگی زیادی به توریست های خارجی 
دارد. در ایــن میان، گردشــگران آلمانی 
برای صنعت توریسم در اسپانیا و پرتغال 

حیاتی هستند.
با فروكــش كــردن همه گیــری كرونا، 
شــركت های بــزرگ توریســتی هــم 
به دولت هــای اروپایی توصیــه كرده اند 
محدودیت ها را كاهش دهند تا دوباره این 

بخش مهم از اقتصاد جهانی جان بگیرد.
به گزارش دویچه وله، شركت ت او ای آ گ، 
بزرگ ترین گروه توریســتی دنیا، بعد از 
شروع فروش بسته های گردشگری خود 
در چین، بــه اتحادیه اروپا هــم توصیه 
كرده اســت تا محدودیت های سفر را كه 
در پی همه گیري كرونا وضــع كرده لغو 
كند. فریتس یوســن مدیــر اجرایی این 
گروه در بیانیه ای نوشته است: »ما شاهد 
تلنبار شدن درخواست های زیادی برای 

تعطیالت هستیم.«
در كنار برنامه ریزی دولت ها، مردم در اروپا 
به صورت جداگانه در حــال برنامه ریزی 
برای تعطیالت هستند و نشانه آن، افزایش 
خیره كننده رزرو بسته های تعطیالت در 
سایت اشــتراك گذاری خانه ایر بی ان بی 
در این قاره اســت. برایان چسكی، مدیر 
اجرایی ارشد این شركت به فایننشال تایمز 
گفته است كه شركتش شــاهد افزایش 
خیره كننده رزروهای داخلی در دانماك 
و هلند بوده اســت. نروژ، اتریش، سوئد و 
سوئیس هم با افزایش رزرو همراه بوده اند. 

او در این بــاره به فایننشــال تایمز گفته 
است: »بهبود شرایط بهتر از چیزی است 
كه 2 هفته قبل پیش بینی كرده بودیم. اما 
نمی دانم این بهبود شــرایط موقتی است 

یا دائمی.«
ایر بی ان بــی سه شــنبه اعالم كــرد كه 
25درصد از كارمندان خود، یعنی حدود 
1900نفر از 7500كارمند خود را به خاطر 

همه گیری كرونا تعدیل كرده است.
رونق دوباره توریســم در شــرایطی كه 
همه گیــری كرونا ضربه های ســنگینی 
به این صنعــت در اروپا زده اســت، برای 
بخش هایی از این قاره حیاتی است. احیای 
گردشگری هم به بازگشت توریست های 
آلمانــی در ایــن مناطق بســتگی دارد. 
فرانســینا آرمنیول، رئیس جزایر بالریك 
اســپانیا كه جزیره های معــروف ایبیزا و 
مایوركا هم بخشــی از آنها هستند گفته 
اســت كه آلمان بــرای توریســم در این 
جزایر حیاتی و ضروری است و او با دولت 
همكاری می كند تا مسیرهای گردشگری 

هرچه زودتر در این جزایر باز شوند.
اظهــارات سه شــنبه خانــم آرمنیــول 
عقب گردی شــدید از موضع گیری های  
ماه پیش او به شــمار می رود. او ماه پیش 
از دولت اسپانیا خواســته بود تا آنجا كه 
می شود بنادر و فرودگاه ها را در این جزایر 
بســته نگه دارد. بعــد از صحبت های  ماه 
پیش، او بیش از 200نامه از سرمایه گذاران 
آلمانی كه خانه دومشان در مایوركاست 
دریافت كرده بود. آنهــا از خانم آرمنیول 
درخواست كرده بودند كه حق سفرشان 

به این جزیره محفوظ باشد.
با وجود تمایل شدید آلمانی ها برای سفر 
به اســپانیا، بارایس گفته اســت كه فعال 
آلمان سفر زمینی به كشورهای همسایه 
مثل اتریش، فرانسه، هلند، بلژیك و هلند 
را درنظر دارد اما می تواند در این تصمیم 
تجدید نظر كند؛ »من االن ســفر به دیگر 
مناطق، مثل جزایر بالریك یا جزایر یونان 

را رد نمی كنم.«
او گفته اســت كه دولت آلمان مذاكره با 
دیگر دولت های اروپا را شروع كرده است 
تا شرایط برای سفر شــهروندان آلمان به 

این كشور هموار شود.

