
جناب آقاي  فرهاد دژپسند
وزير امور اقتصادی و دارايي

درگذشــت  برادر گراميتــان  را تســليت عرض مي نمايــم؛  از ايزد 
 منــان براي آن مرحوم علــو درجات و براي جنابعالــي و  بازماندگان 

پيروز حناچيصبر  و سالمتي مسئلت دارم.

اتوبوس دولت به شهر نرسيد بازگشت پرترديد 
به مدرسه

به دنبـــــال 
سخنـــــان 

رئيس جمهــوري مبني بــر امكان 
فــروش ســهام عدالــت از طريق 
بانك ها، سخنگوي ســتاد راهبري 
آزادسازي ســهام عدالت از بررسي 
اين طرح در شوراي بورس خبر داد 
و تأكيد كرد ســهام عدالت قطعاً تا 

شهريورماه آزاد مي شود. 

بتــداي  ا از 
اپيدمي كرونا 

تا كنون، وزارت آمــوزش و پرورش 
بعــد از وزارت بهداشــت، دومين 
نهادي اســت كه در صــدر اخبار و 
گفت وگوهاي روزانــه جامعه قرار 
دارد و سياست ها و برنامه هايي  مانند 
آموزش مجازي از طريق وســايل 
ارتباطي هوشمند گران و اپليكيشن 
شاد باعث شــد اعتراض و نقدهاي 
فراواني به ســوي مســئوالن اين 
وزارتخانه روانه شود. اما بازگشايي 
مدارس، ســطح بحث و درگيري را 

به دانش آموزان هم رسانده است.
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 ابراز همدردي دولت
با خانواده شهدا

 وداع با 
رفاه در خليج فارس

بحران كرونا در كنار سقوط قيمت نفت، 
دولت های عربی خليج فارس را ناچار 
به اتخاذ تصميم های بی ســابقه برای 
كاهش حمايت هاي مالي از شهروندان 

كرده است

رئيس جمهور: داليل حادثه ناو نيروي 
دريايي ارتش می بايســت بررسی و 

برای مردم توضيح داده شود

نگاه
علي ربيعي؛ سخنگوي دولت

از كودكي در ماه رمضان حس خاصي داشتم؛ سخت 
و شيرين. روزه را مثل همه بچه هاي ايراني با »كله 
گنجشكي« شروع كردم . با چه اصراري كه حتما سحر بيدار شوم و چه عشقي 

داشت دوتا چاي شيرين پشت هم در افطار .
شب هاي قدر به مسجد مي رفتم و چه لذتي داشت خوابيدن بين دعا در گوشه 
مسجد. نمي دانم چطور بين آن همه همهمه و شيون، كنج مسجد خوابم مي برد 

و كلي هم خواب هاي رنگي مي ديدم.
بزرگ تر كه شديم مفهوم شب قدر بيشــتر با جانمان عجين شد. امشب دارم 
فكر مي كنم از سال هاي نوجواني تا امروز، شــب هاي قدر آمده اند و رفته اند و 
نسبت من با اين شب هاست كه تغيير كرده. سال هاي دور و دورتر بايد با ذره بين 
به دنبال خطايي كودكانه مي گشتي. گويا آدم ها هرچه بزرگ تر مي شوند و در 
محيط اجتماعي با افراد بيشــتري ســروكار دارند به خاطر خيلي چيزها بايد 
طلب بخشش كنند. شب هاي قدر چه فرصت خوبي است براي مرور خودمان 

در آينه زمان.
نكته ديگري هم كه در قدرها دچار تطور مي شــود آرزوهاي ماست . هرچه از 
كودكي به سمت بزرگسالي بيشتر پيش مي رويم آرزوهايمان هم رنگ عوض 
مي كنند و خواسته هاي ساده و شيرين كودكي به سمت حل دغدغه هاي ذهني 
و مسائل روزانه منتهي مي شــود. اگر هريك از ما قادر باشيم در شب هاي قدر 
خواسته ها و آرزوهايمان را كه براي تحقق آنها دعا مي كنيم مرور كنيم، داستان 
زندگي مان هم نوشته مي شود. چقدر خوشبختند آنها كه سقف آرزوهايشان از 
فرديت خودشان عبور كرده و هدفشان خيرخواهي براي جامعه و انسان هاست. 
هرچقدر سطح آرزوها از فردي به آرزو براي ديگران تبديل شود و گستره دعا، 
ديگران را بيشتر در برگيرد به انساني تر شــدن انديشه و جامعه بيشتر نزديك 

مي شويم.
خداوندا، در اين شب قدر، براي همه آدم ها، تمام مسلمان ها و همه هموطنانمان 

و آنها كه دوستشان داريم و دوستمان دارند زيباترين تقدير را مقدر كن.
سبحانك يا الاله اال انت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب

 شب قدر 
و داستان هاي زندگي

ديدگاه
شيوا دولت آبادي؛   رئيس هيأت مديره انجمن روانشناسي ايران

انسان موجودي است اجتماعي و هميشه نياز به تعامل 
و ارتباط دارد. بنابراين گرايش به جمع و بودن در كنار 
ديگران جزو ويژگي هاي طبيعي انسان  هاست. در شرايط همه گيري بيماري كرونا 
و فاصله گذاري هوشــمند نوع تازه  اي برخورد و تعامل با جمع ايجاد شــده است.

درحالي كه افراد شــرايط و امكان حضور در جامعه و جمع را دارند در ته ذهن شان 
احســاس نگراني از خطر مي كنند و نگران ارتباطات شان هستند. طبيعي است در 
اين مواقع محروميت حسي ايجاد مي شود. محروميت حسي گاهي در حد شكنجه 
عذاب آور است. همانطور كه مي بينم براي تنبيه و شكنجه مجرمان از زندان انفرادي 

استفاده مي كند چون خود »منفرد بودن« باعت ايجاد فشار رواني شديد مي شود.
تغيير شرايط زندگي همراه با چالش هاي مختلف است. وقتي افراد مجبور مي شوند 
رفتارهايي كه يك عمر با آن انس گرفته اند را كنار بگذارند يا وقفه اجباري در رفتار 
اجتماعي معمول آنها ايجاد مي شود، عمال بايد براي عبور از اين چالش آموزش هايي 
كسب كنند. بحران كرونا هنوز با اين پرسش همراه است كه چطور مي توان اين دوره 
را سپري كرد؟ وقتي اين پرسش در ذهن افراد وجود دارد به اين معناست كه همچنان 

آموزش هاي الزم را دريافت نكرده اند.
اين روزها مسئله اصلي آن است كه زيستن زير يك ســقف و كمتر ظاهر شدن در 
اجتماعات چه دستورالعملي دارد. وقتي قرار اســت تعدادي زيادي از افراد خانواده 
ساعات بيشتري در  خانه بمانند چه نســخه اخالقي و رفتاري را بايد به كار گيرند تا 

دچار اختالف نشوند.
فراوان مي شــنويم كه نه تنها در ايران كه در تمام جهان خشونت ها و اختالف هاي 
خانوادگي در دوره كرونا سير صعودي پيدا كرده است. وقتي افراد در بحران هستند 
و چشم اندازي از آينده ندارند و ناگزيزند روزها و ساعت هاي طوالني را با هم سر كنند 

خودبه خود اصطكاكي در رفتار و روابط آنها پديد مي آيد.
 در اين شرايط »فضا« در تعيين نوع رفتار تأثيرگذار است. برخي خانواده ها فضاي 
بيشــتري در اختيار دارند و افراد مي توانند حريم خصوصي داشته باشند اما اغلب 

خانواده ها اين شرايط را ندارند.
 همچنين براي تنظيم روابط در بحران كرونا نخستين چيزي كه آموختن آن اهميت 
پيدا مي كند »شناخت« و »احترام« به حقوق يكديگر است. افراد ساليق، عاليق و 
انتظارهاي مختلفي دارند و حتي در فضاهاي مختلف آرامش نسبي پيدا مي كنند. 

اينها همه حقوقي هستند كه افراد خانواده بايد براي يكديگر قائل باشند.
همه ماها مي دانيم كه بازي و جست وخيز براي كودكان يك رفتار عادي محسوب 
مي شود. اما اين روزها زندگي طوالني زير يك سقف آستانه تحمل را نسبت به رفتار 
طبيعي بچه ها هم كاهش داده تنها به اين دليل كه خانواده ها اين رفتار طبيعي را يك 

حق طبيعي قلمداد نمي كنند.
بنابراين همه اين مباحث نياز به آمــوزش دارد؛ چگونه فاصله هاي خود را باديگران 
تنظيم كنيم كه دچار محروميت حسي نشــويم؟ چطور در روزهايي كه از ديگران 
فاصله داريم دچار انزوا نشويم؟ و پرسش هاي مشــابه. رسانه اي جمعي مي تواند به 
آموزش مردم در اين زمينه كمك كنند. هر چند هر خانواده اي شرايط خاص خود 
را دارد و تنها با يك نسخه نمي توان مشــكالت همه را درمان كرد، اما كرونا سبك 
تازه اي از زندگي به مردم تحميل كرده و اين زندگي تازه نياز به آموزش كلياتي دارد 
كه »احترام به حريم يكديگر« و »يافتن وجه اشتراك  ها« از مهم ترين آنهاست. البته 
در پس جريان كرونا مسئله امكانات مالي نيز روابط انسان ها را دچار خدشه مي كند.

تامين معيشت در شرايط عادي روابط انســان ها را با مشكل مواجه مي كند اما اين 
مشكالت در مواقع بحران دو چندان مي شــوند. بنابراين در كنار همه آموزش هاي 
الزم بايد سطح حداقلي معيشت نيز تامين شود تا اختالفات، تنش ها، سرخوردگي ها، 

احساس محروميت ها و... كاهش يابد.

 زندگي با كرونا
يك نسخه رفتاري

يادداشت
حجت االسالم علي سرلك؛  كارشناس مسائل مذهبي

ما همگي مسافر خدائيم نه فقط از اين جهت كه روزي 
يا شايد هم شــبي خواهيم مرد و از دنيا سفر خواهيم 
كرد بلكه اتفاقا معناي دقيق مسافر خدابودن اين است 
كه در روزمرگي هاي زندگي بار ســفرمان را براساس 
 توجه به او ببنديم و خدا تنها انتخاب اصلي و هميشگي مان باشد- قل اهلل ثم ذرهم- 
بگو خدا و بقيه را رها كــن. وقتي پای تمام اعمال و كارهــاي قلبي و قالبي مان مهر 
 مالكيت خدا را زديم و غيــر او را در حد و قواره مقصد بــودن نديديم يعني به كلمه 

الاله اال اهلل كه حصن و قلعه محكم خداست وارد شده ايم. )1(
كساني كه براي غيرخدا كار مي كنند سرمايه هايشان را به تباهي كشانده اند و خود را 
در دره هولناك پوچ زيســتن پرتاب كرده اند اگرچه صورتي پرزرق و برق از زندگي را 
بگذرانند خالصه اينكه انسان چاره اي ندارد اال اينكه خدايي شود واال تلف شده است 
و تباه گشته است. ماالذي وجد من فقدك )چه يافت آنكه تو را گم كرده است؟!( و اين 
يعني توحيد، يكتاخواهي و يكتاپرستي. اما پرروشن است چنين قلمرو حساسي و مرز 
دقيقي دائم در معرض دستبرد شيطان است. شيطان با شبهات علمي و شهوات عملي 

يكسره در حال ايجاد غائله و به هم زدن اين مرزهاست.
مرزهاي توحيد، مرزبان مي خواهد هم در تعيين و نشان دادن حقيقت توحيد و هم در 

نگهداشت و مبارزه با حراميان و اهريمنان.
اينجاست كه ماجراي واليت و ولي خدا مطرح مي شود و توحيدي كه بدون ترسيم 
دقيق مرزهايش از سوی پيامبران و اوصيايشان شكل مي گيرد يك شرك بزك شده 
بيشتر نخواهد بود و انســان را به ناكجاآباد افئدتهم هواء خواهد كشاند. اينكه قرآن 
كريم ساحت خدا را منزه از توصيف نااهل مي داند دقيقا اشاره به همين حقيقت دارد 
»سبحان اهلل عما يصفون االعباداهلل المخلصين« از اين روست كه اگر حديث قدسي 
كلمه ال اله اال اهلل حصني را داريم حديث قدسي واليت علي ابن ابيطالب حصني را هم 
داريم يعني واليت و توحيد دو روي يك سكه اند و در حقيقت هر دو باهم معني دارند 
و ترديد نداريم كه شمشير شرك است كه از غالف تقدس مآبي خوارج بيرون مي آيد 
و فرق امام الموحدين را مي شكافد. شرك حتي با صورت و ظاهر جعلي مسلماني و 
دينداري هم زندگي مي كند. نتيجه و خالصه آنكه مرزهاي توحيدي كه ولي خدا آن 
را ترسيم نكرده باشد، مي تواند با شــعار »الحكم اال هلل« همان باطن باطلي باشد كه 

درصورت حسن نمايان شده باشد و كلمه حق يراد بهاالباطل را تداعي كند.
اينجاست كه سخن پيامبر عزيز اسالم روشن مي شود كه علي مع الحق و الحق مع علي. 

خدايا ما را از پيروان واقعي امام الموحدين حضرت علي ابن ابيطالب قرار ده.

پي نوشت:
1- كلمه ال اله اال اهلل حصني فمن دخل حصني امن من عذابي

موال علي )ع(  امير قافله موحدان
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فرارسيدن ايام شهادت موالي مؤمنين، امير متقين حضرت علي عليه السالم را تسليت مي گوييم

 جزئيات 
 بيشتر از فروش 

سهام عدالت
طرح فروش ســهام عدالت از 
طريق نظام بانكی در دســت 

بررسی است

دانش آموزان درباره بازگشايي 
مدارس از روز شنبه 

چه مي گويند؟

كتاب نورانی
در قلب تهران

»بايد توجه داشت كه عبادات و توسل به خصوص در  ماه رمضان و شب هاي قدر 
جزو نيازهاي اساسي و حتمي مردم است و مردم در قضاياي مهم نيز بيشتر به جامعه

ارتباط با پروردگار نياز دارند.« اين نظر و تأكيد مقام معظم رهبري سبب شد 
ستاد ملي مبارزه با كرونا با اتخاذ تصميم ويژه اي، شرايط حضور مردم در مراسم شب هاي قدر 
را فراهم كند. با اين تصميم، بار ديگر مردم مومن فرصت پيدا كردند كه اين مراسم معنوي را 

با شكوه و عظمت بسيار زيادي اما متفاوت از تمام رمضان هاي قبل برپا كنند.
به گــزارش روزنامه همشــهري، 
مراســم شــب هاي قدر در سراسر 
كشــور در حالي برگزار مي شود كه 
اين بار مردم، پيشقدم براي رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي هستند تا 
حال و هواي اين شب هاي معنوي 
را در فضايي متفاوت تر تجربه كنند. 
مشاهده خبرنگار روزنامه همشهري 
از مســجد شــهدا در تهران نشان 

مي دهد مردم مومن مانند سال هاي پيش حضور گسترده اي در اين مسجد داشته اند اما 
اين حضور گسترده باعث نشده مقررات بهداشتي فراموش شود. رعايت دقيق فاصله گذاري 
اجتماعي، اهداي دستكش و ماسك به تمام شركت كنندگان در مراسم از سوي مسجد و 
ضدعفوني كردن دست ها و كفش ها ازجمله مواردي است كه به دقت از سوي همه حاضران 
در مراسم رعايت مي شود. همچنين حال و هواي پارك ارم تهران در نخستين شب احيا 
ديدني بود. در محيط گسترده پاركينگ هاي محوطه پارك ارم مردم در داخل ماشين ها 
آيين مراسم قدر را به جا آوردند. در اين طرح كه به ابتكار مركز موسيقي انقالب اسالمي 
)مأوا( برگزار مي شود شركت كنندگان از داخل اتومبيل هاي خود شاهد ويژه برنامه هاي 
قرائت قرآن، سرود، شعرخواني، تواشيح، سخنراني، مناجات و مداحي هستند. تجربه اي 

تازه و بديع و خالقانه كه توانسته در اين شب ها هواداران بسياري پيدا كند.

قدرداني از مردم
سعيد نمكي، وزير بهداشت روز چهارشنبه در حاشــيه هيأت دولت در جمع خبرنگاران 
با بيان اينكه نخستين شب قدر امسال با همراهي و همكاري مردم عزيز به خوبي برگزار 
شــد، افزود: پيش از اين همكاران من ايراداتي براي برگــزاري آن مطرح مي كردند كه با 
پروتكل هايي كه در جلسات متعدد براي شهرهاي سفيد و غيرسفيد در سراسر كشور تدوين 
شد تالش كرديم اين ايرادات را رفع كنيم. وزير بهداشت همچنين خاطرنشان كرد: شب 
گذشته مردم عزيز، ما را در مقابل همه همكاران و كساني كه مواردي را مطرح مي كردند، 
روسفيد كردند و نشــان دادند كه مي توان با انضباط و رعايت كامل اصول و پروتكل هاي 
بهداشتي اين مراسم با عظمت را برگزار كرد. وي شــاهد اين مدعا را ارسال گزارش ها و 
عكس هاي همكاران وزارت بهداشت از سطح شهر و استان ها عنوان كرد و اظهار داشت: اين 
گزارش ها نشان داد كه به جز يك مورد در يكي از شهرستان ها كه سيني چاي را در بيرون 
مسجد قرار داده بودند و اين قدغن اعالم شده بود، بقيه اماكن با حداكثر رعايت اصول، اين 
مراسم با عظمت را برگزار كردند. نمكي اين عملكرد بهينه مردم را راهكاري براي استمرار 
بازگشايي مراكز مذهبي و مساجد دانست و گفت: مردم دل ما را روشن كردند و اميدواريم 
با دعاي خير همه مردم و مشاركت آنان اين بيماري را در سطح كشور كنترل و مهار كنيم.

هيچ تخلفي گزارش نشده است
معاون راهبري اســتان ها و ارتباطات سازمان تبليغات اســالمي هم درباره نخستين  ماه 
رمضان و شــب هاي قدر متفاوتي كه مردم ايران تجربه كردند گفت: با توجه به بررســي 
ابعاد برگزاري مراســم شب قدر در ســطح كشــور با رعايت موازين بهداشتي، مشخص 
شد كه تا كنون گزارشي مبني بر تخلفات بهداشــتي به دفاتر اين سازمان نرسيده است. 
حجت االســالم روح اهلل حريزاوي در ادامه تصريــح كرد: محوريــت گروه هاي مردمي 

به ويژه هيئات امناي مســاجد، هيئات مذهبي، ائمه جماعات، 
گروه هــاي جهادي و عزيزان بســيجي محوريت بازگشــايي 

مساجد در شب هاي قدر را برعهده گرفتند و از عهده اين وظيفه خطير به خوبي برآمدند.
*مصراعي از شعر حافظ

هزار صف   زدعاهاي  مستجاب زده *

 هزار صف
ز دعاهاي مستجاب زده
آيين های عبادی »شب های قدر« با رعايت  دستورالعمل های 
بهداشتي  در  شهرهاي مختلف كشور برگزار شد 

ما هم مثل گلزار و 
مديری مخاطب داريم

حجت االســالم  بــا   گفت وگــو 
محمدرضا زائري
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رئيس جمهور ايران و نخست وزير مالزي در گفت وگوي تلفني عصر چهارشنبه خود 
با بيان اهميت تسريع در اجراي توافقات اجرايي 2كشــور در حوزه هاي تجاري و 
مالي طي سال هاي گذشــته به ويژه در دوره نخست وزير ســابق، تأكيد كردند كه 
از هيچ تالشــي براي تعميق اين همكاري ها دريغ نخواهنــد كرد. 2طرف تصريح 
كردند كه آماده اند روابط تهران - كواالالمپور را به ويژه در حوزه اقتصادي، بيش از 
پيش گسترش دهند. براساس گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، حسن 
روحاني و محي الدين ياسين همچنين با تأكيد بر ضرورت حفظ برجام، تحريم هاي 
غيرقانوني آمريكا عليه ايران را نقض حقوق بشر خواندند و گفتند كه به حمايت از 

يكديگر در مجامع بين المللي و مخالفت با تحريم ها ادامه خواهند داد.

تحريم؛ محور گفت وگوي روحاني و ياسين



۴وزارتخانه در يك وزارتخانه
روحاني با اشــاره به اينكه وزارت 
صمت كار  ســخت، مشكل و بزرگي 
دارد و مجموعــه اي از 4 وزارتخانه 
صنعت، صنايع ســنگين، معادن و 
بازرگاني است، ادامه داد: امروز بار 
مسئوليت بر دوش برادر عزيز آقاي 
مدرس خياباني قرار گرفته و همه بايد 
او را ياري و كمك كنيم تا بتواند اين 
بار سنگين را ادامه دهد و ما شاهد 
شرايط بهتري باشيم؛ چراكه صمت 
هم بايد بهداشت و درمان و هم بازار 
و صادرات و واردات را پشتيباني كند 
و كار عظيم و بزرگي را بر دوش دارد. 
او با بيان اينكه تمام وزراي اقتصادي 
همه حضور فعال داشتند، گفت: اداره 
كشور در اين شــرايط، كار سختي 
است؛ سازمان برنامه و بودجه، وزارت 
اقتصاد، بانك مركــزي و بانك هاي 
كشور براي ارائه تسهيالت به كسب و 
كارهايي كه دچار مشكل شده اند، به 
صحنه آمده اند و تأكيد مي كنم كاري 
كنيد تا پايان خرداد ماه اين تسهيالت 

به همه واجدين پرداخت شود.

ث
مك

كاله گشادي بر سر مجلس
اين نخســتين باري نيســت كه فالحت پيشــه از تعدد 
نشست هاي غيرعلني مجلس انتقاد مي كند، او پيش تر در 
گفت وگو با همشــهري نيز گفته بود: »جلسات غيرعلني، 
آفت و كاله گشادي است كه ســر مجلس دهم گذاشتند،  
چراكه هيچ يك از جلسات غيرعلني مجلس دهم با هدف 
تصميم گيري برگزار نشده، بلكه توجيهي براي جلساتي بود 

كه در خارج از مجلس برگزار شد.« 
نماينده اسالم آباد غرب و داالهو در شرح نقدش گفته بود: 
»در جلســات غيرعلني نمايندگان مجلس مواضع شان را 
به طور مشخص اعالم مي كنند. در قضيه افزايش قيمت بنزين 
هم چندين بار نمايندگان نظر مخالف شان را با افزايش اعالم 
كردند، ولي آقاي الريجاني به نمايندگي از طرف مجلس، نظر 
موافقش را با اين افزايش قيمت در جلسه سران قوا اعالم كرد 

كه مورد انتقاد نمايندگان واقع شد.« 

ث
مك

مي
ست

ر ر
 امي

ي/
هر

مش
س: ه

عك

ري
هو

جم
ت 

اس
ي ري

سان
ع ر

طال
اه ا

ايگ
س: پ

عك

۳روز پس از حادثه شناور ارتش 
در آب هــاي دريــاي عمان كه دولت

منجر به شهادت ۱۹درجه دار و 
ســرباز وظيفه نيــروي دريايي ارتش شــد، 
رئيس جمهور در جلسه روز چهارشنبه هيأت 
دولت گفت: »داليل اين موضوع مي بايســت 
بعدها بررســي و روشن شــده و براي مردم 
توضيــح داده شــود.« عصــر روز يكشــنبه 
۲۱ارديبهشت ماه يكي از شناورهاي پشتيباني 
ارتــش حين انجــام تمرين دريايي توســط 
تعدادي از شــناورهاي نيروي دريايي ارتش 
دچار صدمه شــد و تعدادي از پرسنل نيروي 

دريايي ارتش به شهادت رسيدند.
 براســاس روايت هايي كه از اين مانور نيروي 
دريايي منتشر شده است، ناوچه كنارك مأمور 
انتقال هدف در محدوده آتش و تست موشك 
كروز بوده است و پس از انجام ماموريت خود 
به دليل نداشــتن فاصله كافي از هدف، مورد 
اصابت موشك شليك شده از ناوچه جماران 

قرار گرفته است.
براســاس گــزارش پايــگاه اطالع رســاني 
رياســت جمهوري، حســن روحانــي در 
صحبت هاي روز چهارشنبه  خود با ابراز تأسف 
و تأثر از درگذشــت جوانان نيــروي دريايي 
كشــورمان، تأكيد كرد: شــنيدن اين خبر و 
تحمل آن ســخت بود، اما همه مســئوالن و 
مردم در سراسر كشور اظهار همدردي كردند 
و من به صراحت و با تواضع نسبت به خانواده 
اين شــهدا مي گويم كه همه اعضاي دولت را 
در غم خودشان ســهيم بدانند. رئيس جمهور 
ابراز اميــدواري كرد كه اينگونــه حوادث در 
جمع تمرينات نظامي و رزمايش ها به حداقل 
كاهش پيدا كند و بتوانيــم نظم دقيق تري را 
در اينگونه مــوارد مورد مراعــات قرار دهيم. 
همزمان با طرح اين اظهارات، سرتيپ شاهين 
تقي خاني، ســخنگوي ارتش نيز ۳روز پس از 
اين حادثه با اشــاره به تالش تيم هاي تحقيق 
براي روشن شدن تمام زواياي حادثه كنارك، 
گفت: تمام ابعاد اين حادثه در دســت بررسي 
است و تيم هاي كارشناسي دقيقي دارند روي 

اين حادثــه كار مي كنند. ســخنگوي ارتش 
شــايعه هدف قراردادن ناو »كنارك« توسط 
قايق هاي ســپاه پاســداران را تكذيب كرد و 
گفت: اين صحبــت يا صحبت هايــي از اين 
دست، كاماًل بي ربط هستند. اساساً رسانه هاي 
ما نبايد به اين شــايعاِت پرداختي كه از سوي 
معاندين طراحي و سياســتگذاري مي شود و 
رسانه هاي معاند و بيگانه به آن دامن مي زنند، 
اهميت بدهند، چون واقعاً پرداختن به چنين 
موضوعاتي به اين معنــا خواهد بود كه نظر ما 
جلب اين شايعات شده اســت. به نظرم مردم 
عزيز ما و اصحاب رســانه هوشــيارتر از آنند 
كه توجهي به اين شــايعات بي اساس داشته 
باشند. به گفته سرتيپ شاهين تقي خاني »ما 
اينقدر بايد از كنار اين شــايعات عادي عبور 
كنيم كه آن كساني كه اين شايعات و ادعاها را 

مطرح مي كنند، گمان نكنند كه اين ادعاها اثر 
گذاشته و نتيجه گرفته اند. اساساً بعضي از اين 
حرف ها آنقدر ابتدايي اســت كه اصاًل نبايد به 

آنها توجه كرد.«

ضربات شديد تحريم به كشور
روحاني اما در بخــش ديگري از صحبت هاي 
خود در جلســه هيــأت دولت به مشــكالت 
اقتصــادي كشــور پرداخت و با بيــان اينكه 
هيچ ملتي نيست كه ۲ســال دائم زير ضربات 
شــديد تحريم و حصر باشــد و در آن شرايط 
اين بيماري و ويروس وارد آن كشــور شــود، 
گفت: ۲سال تمام اســت كه در برابر بدترين 
حكومت قرار گرفته ايم. يك جمع ناآشــنا در 
كاخ سفيد هســتند و واقعاً وقتي آدم به وزير 
خارجه اين رژيم نگاه مي كند مثل اينكه الفباي 
سياســت در عمرش نديده و نخوانده اســت. 
آمريكا هميشــه تروريســت بوده، ولي تا اين 
حد، بي سابقه است كه حتي در زمان بيماري 
عالم گير كرونا، براي ورود دارو به كشور مشكل 
ايجاد كنــد. رئيس جمهــور همچنين با بيان 
اينكه حكومتي جبار و بي نظير در تاريخ آمريكا 
و پدر و پســري عجيب و غريب و بي نظير در 
همسايگي كشــور در جنوب، آزمايشي است 
كه خداوند پيش روی ما قرار داده است، گفت: 
خداوند همچنين همسايگان خوبي هم نصيب 
ما كرده و به جز آن يكي، دو تا، بقيه همه خوب 

هستند و ما در كنارشان هستيم.
او با بيان اينكه ملت عزيز ايران بداند مسئوالن 
و خادمان آنان در دولت بــا همه توان در اين 
حدود ۳ ماه شــبانه روز تــالش كردند، اظهار 
داشت: وزارت بهداشت و درمان با تمام كادر 
پزشكي اش و وزارت كشــور با همه توانش در 
سراســر كشــور در خط مقدم بودند و وزارت 
صمت بار سنگين پشتيباني را در اين مدت بر 
دوش داشت و بايد تشكر كنم از همه آنهايي 
كه در دوره خودشان تالش و كوشش كردند 
و در اين وزارتخانه تا پريــروز كار مي كردند و 
آنهايي كه از امروز و در آينده بار مسئوليت را 

بر دوش دارند.

 فالحت پيشه در نامه اي به رئيس مجلس نوشت: عدم اطالع مردم 
از تصميمات جلسات غيرعلني مجلس سبب ارزيابي منفي از عملكرد نمايندگان شده است

كافه مجلس

در حاشيه سياست

  خيز احمدي نژادي ها براي رياست مجلس
محمود عباس زاده مشــكيني، استاندار سابق 
اردبيل در دولت محمود احمدي نژاد و منتخب 
مجلس يازدهم درباره ائتالف هاي احتمالي براي 
انتخاب رئيس مجلس به خبرآنالين گفت: من 
احتمال مي دهم پايداري ها با دوســتان دولت 
نهم و دهم ائتالف كنند. ائتالف رهپويان با اين 
دوستان هم دور از انتظار نيست. اين نماينده 
منتخب با بيان اينكه وزراي دولت نهم و دهم 
تالش مي كنند تا از بين خودشــان كســي را 
معرفي كنند، گفت: ۲۰۰ تــا ۲۳۰نماينده از 
جريان اصولگرا در مجلس حضــور دارند، اما 
اين جريــان در داخل خود يــك بلوك بندي 
درون گفتماني هم دارد و يكي از اين بلوك ها، 
بلوك دوســتان دولت نهم و دهم است، به نظر 
من اين بلوك هم از منظر كيفي و هم از منظر 

كمي سنگين ترين بلوك است.

  بازخواني مصوبــه مجلس نهم در 2روز 
پاياني

محمــود صادقي، نماينده تهــران در مجلس 
شوراي اســالمي در واكنش به انتقادات اخير 
از مجلس دهــم به دليل تصويــب طرح هاي 
انتخاباتي در روزهاي پايانــي اين مجلس در 
صفحه شخصي خود در توييتر نوشت: » قانون 
اصالح موادي از قانــون انتخابات مجلس در 
تاريخ ۳خرداد۹۵، يعنــي ۲روز قبل از اتمام 
مجلس نهم به تصويب رسيد؛ اما آن زمان كسي 
نمايندگان را سرزنش نكرد كه چرا در واپسين 
روزهاي نمايندگي قانون را اصالح مي كنيد؟ 
زيرا محتواي آن قانون محدود ســاختن حق 
انتخاب مردم پس از شكست اصولگرايان بود.«

  شائبه دست بردن در مصوبات مجلس!
احمد عليرضابيگي، نماينده مــردم تبريز در 
مجلس با اشــاره به تغيير مصوبه كميسيون 
تلفيــق در مورد اليحــه بودجه ســال۹۹ به 
هنگام ارســال به شــوراي نگهبان گفت: اين 
نخستين باري نيست كه بحث تغيير مصوبات 
مجلس مطرح مي شــود و اين شائبه در موارد 
ديگري هم پيش از اين وجود داشــته است. 
بيگي اظهار داشــت: درحالي كه بســياري از 
استفساريه ها در نوبت بررسي است كه تعيين 
تكليف هر كدام مشكلي را           از مردم حل مي كند، 
طرح اصالح قانون انتخابات و يا موضوع معرفي 
حقوقدانان شــوراي نگهبان مطرح مي شود. 

/ فارس

  سؤال مي پرسند و براي شنيدن پاسخ 
نمي آيند

عليرضا رحيمــي در صفحه شــخصي خود 
در توييتــر نوشــت: »دكتر ظريــف در اوج 
مسئوليت شناسي براي پاسخگويي به ۱۰سؤال 
نمايندگان؛ در جلسه كميسيون امنيت ملي 
حاضر شــد ولي در كمال تعجب هيچ كدام از 
ســؤال كنندگان حضور نيافتند. كميســيون 
وظيفه تشكيل جلسه داشت و وزير هم مكلف 
به حضور، اما سؤال كنندگان گويا مستغني از 

دريافت پاسخ بودند.«

  كميته 7نفره براي انتخاب رئيس
علي خضريــان، نماينده تهــران در مجلس 
يازدهــم از تشــكيل كميته اي 7 نفــره براي 
رســيدگي به موضوع انتخاب هيأت رئيســه 
مجلس آينده خبر داد. به گزارش ايســنا، وي 
در حساب كاربري خود در توييتر نوشت: »به 
بركت  ماه رمضان در  جلســه وفــاق امروز كه 
با حضور جمعي از منتخبــان  مجلس يازدهم 
برگزار شد، با توافق ميان آقايان سيدمصطفي 
ميرسليم، حميدرضا حاجي بابايي، علي نيكزاد 
و سيدشمس الدين حسيني كميته اي 7نفره با 
سازوكار مشخص جهت كمك به  وحدت جريان 
انقالب براي رياست مجلس آينده تشكيل شد.« 
وي همچنين با اشــاره به اينكه افراد نامبرده 
عضو اين كميته نيســتند اما ســازوكار آن را 
پذيرفته اند، تأكيد كرد: »  از جناب قاليباف نيز 
جهت حضور در اين پروسه دعوت شده بود تا 
براساس سنجش شاخص ها و ارائه برنامه و نقد 
و بررسي آن و در نهايت توافق روي نحوه كمك 
به وحدت جريان انقالب حضور يابند و ايشان 
خودشان نپذيرفتند. اين موضوع به معناي عدم  

نامزدي ايشان نيست.«

  وزير ورزش در سياسي ترين كميسيون 
مجلس

محمد ابراهيم رضايي، عضو كميسيون امنيت 
ملی و سياســت خارجی گفت: كميســيون 
امنيت ملي مجلس در جلسه ای با حضور وزير 
ورزش، معاون آفريقا و آمريكای وزارت خارجه 
و امير عبداللهيان مشاور رئيس مجلس در امور 
بين الملل به بررسی طرح دو فوريتی مقابله با 
اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستی عليه صلح 
و امنيت منطقــه ای و بين المللی پرداخت. در 
اين جلسه مباحث كارشناسی مطرح شد و آثار 
مثبت و منفی و ميزان تحقق اهداف مورد نظر 
در اين طرح مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: 
در نهايت مقرر شــد كميته ای تشكيل شود تا 
با دقت جزئيات اين طرح مورد رسيدگی قرار 
گيرد. كميسيون امنيت ملی نيز در روز شنبه 
جلســه  فوق العاده ديگری را برگزار می كند و 
در آن گزارش كميته مورد بررســی و تصويب 
قرار می گيرد تا در نهايت اين طرح در جلســه 
روز دوشنبه هفته آينده مجلس در دستور كار 

قرار گيرد. )ايسنا(

عبدالرضا رحماني فضلي، وزير 
كشــور در حاشيه هجدهمين عيدفطر

نشســت كميتــه اجتماعي و 
انتظامي ســتاد ملي مديريت كرونا گفت: در 
اين جلســه درباره موضوعاتي نظير برگزاري 
مراســم روز جهاني قدس، نمــاز عيد فطر، 
بازگشايي حرم هاي مطهر و كنكور سراسري 

بحث شد. 
به گزارش واحد مركزي خبر، وي گفت كه در 
اين زمينه، ۳ پيشنهاد مختلف در جلسه وجود 
داشت؛ يك پيشنهاد اين بود كه نماز عيد فطر 
فقط در شهر هايي كه داراي وضعيت سفيد و 
كم خطر از نظر شيوع بيماري كرونا هستند، با 
رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي در فضاي 

باز برگزار شود.
 وزير كشور گفت: پيشــنهاد ديگر، برگزاري 
نماز عيد فطر با رعايت همان شرايط بهداشتي 
و حضور در فضاي كامال باز در شهر هاي داراي 
وضعيت سفيد و زرد بود كه بيش از ۴۰۰شهر 
را در كشور شامل مي شود. وي افزود: پيشنهاد 
سومي هم مطرح شد كه نماز عيد سعيد فطر 

در كل كشــور با رعايت همــه پروتكل هاي 
بهداشتي، فقط در فضاي باز همه مساجد در 
كشور برگزار شود. وزير كشور گفت: بايد در 
مورد بازگشايي اســتان هاي مذهبي به ويژه 
حرم امام رضا)ع( همه جوانب مسئله را درنظر 

بگيريم، زيــرا در اين زمينه، مســئله ازدياد 
مسافرت ها و فعاليت رســتوران ها، هتل ها و 
بازار را داريم و به هميــن دليل، بايد موضوع 
را به صــورت همه جانبــه درنظــر بگيريم تا 

تصميمي درست و منطقي بگيريم.

علــي ربيعي، ســخنگوي دولــت گفــت: مراعات 
فاصله گذاري اجتماعي قطعاً مورد نياز است و اگر به پيشگيري

همين ســياق جلو برويم مواجهه ما با يك اپيدمي 
جديد، مواجهه بعدي خواهد بود. وي با اشــاره به وضعيت استان 
خوزستان در شيوع كرونا اظهار داشت: اميدواريم مردم خوزستان 

نيز با تجربه تلخ اخير مراعات بيشتري داشته باشند. امروز گزارشي 
كه از علت شيوع گسترده كرونا در اين استان ارائه شد، نشان داد كه 
رعايت نكردن فاصله گذاري اجتماعي، حضور مردم در مراسم هاي 
عزاداري و عروســي و تجمعات ديگر سبب افزايش مبتاليان شده 
است. سخنگوي دولت همچنين به در پيش رو بودن عيد فطر اشاره 
كرد و افزود: ما به رعايت پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري در 

عيد فطر هم نيازمنديم و بايد همين روند را ادامه دهيم.