رسانه های اسرائیلی مدعی شده اند حمالت هوایی این رژیم علیه سوریه با هدف فشار بر ایران تشدید می شود
فشار حداكثری؛ این بار در سوریه

  آمار مرگ و مير در بريتانيا، بدترين 
در اروپاست 

   هند در آستانه بزرگ ترين 
عمليات تخليه دنيا؛ در فاز اول 1.8 

ميليون نفر به هند بازمي گردند 

   درخواست از مردم براي در پيش 
گرفتن سبك زندگي جديد در مبارزه 

طوالني با ويروس

محمدامين خرمي
خبرنگار

سياوش فالح پور
خبرنگار

جواد نصرتی
خبرنگار
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دولت های اروپایی درحال برنامه ریزی برای تعطیالت تابستانی و سفر شهروندان به جبران قرنطینه اخیر هستند
اروپابرایتعطیالتتابستانیبعدازكروناآمادهمیشود

دولت ونزوئال طي روزهاي گذشته از خنثي 
كردن یك كودتا و دســتگیري شماري از گزارش

افراد دخیل در آن خبر داده است؛ كودتایي 
كه شــیوه عملیات نظامي در آن و دســت هاي پشت 
پرده اش یادآور عملیات در ســال1961 ضدانقالبیون 
كوبایي تحت هدایت سازمان سیاي آمریكاست كه قصد 

براندازي حكومت انقالبي فیدل كاسترو را داشتند.
روز دوشنبه نیكالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال، در 
نطق زنده تلویزیوني از دفع یك عملیات »تروریستي« 
در ســواحل این كشــور خبر داد. طبق اعــالم مادورو 
در درگیــري نیروهاي ویژه ونزوئــال و افرادي كه قصد 
داشــته اند خود را با قایق از ســواحل كلمبیا به ونزوئال 
برسانند، 8نفر كشــته و 13نفر دیگر دستگیر شدند. به 
گفته مادورو این گروه قصد داشته پس از ورود به ونزوئال 
و ترور او، زمینه را براي هجوم نیروهاي مخالف دولت از 
خاك كلمبیا به ونزوئال فراهم كند. طبق اعالم مادورو، 
در میان دستگیر شدگان 2 آمریكایي نیز حضور دارند كه 
سابق بر این جزو نیروهاي ویژه نظامي آمریكا بوده اند. 
همه اینها در نهایت به آنجا ختم شــد كه روز سه شنبه 
دونالد ترامپ در گفت وگو با خبرنگاران، هرگونه ارتباط 

میان این نیروها و دولت آمریكا را رد كرد.
مادورو سال هاســت كه در مورد »حمایــت آمریكا از 
مخالفان«، »كودتــاي آمریكایــي«، »دخالت آمریكا 
در امور داخلــي ونزوئال« و »حمله امپریالیســت ها به 

ونزوئال« هشدار مي دهد. از سوي دیگر، سال هاست كه 
بسیاري این سخنان مادورو را تالش او براي فرار از زیر 
بار مســئولیت و بهانه اي براي توجیه وضعیت اسفناك 
اقتصادي ونزوئال مي دانند. شامگاه سه شنبه، ساعاتي پس 
از سخنان ترامپ، اما انتشــار ویدئوي لحظه دستگیري 
نیروهاي مهاجم به ساحل ونزوئال نشــان داد سخنان 
مادورو آنقدرها هم بي اساس نبوده است. خصوصا زماني 
كه چهره 2فرد دستگیر شده آمریكایي و هویت آنها نیز 

مشخص شد.
همزمان، ویدئوي دیگري از سوي بلومبرگ منتشر شد 
كه در آن جوردن گودرو، یكي از افراد ســابق نیروهاي 
ویژه ارتش آمریكا كــه پیش از ایــن در جنگ عراق و 
افغانستان حضور داشــته و اكنون صاحب یك شركت 
خصوصي امنیتي در ایالت فلوریداست، مسئولیت حمله 
را به عهده گرفته است. در ویدئوي منتشر شده، گودرو در 
كنار یكي از افسران سابق گارد ملي ونزوئال دیده مي شود 
و ضمن ارائه توضیحاتي در مورد عملیات روز یكشنبه، 
آن را بخشي از عملیات بزرگ تري تحت عنوان »عملیات 
گیدئون« اعالم مي كند. به گفتــه او این عملیات مورد 
حمایت مخالفان دولت مــادورو و رهبر مخالفان یعني 
خوان گوایدو بوده اســت. گودرو گفت: »هدف عملیات 
كاراكاس دســتگیري مادورو بود ولي عملیات شكست 
خورد. فاز دوم اما در جریان است و نیروهاي ونزوئالیي 
همچنان در پادگان هایي در كلمبیا مســتقر هســتند. 
حمله به نقاط حساس در دستور كار است.« او از دولت 
آمریكا خواســت براي آزادي 2مأمور ســابق نیروهاي 
ویژه ارتش به نام هاي لوك دنمان 34ساله و آیران بري 

41ســاله وارد عمل شــود. گودرو همچنین تأیید كرد 
كه این دو فرد همرزم او در عراق و افغانســتان بودند و 

فرماندهي عملیات اخیر در ونزوئال را به عهده داشتند.
طارق ویلیام صعد، دادستان كل ونزوئال، دیروز رهبران 
مخالف دولت را متهم به پرداخت پول براي انجام عملیات 
ترور مادورو كرد. به گفته صعد، خوان گوایدو با پرداخت 
212میلیون دالر، طراحي و اجراي عملیات ترور مادورو 
و همچنین آموزش نیروهاي ونزوئالیي در خاك كلمبیا 
را به شــركت متعلق به جوردن گودرو به نام شــركت 
سیلوركورپ سپرده است. به گفته دادستان كل ونزوئال، 
 PDVSA پول پرداختي از دارایي هاي شــركت نفتي
ونزوئال كه در خاك آمریكا قرار دارد تامین شــده است. 
این شركت سال گذشته پس از آنكه خوان گوایدو خود 
را رئیس جمهــور قانوني ونزوئال نامید، از ســوي دولت 
آمریكا توقیف و كنترل منابع مالي آن به دســت گوایدو 

سپرده شد.

از كوباي1961 تا ونزوئالي2020 
وقایع روزهاي اخیر در ونزوئال، یادآور عملیاتي اســت 
كه 6دهه قبل از سوي ســازمان سیا براي ساقط كردن 
دولت فیدل كاسترو در كوبا طراحي شد. فیدل كاسترو 
یك ســال پس از به قدرت رســیدن در كوبا، سیاست 
ملي كــردن و مصادره ســرمایه هاي آمریكایي را پیاده 
كرد. رویكرد ضدآمریكایي فیدل باعث شــد تا سازمان 
ســیا عملیاتي را براي پایان دادن به حكومت نوپاي او 
طراحي كند. در 17آوریل1961 به دستور جان كندي، 
رئیس جمهور آمریكا و بر مبناي ارزیابي اشتباه سازمان 

سیا، 1700نفر از ضد انقالبیون كوبایي با كمك عوامل 
ســیا در خلیج خوك ها در جنوب كوبا پیاده شــدند تا 
حكومت فیدل كاسترو را سرنگون كنند. عملیات اما لو 
رفت و نیروهاي هوادار كاسترو در عملیاتي غافلگیرانه به 
فرماندهي خود كاسترو، ظرف 48ساعت ضدانقالبیون 

را قلع و قمع كردند.
ارتباط میان وقایع امروز ونزوئال با عملیات نافرجام خلیج 
خوك ها، با یادآوري سخنراني سال گذشته جان بولتون 
در نشست انجمن ســربازان عملیات خلیج خوك ها در 
آمریكا پررنگ تر مي شــود. بولتون كه آن زمان هنوز در 
سمت مشاور امنیت ملي دونالد ترامپ حضور داشت، در 
سخنانش گفت كه شیشه عمر سوسیالیسم در نیمكره 
غربي به زودي شكسته خواهد شــد. پیگیري براندازي 
حكومت مادورو، یكي از مهم ترین برنامه هاي بولتون در 

دوره مسئولیتش بود.

گوايدو، يك قدم تا پايان
اتهام كودتا و ترور مادورو اكنون ســنگین ترین اتهامي 

اســت كه به خوان گوایدو، رهبر مخالفان ونزوئال، وارد 
شده است؛ اتهامي كه از سوي گوایدو رد شده اما به نظر 
مي رسد این بار شواهد كافي براي دست داشتن او وجود 
داشته باشد. او با اتهامات متعددي روبه رو بوده، اما دولت 
مادورو تاكنون از دستگیري او خودداري كرده است. این 
بار شاید شرایط براي گوایدو به شكل دیگري پیش برود 

و رهبر مخالفان به پایان راه رسیده باشد.
خوان گوایدو طي یك ســال گذشته به چهره شاخصي 
در میان كشورهاي غربي تبدیل شده است؛ به خصوص 
اینكه آمریــكا، اتحادیه اروپا و بیش از 50كشــور دیگر 
ریاســت جمهوري او را به رسمیت شــناخته اند. اما در 
داخل گوایدوي 36ساله نتوانسته نیروهاي مخالف دولت 

را هم صدا و هم قدم كند.
 این در شــرایطي اســت كه مادورو به رغم تحریم هاي 
سنگین و بي ســابقه آمریكا توانســته با حفظ حمایت 
ارتش، موقعیت خود را تثبیت كند. شكســت عملیات 
گیدئون ضربه سنگیني بر پیكره نیروهاي مخالف دولت 

در ونزوئال خواهد بود.