3 پيشنهاد براي برگزاري مراسم عيدفطر

علت افزايش كرونا در خوزستان

بخش ناپيداي مجلس دهم

۲ پنجشنبه ۲۵ ارديبهشت ۹۹  شماره 7۹۴۲ 2 ۳ ۰ ۲ ۳ 6 ۰ 8 ايران

  پرده دري ايراني در عصر تجدد
سعيد حجاريان از چهره هاي شناخته شده اصالح طلب در يادداشتي درباره 
عوارض »تجدد« در ايران نوشــته كه »بشر امروزي مي خواهد خويش را 
در انظار نمايش دهد و پرزنته كنــد؛ به خصوص اكنون كه فضاي مجازي 
ميداندار اســت و نرم افزارهاي ارتباطي در اختيار اســت، افراد مي توانند 
زينت هاي خود را بنمايانند و تفاخر بورزند.« به گزارش مشق نو، حجاريان 
نوشته كه در جامعه ايران، اين كار شــدت بيشتري دارد. او درباره يكي از 
داليل رواج هتاكي در جامعه ايران مي نويســد: فرد، خشم فروخورده از 
محروميت اجتماعي خود را در قالب دشــنام جلوه  مي دهد. علت ديگر، 
ربط و نسبت نانوشــته ميان عالمان و جاهالن است؛ يعني زماني كه فرد 
عامي مي بيند، عالمي متهتك دهان به درشــت گويي مي گشــايد او هم 
فحش هاي چارواداري مي دهد و متأسفانه مي بينيم، مطابق تحقيق يكي 
از پژوهشــگران، ركيك ترين فحش ها متعلق به ايرانيان است! حجاريان 
با اشاره به تعبيري از حضرت علي)ع( مي نويســد »الِْغيَبُه ُجْهُد الَْعاِجز«؛ 
غيبت، منتهاي كوشش بزدالن و عاجزان است و اين فرقي با كسي كه با 
اكانت جعلي در فضاي مجازي به فحاشي مي پردازد، ندارد. وي در بخش 
پاياني يادداشت آورده است: در جامعه امروز ايران، يكباره دعوت نامه خالي 
از اخالق خواننده اي برجسته  مي شود و از سوي ديگر، روايت مجعول يك 
مداح در صدر اخبار مي نشــيند. اين افراد محصول نظام سياسي، تربيتي 
و آموزشي هستند كه كانديداهاي رياست جمهوري اش يك بار دست به 
دامن مداحان مي شــوند و ديگر بار، به فالوئرهاي يك ســلبريتي  دخيل 
مي بندند. در يك كالم بايد گفت، درشت گويي در باال، به هتاكي در پايين 

منجر مي شود.

  اصالح طلبان نبايد براي قدرت دست و پا بزنند
ناصر قوامي، فعال سياسي اصالح طلب، در گفت وگو با اعتمادآنالين اظهار 
داشت: اصالح طلبان در شرايطي به تدريج از صحنه كنار گذاشته مي شوند 
كه بنده از همان پايان مجلس ششم اعتقاد داشتم جريان اصالحات نبايد 

در هر شرايطي براي ورود به حكومت تالش كنند؛ در واقع اصالح طلبان 
نبايد براي حضور در حكومت دســت وپا بزنند. اصالح طلبان بايد اين را 
درنظر داشته باشند كه مشكالت مردم با »اصالح در ساختار« حل مي شود، 
در غيراين صورت حضور در قوا و نهادهاي مختلف عماًل فايده اي نخواهد 
داشت. قوامي گفت:  اگر ساختار اصالح نشود و قرار بر تداوم سياست هاي 
غلط باشــد، اگر حتي اصالح طلبان در مجلس و دولت هم حاضر باشند، 
به دليل سيستم غلطي كه در نظام تصميم گيري برقرار است  نمي توانند 
كاري انجام بدهند. بدين ترتيب مردم پيش خود مي گويند وقتي قرار بر 

عدم كارايي  اصالح طلبان است، به چه دليل بايد به آنها رأي بدهيم.

  كنايه هاي دبير موتلفه به قاليباف
اســداهلل بادامچيان، دبيركل حزب موتلفه اســالمي اظهاراتي را درباره 
ويژگي هاي رئيس مجلس مطرح كرده است كه به نظر مي رسد كنايه اي 
به محمدباقر قاليباف باشــد؛ او در گفت وگويي با پايگاه خبري نما با بيان 
اينكه حسن شهرت يكي از مالك هاي رياست مجلس است، گفت: فساد 
اقتصادي همواره لطمه هاي جدي به ريشه هاي اقتصاد كشور وارد مي كند 
و به نوعي حق مردم در اين فرايند به شدت تضييع مي شود؛ بنابراين كسي 
كه جايگاه رياســت مجلس گام دوم را كســب مي كند بايد همت عالي و 
اصلي اش ريشه كن كردن فساد باشد؛ لذا با اين استدالل شايسته نيست در 
كارنامه  خدمتي نامزد هاي رئيس و هيأت رئيسه مجلس، حرف و حديث 

و حاشيه و شائبه باشد.

  مخالفت پايداري ها با قاليباف
الياس نادران، منتخب مردم تهران در مجلس در توييتي از مخالفت جبهه 
پايداري ها با محمدباقر قاليباف روايت كرده و نوشــته است: »آنها كه در 
مقابل شوراي مركزي فراكسيون و ســازوكارهاي روشن فرايند وحدت 
در آن پرچم جدايي بلند مي كنند چگونه خود را منادي وحدت و انقالبي 
مي دانند؟« وي در توييت ديگري نوشــت: » در جلســه اول به دوستاني 
كه توسط جناب پژمانفر دعوت و توســط آقاي محصولي اداره مي شدند 
عرض كردم كه راه اندازي يك جمع فقط با هدف »نه به قاليباف« عملي 
ضدوحدت اســت. هرچند كه دليلي هم براي دعوت نكــردن از قاليباف 

نداشتند.«

مجلس دهم از ۳۱ارديبهشت ماه مذاكرات و مباحثش 
در تاريــخ ادوار مجلس شــوراي اســالمي بايگاني مجلس

مي شود. با به شماره افتادن عمر اين مجلس ارزيابي 
عملكرد آن به انحناي مختلف محل نقد صاحب نظران و در رأس آن 
خود مجلس دهمي هاست. اين روزها بايدها و شايد هاي بسياري 
حول عملكرد دوره دهم مجلس شوراي اسالمي خبرساز مي شود؛ 
از نحوه مديريت بهارســتان گرفته تا حجم قانون نويسي، عملكرد 
نمايندگي و حواشــي كه نمايندگان براي خانه ملت رقم زدند. در 
جديدترين نقدها حشمت اهلل فالحت پيشه، رئيس سابق كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي به ميدان آمده و گاليه هميشگي اش 
نسبت به تعدد برگزاري نشست هاي غيرعلني مجلس دهم را كه در 
مصاحبه هايش مطرح كرده، باز تكرار كرده است. او اين بار نقدش 
به اين مهم را در قالب نامه اي به علي الريجاني، رئيس مجلس رسما 
اعالم كرده و او را در رأس مجلس مسئول اين روند دانسته و تأكيد 
كرده كه جلسات غير علني پرتكرار بزرگ ترين ظلم به مجلس دهم 
بوده است. هرچند براساس اصل 6۹قانون اساسي، مجلس مي تواند 
در شــرايط اضطراري، درصورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب 
كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزرا يا ۱۰ نفر از نمايندگان، 
جلسه غيرعلني تشــكيل دهد. اما كارنامه مجلس دهم پر است از 
عنوان جلسات غيرعلني اي كه پيش از نشست هاي رسمي مجلس 
به مدت ۳۰تا 6۰ و بعضا ۹۰دقيقه برگزار مي شد؛ جلساتي كه شايد 
در برخي موارد برگزاري آن از قبل خبري مي شــد اما عمدتا خبر 
برگزاري نشست هاي غيرعلني به دليل تأخير در آغاز به كار مجلس 
و با پيگيري رســانه ها در چرايي تأخير در آغاز به كار نشست هاي 
علني عيان مي شد.  براساس قانون اساسي، جلسات علني مجلس 

۳ روز در هفته از ساعت 8صبح تا ۱۲ظهر برگزار مي شود.

محور نشست هاي غيرعلني مجلس چه بود؟
نكته متفاوت در نشست هاي غيرعلني مجلس دهم با نشست هاي 
غيرعلني مجالس گذشته حواله كردن تصميم گيري ها براي ابراز 
نكردن اكثريت مجلس در نشست هاي غيرعلني بود؛ نشست هايي 
كه به ســبك نشســت هاي علني موضوعي در دســتور كار قرار 
مي گرفت و مخالفان و موافقانش نطق مي كردند و در نهايت رأي 
استمزاجي براي آن گرفته مي شــد و اگر موضوع مورد بحث مورد 
تأييد اكثريت مجلس قرار مي گرفت مذاكرات در شمايي رسانه اي 

در صحن علني همان روز يا جلسات بعدي مطرح مي شد.
در ادوار گذشته مجلس عمدتا موضوعاتي در نشست هاي غيرعلني 
مطرح مي شــد كه رنگ و بوي امنيتي و سياسي داشت يا به دليل 
شــرايط اضطراري بروز يافته اي مذاكرات غيرعلني مسئوالن را 
مي طلبيد اما در اين مجلس حتي براي بررســي وضعيت فحاشي 
يكي از نمايندگان در دفتر اداره گمرك هم جلسه غيرعلني برگزار 

شد.
 بررســي لوايح چهارگانه براي پيوســتن به اف اي تي اف در سري 
جلسات غيرعلني و در بزنگاه هاي سياســي، بحث بر سر افزايش 
نرخ بنزين كه حداقل ۳نشســت غيرعلني ۳ تا ۴ساعته براي آن 
برگزار شد، يا بحث بر سر نظام يارانه ها، بررسي اعتراضات مردمي 
كه عمدتا در اعتراض به گراني ها و مشكالت معيشتي بروز مي كرد، 
مثل اعتراضات دي ماه ۹6يا اعتراضات مردمــي به گراني بنزين 
درســال ۹8، تعطيلي بازارها در اعتراض به گراني ها در بيشــتر 
شهرهاي كشور، بررسي و ارزيابي حوادث و سانحه هايي مثل حادثه 
پالسكو، حادثه ســانچي، حادثه تروريســتي اهواز، حمله داعش 
به مجلس و حرم بنيانگذار جمهوري اســالمي، ماجراي ســقوط 
هواپيماي اوكرايني و ترور سردار سليماني و حتي بررسي چند و 
چون لوايح بودجه هم در نشست هاي غيرعلني مطرح مي شد و در 
نهايت به صحن علني كشانده مي شدند. تعدد نشست هاي غيرعلني 
مجلس آنچنان بود كه بعضا مهمانان اين نشست ها ازجمله وزرا و 
مقامات از حضور در آنها طفره مي رفتند و معاونانشان را براي ارائه 
گزارش و توضيحــات و هم نظري با نمايندگان راهي بهارســتان 

مي كردند.

 ظلم غيرعلني هاي مجلس چه بود؟
 در همين راســتا هم فالحت پيشــه ديروز در نامه اي سرگشاده 
خطاب به رئيس مجلس از عدم ارائــه فايل هاي تصويري و صوتي 
اظهارات نمايندگان در جلســات غيرعلني انتقاد و ابراز اميدواري 

كرد كه در اين باره به وظايف قانوني عمل شــود. فالحت پيشه كه 
تجربه نمايندگي ادوار هفتم و هشتم و دهم مجلس را دارد و ازجمله 
نمايندگاني است كه از حضور در انتخابات يازدهمين دوره مجلس 
شوراي اسالمي به دليل تنزيل جايگاه مجلس انصراف داد، نامه اش 
به علي الريجاني را در ۳محور خالصه كرده و در بند اول آن آورده 
است كه متأسفانه بســياري از رويدادها و تصميمات مؤثر ۴ سال 
گذشته در جلسات غيرعلني مطرح شده كه عدم اطالع مردم از آن 
در ارزيابي هاي منفي عملكرد مجلس دهم و نمايندگان اثر داشته 
است. در اين شرايط قرار اســت تا چه زماني طبقه بندي محرمانه 

خودساخته اين جلسات ادامه داشته باشد.
به گزارش ايسنا، او در بند دوم نامه اش نوشته با توجه به اينكه اجازه 
انتشار نطق هاي جلسات غيرعلني مسبوق به سابقه است توضيح 

دهيد كه آيا جلسات غيرعلني طبقه بندي ديگري دارد؟
 فالحت پيشه در ادامه نامه اش آورده است كه بنده قبل از هرگونه 
تعلق به سمت نمايندگي بخش عمده اي از عمرم را مشغول تحقيق 
و پژوهش بوده ام و در آينده نيز اگر عمري باقي باشــد در همين 
حوزه فعاليت خواهم كرد. با كمال تأسف چنين برخوردهاي خالف 
قانون توسط هيأت رئيسه نگراني ها در مورد صيانت از اسناد مربوط 
به جلسات غيرعلني را افزايش مي دهد و به همين دليل بارها اعالم 
كرده ام كه تعدد جلســات غيرعلني مجلــس بزرگ ترين ظلم به 
مجلس دهم بوده است. اميدوارم جنابعالي در اين رابطه به وظيفه 

قانوني خود عمل كنيد.

 رئيس جمهور: داليل حادثه ناو نيروي دريايي ارتش می بايست بررسی و روشن شده 
و برای مردم توضيح داده شود

ابراز همدردي دولت با خانواده شهدا



يك هفته تــا پايان مهلت 
رئيس جمهور بــه تهران گزارش

براي تامين 500اتوبوس 
باقي مانــده اما اين وعــده هيچ گاه در 
چنين زمان كوتاهي محقق نخواهد شد.
يك روز پس از پايــان قرنطينه تهران 
بود كه در پي بازگشايي ادارات و برخي 
صنوف، در ســتاد ملي كرونــا همه به 
صرافت اين نكتــه افتادند كه بايد براي 
تهران اتوبوس هاي بيشتري خريداري 
شــود تا فاصله گذاري اجتماعي رعايت 
شود. رئيس جمهور اعالم كرد كه قسط 
اول 2هزار اتوبوسي كه شهرها نياز دارند 
تا بخرند را دولت مي پــردازد. او اعالم 
كرد: »اگــر در تهران بــه 500اتوبوس 
نياز اســت و در اســتان هاي ديگر هم 
۱500اتوبــوس، اگر بتواننــد اتوبوس 
داخلي يا خارجي را تا پايان ارديبهشت 
به خدمت بگيرند، يعنــي تحويل داده 
شــود، آن وقت ما هم حاضريم در اين 
زمينــه كمك كنيــم، مخصوصــاً در 
قســط اولي كه بايد پرداخــت كنند تا 
اتوبوس آماده شــود، به عنــوان دولت 
كمك مي كنيم و بقيه اقساط را هم خود 

شهرداري ها پرداخت مي كنند.«

اما ايــن وعده از همــان ابتــدا 2ايراد 
اساسي داشــت؛ اول اينكه سهم دولت 
از تاميــن اتوبوس هــاي شــهري نــه 
پرداخت يك قســط كه 82درصد مبلغ 
كل اتوبوس هاســت. ۱3سال است اين 
موضوع به قانون تبديل شده اما ۱0سال 
است اجرايي نشده است و دومين ايراد 
هم اينكه شــرايطي براي عمل به اين 
وعده وجود نداشــت. واقعيت آن است 
كه نــه در داخل خودروســازي وجود 
دارد كه 500اتوبوس آماده داشته باشد 
و نه در خارج از كشــور خودروســازي 
حاضر به دور زدن تحريم ها براي تامين 
500اتوبوس است. به اين ترتيب از همان 

روز نخست، وعده رئيس جمهور محكوم 
به عدم  اجرا بــود. در اين بين، ديروز در 
فاصله يك هفته مانده بــه پايان مهلت 
تاميــن اتوبوس ها، نامه هايي منتشــر 
شد كه نشــان داد دولت ميلي به خريد 
اتوبوس هاي نو ندارد و اولويت را اورهال 

اتوبوس های فرسوده مي داند.

نامه هاي پيگيري
ماجــرا از اين قرار اســت كــه محمود 
واعظــي، رئيس دفتــر رئيس جمهور و 
رئيس نهاد رياست جمهوري 4روز پس 
از وعده 500اتوبوس به وزير كشور نامه 
نوشــت كه »همانطور كه قباًل نوشــته 

بودم اولويت اول اورهــال اتوبوس هاي 
زمينگير شده در تهران و كالنشهرهاست 
و خريد درصورت امــكان توليد تا پايان 
ارديبهشت ماه است.« او همچنين طي 
نامه اي به شــهردار تهــران اعالم كرد: 
»اورهال اتوبوس هاي زمينگير شــده، 
اولويت اســت.« اما اول ارديبهشت طي 
نامه اي ديگر در اين رابطه به رئيس كل 
بانــك مركزي عنــوان كرد كــه »اگر 
مشكلي در ارز نيمايي ندارد، ريال آن  را 
تأمين مي كنند.« اين 3نامه  در پاسخ به 
نامه پيروز حناچي، شهردار پايتخت، اما و 
اگرهاي فراواني را در ذهن ايجاد مي كند؛ 
چراكه در نامه به همتي، رئيس كل بانك 
مركزي، موضوع تامين اعتبار از طريق ارز 
نيمايي به ميان كشيده شده اما در 2 نامه 
ديگر، به خصوص نامه به شهردار تهران، 

اصل بر اورهال گذاشته شده است.

مذاكره با 14خودروساز
با چنين تفاسيري طي هفته هاي اخير 
مسئوالن شهري فعاليت فراواني براي 
زنده كردن وعده هــاي تامين اتوبوس 
انجام داده اند. در همين خصوص محسن 
هاشمي، رئيس شــوراي اسالمي شهر 
تهران به شهردار تهران پيشنهاد كرده  
كه قرارداد خريد 500 دستگاه اتوبوس با 
كارخانه های داخلي بسته شود تا قسط 

سيدمحمد فخار
خبر نگار

خبر

گذار دوران سخت شهر با نسخه 
شفابخش شهرداري

رئيس شوراي شهر تهران: تصويب بسته محرك اقتصادي 
حركت مثبتي است

بسته محرك اقتصادي در دوران كرونا، نسخه 
شهرداري تهران براي اقتصاد شهر است.اين 
اليحه كه پس از تدوين با چكش كاري شــورا 
هم همراه شــد، حاال مالك عمــل مديريت 
شهري براي جبران كاهش درآمدهاي مديريت 
شهري در اين روزهاســت. اين مصوبه، عمده ترين رويكردش وصول 
طلب هاي شهرداري از موديان اســت، با ارائه تخفيف و مشوق هاي 
خوش حسابي به كمك مديريت شــهري آمده است. اما اينكه بسته 
محرك اقتصادي چه تأثيري بر درآمدهاي شهرداري دارد، موضوعي 
است كه كارشناســان و مديران شــهري نظرات متفاوتي درباره آن 
دارند؛ اما غالب نظرهاي كارشناسي از شفابخش بودن نسخه موقت 

شهرداري حكايت دارد.
به گزارش همشهري، محسن هاشــمي، رئيس شوراي اسالمي شهر 
تهران هم در اين خصوص باور دارد كه تصويب اليحه محرك اقتصادي 
در شرايطي كه بتواند درآمد شهرداري را براي هزينه كرد در امور جاري 
افزايش دهد، حركت مثبتي بوده اســت. او با اشاره به تأثير تصويب 
اليحه محرك اقتصادي بر وضعيت درآمد شهرداري تهران در شرايط 
شيوع ويروس كرونا گفت: »صحبت آقاي شهردار و تيم  اقتصادي شان 
اين بود كه با اين اليحه اميدوار هستيم فعاليت  در شهر مقداري بيشتر 
شود. ضمن اينكه، اين اليحه مي تواند درآمد شهرداري در حدي كه 
امور رتق و فتق، نگهداري انجام و حقوق ها پرداخت شــود را افزايش 

دهد، پس مي تواند تصويب آن حركت مثبت باشد.« 

رئيس شوراي شــهر تهران با تأكيد بر اينكه شــهرداري تهران بايد 
در اين باره گزارش هايي را به شــورا ارســال كند، اضافه كرد:» البته 
۱5روز طول مي كشــد تا فرمانداري تأييد كنــد. االن زمان ابالغ آن 
براي اجراست؛ بعد از اجرا بايد ببينيم چه اتفاقي مي افتد.« هاشمي 
رفسنجاني درباره اينكه اين اليحه چه زماني در فرمانداري به تصويب 
مي رســد، گفت:» معموال فرمانداري 2هفته وقت دارد تا نظر بدهد؛ 
فعال كه به شوراي شــهر تهران نظري نداده اند، اما اگر ۱4روز بگذرد، 
تصويب شده فرض مي شود.« رئيس شوراي شهر تهران با تأكيد بر اين 
نكته كه به نظر مي آيد يك مقدار هم اين مصوبات در جامعه درســت 
مطرح نمي شود، عنوان كرد: »روزنامه ها يا صداوسيما به طور درستي 
به اين مصوبات نمي پردازند؛ به ويژه شبكه 5تهران كه درست تبيين 
نمي كند و برنامه نمي گذارد كه مردم متوجه شوند چه اتفاقي افتاده 
تا براساس آن آمده و فعال شــوند. به هر حال رسانه ها بايد نسبت به 
مصوبات شورا مقداري حساسيت  بيشتري نشان دهند و موارد را باز 

كنند تا مردم بدانند چه اتفاقي در شهر رخ مي دهد.«

خبرهاي كوتاه

شناســايي دقيــق، راه حل معضل 
بساط گستري است

  سيد علي مفاخريان، مديرعامل شركت 
ساماندهي صنايع و مشاغل شهر:

 نرم افزار ســامان بازار در احــراز هويت 
متقاضيان و جانمايي و مديريت مســئله 
دستفروشي ســامان بازار مي تواند نقش 
كليدي ايفا كند. فعــاالن اين صنوف فاقد 
اتحاديه يا ارتباط با اتــاق اصناف فعاليت 
مي كنند و با وجود آســيب پذيري، بسيار 
آسيب زا هستند. تأمين زمين و صدور مجوز 
براي ايجاد روز بازارها در كنار شناســايي 
دستفروشان مي تواند به ساماندهي كامل 
افراد بينجامد. تاكنــون اطالعات حدود 
5هزار نفر براســاس ســكونت در تهران، 
سرپرســت خانواده بودن و شاغل نبودن 
تأييد شــده و تعدادي از ثبت نام شدگان 
هم به دليل نقص در اطالعات وارد شــده 
فرصتي بــراي اصالح اطالعــات خواهند 
داشــت. براي اين افــراد با توجــه به نوع 
كسب وكارشــان در روز بازارها مكان يابي 

مي شود. )همشهري(

بازگشايي برج ميالد منوط به تصميم 
ستاد مقابله با كرونا

  غالمحســين محمــدي، رئيس مركز 
ارتباطات و امــور بين الملل شــهرداري 

تهران:
با بازگشــايي اصناف و حضور كارمندان 
بر ســر كار خود، پايتخت كم كم در حال 
بازگشــت به حالت عادي پيش از شيوع 
كرونا است و مديريت شــهري با تأكيد بر 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي و شيوه نامه 
بهداشــتي طرحي مانند محدوديت هاي 
ترافيكي را در آستانه اجرا قرار داده است. 
هنوز تصميمــي براي بازگشــايي مراكز 
تفريحــي و خدماتي شــهرداري تهران 
گرفته نشده است و مجموعه هاي خدماتي 
شــهرداري همچنان تعطيل هستند. اگر 
قرار بر اين باشد مراكز تفريحي و خدماتي 
شهرداري تهران براي استفاده شهروندان 
بازگشايي شوند، اين تصميم بايد از سوي 
ستاد مقابله با كروناي شــهر تهران اتخاذ 
شــود. همانگونه كه در بحث بازگشــايي 
بوستان ها براساس ابالغيه ستاد كرونا عمل 
شد، در بخش بازگشايي مراكز تفريحي و 
خدماتي مانند برج ميالد، سينماها و مراكز 
فرهنگي باز به همين شكل عمل خواهيم 
كرد و تا زمان ابالغ ستاد مقابله با كرونا اين 
مراكز همچنان تعطيل هســتند. )باشگاه 

خبرنگاران جوان(
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۱0سال است هيچ اتوبوس 
دولتــي به تهران نرســيده؛ 
حتــي كرونا هم نتوانســت 
اتوبوس هاي وعده داده شده 

را برساند

شــهرداري تهران 
تصميــم دارد بــا شهر

ســاخت واحدهاي 
35متري در برخي مناطق تهران، 
عالوه بر تامين مسكن براي اقشار 
مختلف، باعــث رونــق در بازار 
مسكن شــود.اين موضوع البته با 
رويكردهــاي مختلف در شــهر 
مواجه شده اســت، اما آنطور كه 
معــاون شهرســازي و معماري 
شــهرداري تهــران مي گويــد، 
طراحي ايــن خانه هــا به نحوي 
خواهد بود كه ضمــن مطابقت با 
فرهنــگ ايرانــي، بخشــي از 
مشكالت شــهروندان را  برطرف 

كند.
به گزارش همشــهري، يك عضو 
هيأت رئيسه شوراي شهر تهران 
از آمادگي مديريت شهري براي 
همكاري با دولــت جهت اجراي 

طرح مسكن اجتماعي خبر داد.
 زهرا نژاد بهرام اظهار كرد: »اين 
موضوع ســال گذشــته از سوي 
شهرداري تهران به منظور تأمين 
مســكن كم درآمدها بــه دولت 
پيشــنهاد داده شــد و در همين 
راستا برنامه هايي در وزارت كشور 
با همكاري شــهرداري تهران در 
دستور كار قرار گرفت؛ ولي هنوز 

نهايي نشده است.«
او با اشاره به اينكه سال پيش من 
هم موافق ساخت اين واحدهاي 
كوچك مقيــاس بــودم، افزود: 
»هم اكنون به دليل بروز و شــيوع 
كرونا، به نظرم تغييرات جديد در 
شهرسازي، خانه ســازي و حتي 
ساخت معابر و پياده روها به ويژه 
در پايتخت الزم اســت. شرايط 
قرنطينه خانگي به دليل گسترش 
ويــروس كوويد-۱9 ايجاد شــد 
و به نظر مي رســد با ادامه وجود 
اين بيماري ســاخت واحدهاي 
35متري آســيب هاي زيادي به 

همراه داشته باشد.«

عضو هيأت رئيســه شوراي شهر 
تهران با اشاره به اينكه هم اكنون 
برخي از خانه ها در پايتخت تراس 
ندارند و يا اگــر داراي تراس اند، 
حتــي جايــي بــراي رخت آويز 
در آن وجــود نــدارد، گفت: »در 
ساخت منازل مســكوني جديد 
و يــا واحدهاي ســاختماني بايد 
به موضوعــات اين چنيني توجه 
بيشتري شود. همچنين شرايط 
پشــت بام ها بايد به صورتي باشد 
كه شــهروندان بتوانند از فضاي 
پشت بام بهتر اســتفاده كنند و 
به نوعي پشت بام ها داراي فضاي 
سبز باشند. پنجره هاي خانه ها نيز 
در حد امكان تمام قد و شيشه اي 
درنظر گرفته شود تا در خانه ماندن 
آسيب هاي روانشناختي كمتري 
به همراه داشته باشــد؛ بنابراين 
بايد به طور كلــي مجموعه اي از 
تغييرات در مدل سازه هاي شهري 
ايجاد كنيم.« با توجــه به گراني 
زمين و ملــك در تهــران اينكه 
سبك جديد شهرسازي و ساخت 
واحدهاي مســكوني با شــرايط 
متفاوت از گذشته قابليت اجرايي 
دارد، يكي از موضوعاتي است كه 
نژاد بهرام به آن اين طور پاســخ 
مي دهد: »بهتريــن راهكار براي 

رفع مشكالت و دغدغه در زمينه 
مسكن با توجه به گراني زمين و 
ملك و موضوع كرونا مسئله تامين 
مسكن اجتماعي است و به عبارتي؛ 
از طريق مسكن اجتماعي دولت 
خانه هايي را به صورت اجاره براي 
مدت طوالني  در اختيار شهروندان 
قرار مي دهد و نيازي به جابه جايي 
و اسباب كشي هاي مداوم نيست. 
با توجه به محدوديــت زمين در 
پايتخــت و كمبود منابــع بايد 
روش هاي جايگزيني، براي تامين 
مسكن شهروندان تهراني همچون 
طرح ارائــه منازل اســتيجاري 

بلندمدت را اجرايي كرد.«
نژادبهرام با اشاره به اينكه بحران 
كرونا ثابت كرد كــه بايد به دنبال 
راهكارهاي متفــاوت ديگري در 
زمينه هاي رفع مشكالت مختلف 
باشــيم، گفت: »موضوع مسكن 
اميد سال گذشته توسط دولت، به 
ستاد بازآفريني شهري پيشنهاد 
شد و شهرداري تهران پس از آن 
اعالم آمادگــي جهت همكاري با 
اين ستاد كرد و 3زمين در اختيار 
ســتاد بازآفريني شــهري قرار 
داد؛ ولي متأســفانه سازمان هاي 
ديگر در اين زمينه ورود نكردند، 
درحالي كــه براي رفــع دغدغه 

مسكن شهروندان الزم است همه 
دستگاه ها، سازمان هاي مسئول و 

تأثيرگذار ورود يابند.«
عضو هيأت رئيســه شوراي شهر 
تهران بــا بيان اينكــه هم اكنون 
500هزار واحد مســكوني خالي 
در شهر تهران وجود دارد، افزود: 
»بــراي رفــع دغدغه مســكن 
شهروندان بايد به فكر راهكارهاي 
كوتاه مــدت و ميان مــدت بود. 
شهرداري تهران نيز اين آمادگي 
را دارد كه اقدامات الزم در جهت 
همكاري با ســاير دســتگاه ها  را 
انجام دهد؛ البتــه نبايد در جهت 
تحقــق تاميــن مســكن براي 
شــهروندان از نظر كارشناســان 
و صاحب نظــران مربوطه غفلت 
كرد.« نژاد بهرام خاطرنشان كرد: 
»مشكل تامين مسكن هم اكنون 
در همــه مناطق تهــران وجود 
دارد، ولي با توجه به اينكه تراكم 
جمعيت پايتخت در بافت فرسوده 
و ناپايدار اســت، ساخت مسكن 
اجتماعي در ايــن بخش ها بايد 
در اولويــت دولت باشــد، ضمن 
اينكه مديريت شهري نيز آمادگي 
همــكاري با دولت بــراي اجراي 
طرح تامين مســكن اجتماعي را 

دارد.« 

تهران آماده براي روزهاي باقيمانده از شب هاي قدر همكاري دولت و شهرداري براي ساخت خانه هاي 35متري

در روزهاي باقيمانده از شب هاي قدر مديريت 
شــهري با رعايت قانون فاصله گــذاري براي مناسبت

جلوگيري از شــيوع ويروس كرونا، تسهيالت 
ويژه اي براي شهروندان درنظر گرفته است كه در حوزه هاي 
حمل ونقل عمومي، ضد عفوني مراكز و زيارت اهل قبور است 

كه در زير به آنها پرداخته ايم.

خدمات رساني رايگان مترو در شب هاي قدر 
تمام خطوط درون شــهري متروي تهران در شــب هاي قدر از 
ساعت 23 تا 2:30 بامداد رايگان خدمات رساني مي كنند. فرنوش 
نوبخت، مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه در 
اين باره گفت: با توجه به شيوع بيماري كرونا از شب زنده داران 
تقاضا داريم در هنگام اســتفاده از مترو حتما از ماسك استفاده 
كنند؛ در اين راستا سرويس دهي در خطوط يك، 2، 3، 4، 6 و 7 
متروي تهران با فاصله هر 30دقيقه يك قطار انجام خواهد شد. 
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه خاطرنشان 
كرد: متروي تهــران در ليالي قدر در خــط 5تهران)صادقيه(- 
گلشهر و بالعكس و ايستگاه هاي پايانه هاي يك، 2، 4، 6 فرودگاه 

مهرآباد و امام خميني)ره( خدمات رساني شبانه ندارد.

آمادگي شهرداري براي ضدعفوني مساجد و تكايا در 
شب هاي قدر

شــهرداري تهران آمادگي خود را از ضدعفوني مساجد 

و تكايا در ليالي قدر، اعالم كرد. غالمحســين محمدي، 
رئيس مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران در 
اين باره گفت: شهرداري تهران براي ضدعفوني مساجد و 
تكايا به منظور پذيرايي از شهروندان در ليالي قدر آمادگي 

دارد. 
او افزود: به دســتور  شهردار تهران، شــهرداري مناطق 
22گانه آمادگي دارند تا مســاجد و تكايــاي بزرگي كه 
منطبق بر پروتكل هاي مصوب ستاد ملي مبارزه با  كرونا، 
پذيراي مردم عزيز در ليالي قدر و عزاي اميرالمومنين)ع( 
هستند را بنا به درخواست مسئولين برگزاري، ضدعفوني 

كنند.  

جزئيات برگزاري مراسم احياي شب هاي قدر در بهشت 
زهرا)س(

گلزار شهداي بهشت زهرا)س( از ساعت 23 تا يك بامداد 
به روي شهروندان باز است. سعيد خال ،مديرعامل سازمان 
بهشت زهرا)س(، با اشاره به در پيش بودن مراسم احياي 
شــب هاي قدر گفت: طبق بخشنامه ســتاد كرونا، مراسم 
احيا در گلزار شهدا با رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار 
مي شود. او اظهار كرد: پخش و توزيع هرگونه نذورات و اقالم 
خوراكي ممنوع است. سعيد خال در پايان اظهار كرد: زيارت 
قبور اموات در اين ســاعت امكان پذير نيست و شهروندان 

فقط مي توانند براي زيارت قبور شهدا حضور يابند.

وعده اختصاص اتوبوس به شهر تهران ۱0 سال روي ميز دولت مانده است
اتوبوس دولت به شهر نرسيد

اول خريد را دولت بپردازد. البته محمد 
عليخاني، رئيس كميســيون عمران و 
حمل ونقل شوراي شهر تهران از همان 
ابتدا آب پاكي را روي دست همه ريخته 
بود و وعده 500اتوبوس را نشدني دانسته 
بود. او ديروز هم به مهر، گفت: »با توجه 
به دســتوراتي كه آقــاي رئيس جمهور 
داده و پاسخ نامه هاي او به وزير كشور و 
شهردار تهران و تعيين قيد زمان، پايان 
ارديبهشــت براي خريد اتوبوس يعني 

»اتوبوس هيچ!«.«
اين در حالي است كه شــهردار تهران 
در نامــه به رئيس جمهور بــراي تأمين 
500دســتگاه اتوبــوس از مذاكــره با 
۱4خودروساز داخلي خبر داده و گفته 
كه »با توجــه به لزوم تاميــن قطعات، 
تا 3مــاه آينــده هيچ يــك نمي توانند 
500اتوبــوس به تهــران بدهنــد اما 
درصــورت عقــد قــرارداد و دريافت 
پيش پرداخــت مي توانند بعــد از 3ماه 
تحويل اتوبوس ها را آغاز كنند.« در اين 
نامه پيروز حناچي همچنين پيشــنهاد 
داده تا بــراي رفع بن بســت از پرونده 
500اتوبوس وعده داده شــده، استفاده 
از ميني بوس در برخي از خطوط شهري 
نيز مي تواند به كار گرفته شود و بهره از 
آنها در تعدادي از معابر نسبت به اتوبوس 
ارجحيت دارد. بنابراين بــا اعتبار الزم 
براي خريد يك دستگاه اتوبوس مي توان 
نســبت به تأمين حداقل 4 ميني بوس 
اقدام كرد و تعداد صندلي بيشــتري را 
فراهم كرد. عالوه بر اينها راه ديگر واردات 
اتوبوس هاي دســت دوم پيشنهاد شده 
بود. پــس به نوعي حناچــي از روحاني 
درخواســت كرده تا زمان تعيين شده 
براي تامين اتوبوس هــا افزايش يابد و 
اين دســتور به تهيه ميني بوس و اجازه 
واردات اتوبــوس و ميني بوس كاركرده 

تغيير كند.
به هر ترتيب يك هفته باقيمانده از وعده 
رئيس جمهــور هم به ســرعت به پايان 
خود نزديك مي شود و بايد ديد آيا زمان 
مذكور تمديد خواهد شــد يا همچنان 
ســال هاي دوري تهران از اتوبوس هاي 

دولتي ادامه مي يابد؟ 

سرانجام چه مي شود؟
با توجه به باقي ماندن يك هفته اي از مهلت تامين اتوبوس، بايد ديد شرايط براي 
اجراي آن مهياســت يا خير؟ مهدي جمالي نژاد، رئيس سازمان شهرداري ها و 
دهياري هاي وزارت كشور در اين باره مي گويد: با توجه به اينكه تا زمان فروكش 
كردن شــيوع ويروس كرونا در پايتخت، طرح هاي ترافيكــي در پايتخت اجرا 
نمي شود، ترافيك و ترددها در معابر افزايش بسياري پيدا كرده است. پيش بيني ما 
هم همين بود كه در شوراي عالي ترافيك بسته اي از پيشنهادها در حوزه حمل ونقل 
را تهيه كرده و آن را تقديم رئيس جمهور كنيم و تهيه 2هزار اتوبوس براي كل كشور 
و 500اتوبوس براي تهران هم در آن گنجانده شده بود. البته تامين سريع چنين 
ناوگاني آن هم در شرايط موجود با تمديد زمان، شدني و نيازمند كمك و مساعدت 
دولت است اما به هرحال نوسازي ناوگان پير و فرسوده اتوبوسراني پايتخت بايد به 

هر ترتيب عملياتي شود و گريزي از آن نيست.