دخالت اعضاي سابق نیروهاي ویژه ارتش آمریكا در كودتا علیه مادورو، خاطره شكست عملیات سازمان سیا براي سرنگوني كاسترو را زنده كرده است

تالش براي تكرار »خليج خوك ها«



با مدعي مگوييد اسرار عشق و مستي
تا بي خبر بميرد در درد خودپرســتي

عاشق شو ار نه روزي كار جهان سر آيد
ناخوانده نقش مقصود از كارگاه هستي

تام كروز به فضا مي رود
نيويورك: تام كروز، بازيگر و تهيه كننده مشهور آمريكايي 
قرار است با همكاري اداره كل هوانوردي و فضاي اياالت 
متحده به فضا برود و در آنجا فيلم بسازد. به گزارش ناسا، 
برنامه ريزي ها براي فرســتادن تام كروز به فضا و اقامت او 
در ايســتگاه فضايي بين المللي كه در ارتفاع حدود ۴۳۵ 
كيلومتري از سطح زمين در حركت است، آغاز شده و گفته 
مي شود فيلمي كه توسط او در فضا تهيه مي شود، يك فيلم 

داستاني توأم با ماجراجويي هاي اكشن خواهد بود.

ماشين سواري كودك 5ساله
يوتا: پليــس آمريكا پــس از متوقف كردن يــك خودروي 
المبورگيني كه راننده آن كودكي ۵ساله بود با پاسخ غيرمنتظره 
اين كودك نيز مواجه شــد. به گزارش بي بي سي، اين كودك 
به پليس ها گفت: »خانواده ام راضي نمي شوند يك خودروي 
لوكس بخرند، به همين خاطر با مادرم بحث كردم و ماشــين 
را برداشــتم تا به كاليفرنيا بروم و يــك المبورگيني بخرم.« 
اين كودك كه آدريان نام دارد ســوئيچ خودروي خانوادگي 

را برداشته و تا زمان توقف حدود ۲ مايل رانندگي كرده بود.

ناتواني مالي يك سوم اروپايي ها
پاريــس: مطابــق ارزيابــي اداره آمــار اتحاديــه 
اروپا)يورواســتات(، نســبت افــرادي كــه در مواجهه با 
هزينه هاي پيش بيني نشده مشــكل مالي دارند در سال 
۲۰۱۲ به اوج خود رسيد و تا مرز ۴۰ درصد افزايش يافت. 
تازه ترين گزارش يورواستات نشــان مي دهد كه در سال 
گذشــته ميالدي ۵۶ درصد افراد مجــرد داراي فرزند در 
تامين هزينه هاي غيرمترقبه زندگي خود ناتوان بوده اند. اين 

نسبت در ميان خانوارهاي تك نفره ۴۰ درصد بوده است.

مشاهده ابر ماه در شامگاه امروز
پاريس: زمان ظاهر شــدن ابرمــاه شــكوفه اي امروز 
پنجشنبه، ساعت ۱۰:۴۵ دقيقه به وقت هماهنگ جهاني 
گرينويچ است كه به وقت ايران ساعت ۳:۱۵ عصر مي شود. 
به گزارش بي بي ســي، مي توان اين  ماه را با درخشــش 
۹۹درصدي در بامداد و شــامگاه پنجشنبه مشاهده كرد. 
بهترين زمان براي تماشــاي ماه  كامل وقتي است كه  ماه 
نزديك خط افق اســت و به همين خاطر شايد  ماه از ميان 

ساختمان ها يا ديگر موانع بزرگ تر نيز به  نظر بيايد.
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مردي براي تمام فصول
مجلــه فورفورتــوي انگليــس نام 

۱۰۰ مربــي برتر تاريــخ فوتبال 
جهان را منتشر كرد كه سرآلكس 
فرگوســن در صدر اين جدول و 

در مكان اول قرار دارد. 
به ايــن بهانه گذري 
شــتابان  داريــم 
بــر زندگــي اين 
اسكاتلندي نامدار. 

همانطور كه مي دانيد عنوان مطلــب از كتابي از رابرت 
بولت، فيلمنامه نويس و نمايشــنامه نويس اهل بريتانيا 
كه برنده جايزه اسكار بهترين فيلمنامه اقتباسي گرفته 