ث
مك

محمدرضــا صميمي، مديركل امور شــوراهاي 
اسالمي شهر و روستا وزارت كشور:شورا

هيأت مركزي حل اختالف، شــهر و روســتا، با 
توجه به ايراد وارد شــده به انتخابات مورخ 2۱ آذرماه ســال 
گذشــته هيأت رئيسه شــوراي عالي اســتان ها كه به واسطه 
غيبت غيرموجه نمايندگان منتخب شــوراي يكي از استان ها 
در جلسه برگزاري انتخابات، مطرح شده است، پس از بررسي 
كامل موضوع در چندين جلســه، به تجديد اين انتخابات رأي 
داد. براســاس رأي هيأت مركزي حل اختالف، شــوراي عالي 
استان ها در نخستين جلسه آينده خود نسبت به برگزاري مجدد 
انتخابات هيأت رئيسه براي مدت باقيمانده سومين سال اقدام 

مي كند. )همشهري(

 انتخابات شوراي عالي استان ها 
مجدد برگزار مي شود

عضو كميســيون فرهنگي و اجتماعي 
شوراي شهر تهران ضمن انتقاد از نصب ميراث

ديوار در پياده راه هــاي اطراف ميدان 
بهارستان، گفت: بافت تاريخي اين ميدان در معرض 
آسيب قرار گرفته است. حســن خليل آبادي، عضو 
كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران در 
گفت وگو با فارس، درباره طرح ساماندهي و توسعه 
خيابان هاي اطراف مجلس اظهار داشــت: خانه هاي 
تاريخي زيادي در اطراف مجلس شوراي اسالمي قرار 
دارد و به دليل ساخت و سازهايي كه در اطراف فضاي 
مجلس شده، به حقوق عمومي شهروندان به نوعي 
تعرض صورت گرفته است. او افزود: خيابان »مردم«  
پشت مسجد شــهيد مطهري واقع شده كه به دليل 

حمله داعش اين خيابان به محدوده مجلس افزوده 
شد و فضاي امنيتي در اين خيابان شكل گرفت. اين 
عضو شوراي شهر تهران ضمن هشدار در مورد آسيب 
به بافت تاريخي محدوده اطراف مجلس گفت: نماي 
مجلس قديمي به دليل نصب ديوارهايي در پياده راه 
ميدان بهارستان ديگر براي عموم قابل رؤيت نيست 
و ســاخت ايــن ديوارها نبايــد انجــام مي گرفت. 
خليل آبادي بيان داشت: در بسياري از كشورهاي دنيا 
جهت حفظ امنيت مراكز مهم مانند مجلس به جاي 
نصب ديوار، سيستم هاي الكترونيكي و مكانيزه قوي 
و حساس نصب مي كنند ولي اين موضوع در ميدان 
بهارستان بيشتر از طريق نصب ديوار صورت گرفته 

است. 

بافت تاريخي ميدان بهارستان در معرض آسيب
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تقريباً 2/5 ســال از آغــاز دوره 
صعودي قيمت مسكن مي گذرد مسكن

و حاال ايــن بازار بــه وضعيتي 
رسيده كه عوامل متعددي در تعيين آينده آن 
نقش آفريني مي كند. ركــود كرونايي در حوزه 
توليد، افزايش قيمت نهاده هاي ســاختماني، 
خروج سرمايه  از بازار مســكن، كاهش رغبت 
ســازندگان به توليد و بالتكليفي شاخص هاي 
كالن اقتصادي از عواملي است كه در بهار امسال 
مي تواند سمت وسوي بازار مسكن در ماه هاي 

آينده را روشن كند.
به گزارش همشــهري، در فروردين امســال 
مجموع عوامل يادشــده، باعث شد ركود بازار 
مســكن ركورد 11ساله را بشــكند و مجموع 
معامالت اين بازار در شهر تهران به 1300فقره 
كاهش پيدا كند. كاهش شــديد قدرت خريد 
متقاضيان مصرفي، به واســطه رشد بي سابقه 
قيمت مســكن در 2/5 ســال اخيــر، جذب 
حداكثري نقدينگي سرگردان به بازار سرمايه، 
هراس شهروندان از شيوع كرونا و تعطيلي دفاتر 
مشــاوران امالك از مهم ترين عوامل ســقوط 
تعداد معامالت بازار مســكن محسوب مي شد 
كه كم وبيش همه آن عوامل در ارديبهشــت 
نيز به قوت خود باقي اســت. در اين شــرايط، 
تصميم گيري سرمايه گذاران به حضور در حوزه 
مســكن يا خروج از آن نقشي تعيين كننده در 
آينده بازار مسكن خواهد داشت و مي تواند به 

سقوط يا تداوم صعود آن منجر شود.

مسكن در دوراهي
تكرار تحوالت فروردين ماهي بازار مسكن، در 
ارديبهشت ماه، مي تواند سنگ بناي شكل گيري 
وضعيتي  تازه  در اين بازار باشد كه اول  از همه 
به خروج تقاضاي خريد سرمايه گذاري مسكن 
از اين بازار دامن مي زند و در گام بعدي؛ برتري 
عرضه بر تقاضا را رقــم خواهد زد كه نتيجه آن 
معقوالنه تر شدن مناســبات اين بازار و تثبيت 
مســكن در نقطه تعادلي اســت؛ اما حتي در 
اين صورت نيز عواملي نظير تــورم نهاده هاي 
ساختماني و كاهش توليد مسكن وجود دارد كه 
قادر است معادله بازار را به هم بريزد. البته معاون 
مســكن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازي 
معتقد است اگر اثرپذيري اين بازار از بازارهاي 
موازي را قلم بگيريم، در فصل جاري دليلي براي 
افزايش قيمت مســكن وجود ندارد؛ درمقابل 
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد افزايش 
شيب تورم در نهاده هاي ساختماني در ماه هاي 
گذشته به پاشنه آشــيل توليد و قيمت گذاري 
مسكن تبديل شده و مي تواند بر معادالت اين 

بازار اثرگذار باشد.
 محمود محمودزاده، درباره وضعيت بازار مسكن 
در بهار امسال مي گويد: 2 بازار مسكن را متصور 
هســتيم كه يكي بازار مسكني مستقل است و 
ديگر بازار مسكني است كه از بازارهاي موازي 
خود ماننــد ارز، خودرو، ســكه و... نقش پذير 
است.  به عقيده او، اگر بازار مسكن به طور منفرد 
موردمطالعه قرار گيرد، هيچ دليلي براي افزايش 
قيمت مسكن به صورت ويژه در بهار امسال وجود 
ندارد، به خصوص ســاخت تعداد زيادي واحد 
مسكوني در دست اقدام است؛ اما اگر بازار مسكن 

را همزمان با ناپايداري بازارهاي ديگر بسنجيم، 
اين موضوع قابل پيش بيني نيست و نمي توان 
گفت چه اتفاقي براي ساير بازارهاي رخ مي دهد 
و اين وقايع با چه ضريبي بر بازار مسكن اثرگذار 

خواهند داشت.

رسوب تورم در نهاده هاي ساختماني
در 2ســال ونيم گذشــته، دليل اصلي جهش 
قيمت مســكن، تحوالت تورمــي و تغييران 
نرخ ارز بــوده و اين دو عامــل همزمان قيمت 
نهاده هاي ســاختماني را نيــز تحت تأثير قرار 
داده است؛ ازاين رو به نظر مي رسد در طول دوره 
صعودي قيمت مسكن، حاشيه سود سازندگان 
مســكن با افزايش قابل مالحظــه اي روبه رو 
نشده و اين كسب وكار فقط با باال رفتن ميزان 
نقدشوندگي مســكن و افزايش توليد توانسته 
سود بيشتري كســب كند. براي مثال، بررسي 
اطالعات منتشر شــده مركز آمار ايران درباره 
قيمت نهاده هاي ســاختماني در زمستان98 
به عنوان شاخص اثرگذار بر مسكن بهار99 نشان 
 مي دهد در اين فصل قيمت فــروش برخي از 
مصالح پرمصرف در ساختمان سازي نسبت به 
فصل قبل از آمارگيري 50درصد رشــد كرده 

است. 
براساس آمارها، در زمســتان1398 متوسط 
قيمت يك كيلوگرم صفحه ستون با 53درصد 
افزايش نسبت به فصل قبل بيشترين افزايش 
را در بين نهاده هاي ساختماني منتخب داشته 
و متوســط قيمت يك كيلوگرم ورق گالوانيزه 
)كانال كولر( با 52.3درصد افزايش رتبه بعدي 
بيشــترين افزايش را داشــته است. همچنين 
متوســط قيمت يك كيلوگرم پروفيل درب و 
پنجره نيز در اين فصــل با ٤2.8درصد افزايش 
نسبت به فصل قبل رتبه سوم افزايش در متوسط 
قيمت را داشته است. البته قيمت برخي مصالح 
نيز با افزايش انــدك مواجه بوده يا مثل قيمت 
بتن آمــاده كه با كاهــش 1.٧درصدي مواجه 
بوده، ارزان تر نيز شــده اند اما رشد قيمت 35تا 
53درصد قيمت مصنوعات فــوالدي و فلزي 
به عنوان يكي از اصلي تريــن نهاده هاي مورد 
استفاده در ساخت وساز باعث شد برايند تورم 
در حوزه مصالح ساختماني مثبت باشد و اثرات 
تورمي آن در قيمت گذاري مسكن در بهار99 

مدنظر قرار بگيرد.
براساس داده هاي مركز آمار ايران، ميزان رشد 
نهاده هاي ساختماني پرمصرف در ساخت وساز 
در زمســتان پارســال نسبت به ســال9٧ تا 

٧2درصد نيز رسيده است.

همشهري معادالت اثر گذار بر بازار امالك را بررسي مي كند

احمد ميرخدائي
روزنامه نگار

ناپايداري بهاري در بازار مسكن
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   افزايش هزينه توليد زراعت و باغداري
گزارش سوم مركز آمار ايران به شاخص بهاي زراعت و باغداري در زمستان پارسال مربوط است كه نشان مي دهد ميزان 
تغييرات 4فصل منتهي به زمستان سال گذشته به عنوان نرخ تورم ساالنه با جهشي 26.7درصدي مواجه شده است. اين 
نهاد آماري مي گويد: نرخ تورم ساالنه توليدكنندگان بخش زراعت، باغداري و دامداري سنتي ايران در زمستان پارسال 
افزايشي 32.9درصدي را تجربه كرده است. براساس گزارش مركز آمار ايران،  هزينه توليد گروه غالت در زمستان 
پارسال نسبت به زمستان سال قبل از آن 6.4درصد كمتر شده اما نرخ تورم ساالنه توليد اين گروه از كاالهاي كشاورزي 
افزايشي 20.5درصدي را تجربه كرده است. همچنين هزينه توليد گروه ميوه ها و ميوه هاي آجيلي در زمستان پارسال 
نسبت به زمستان سال قبل از آن 6درصد و نرخ تورم ساالنه اين اقالم 19.2درصد بيشتر شده درحالي كه هزينه توليد 
سبزيجات در زمستان سال98 نسبت به مدت مشابه سال97 رشــدي 13درصدي و در يك سال منتهي به زمستان 
پارسال جهشي 53درصدي داشته است. ارزيابي شاخص بهاي توليد در بخش دامداري سنتي ايران اما نشان از رشد 
1.5درصدي هزينه ها در زمستان پارسال نسبت به زمستان سال97 و افزايش 45.5درصدي در يك سال منتهي به 
زمستان98 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن دارد. يافته هاي مركز آمار ايران همچنين بر افزايش 51درصدي هزينه 
توليد پرورش دهندگان بز و بزغاله در يك بازه زماني يكساله منتهي به فصل آخر سال گذشته و رشد 49درصدي هزينه 
پرورش دهندگان گاو و گوساله به روش سنتي عمدتاً در روستاهاي ايران  مهر تأييد مي زند. در همين مدت هزينه توليد 
و پرورش گوسفند و بره در دامداري صنعتي ايران كه معيشت بسياري از روستاييان به آن بستگي دارد در يك سال 

گذشته 48درصد جهش داشته است.

   كاهش ذخيره آب در مخازن سدها
77 درصد حجم مخازن سدهاي كشور در سال آبي جاري )ابتداي مهرماه 98 تا 19 ارديبهشت 
99( درحالي  پر است كه پارسال اين درصد 81 بوده كه نشان از كاهش حجم آب موجود در مخازن 
سدها به دنبال كاهش ميزان بارش ها دارد. موجودي آب مخازن سدهاي كشور براساس گزارش 
تازه شركت مديريت منابع آب ايران در ســال آبي جاري به 39ميليارد و 3ميليون مترمكعب 
رسيده است و اين درحالي كه است كه پارسال 40ميليارد و 67ميليون مترمكعب بود كه كاهش 
4درصدي را نشان مي دهد. كاهش حجم مخازن سدها و نيز كاهش ميزان بارش ها در حالي اتفاق 
افتاده كه ميزان مصرف آب در كشور به دليل شيوع گسترده بيماري كرونا افزايش چشمگيري 
دارد؛ به گونه اي كه اين ميزان مصرف، نگراني در دست اندركاران تأمين آب ايجاد كرده است. اين 
گزارش نشان مي دهد كه ميزان ورودي آب به سدهاي كشور در سال آبي جاري به 42ميليارد و 
88ميليون مترمكعب رسيد و اين درحالي كه در سال آبي پارسال اين ميزان ورودي 69ميليارد و 
81ميليون مترمكعب بوده كه كاهش 39درصدي را نشان مي دهد. همچنين وضعيت خروجي آب 
از سدهاي كشور در سال آبي جاري 32ميليارد و 43ميليون مترمكعب گزارش شده كه نسبت به 

پارسال كه 49ميليارد و 9ميليون مترمكعب بود، كاهش 34درصدي دارد.

باران امسال كشاورزان را خوشحال كرد چرا كه گزارش هاي رسمي وزارت 
نيرو مي گويد: از ابتداي ســال آبي جاري، يعني از اول مهرماه پارســال تا آب

23ارديبهشت امسال ميزان بارش هاي كشور به 302.8ميلي متر رسيد كه 
در مقايسه با دوره درازمدت 51ســاله اخير كه 228 ميلي متر بارش ثبت شده بود، 33 
درصد رشد نشان مي دهد. اما اين يك روي سكه سفره آبي ايران است چرا كه بارش هاي 
امسال نسبت به سال قبل اندكي كاهش يافته و آب ورودي به مخازن سدها افت كرده؛ 
آن هم در شرايطي كه با افزايش مصرف آب در دوره شيوع كرونا، ذخاير آبي پشت سدها 
رو به كاهش اســت. به گزارش همشــهري، با وجود ميزان بارش هاي رخ داده از ابتداي 
مهرماه سال گذشته تا ديروز، به دليل شــيوع ويروس كرونا و افزايش مصرف آب شرب، 
دست اندركاران وزارت نيرو در تالش هستند تا نگراني نسبت به تأمين احتمالي آب شرب 

را كاهش دهند.
 دفتر مطالعات پايه منابع آب شركت منابع آب ايران  هم تأييد كرده كه ميزان كل بارش ها 
در اين مدت نسبت به 11سال گذشــته 212.9ميلي متر بوده كه رشدي ٤2درصدي را 
تعيين مي كند؛ بااين حال نكته مهمي كه ضرورت استفاده بهينه منابع آبي ايران را يادآور 
مي شــود، اينكه وضعيت بارندگي ها در سال آبي جاري نســبت به دوره مشابه پارسال 
23درصد كمتر شــده؛ به نحوي كه از ابتداي مهرماه پارســال تا 23ارديبهشت امسال 
تنها 302.8ميلي متر باران باريده؛ درحالي كه پارســال هميــن موقع ميزان بارندگي ها 

321.8ميلي متر برآورد شده است.
به گزارش همشهري از 6حوضه اصلي آبريز كشور شامل درياي خزر، خليج فارس و درياي 
عمان، درياچه اروميه، فالت مركزي، مرزي شرق و قره روم، وضعيت بارش ها در 3 حوضه 
مهم درياي خزر، درياي عمان و حتي درياچه اروميه برخالف تصور عمومي نســبت به 
پارسال رشد منفي را تجربه كرده است. شركت منابع آب ايران مي گويد: ميزان بارش هاي 
حوضه آبريز درياي خزر در ســال آبي جــاري )مهرماه 98 تا 23 ارديبهشــت( 8.٤1٧ 
ميلي متر اســت اما پارســال و در همين بازه زماني ٤95.1 ميلي متر بارش داشته است. 
همچنين حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان  هم وضعيتي مشــابه دارد؛ به گونه اي 
كه از ابتداي مهرماه 98 تا بيست و ســوم ارديبهشت ٤٤0.2 ميلي متر بارندگي را تجربه 
كرده، درحالي كه در مدت مشابه پارسال 526.٤ ميلي متر بارش را به ثبت رسانده است.

آمارهاي رســمي حكايت از آن دارد كه وضعيت بارش در حوضه آبريز درياچه اروميه از 
ابتداي سال آبي جاري و تا 23 ارديبهشــت 339.9 ميلي متر و در مدت مشابه پارسال 
٤٧1.٤ ميلي متر بوده كه كاهشي محسوس را دارد. اين در حالي است كه روند بارش ها در 
3 حوضه آبريز فالت مركزي، مرزي شرق و قره قوم اما روند مثبتي نسبت به مدت مشابه 

پارسال دارد و در اين ميان وضعيت بارش در حوضه آبريز مرزي شرق از همه بهتر است.
براساس اعالم شركت منابع آب ايران ميزان بارش هاي حوضه آبريز مرزي شرق از ابتداي 
سال آبي جاري تا 23 ارديبهشت 1٤6ميلي متر بوده؛ درحالي كه پارسال در همين بازه 
زماني 101.1 ميلي متر بارش داشته كه نشان از رشد خيلي خوب بارش ها در اين حوضه 
دارد و حوضه آبريز فالت مركزي تا 23 ارديبهشــت 226.1 ميلي متر بارش دارد و اين 

درحالي  است كه در مدت مشابه پارسال 201.1 ميلي متر بارش داشته است.

به دنبال سخنان رئيس جمهوري مبني بر 
 سهام
امــكان فروش ســهام عدالــت از طريق عدالت

بانك ها، سخنگوي ستاد راهبري آزادسازي 
سهام عدالت از بررسي اين طرح در شوراي بورس خبر 
داد و تأكيد كرد: ســهام عدالت قطعاً تا شهريورماه آزاد 
مي شود. بررسي هاي همشهري نشان مي دهد كه احتماالً 
با تصويب شوراي بورس، مشموالن سهام عدالت به غيراز 
شــركت هاي كارگزاري مي توانند از طريق نظام بانكي 
سهام خود را بفروشند. به گزارش همشهري، روز گذشته 
حسن روحاني، رئيس جمهوري گفت: شوراي عالي بورس 
تصويب كرد بانك ها مي تواننــد به كمك بيايند و مردم 
مي توانند به يك بانك وكالت بدهند و بانك بفروشد و پول 

را واريــز كننــد. باوجــود اعالم ايــن خبر از ســوي 
رئيس جمهور، سخنگوي ستاد راهبري آزادسازي سهام 
عدالت موضوع فروش وكالتي سهام عدالت را تكذيب كرد 
اما توضيح داد منظور رئيس جمهوري اين بوده بانك ها هم 
به كمك بازار سرمايه و شركت هاي كارگزاري خواهند 
آمد تــا خريدوفروش ســهام عدالت تســهيل شــود. 
تالش هاي همشهري ديروز براي كسب اطالعات بيشتر 

از اعضاي شوراي بورس بي نتيجه ماند. 
عليرضا صالح، رئيس ســازمان خصوصي ســازي هم 
در اين بــاره گفت: هنــوز اطالعي در ايــن خصوص از 
شوراي بورس دريافت نكرده ايم. با اين حال بررسي هاي 
همشــهري نشــان مي دهد كــه مطابــق گفته هاي 

رئيس جمهوري طرحي در شــوراي بورس در دســت 
بررسي است كه احتماالً مردم مي توانند از طريق مراجعه 
به بانك ها ســهام عدالــت خود را مانند شــركت هاي 
كارگزاري بفروشند و در مقابل، وجه آن را دريافت كنند. 
در واقع بانك ها هم مانند شركت هاي كارگزاري بورس 
اين اختيار را پيدا مي كنند تا ســهام مشــموالن سهام 
عدالت را از طريق سامانه هاي بازار سرمايه بفروشند و يا 
درگاه هاي مبادالتي كارگزاران بورس بفروشند و وجه آن 
را به مشموالن پرداخت كنند. با اين حال هنوز جزئيات 
كاملي از اين طرح در دســت نيست و مشخص نيست 
شوراي بورس چه سازوكار ويژه اي را براي فروش سهام 
عدالت به صورت وكالتي درنظر خواهد گرفت. هم اكنون 
فروش وكالتي ســهام عدالت از يك فرد بــه فرد ديگر 
ممنوع است و آنطور كه خبرهاي دريافتي نشان مي دهد 
قرار نيســت بانك ها وكالت مشتريان را بر عهده بگيرند 
بلكه صرفاً به عنوان يك كارگزار اجرايي مي توانند زمينه 
فروش سهام عدالت مشموالن را فراهم كنند. به بيان بهتر 
احتماال در روش جديد، شوراي بورس اين اختيار را به 

برخي بانك هاي دولتي خواهد داد تا بتوانند سهام عدالت 
مشموالن را در صورت نياز متقاضيان بفروشند و وجه آن 

را به مشموالن پرداخت كنند.

 بررسي دستور رئيس جمهور
سخنگوي ستاد راهبري آزادســازي سهام عدالت هم 
ديروز درباره دستور رئيس جمهوري براي فروش وكالتي 
سهام عدالت از طريق بانك ها گفت: دستور رئيس جمهور 
و امكان فروش 20درصدي سهام، تصميم گيري نهايي 

نشده و در شوراي عالي بورس در حال بررسي است.
حسين فهيمي تأكيد كرد: به دنبال دستور رئيس جمهور 
مبني بر روانسازي فروش سهام عدالت و سهولت فرايند 
فروش ســهام، از ظرفيت هاي نظام بانكي هم استفاده 
مي شــود تا مردم براي فروش بتوانند به شــبكه بانكي 
كه بسيار گسترده است، مراجعه كنند. او افزود: دستور 
رئيس جمهور در شــوراي عالي بورس در حال بررسي 
است و درباره نحوه اجرای آن تصميم گيري خواهد شد 
و پس از نهايي شدن، جزئيات اجرايي آن را اطالع رساني 

خواهيم كرد. او درباره دستور رئيس جمهور توضيح داد: 
دستور رئيس جمهور اين است كه عالوه بر كارگزاري ها و 
زيرساخت هاي بورس افرادي كه قصد فروش سهام دارند 

بتوانند از طريق شبكه بانكي هم اقدام كنند.
فهيمي درباره تصميم گيري نســبت بــه ميزان درصد 
فروش ســهام عدالت كه گفته شــده 20درصد است، 

توضيح داد: اينكه افراد مي توانند 20درصد سهام عدالت 
را بفروشــند هنوز نهايي نشده و شــوراي عالي بورس 
درباره درصد نهايي آن هنوز تصميم گيري نكرده است. 
به طورقطع تا پايان نيمه اول سال، امكان فروش سهام 
عدالت براي همه مشموالن به وجود خواهد آمد اما هنوز 

درصد ميزان فروش مشخص نشده است.

مركز آمار ايران با انتشــار 3گزارش 
جداگانــه تصويــري از شــاخص كشاورزي

پيش نگر نرخ تورم، در حوزه توليد 
محصوالت در مرغداري هاي صنعتي، گاوداري هاي 
صنعتي و زراعت و باغداري و دامداري هاي سنتي 
در فصل زمستان سال گذشته را ترسيم كرد. اين 
گزارش آماري نشــان مي دهد؛ بهــاي توليد در 
زمســتان نســبت به پاييــز پارســال در بخش 
مرغداري هاي صنعتــي و گاوداري صنعتي رو به 
كاهش نهاده اما هزينه توليد محصوالت در بخش 
زراعت و باغداري روندي افزايشي را تجربه كرده 

است.
به گزارش همشــهري، انتظار مي رود با شــيوع 
ويروس كرونا نرخ تورم توليد و مصرف در بخش 
كشــاورزي در فصل بهار امسال دچار تغيير شود 
كه بايد براي رونمايي از آثار كرونا بر اقتصاد بخش 
كشاورزي دست كم تا انتشار گزارش جديد مركز 

آمار ايران منتظر ماند.
روايت رســمي مركز آمار ايــران از نبض هزينه 
توليد در بخــش مرغــداري و گاوداري صنعتي 
ايران نشان مي دهد نرخ تورم ساالنه هزينه توليد 
مرغداري هاي صنعتي از تابســتان تا پايان فصل 
زمستان سال گذشــته يعني در 3فصل متوالي 
روندي كاهشي يافته و از 60.5٤درصد در بهار98 
به 19.36درصد رســيده و همچنيــن نرخ تورم 
ســاالنه توليد محصــوالت گاوداري صنعتي هم 
در نيمه دوم سال گذشــته رو به كاهش بوده و از 
٧2.٤٧درصد در تابستان پارسال به 36.16درصد 

در زمستان سال گذشته رسيده است.
گزارش جديــد مركز آمــار از شــاخص قيمت 
توليدكننده محصــوالت مرغداري هاي صنعتي 
در زمســتان1398 نشــان مي دهد نــرخ تورم 
نقطه به نقطه در توليد جوجه هاي يك روزه كاهشي 
23.8درصدي را تجربه كرده اما در مقابل نرخ تورم 
كود ناشي از فعاليت مرغداري هاي صنعتي رشدي 
٧1درصدي داشــته اســت. همچنين نرخ تورم 
پيش نگر، در كل بخــش مرغداري هاي صنعتي، 
در زمستان پارسال نسبت به پاييز، با 1٧.6واحد 

درصد كاهش مواجه شده است.
از سوي ديگر، هزينه توليد بخش مرغداري هاي 
صنعتي در زمستان پارسال نسبت به زمستان سال 
قبل از آن 21.2درصد پايين تر آمده به نحوي كه 
ميانگين قيمت دريافتي توليدكنندگان محصوالت 
مرغداري هاي صنعتي به ازاي توليد اقالم خود در 
داخل كشور در زمستان98 نســبت به زمستان 

ســال9٧ معادل ٧درصد كاهش نشان مي دهد. 
مركز آمار ايران مي گويد؛ نرخ تورم ساالنه توليد 
در بخش محصوالت مرغداري هــاي صنعتي از 
٤2.2درصد در فصل زمستان سال9٧ با كاهشي 
22.8واحد درصدي به 19.٤درصد رســيده كه 
كمترين ميزان تورم ســاالنه مربوط به نرخ تورم 
منفي 2.2درصدي تخم مرغ خوراكي و بيشترين 
آن مربوط به كود مرغي به ميــزان 69.5درصد 
بوده اســت. طبق اين گزارش درحالي كه هزينه 
توليدات محصوالت مرغداري هــاي صنعتي در 
زمستان پارسال در اكثر اســتان هاي ايران رو به 
كاهش بوده، استان چهارمحال و بختياري با نرخ 
تورم 58درصدي بيشترين ميزان افزايش و استان 
گيالن با كاهش ٤8درصدي كمترين ميزان تورم 
پيش نگــر در بخش محصــوالت مرغداري هاي 
صنعتي ايران را تجربه كرده و نرخ تورم ســاالنه 
شاخص يادشده در استان چهارمحال و بختياري 
96درصد و در اســتان گيالن به ميزان ٤3درصد 

برآورد شده است.

نبض تورم در گاوداري صنعتي
گزارش مركز آمار ايران دربــاره هزينه توليد در 
گاوداري صنعتــي ايران در فصل زمســتان هم 
نشان مي دهد كمترين نرخ تورم در بخش پرورش 
گاو نر به ميزان منفي ٧.9درصد و بيشــترين آن 
مربوط به كــود به ميزان 1.6درصد بوده اســت. 
همچنين شاخص پيش نگر توليد بخش گاوداري 
صنعتي در فصل زمســتان با كاهش 2درصدي 
مواجه شده اســت. اين گزارش نشــان مي دهد 
هزينه توليــد در گاوداري بــه روش صنعتي در 
زمســتان پارسال نسبت به زمســتان سال9٧ تا 
20.٧درصد كاهش يافته و نرخ تورم ساالنه توليد 
اين صنعت در ٤فصل منتهي به زمستان پارسال 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن با كاهشي 
22.٧درصدي مواجه شــده به نحوي كه كمترين 
تورم ســاالنه مربوط به پــرورش گاو نر به ميزان 
18.2درصد و بيشــترين آن مربوط به گوساله نر 
زير ٤ ماه به ميزان ٤3.8درصد برآورد شده است. 
به گفته مركز آمار ايران شاخص قيمت توليدكننده 
محصوالت گاوداري صنعتي ايران در فصل سرد 
سال گذشته در اكثر استان هاي ايران رو به كاهش 
بوده و بيشترين افزايش شاخص كل تورم توليد 
اين صنعت به اســتان كهگيلويه و بويراحمد به 
ميزان 21.٤٧درصــد و كمترين آن به اســتان 

آذربايجان به ميزان ٧.9درصد مربوط بوده است.

بعد از فراغت دولت و ستاد ملي مقابله 
با كرونا از پرداخــت وام يك ميليون گزارش

تومانــي يارانه بگيــران، پرداخــت 
تسهيالت حمايت كرونا به كارفرمايان در دستور كار 
قرار گرفته و ثبت نــام كارفرمايان براي دريافت وام 
كرونايي از ديروز چهارشــنبه آغاز شــده اســت. 
متقاضيان مي توانند با مراجعه به سامانه كارا ثبت نام 
كنند. به گزارش همشهري، پس از شيوع ويروس 
كرونا و برهم خوردن تعادل بازارها و ايجاد محدوديت 
براي مشاغل و فعاليت هاي اقتصادي، ستاد مقابله با 
كرونا تصميم گرفت براي كمك به معيشت و حفظ 
اشــتغال كارگران و همچنين كمك به بنگاه هاي 
اقتصــادي كرونــا زده، تســهيالتي را در اختيار 
كارفرماهاي 13 رســته شــغلي قرار دهد. بر اين 
اســاس، يك ميليون واحد اقتصادي آسيب ديده از 

كرونا كه 3ميليون شاغل بيمه شده در آنها مشغول 
به كار بوده اند، توسط وزارت كار شناسايي و مطابق 
ضوابط ستاد ملي مبارزه با كرونا مشمول دريافت 
تســهيالت شــدند. در ادامه، طبق اعالم معاونت 
كارآفريني و حفظ اشتغال وزارت كار، مقرر شد پس 
از ارسال پيامك به كارفرمايان از سوي وزارت كار، 
kara.mcls. مشموالن در ســامانه كارا به نشاني
gov.ir براي دريافت اين تسهيالت ثبت نام كنند تا 
پس از تأييد اطالعات آنها از سوي وزارت كار و تأمين 
اجتماعي و ارسال آن به بانك هاي عامل، در فهرست 

دريافت تسهيالت عبور از كرونا قرار بگيرند.

مشموالن وام كرونا
معاون توســعه كارآفرينــي و اشــتغال وزير كار 
پيش ازاين گفته بود همه كارفرماياني كه از ويروس 

كرونا آســيب ديده اند و كسب وكارشــان تعطيل 
شده يا كاهش فعاليت داشته اند، مي توانند از اين 
تسهيالت استفاده كنند. عيسي منصوري درباره 
تكليف متقاضياني كه پيامك  دريافت نكرده اند نيز 
مي گويد: براي آنها امكان مراوده متقابل فراهم شده 
تا اعالم كنند كه باوجود مشــمول بودن، پيامكي 
به دستشان نرســيده اســت تا در فاز بعد سامانه 
مجدداً باز مي شود و ثبت نام كنند. او درباره نحوه 
بازپرداخت تســهيالت مي افزايد: تا مهرماه دوره 
تنفس اعالم شده و پس ازآن به مدت 2٤ ماه فرصت 
بازپرداخت تســهيالت داده مي شود. البته تالش 
شــده زمان طوالني تري براي حفــظ نيروي كار 
درنظر گرفته شــود تا كارفرما بتواند تا پايان سال 

بيمه نيروي كار را پرداخت كند.

دريافت تسهيالت مشروط به حفظ اشتغال
معاون توسعه كارآفريني و اشــتغال وزير كار هدف 
دولت از اعطاي تسهيالت به بنگاه هاي آسيب ديده از 
كرونا را حفظ بنگاه ها و نيروهاي شاغل در آنها عنوان 

مي كند و مي گويد: در بسياري از كشورها كه به نوعي 
از كرونا آســيب ديده اند هدف برنامه هاي حمايتي  
حفظ بنگاه بوده اســت منتها در اين برنامه، تعداد 
شاغالن را مبنا قرار داديم و شرط حفظ كارگران را 
مطرح كرده ايم. به اين دليل كه آمار دقيقي از گردش 
مالي بنگاه ها نداريم. منصوري مي افزايد: تسهيالت 
پرداختي با نرخ ســود 12 درصد خواهــد بود و 11 
رسته كسب وكار و صنوف خدماتي ازجمله صنعت 
پوشاك، مبلمان و كيف و كفش را شامل مي شود. اين 
تسهيالت براي بنگاه هاي يك نفره 12 ميليون تومان 
است كه شامل 50 درصد هزينه دستمزد و 50 درصد 
هزينه سرمايه در گردش بنگاه است و براي بنگاه هايي 
كه با الزام دولت تعطيل شده اند به ازاي هر كارگر 16 
ميليون تومان پرداخت مي شود تا نيروهاي خود را 
حفظ كنند. به گفته او روال پرداخت وام هاي زير 12 
ميليون تومان با سفته، وام 12 ميليون تا ٤8 ميليون 
تومان با سفته و ضامن، وام 50 تا 120 ميليون توماني 
با 2 ضامن، وام تا 180 ميليون تومان 3 ضامن و باالتر 

از اين رقم مطابق روال عادي بانك ها طي مي شود.

سهم شاغالن از وام كرونا
در فرايند پرداخت تسهيالت به بنگاه هاي اقتصادي 
آسيب ديده از كرونا، براي بنگاه هاي با نيروي شاغل 
كمتر از 50 نفر، ٧0 درصد حمايت در قالب پرداخت 
دستمزد كاركنان خواهد بود و 30 درصد به عنوان 
سرمايه در گردش درنظر گرفته شــده است؛ اما 
براي بنگاه هاي بزرگ تر نيــز 50 درصد به عنوان 
دســتمزد كاركنان و 50 درصد به عنوان سرمايه 
در گردش منظور خواهد شــد. براســاس مصوبه 
ستاد مقابله با كرونا، به ازاي هر يك نفر شاغل بيمه 
شده در بنگاه فعال آسيب ديده از كرونا 12 ميليون 
تومان و به ازاي هر شاغل در واحدهايي كه به اجبار 
تعطيل شده باشــند 16 ميليون تومان تسهيالت 
پرداخت خواهد شد. طبق اعالم مسئوالن وزارت 
كار، واحدهايي كه كد بيمه و پروانه كسب داشته 
باشند مشــكلي در دريافت تســهيالت حمايتي 
نخواهند داشت؛ اما روند پرداخت تسهيالت به آن 
دسته از واحدهايي كه فاقد بيمه هستند، تا 2  ماه 

آينده عملياتي خواهد شد.

تازه ترين جزئيات از نحوه فروش سهام عدالت

طرح فروش سهام عدالت از طريق نظام بانكی در دست بررسی است
جزئيات بيشتر از فروش سهام عدالت

   خطاي نرم افزاري نام 2ميليون مشمول سهام عدالت را حذف كرد
بازرس اتحاديه تعاوني هاي سهام عدالت كشور از وجود مشــكالت نرم افزاري براي ثبت اسامي تعداد 2ميليون نفر از 
مشموالن سهام عدالت در سامانه متعلق به سازمان خصوصي سازي خبر داد. اين گفته ها به معناي آن است كه اسامي 
2ميليون نفر از مشموالن سهام عدالت به دليل خطاي نرم افزاري در سامانه سهام عدالت موجود نيست. آنطور كه خبرها 
نشان مي دهد براي تعدادي از سهامداران در تعاوني سهام عدالت شهرستان ها، دعوتنامه سهام عدالت صادر شده، اما 
نكته اينجاست كه در سامانه جديد سازمان خصوصي سازي اسمي از اين افراد به چشم نمي خورد.  حسين اميني خواه، 
بازرس اتحاديه تعاوني هاي سهام عدالت كشور در همين رابطه گفت: افراد ذكرشده با عنوان مشمول شناخته شده و سهام 
آنها به ثبت هم رسيده، اما از حق طبيعي خود بي بهره مانده اند. اميني خواه ريشه اين مشكل را خطاي نرم افزاري عنوان 
كرد و گفت: بالغ بر 2ميليون نفر از مشموالن سهام عدالت در سطح كشور دعوتنامه سهام عدالت را دريافت كرده اند اما 
به دليل خطاهاي نرم افزاري نام آنها در سامانه و سرور مركزي سازمان خصوصي موجود نيست كه اين خطا بايد برطرف 

و نام آنها اصالح شود.