شده است.
فرد زينمان براســاس آن فيلمي ســاخت كــه برنده 
۶ جايزه اسكار شد و به زندگي سر تامس مور حقوقدان 
و سياستمدار بريتانيايي مي پردازد. وجوه مشتركي بين 
اين سياســتمدار و الكس فرگوســن مي توانيم بيابيم. 
هر دو در اعتقادات و اصول زندگي شــان مقاوم و پايدار 
بودند و هيچ عامل بيروني نتوانست در اراده شان خللي 
ايجاد كند. الكس فرگوســن  زاده ۱۹۴۱در شهر گوان 
اسكاتلند است. شــهري كه مركز كشتي سازي  است و 
در خيابان هاي آن صداي چكش ها را خواهيد شــنيد. 
پدر فرگوسن تمامي هفته را كار مي كرد حتي روزهاي 
شنبه و يكشنبه كه تعطيالت اروپاييان است و در ازاي 
يك هفته كار سخت و مداوم تنها ۶و نيم پوند دستمزد 
دريافت مي كرد. فرگوســن فرزند رنج و فقر بود. راهي 
طوالني طي شد تا به كاميابي رســيد و به عبارتي ديگر 
مصداق كتاب رنج و سرمســتي ايروينگ استون است 
كه به زندگي ميــكل آنژ پرداخته اســت. در آن كتاب 
تامس مور پشت به حقيقت دارد و هنري هشتم پادشاه 
انگلستان دلگرم قدرت است و اين تقابل نابرابر به پاياني 
تراژيك ختم مي شــود. فرگوسن در ۶دسامبر ۱۹8۶به 
منچستريونايتد پيوســت و در ماه هاي اوليه تا آستانه 
اخراج پيش رفت اما يك بار ديگر آن عزم و اراده آهني او 
را از درب هاي خروجي دور و تبديل به بزرگ ترين مربي 
تاريخ بريتانيا كرد. وي نزديك به ۲7سال در يونايتد باقي 
ماند و همانطور كه وعده كرده بود بر ليورپولي كه خصم 
ديرينه يونايتد اســت ســايه افكند و به پرافتخار ترين 
تيم جزيره تبديل شــد. فرگوســن در سال ۱۹۹۹پس 
از كسب ســه گانه و پيروزي دراماتيك بر بايرن مونيخ 
در فينال ليگ قهرمانان در نيوكمپ لقب سر را از دربار 
انگلستان دريافت كرد. او سرانجام به فرجام كار حرفه اي 
خود رسيد و پس از قهرماني با منچستريونايتد در سال 
۲۰۱۳خود را بازنشسته كرد. از او ۲ كتاب در دسترس 
است كه مطالعه آن براي همگان سودمند است به ويژه 
مربيان جوان و دست اندركاران فوتبال. كتاب زندگينامه 
او و كتاب رهبري، كه اين دومي پر از نكات ظريفي است 
كه پا از عرصه فوتبال بيرون مي گذارد و به همه زندگي 
تعميم مي يابد. فرگوســن به ما مي آموزد كه زندگي را 
دســت نخورده تحويل مرگ ندهيد. اسكاتلندي ها به 
خّست معروفند اما فرگوسن با ســخاوت تمام در طول 
دوران حرفــه اي خود همگان را به ضيافتي چشــم نواز 
مهمان كرد. برزيلي ها معتقدند ماراكانا ورزشــگاه ملي 
اين كشور تاج محل فوتبال اســت. اجازه بدهيد بسان 
برزيلي هــا من هم به صــورت اغراق آميزي ورزشــگاه 
الدترافورد را همپاي كليســاي سيســتين بدانم كه در 
شهر واتيكان و اقامت پاپ است و فرگوسن را نه پاپ بلكه 

افسانه تئاتر روياها قلمداد كنم.

 امير حاج رضايينگاه
كارشناس فوتبال

نقد و نظر

يادداشت

مهدي توكلياندلنوشته
 عكاس و روزنامه نگار

فرزاد كريمي
خبرنگار

علي ربيعي
سخنگوي دولت

خبر

بهار امسال...
در بهار امسال با همه بيماري بال 
گونه اش، باران رحمت زمين را 
فرا گرفت و روزها تمام راه هاي 

گناه بسته شــده و فرشته ها 
فــرود  هلهله كنــان 
آمد ه اند. چشم هاي مان 
در شــب ها و روزهــا 
خيس محبت و ارادت 

شد. شــادمان و بي قرار، كودك دلمان را در آغوش 
رحمــت ميزبان گذاشــتيم. امروز ســپيده دمان و 
سحرگاهان لذت عبادت را چشــيديم. از شانه هاي 
زمين، ياس هاي ســپيد چون پيغام هاي بشارت باال 
رفتند. امروز كاسه وجود و بخشــش تمام انسان ها 
لبريز بود. ســفره رحمت نيز با غروب و طلوع تعريف 
شــد، مهرباني و رحمت در دل ها تقسيم شد و كليه 
در هاي بســته بر لبان مان جاري شــد. مسجدها و 
محله ها و مردمش ميزبان مهرباني بودند. شب هايش 
آمد و رفت. تربت، تسبيح و كالم وحي تمام وسايلي 
را كه اين روزها بر ســفره ميزباني اش فراهم شــده 
بود. كمتر كسي جرأت داشت پشت ديوار شب هاي 
رحمت و نور ســپيده را اعالم كند. امروز كمتر بغض 
تركيده گلوي گلدان ها بر گوش كســي رسيد.كمتر 
صداي گريه يتيمان و ضعف بيچارگان در شهر و در 
كوچه و محله شنيده مي شــد. امروز و اين روزهاي 
قداســت و مهرباني، كوچه در كوچه، محله در محله 
و خانه به خانه تكثير  شــد؛ بر قيمتي ارزان و همتي 

گران.
ويروس هرچه قــدر هم منحوس، نتوانســت مهر و 
مهرباني را از دل ها بشويد. دلشــوره ها را دو چندان 
كرده بود و راه ها را بسته بود؛ اما راه همدلي و همراهي 
باز بود. اين روزها خورشــيد نوراني وحي هزار بار در 
دل ها درخشيد، در سطرها، آيه ها ، حزب ها و سوره ها 
و با اين روزها مي شود فرداهاي خوبي را ساخت. اين 
روزها از دل هر مهماني خورشيدي قد كشيده؛ آنگونه 

كه آسمان، شكوه ستارگانش را از ياد  برد.
 اين روزها خداوند فرشتگانش را به هلهله فراخواند. 
اين روزها هزاران  بار ميزبان فراخوان مهرباني و مهر 
و رحمت و عطوفت و بازگشــت و توبه را در صفحه 
دل هاي مهمانــان تكثير كرد. امروز كه پيشــاني بر 
ُمهر ِمهر ســپهر عبارت و بندگي مي نهيم، موسيقي 
استجابت را براي فردا هم بنوازيم كه شايد اين روزها 
كه هستيم، مانده ايم و تجربه مي كنيم، فردا نباشيم و 

نتوانيم استفاده كنيم.

يك روز معمولي در اداره امور مالياتي 
در پاييز سال ۱۳۹7، ۲ســال پس از تسويه حساب با اداره 
امور مالياتــي هرمزگان، پيامكي دريافــت كردم مبني بر 

۹۰ميليون ريال بدهي مالياتي مربوط به سال ۱۳۹۱ و 
فرداي آن روز هم پيامكي ديگر مبني بر ۲۰ميليون 

ريال بابت بدهي در تأخير پرداخت ماليات! وقتي 
به اداره ماليات هرمزگان مراجعه كردم معلوم 

شد اطالعاتي از شخصي همنام با من پيدا 
شده، بي هيچ نشان هويتي ديگر، و رويه اين 

است كه بدهي را به نامي كه در سيستم مالياتي موجود است الصاق مي كنند. 
پس اليحه اي نوشتم با اين استدالل كه موضوع تشابه اسمي بوده است. حكم 
هيأت بدوي حل اختالف مالياتي هرمزگان بسيار زيبا و كارشناسانه صادر شد 
و اين ظرفيت را دارد كه موجبات فخر هر ايراني را فراهم سازد. در اين حكم 
آمده كه اعتراض مؤدي مبني بر تشابه اسمي بررسي شد و پس از كارشناسي 
مشخص شــد مبلغ تعيين شده براي ماليات، مناســب ارزيابي شده بوده 
است! اينكه در اعتراض به تشابه اسمي، مبلغ ارزيابي مي شود، چون فقط در 
سيستم مالياتي ايران امكان وقوع دارد، قابل ثبت در ركوردهاي اداري جهان 
است و البته زيركي ارزيابان در تعيين ۴۴۰ميليون ريال درآمد هم بسيار 
ستودني است. مبلغ ماليات مربوط به اين رقم، به همراه جريمه اش كمي 
بيشتر از حداقل مبلغي است كه موجب ممنوع الخروجي بدهكار مالياتي از 
كشور مي شود. زهي هوشياري مأموران و معذوران! هم اكنون به نظر مي رسد 
من بايد بسيار شاكر درگاه حق باشم كه نامم جزو نام هاي پرتكرار در استان 
هرمزگان نيست، وگرنه معلوم نبود تحمل جور چند ناِم بي نشان ديگر هم 
بر عهده من مي افتاد! گويا درآمدهاي مالياتي بايد به هر شكل ممكن محقق 
شــود كه البته درصورت تحقق، اين نيز افتخاري ديگر براي شــهروندان 
وظيفه شناس است. من به عنوان يك شهروند مسئول اعالم آمادگي مي كنم 
براي تأديه ماليات هاي تمام كساني كه فرزاد نام دارند؛ باشد كه در پيشگاه 
قضاوت قاضيان »هيأت بدوي حل اختــالف مالياتي« و حتي هيأت هاي 
عالي تر از آن روسفيد باشم! تنها با چنين همدلي هايي است كه مي توان در 

برابر ناماليمات و دشمني ها ايستاد و خم به ابرو نياورد.