 آغاز ثبت نام كارفرمايان 
براي دريافت تسهيالت كرونا

 افت 23درصدي بارش ها 
و كاهش ذخيره سدها

روايت رسمي از تورم پيش نگر بخش كشاورزي منتشر شد
3تصوير از آينده بازار خوراك در ايران

   غفلت از كسري مسكن و نياز ساالنه
در طرح جامع مسكن، نياز ساالنه كشور به مسكن 900هزار تا يك ميليون واحد برآورد شده ؛ اما 
از ابتداي 90 كه بازار مسكن وارد دوره ركود سنگين شد تاكنون، مجموع توليد ساالنه مسكن در 
كشور حداكثر نيمي از نياز ساالنه كشور را پوشش داده و عمال كسري مسكن به 6 ميليون واحد 
رسيده است. در اين شرايط برتري تقاضا بر عرضه باعث شده در دوره هاي رونق مسكن، قيمت 
اين كاالي ضروري با شــتاب بااليي افزايش پيدا كند. آن هم در شرايطي كه تقاضا مصرفي عمال 
قدرت خريد خود را از دست داده و نبض بازار را تقاضاي سرمايه گذاري به دست گرفته است. نكته 
قابل توجه در شرايط فعلي اين است كه شتاب توليد مسكن در كشور همچنان فاصله معناداري با 
نياز واقعي دارد و همين مسئله به تنهايي مي تواند نابساماني بازار مسكن در آينده را موجب شود. 
در اين شرايط، متوليان حوزه مسكن در وزارت راه و شهرسازي، به قدري بر ساخت 400هزار واحد 
مسكن ملي تمركز كرده اند كه متأسفانه در زمان برآورد وضعيت بازار نيز به اين طرح پناه مي برند 
و گويي باور دارند كه بازار بي سروسامان مسكن ايران با ساخت و عرضه اين تعداد واحد مسكوني 
سربه راه مي شود؛ آن هم در شرايطي كه تجربه مسكن مهر نشان داد حتي ساخت 2ميليون واحد 
مسكن شهري و پرداخت تسهيالت براي ســاخت 2 تا 3ميليون مسكن در شهرهاي كوچك و 
روستاها نيز نمي تواند معادله بازار مسكن را به نفع آرامش تغيير دهد؛ زيرا مسكن به عنوان يك 
كاالي سرمايه اي پرطرفدار در اقتصاد ايران حتي بدون كسري نيز مستعد جهش قيمت است چه 

برسد به اينكه قدرت تقاضا نيز رشد قيمت ها را تحريك كند.



ساعت به وقت آغاز آزادي بود. صبح 
بود، ارديبهشــت بود، شنبه بود؛ 
روزي كه پس از مدت ها بي محلي 
به نخستين روز هفته، حاال چنان 
جوياي حــال او شــده بوديم كه 
كوچــه از هجوم يكبــاره مردمان 
ترس خورده از كرونا، سراســيمه 
خود را به خيابان رساند و خيابان از 
شوق حضور انبوه آدم ها و ماشين ها 
راه رفتن يادش رفت؛ پس ترافيك سنگين و چراغ راهنمايي 
قرمزپوش شد. خبر آمد بيمارستان هاي بيمار در ترس از 
موج دوم كرونا ماســك ها و دستكش هايشان را تعويض 
كردند. اينگونه بود كه غروب باخســتگي مفرط ســر بر 
بالين شب گذاشت. شب خيلي شب بود؛ سردرد روزرفته 
و ترس هاي بي نام و نشان كالفه اش كرده بود. آواز دوري از 

درد مي گفت. همراهم گفت كه بنده خدا آقاي همسايه از 
درددندان پشت بام رفته تا باخيال راحت ناله كند امابه جاي 

ناله، او از ايرج مي خواند. من جواب دادم عجب! 
در كوچه كسي داشت آشغال مي دزديد اما دزد نبود. دنبال 
چيزهايي براي وصله زدن به زنده ماندن بود. ســرم را كه 
باال بردم  ماه از شرمندگي خود را پشــت ابر پنهان كرد و 
من خودم را از خودم پنهان كردم تا بغضم را بي صدا قورت 
دهم، نام همه اين فكر و خيال ها و كارها زندگي اســت؛ 
دويدن دنبال زندگي براي دوست داشتن. مگر غير از اين 
است كه شما خودتان را دوست داريد براي آنكه كسي را 
و چيزي را كه دوست مي داريد، همچنان ببينيد و دوست 
داشته باشيد؟ من هم به همان داليل بخشي از زندگي را با 
سيب، انار، بنان، انجير، فروغ، نان و پنير و كتلت مي سازم. 
اصغر فرهادي، كولي كنار آتش، انگور، ســينما پاراديزو، 
آيدا در آينه و بستني نوني را هم دوست دارم. من با اينها 

زندگي مي كنم و خاطره مي ســازم؛ پس ترس من از ابتال 
به كرونا براي پاك شدن اين خاطره ها و هزار سال خاطره 
ناگفته است. به همين سادگي، اصال زندگي همين است، 
گاهي مثل  ماه در محاق و گاهي بدر كامل. عســل فروش 
گردنه صلوات آباد سنندج مي گفت: زنبوري كه نيش ندارد 
عسل نمي سازد؛ مثل زندگي. خانم و آقايي كه شبيه نامزد 
بودند و همانجا با گل ها عكس عاشقانه مي گرفتند، گفتند: 
البته زندگي شيرين، نيازمند قلب شيرين هم هست. فكر 
كنم حق با آنها باشد. اين را همه پرستارها تأييد مي كنند، 

باغبان ها هم و آقاي شاعر همه دوران ها هم باور دارد.
اشك رازي ست

لبخند رازي ست
عشق رازي ست 

اشك آن شب لبخند عشقم بود
دو ســه پر گوجه لذيذ، چند لت خيارشــورعزيز و هفت 

هشــت برگ جعفري معطر دور و بر دوتخم مرغ پخته در 
بغل نان ساندويچي، چنان بوي خوشي در فضاي كوچك 
اغذيه فروشي رها كرده بودند كه فقط دوده دانه نمك صدف 
و يك پپسي كوال كم داشت تا يكي از خاطرات كم مثال يك 
افطاري را درميدان اقبال سنندج برايم بسازد كه ساخت. 
آن ســال هاي دور و دير چه روزگاراني بود، كرونا نبود اما 
و البته چيزهــاي ديگري بود؛ مثال خطر شــيوع بيماري 
ماالريا كه با ســم د.د.ت به جنــگ آن مي رفتند و همين 
موجب تب و لرز افكار عمومي مي شد تا كسي يادش نرود 
دنيا دو روز نيست يك روز است. همينطورها بود. تا جواني 
سركار مي رفت ناخواسته دلباخته پري رخي با دوتاچشم 
نجيب، زلف بلند و گونه هاي قرمز مي شد و ازدواج به سه ماه 
نمي كشيد يعني درهزار سال پيش همه  چيزرنگي غليظ از 
باور و ايمان داشت. پس به وقت ماه مبارك همه روزه بودند 
حتي دزدها و پاسبان ها. من خودم يك بار ديدم باهم دارند 
افطاري مي خورند و آقادزده از عشقي ياد مي كرد كه شبيه 

سوسن بود.

دستت را به من بده
حرفت را به من بگو
قلبت را به من بده 

من ريشه هاي تو را دريافته ام
حاال و اين روزها هر روز، شنبه اســت؛ يعني به پركاري 
و شلوغي نخســتين روز فتح نخســتين خاكريز كرونا و 
مردمان مظلوم و معصــوم از ترس فراموش كردن زندگي 
و البته در جست و جوي گمشــده عزيزشان كار، شب ها 
هم خيابان ها را پر از گردش هــاي بيكاري كردند. نتيجه 
اين وضع لج كــردن كرونا و دعوت از ســيل، ملخ و آتش 
بود حتي از زلزله كه شــب آمد و جوياي حالش شد و ما 
هميشه خفتگان را ترس لرز كرد تا بگوييم صدرحمت به 
كرونا و يا آرزو كنيم كاش هميشه روز و هميشه تابستان 
باشد تا هميشه شب نشــيني در خيابان باشد. در همين 
هنگام مرداني بيكار و نازك تر از مداد جامانده از نوشتن، 
پا روي خياالت من مي گذارند و پيش از آنكه دستشــان 
را بگيرم تا مي شــوند از بس كه ناي زندگي ندارند. روي 

پيراهن غمگين يكي از آنان كه گرســنگي چروك شده 
بود با مداد قرمز كم خون نوشــته است: حاال كه سالمت 
و سعادت نازك تر از شيشه شــده است همنوعان خود را 
فراموش نكنيد! پس من خيال غلطــم را پاك مي كنم و 
به خودم قول مي دهم كاري كنم تــا وجدانم بيش از اين 
درد نكشــد! كبوتري از شــعف بال زد، گنجشكي نغمه 
سرداد و چند قطره باران آمد، شــكوفه زد و سيب شد و 

عاشقي دلتنگ يار شد.
اي ديريافته باتو سخن مي گويم

بسان ابر كه با توفان 
بسان علف كه با صحرا

بسان باران كه بهار
بسان درخت كه با جنگل سخن مي گويد

زيرا كه من 
ريشه هاي تو را دريافته ام 

زيرا كه صداي من
با صداي تو آشناست

پيراهن غمگين مردي كه نازك تر از مداد است

فریدون صدیقی
استاد روزنامه نگاری

يادداشت 
اول

 چند پاره از شعر »عشق عمومي« از احمد شاملو

در خانه بمانيد و با دیدن فيلم و خواندن گزارش هاي این صفحه 
گشتي در موزه ملي قرآن كریم بزنيد

كتاب نورانی
در قلب تهران

 سينماماشين برج ميالد، تماشاي فيلم در سينما را 
در روزهاي كرونایي به تجربه اي هيجان انگيز تبدیل كرده است

پشت فرمان 
سينما

راهنمایي براي بهره مندي از فضيلت متفاوت ترین شب هاي قدر 
عمرمان كه در خانه به سحر مي رسند

چه مبارك سحری بود 
و چه فرخنده شبی 0610 08

 دیدار با قدیمي ترین زولبياپز تهران كه سنت باميه پزي را 
در تهران زنده نگه داشته است 

زولبيا و باميه های 
11هشتادساله

12

 پنجشنبه    
25  ارديبهشت  1399    
شماره 76     

گفت وگو با محمدحسين لطيفي، یكي از پركارترین 
كارگردان هاي سریال هاي  ماه رمضاني

گفت وگو با مجيد اخشابي، خواننده اي كه ركورددار ساخت 
اثر براي ماه مبارك رمضان است

 گفت وگو با حجت االسالم محمدرضا زائري كه حضور روحانيون به عنوان مجري 
در برنامه هاي مناسبتي را یك بدعت تازه مي داند 

خدا بر صاحبدالن 
نظر كرد

اجازه نمی دادند تيتراژ 
گمگشته پخش شود

ما هم مثل گلزار و مديری 
مخاطب داريم

07
09

رقآني اهي  رمضانمجريان رمضانرسيال سازان رمضانتيتراژ خواانن رمضان



ماه خدا 6

در خانه بمانيد و با ديدن فيلم و خواندن گزارش هاي اين صفحه گشتي در 
موزه ملي قرآن كريم بزنيد

كتاب نورانی
در قلب تهران

»براي هر چيزي بهاري است و بهار قرآن  ماه رمضان است.«؛ اين توصيفي است از  ماه 
رمضان كه از روايتي از امام محمدباقر)ع( گرفته شده و بيانگر اين است كه همانطور كه 
فصل بهار، فصل رويش طبيعت و جان گرفتن دوباره آن است، نزول قرآن در  ماه رمضان 
نيز حياتي دوباره براي روح و جان انسان هاست. همه سال ها رسم بر اين بوده كه در اين  
ماه انس با قرآن، عالوه بر تالوت هاي جمعي و فردي آيات قرآني، عالقه مندان بازديد از نمايشگاه ها و موزه هاي 
قرآني را هم در برنامه هاي اين  ماه خود قرار دهند. متأسفانه امسال به علت شيوع ويروس كرونا اين نمايشگاه ها 
مثل بسياري از فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي ديگر تعطيل شده و حتي بازديد از موزه ها هم امكان پذير نيست. 
اما نگران نباشيد ما براي شما پيشنهاد جالب تري داريم و آن هم بازديد مجازي از يكي از جالب ترين موزه هاي 
مذهبي كشور يعني موزه ملي قرآن كريم است. مي پرسيد چطور؟ خيلي راحت، شما مي توانيد سري به سايت 
ما بزنيد و با يك كليك روي دكمه نمايش تصوير موزه و آثار ارزشمند آن را تماشا كرده 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 موزه بيشتر آشنا كنيم.

   پنجشنبه
  25  ارديبهشت  1399

  شماره 76

  نهج البالغه
گاهــي وقت هــا تنهــا كافي 
اســت كتاب هاي مطــرح را 
كــه تفســيرهاي مختلفي بر 
آنها نوشــته شــده، يك بار با 
يك ترجمــه روان بخوانيد تا 
ميخكوب بشويد؛ درست چيزي 
مثل مطالعــه »نهج البالغه«. 
دربــاره ايــن كتــاب بزرگ 
چيزهاي زيادي شــنيده ايم. 
شايد همين شــنيده ها باشد 
كه باعث مي شود هيچ وقت به 
سمت اين كتاب نرويم يا با ترس 
برويم؛ از بس كه عظمت دارد. 
اما اين كتاب به همان ميزان كه 
عظمت دارد، ساده و دلنشين 
هم هست. كافي است نسخه اي 
از ترجمه هاي محمد دشتي را 
پيدا كنيد و بخوانيد تا متوجه 
شــويد چه مي گوييم. يكي از 
نسخه هاي خوش خوان و خوب 
صفحه بندي شده نهج البالغه را 
هم مي توانيم همان نسخه اي 
بدانيم كــه نهضــت جهاني 
نهج البالغه خواني از ترجمه هاي 
محمد دشــتي بازنگاري كرده 
اســت. كتابي خوش دســت 
و ســبك از آب درآمــده كه 
مي توانيد آن را بخوانيد و توي 
كيف تان بگذاريد. در پشت جلد 
اين كتاب مي خوانيم: »پيامبر 
اســالم در روز غديــر فرمود:  
اي مــردم! او را برتر از همگان 
بدانيــد. چرا كه هيچ دانشــي 
نيســت مگر اينكه خداوند آن 
را در من جمــع كرده و من نيز 
آن را به پيشــواي پرهيزكاران 
علي داده ام. او پيشواي روشنگر 
است كه خداوند او را در سوره 
ياســين اينگونه ياد كرده: »و 
دانش هر چيز را در امام روشنگر 

برشمرده ايم...«.

روبه رو با علي )ع(

  انسان كامل
تا حاال به اين فكــر كرده ايد كه 
انســان كامل، چطور انســاني 
اســت؟ انســاني كه بيشترين 
زور، بيشترين ثروت، بيشترين 
دانــش يــا بيشــترين قدرت 
اجتماعي را داشته باشد؟ همين 
سؤال ســاده، يكي از مهم ترين 
بحث هاي معنوي را ايجاد كرده 
است. متأســفانه بيشتر الگوها 
و انســان هاي شــاخصي كــه 
هم اكنون مشاهده مي كنيم، يك 
يا دوبعدي هستند و ابعاد مختلف 
يك انســان كامل را ندارند. به 
همين نسبت است كه متفكران 
ديني مانند عالمه مطهري نيز 
به اين موضوع مهم پرداخته اند. 
در رمضان 1353شمسي، اين 
متفكر مجموع 13سخنراني را 
در مسجد جاويد و جاهاي ديگر 
انجام داد تا براي دانشــجويان 
تبيين كند كــه از منظر ديني، 
انسان كامل چگونه انساني بايد 
باشد. اين ســخنراني ها تدوين 
يافته و كتاب» انسان كامل« را 
ساختند. اين كتاب، شامل اين 
فصل هاست: انســان معيوب و 
انسان سالم، لزوم هماهنگي در 
رشد ارزش هاي انســاني، درد 
انســان از ديدگاه هاي مختلف، 
درد خداجويي در انسان، اجمال 
نظريات مكاتب مختلف درباره 
انســان كامل، انســان كامل از 
ديدگاه مكتب عقل، انسان كامل 
از ديدگاه مكتب عرفان و تصوف، 
نقد و بررســي مكتــب عرفان، 
نقد و بررســي مكتــب قدرت، 
مكتب محبت، نقد و بررســي 
نظريه مكتب سوسياليســم و 
نقد و بررســي نظريــه مكتب 

اگزيستانسياليسم.

حركت در همه ابعاد

موزه حضرت عبدالعظيم ع باغ موزه دفاع مقدسموزه امام عليع موزه ملي ملك

اين فيلم را در  newspaper.hamshahrionline.ir ببينيد. اين باركد را اسكن كنيد و مجازی به موزه قرآن كريم برويد.

نحوه دسترسي
 اين موزه داراي 2 دِر ورودي است كه 
يكي در تقاطع خيابان امام خميني و 
ديگري در خيابان وليعصر قرار دارد. 
شما از هر دو مسير مي توانيد وارد 
اين موزه شويد؛ البته بعد از پايان 

محدوديت هاي كرونايي و بازگشايي 
موزه ها، اين امر امكان پذير است.

ساعات بازديد 
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 

۹صبح تا 16 عصر بوده و) بازديد از 
آن، رايگان است.(

شماره تماس: 664۹0863

نشاني موزه قرآن كريم
تهران، خيابان وليعصر، تقاطع 

خيابان امام خميني

الناز عباسيان 

   پيشينه موزه 
گرچه تنها 15ســال از تاســيس موزه ملي قرآن كريم 
مي گذرد، اما حرف هاي زيادي براي گفتن دارد؛ از وفاق 
بين شيعه و سني گرفته تا فرهنگ كتابت قرآن در دوران 
قاجار كه همگي در رسالت اين موزه نهفته است. اينجا تنها 
موزه تخصصي در زمينه هنرهاي قرآني و اسالمي است كه 
به بخش هاي تاريخي، هنرمندان و اشيای اسالمي تقسيم 
شده است. اين موزه در زمينه شناساندن نسخه هاي خطي 
و آثار هنري قرآني در كشور بي نظير است. جالب است كه 
بدانيد ســاختمان موزه ملي قرآن كريم در 2بازه زماني 

پيش و پس از انقالب 135۷ طراحي و بنا شــده است. 
ساخت اين مجموعه در سال1354 با عنوان فرهنگسرا 
در كنار كاخ  مرمر و كاخ  سنا )ساختمان مجلس خبرگان 
كنوني(، در 14متر زيرزمين و در 3طبقه آغاز شد كه تا 
زمان انقالب اسالمي، 25درصد كار ساخت آن تمام شد. 
پس از يك وقفه شانزده ساله، در سال13۷3 ساخت آن 
پي گرفته شد و در سال13۷6 به پايان رسيد، اما افتتاح 
نشد. در سال1384 اين مكان تبديل به موزه ملي قرآن 

كريم شد.

از آثار فاخر اين موزه بيشتر بدانيم
  قرآني به كتابت دختر فتحعلي  شاه 

از خاندان قاجار نيز در موزه قرآن كريم اثر نفيســي وجود دارد گفته 
مي شود دختر فتحعلي شاه با دستان خودش قرآني را به شكل طوماري 
و بسيار زيبا كتابت كرده است. شاه بيگم )ضياءالسلطنه(، دختر اين 
شاه قاجاري، خط بسيار زيبايي داشته و زيارت عاشورا را هم به شكل 
طوماري كتابت كرده است. اين قرآن نفيس در 1265 قمري بر مقبره 
فتحعلي شاه وقف شده است. بانوي قاجار اين قرآن نفيس را به  منظور 

آمرزش روح پدرش پس از مرگ او كتابت كرده است. نكته جالب اينجاست كه دختر فتحعلي شاه پس 
از مرگ پدر به آموختن خط پرداخته و سپس اقدام به كتابت قرآن كرده است. درباره ويژگي هاي خود 
اثر هم بايد گفت كه اين كتاب داراي جلد روغني جديد با نقوش گل و بوته الوان بسيار زيبا، اثر استاد 

سيدعبدالحسين نجومي است. 