* »عشق كالسيك / عشق آبكي«* 
به ياد حسين منزوي

سالروز درگذشت حسين منزوي شاعر زنجاني است . 
منزوي را سه گانه دوست دارم؛ او آذري است و تركي 
مي سرايد، همراه با عمران صالحي، دو ستاره درخشان 
آسمان دودگرفته جواديه هستند كه حتما شب هايي 

را با سوت قطار بيدار شــده اند! و سوم اينكه 
منزوي يكي از عاشقانه ســراهاي كم نظير 
معاصر اســت. امروز، خود را به غزل هايش 

مهمان كردم تا نقبي بزنم به گذشته و ســال هايي كه شعرهاي شان را مشتاقانه 
دنبال مي كردم.

حسين منزوي، مدتي همانند بسياري از مهاجرين نسل اول ترك زبان كه اتراقي 
در جنوب تهران داشتند، بچه محل ما شد.

عمران صالحي در خاطراتش از آشنايي با منزوي و نشستن ترك دوچرخه او از 
جواديه تا كانون هاي ادبي مي گويد: »منزوي را سوار بر دوچرخه در جواديه ديدم 

و فهميدم او هم با من هم محله اي است.« 
وقتي محله ها هويت داشتند، بچه محل بودن مثل نسبت فاميلي محسوب مي شد 
و مي توانستي به هم محله اي بودن ببالي. در غم هم محله اي شريك مي شديم و 
به خاطر بچه محل كت در مي آورديم! ديگر مفهوم محله و بچه محل رنگ باخته. 
وقتي از ميدان راه آهن سرباال شوي ديگر اين مفاهيم آرام آرام محو مي شوند تا به 

غريبگي كامل برسي.
با منزوي، »حنجره  زخمي تغزل« را روي دستانم به خدا سپردم و مي دانم كه فقط 
و فقط »با عشق تاب مي آورم« و »به همين سادگي« به كائنات و همه آدم ها عشق 
مي ورزم و »از خاموشي ها و فراموشي ها« نمي هراسم چون يقين دارم از عشق كه 

بگوييم جهانم زيبا مي شود.
من عاشِق عاشقانه هاي سنتي و كالسيك هستم. خاطرم هست سال۹۰، در يك كار 
كالسي، با بچه ها سير تطور و تغييرات مفهومي عاشقانه هاي نسلي را مرور كرديم.

نگاه كنيد چقدر برخي از اين سروده هاي »منزوي« جان نواز است:
»اي بي تو دل تنگم بازيچه ي توفان ها

چشمان تب آلودم باريكه ي باران ها
مجنون بيابان ها افسانه ي مهجوري است
ليالي من اينك من... مجنون خيابان ها

آويخته دردم، آميخته ي مردم
تا گم شوم از خود گم، در جمع پريشان ها!

آرام نمي يارد، گويي غم من دارد
آن باد كه مي زارد در تنگه ي داالن ها

با اين تپش جاري، تمثيل من است آري
اين بارش رگباري، برشيشه ي دكان ها

با زمزمه اي غم بار، تكرار من است انگار...«
اين را مقايسه كنيد با عاشقانه هاي هجوآميز با مضاميني كه آدم هايي را حكايت 

مي كنند كه »دل به دنبال همه، من به دنبال دلم« هستند.
 از اينگونه مضامين به وفور ديده مي شود: 

»من از اولم تو رو نمي خواستم
مگه تو كي هستي

چه خوب شد كه رفتي«
 معتقدم نســل هايمان بايد عشــق هاي ناب يگانه را تجربه كنند. از آن دســت 
تجربه هايي كه با تو مي مانند و بر زندگي ات ســايه مي افكنند و مي شوند هواي 
ارديبهشت و پس از سال ها، هنوز هم نامشان ناخودآگاه بر زبان جاري مي شود. آن 

دوست داشتن هايي كه حتي حاضري به خاطرش بميري.
من فكر مي كنم، در جامعه اي افراد احســاس خوشــبختي مي كنند كه خود را 
قطره اي در درياي حمايت ببينند و ديگران را همچون كوه پشتوانه خود بدانند. 
حس خوب آدم ها وقتي به دست مي آيد كه ديگران سايه سارشان باشند و خودشان 
هم سايه ســار ديگري ؛ ديگران بكارند تا او بخورد و او بكارد تــا ديگران بخورند. 

جامعه اي پر از مسئوليت پذيري درقبال همديگر.
شايد اين نظريه قدري ثقيل به نظر برسد اما من فكر مي كنم جامعه همبسته، پويا 
و مسئوليت پذير با آدم هايي كه تعهدي در عاطفي ترين احساس خود نيز ندارند 

حاصل نمي شود.
ما براي زيست عاشقانه به عاشقانه هاي ناب نياز داريم.

خاكسپاري غريبانه 
نجف  دريابندري

پيكر مرحوم نجف دريابندري، نويســنده و مترجم 
پيشكسوت كشور ديروز )چهارشنبه ۱7ارديبهشت( 
در بهشت سكينه كرج فقط با حضور بستگان متوفي، 

به خاك سپرده شد.
به گزارش ايســنا، نجف دريابنــدري، در كنار مزار 
همسرش، فهيمه راستكار به خاك سپرده شد. اين 
مراسم به دليل شــرايط واگير بيماري كرونا فقط با 
حضور خانواده و نزديكان اين مترجــم و در هوايي 
باراني برگزار شد. دريابندري ۱۵ارديبهشت در سن 
۹۱سالگي پس از عمري تالش در راه اعتالي فرهنگ 
درگذشــت. او  زاده يكم شــهريور ۱۳۰8 در آبادان 
بود. مرحوم دريابندري از مشهورترين و معتبرترين 
مترجمان ادبيــات جهان بود كه ترجمــه آثاري از 
نويسندگاني مانند ارنست همينگوي، مارك تواين، 
ويليام فاكنر و كازوئو ايشي گورو را در كارنامه اش دارد. 
او مجموعه اي از آثار غيرداستاني را هم ترجمه كرده 
كه آثار فالسفه اي همچون برتراند راسل و آيزايا برلين 

در ميان آنها به چشم مي خورد.
بســياري از كســاني كه با آثار ادبي و فلسفي نجف 
دريابندري آشــنايي ندارند، او را بــا كتاب ديگري 
مي شناســند كه با ۳۰بار تجديد چاپ، نــام او را از 

كتابخانه ها به فضاي خانه ها و آشپزخانه ها آورد.
»كتاب مستطاب آشــپزي«، كار مشــترك نجف 
دريابندري و همسرش فهيمه راســتكار، با سبكي 
متفاوت از كتاب هاي مشابه و نثري طناز و بازيگوش به 
يكي از محبوب ترين كتاب هاي آشپزي ايران تبديل 
شد. دريابندري از ســال ها قبل به دليل چند سكته 
مغزي و بستري شدن در بيمارستان و از دست دادن 

همسرش دست از كار كشيده بود.
در تاريخ ۱۰مرداد۱۳۹۶ كميتــه ملي ثبت ميراث 
ناملموس در سالن كانون فرهنگي فجر تشكيل جلسه 
داد و در اين جلسه نجف دريابندري به عنوان گنجينه 
زنده بشري در فهرســت حامالن ميراث ناملموس 

)نادره كاران( به ثبت رسيد.

۲۰ سال پيش 

همشهري ۱8ارديبهشت ۱۳7۹
بانك جهاني به زودي درباره پرداخت وام به ايران تصميم خواهد گرفت
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دعاي روزسيزدهم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني

 بْسم اهلل الّرحَمن الّرحيم 
نَِس َو اْلَْقَذارِ َو َصبِّْرنِي فِيِه َعلَي كائَِناِت اْلَْقَدارِ َو َوفِّْقِني فِيِه  ْرنِي فِيِه ِمَن الدَّ اللَُّهمَّ َطهِّ

َة َعيِن الَْمَساكيِن لِلتَُّقي َو ُصْحَبِة اْلَبَْراِر بَِعْونِك يا ُقرَّ

 به نام خداوند بخشنده مهربان
خدايا مرا در اين  ماه از آلودگي ها و ناپاكي ها پاك كن و بر شدني هاي مورد تقديرت 
شكيبايم گردان و به پرهيزگاري و هم نشيني با نيكان توفيقم ده، به ياري ات  اي 

نور چشم درماندگان.

يك مقام بانك جهاني در واشــنگتن اعالم كرد؛ هيأت مديره اين 
بانك قرار است روز سه شــنبه اين هفته درباره وضعيت وام هاي 

معوقه اين بانك براي ايران تصميم گيري كند.
وام هاي مورد نظر، نخستين وام بانك جهاني به ايران پس از سال 
۱۳7۳به بعد اســت و به منظور تامين مالي طرح هاي فاضالب و 
آموزشي پرداخت خواهد شد و در مجموع مبلغ آنها ۲۳۱ميليون 

دالر است.
از آنجا كه تصويب وام بانك جهاني در هيأت مديره به اكثريت ساده 
آراء نيازمند است، اگر ساير كشــورها و نمايندگان آنها در هيأت 
مديره ۲۴نفره بانك موافق پرداخت وام به ايران باشند، مخالفت 
آمريكا به دليل اينكه فقط ۱8درصد آراي بانك جهاني را در اختيار 

دارد تأثير گذار نخواهد بود.
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