  ماجراي قرآن »آقاجان پرتو« 
يكي از آثار ارزشمند اين موزه، قرآن كتابت  شده توسط ميرزا علي رضا 
اصفهاني، معروف به آقاجان پرتو، شاعر و خوشنويسي است كه در دوره 
قاجار كتابت شده و تمام كلماتش برخوردار از اعراب است. از ويژگي اين 
قرآن اين است كه كلمات و آيات آن براي حتي كساني كه سواد اندكي 
در روخواني قرآن دارند به سهولت انجام مي شود، زيرا قرآن هاي فعلي 
معموال به خط عثمان طه اســت و اين نوع كتابت بيشتر براي افرادي 

كه زبان عربي دارند راحت است، چون خيلي از كلمات آنها اعراب ندارند، مثاًل يك كلمه 5حرفي فقط 
2حرف اعراب دارد، لذا خواندن آن براي ايراني ها كمي مشكل است . اما قرآن آقاجان پرتو اين ويژگي 
را دارد كه همه حروف، اعراب گذاري شده است. نكته جالب ديگر اين كتاب قرآن حواشي آن است كه 

در برخي موارد شان نزول آيات با خط فارسي بسيار زيبا نگارش شده است.

  گالري استاد اميرخاني
در اين موزه آثار خوشنويسان و هنرمندان معاصر مثل استاد اميرخاني 
و اشــيای  متعلق به كاتبان و هنرمندان شناخته شده، مثل ميرعلي  
هروي، محمدابراهيم قمي و عبدالقادر حســيني نگهداري مي شود. 
خوب است بدانيد استاد غالمحسين اميرخاني، يكي از اساتيد برجسته 
در خوشنويسي و نستعليق نويسي به شمار مي رود. او كه نمايشگاه هاي 
فردي و گروهي بسياري در داخل و خارج از كشور، ازجمله انگلستان، 

سوريه، پاكستان، فرانسه، امارات متحده عربي و... برگزار كرده است، كتاب هايي مانند ديوان حافظ، 
تركيب بند محتشم، صحيفه هستي، سرو ســايه فكن، بهار در پاييز، گزيده ديوان خواجوي كرماني، 
يادنامه كلهر، مناجات امير المومنين، رباعيات خيام، قصيده قرآنيه و بســياري كتب ديگر را كتابت 
كرده است. موزه ملي قرآن در ابتداي تاسيس، 20 اثر قرآني از اميرخاني را خريداري كرد و به صورت 

نمايشگاه دائمي در معرض ديد بازديدكنندگان قرار داد. 

  شجره نامه هاي امامزادگان
تاكنون در ايران حــدود 3500 اثر به  عنوان بقــاع متبركه و اماكن 
مذهبي به ثبت رسيده اســت كه از آن جمله مي توان به امامزادگان، 
مساجد، حسينيه ها، مدارس علميه و اماكن مذهبي اقليت هاي ديني 
اشــاره كرد. در موزه ملي قرآن كريم، نمايشــگاهي دائمي از نسب و 
شجره نامه شخصيت هاي مدفون در بقاع متبركه ثبت شده در آثار ملي، 
براي بازديدكنندگان به نمايش گذاشته شده است. حاال ممكن است 

اين سؤال براي شما پيش بيايد كه فرق موزه ملي قرآن كريم با موزه آستان قدس در چيست و كدام 
تخصصي ترند؟ نكته اينجاست كه در موزه آستان قدس رضوي آثار قرآني ای وجود دارد كه به همراه 
قرآن هاي دوره معاصر هستند، اما در موزه ملي قرآن كريم، اوالً نسخ خطي قرآن وجود دارد و دوم اينكه 

همه كتاب ها داراي قدمت تاريخي هستند.

   معماري كم نظير داخل موزه
اين موزه برخالف بســياري از موزه ها، همســطح زمين نبوده و در 
زيرزمين قرار گرفته است. با اين حال سبك معماري اش، سنتي ايراني 
است و در آن، مجموعه »هندسه و سازه« نقش اصلي را ايفا مي كند. 
در اين موزه 3طبقه، آثار ارزشمندي در محفظه هاي شيشه اي و با 
نور تنظيم شــده اي قرار گرفته اند. با آنكه نور كمي دارد واقعا فضاي 
آرامش بخشي است. گرچه براي تزئين اين موزه از هيچ زينتي استفاده 
نشده و فقط از مصالح اوليه مانند آجر، سيمان، سنگ و چوب بهره 
گرفته شده، اما آنچه بر جذابيت و زيبايي اين بنا اضافه مي كند، فضاي 
داخلي و نمايشي آثار در همه طبقات است؛ چيزي شبيه يك شمسه 
كه در همه قرون گذشته اسالمي، توسط تذهيب گران و هنرمندان، 
به عنوان يك نقش شــاخص تزئيني در آثار به كار گرفته شده است. 
اين موزه از ديدگاه زيبايي شناسي و اصول بنيادين، مانند هوا دهي، 
روشنايي و نور و جانمايي آثار، همه شرايط الزم را دارد. عامل سازه نيز 
با استفاده از اشكال هندسي در ساختن سقف ها، به ويژه در كتابخانه و 
سالن اصلي آمفي تئاتر، در نوع خود، نمونه جالبي از اين دست به شمار 
مي رود. از آنجا كه موزه در زيرزمين بوده و از نور در و پنجره ها محروم 
است،اما بسيار هنرمندانه براي بهره گيري از نور و روشنايي طبيعي 
تالش شده اســت؛ به اين شــكل كه با جايگزيني نورگيرها در بام 
مجموعه، سرسرا، كتابخانه، بخش هايي از موزه و نگارخانه ها و بخش 

اداري تا اندازه مطلوبي از نور بهره مند شده اند. 

   گنجينه اي از نسخه هاي خطي و آثار هنري قرآني 
همانگونه كه اشاره شد موزه ملي قرآن كريم، به  عنوان نخستين موزه تخصصي در زمينه هنرهاي قرآني شناخته مي شود 
و به  عنوان گنجينه اي ارزشمند از منابع و مستندات اسالمي به مكاني جذاب براي عالقه مندان به اين حوزه بدل شده 
است. موزه قرآن كريم، داراي 3بخش موزه، كتابخانه تخصصي و بخش اداري است. آثار موجود در بخش موزه پيرامون 
3محور تاريخي، هنرمندان و اشيای اسالمي تقسيم شده است؛ بخش نخست شامل آثار تاريخي-فرهنگي مثل نسخه هاي 
خطي، چاپ سنگي قرآن كريم، مرقعات، كتب ادعيه، طومارها و... است. بخش ديگر موزه مربوط به ديگر آثاري است كه 
موضوعات شان به نوعي با قرآن مرتبط است همچون آثار خوشنويسان و هنرمندان معاصر نظير استاد اميرخاني و اشيای 
متعلق به كاتبان و هنرمندان شناخته شده مثل ميرعلي  هروي، محمدابراهيم قمي، عبدالقادر حسيني و دختر فتحعلي 
شاه قاجار. ديگر بخش اين موزه مربوط به آثار قرآني ارزشمند از بازه زماني حدود سده چهارم هجري تا پايان قاجاريه، به 

همراه اشيای ارزنده اي همچون سكه، ظروف، قلمدان، گلدان و... است كه در اين موزه نگهداري مي شوند.

   فضاي داخلي موزه
موزه داراي 3طبقــه و 10هــزار مترمربع زير بناســت. عالوه بر 
سالن هاي نمايش دائمي آثار، سالني براي نمايشگاه هاي دوره اي 
و موقت نيز در موزه پيش بيني شده است. طبقه اول، منفي يك و 
دو به نمايش نسخه هاي خطي قرآن كريم، كتب ادعيه، طومار هاي 
باالبلند تاريخي و موضوعات ديگر كه منشعب از علوم قرآني است، 
اختصاص داده شده اســت. از آثار جالب اين بخش، موزه نمايش 
قباله هاي ازدواج است؛ قباله هايي كه اغلب مربوط به افراد مهمي 
بوده و مهريه شان يك جلد كالم اهلل مجيد بوده است. در جهت هاي 
كناري هر طبقه گالري ها و نگار خانه هاي زيبايي جاي دارد كه گاه 
براي نمايشگاه هاي جانبي و گاه به عنوان مكمل آثار موزه اي از  آنها 
بهره گيري مي شود. همچنين در اين گالري ها نمايشگاه عكس از 
امامزاده هاي مهم و اصلي تهران و شهرســتان ها برگزار شده است 
كه به گفته راهنماي موزه، اين عكس هــا به صورت دائمي نمايش 
داده مي شــوند. در بخش ديگر موزه، تابلوهــاي هنري، طراحي، 
خوشنويسي و نگارگري هنرمندان معاصر به نمايش گذاشته شده 
است. تاالر امانات و سالن سمعي- بصري از ديگر بخش هاي اين موزه 
است. همچنين بخش فروشگاهي براي فروش نشريات و محصوالت 
فرهنگي درنظر گرفته شده است. آمفي تئاتر موزه )كه هنوز تكميل 
نشده است( در باغ قرار داشته و گنجايش 500 نفر را دارد. در برنامه 
توســعه اين موزه در آينده گفته مي شــود كه قرار است مجموعه 
فرهنگي بزرگي با ايجــاد پيوند بين كاخ مرمر و ســاختمان موزه 
نگارستان ساخته شود. جاي گيري اين ساختمان در راستاي محور 
شمالي- جنوبي كاخ مرمر و نيز محور شرقي- غربي حياط ورودي 
نگارستان اين امكان را فراهم كرده كه طرحي براي ايجاد پيوند بين 
ساختمان جديد و بناهاي قديمي موجود، )كاخ مرمر و ساختمان 
موزه نگارستان( ارائه شود و امكان پياده سازي طرح يك مجموعه 

فرهنگي بزرگ و دربرگيرنده هر سه بنا را در آينده فراهم كند.

باغ موزه دفاع مقدس با هدف ساماندهي به مجموعه تالش هاي دلسوزان 
و يادآوران 8 سال جنگ تحميلي، در اراضي عباس آباد و مشتمل بر ۷تاالر 
احداث شد. تاالر اول اين موزه »آستانه« نام دارد؛ جايي براي وارد شدن 
به داالن تاريخ پرفراز و نشيب كه با مبارزات مردم از دهه30 آغاز مي شود. 
اينجا روايتگر روزگاري است كه در آن، مردم عليه نظام شاهنشاهي قيام 
كردند تا از ولي و رهبر خود حمايت و تبعيت كنند. در اين تاالر سالن 
»ريشه ها« كه نمايه اي است از تلفيق تمدن پُربار ايران كهن با معارف 
غني اسالمي، قابل مشاهده  است، ازجمله اين آثار مي توان به ويدئووال 
بناهاي تاريخي ايراني -اسالمي مانند چغازنبيل، سازه هاي آبي شوشتر 
و بناهاي مربوط به دوره اسالمي، ديوار نقشــه ايراني باستان در دوره 
هخامنشي و نقشه ايران كنوني كه پس از جنگ تحميلي كوچك ترين 
جزئي از آن جدا نشده است اشاره كرد. از بخش هاي تاريخي-ديني موزه 
مي توان به تابلوي مينياتور »كندن درِ خيبر« توسط اميرالمؤمنين)ع( 
در جنگ خيبر، نمايي از كاشيكاري مسجد جامع اصفهان كه دربردارنده 
نام مبارك حضرت علي)ع( است و »داالن مشاهير« كه شامل تصاوير 
10 نفر از مؤثرترين چهره هاي مبارز در جريان انقالب مشروطه و استبداد 

و استعمار طي 100سال گذشته است، اشاره كرد. 
نشاني: تهران، ميدان ونك، بزرگراه شهيد حقاني، خيابان 

سرو، روبه روي پارك طالقاني

موزه ملك يكي از موزه هاي ديدني تهران است كه در بخش هاي مختلف 
آن اشياي تاريخي و مذهبي با موضوعات مختلف به نمايش در آمده است. 
حاج حسين آقا ملك، بزرگ ترين واقف معاصر ايران، كتابخانه و موزه ملي 
ملك را به سال1316 خورشيدي بر بارگاه ملكوتي حضرت رضا)ع( وقف 
كرده است. قرآن مجيد به خط كوفي منسوب به امام حسن مجتبي)ع( 
روي پوست آهو، 4قطعه از قرآن بايســنقري )بزرگ ترين قرآن خطي 
جهان(، قرآن ارســنجاني و قرآن به خط غبار، گزيده اي از نسخه هاي 
نفيس خطي قرآني اين موقوفه فرهنگي به شــمار مي آيند. همچنين 
مناجات منظوم منسوب به حضرت علي)ع( به خط سلطان محمد خندان، 
نسخه هاي دعاي صباح و كتاب  الدعا به خط دختر فتحعلي شاه قاجار و 
نسخه هاي خطي صحيفه سجاديه و نهج البالغه، ازجمله ادعيه خطي 
كتابخانه و موزه ملي ملك به شمار مي آيند. ناگفته نماند كتابخانه ملي 
ملك يكي از 6كتابخانه بزرگ كشور در حوزه نسخه هاي خطي است كه 
اكنون نزديك به 20هزار عنوان نسخه و رساله خطي، به ويژه آثار قرآني و 
ادعيه متعلق به دوره هاي گوناگون تاريخ اسالم در گنجينه آن نگهداري 
مي شــود. پاره اي از آثار فاخر اين مجموعه خطي، در تاالرهاي موزه اي 

مؤسسه كتابخانه و موزه ملي ملك به نمايش درآمده است. 
نشاني: ميدان امام خميني، سردِر باغ ملي، خيابان ملل 

متحد )ميدان مشق( 

موزه آســتان مقدس حضرت عبدالعظيــم الحســني)ع( آثار و 
گنجينه هاي ارزشمندي را در خود جاي داده است كه قدمت برخي 
از آنها به هزاره چهارم قبل از ميالد مي رسد. اين موزه در فضايي به 
مســاحت 3هزار مترمربع و در 2طبقه در مجاورت مصالي حرم، 
آثار و گنجينه هاي ارزشــمندي را در خود جاي داده است. يكي از 
شــاخصه هاي مهم آثار در معرض نمايش اين است كه غالب اموال 
موزه متعلق به  خود آستان شريف است. قديمي ترين تصاوير موجود 
از آستان حضرت عبدالعظيم حسني مربوط به 160سال پيش است 
كه همراه با تصاوير دوره هاي مختلف تا دوران معاصر، در راهروها در 
معرض نمايش قرار گرفته است. تصويري از ناصرالدين شاه قاجار از 
جنس كاشي لعاب و حدود 10قطعه سنگ قبر تاريخي رجال قاجار 
كه در صحن ها و اطراف آســتان مدفون بوده اند و در طرح توسعه و 
بازســازي حرم مطهر به موزه انتقال يافته اند در بخشي از موزه به 
نمايش گذاشته شده است. مجموعه در ها شامل 11 درِ دولنگه حرم 
مطهر است كه قديمي ترين آن مربوط به دوره آل بويه تا اواخر دوره 
قاجار است؛ نمونه هايي كه منبت و خاتم كاري شده است و به لحاظ 
نفيس بودن آن به موزه منتقل شده اند. ديگر آثار موزه قفل هاي ضريح 
مطهر است كه از جنس نقره و فوالد بوده و با قصار الصور مزين شده اند. 

نشاني موزه: شهرري، داخل حرم حضرت عبدالعظيم)ع(

موزه هنرهاي ديني امام علي)ع( در سال۷۹، سالي كه 2عيد غدير در 
آن واقع بود و به عنوان سال امام علي)ع( نامگذاري شده بود، در تهران 
تأسيس و در ســال1382 افتتاح شد. اساســنامه اين موزه همزمان 
با روز جهاني موزه، 25ارديبهشــت ســال1385 به تصويب رياست 
سازمان فرهنگي هنري شهرداري رسيد. همانطور كه از نام اين موزه 
پيداســت همه فعاليت هايي كه در اين موزه انجام مي شود مربوط به 
حضرت علي)ع( و شامل تابلوهاي نقاشي ، نقاشي هاي قهوه خانه اي و 
آثاري مربوط به پرده خواني در زمان هاي قديم است. آثار هنرمندان 
خوشنويس كه در رابطه با مســائل مذهبي كار انجام داده اند از ديگر 
آثاری اســت كه در اين موزه وجود دارد. در طبقــه همكف اين موزه 
نمايشگاه هاي دوره اي برگزار مي شود كه چندي پيش اصل پرده كعبه 
كه به ايران هديه شده بود در اين نمايشگاه در معرض ديد عموم قرار 
گرفت.  آمفي تئاتري در اين موزه وجود دارد كه جلسات عرفاني ادبي 
و فرهنگي با حضور نويسندگان و شعرايی كه كارهاي مذهبي انجام 
داده اند، در اين مكان برگزار مي شود. در طبقه اول، مرمت آثار، تأسيسات 
و نمازخانه، در طبقه همكف  نمايشگاه ادواري، در طبقه اول تابلوهاي 

نقاشي معاصر و در طبقه دوم آثار خوشنويسي مستقر است.
نشاني موزه: خيابان وليعصر، باالتر از خيابان ظفر، بلوار 
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7ماه خدا
گفت وگو با مجيد اخشابي، خواننده اي كه ركورددار ساخت اثر 

براي ماه مبارك رمضان است

اجازه نمی دادند تيتراژ 
گمگشته پخش شود

حتما همه ما آن روزها را به ياد داريم كه سر سفره افطار همراه با خواننده تيتراژ سريال »گمگشته« زمزمه مي كرديم: 
»ميگن فرشته روزشو با گريه افطار مي كنه/ فرشته مي دونه كه نور، ظلمتو بيدار مي كنه«؛ ترانه اي كه با صداي گرم 
و پرانرژي مجيد اخشابي خوانده مي شد و به نوعي نخســتين تيتراژ مجموعه هاي تلويزيوني به حساب مي آمد؛ 
قطعه اي كه تا نخستين روز ماه مبارك رمضان هم اجازه پخش نداشــت و بعد از انتشار، تحولي بزرگ در زندگي 
هنري خواننده اش و برنامه هاي تلويزيوني ايجاد كرد؛ تيتراژ گمگشته  در گام اول باعث معرفي مجيد اخشابي به مخاطبان موسيقي شد و در 
ادامه اهميت موسيقي خوب در بهتر ديده شدن آثار نمايشي را به فيلمسازان و مسئوالن وقت صدا و سيما گوشزد كرد. تا جايي كه از آن پس 
تيتراژ به يكي از اركان جدايي ناپذير مجموعه هاي تلويزيوني تبديل شد و ما امروز نتيجه آن را مي بينيم كه خوانندگان نام آشنا بر سر ساخت 
بهترين قطعه براي سريال ها و فيلم هاي مختلف با يكديگر رقابت مي كنند! حاال در نوزدهمين سال انتشار اين موسيقي فيلم اثرگذار، سراغي 
از دكتر مجيد اخشابي گرفتيم تا با او كه دكتري پژوهش هنر دارد و با ساخت12تيتراژ ماه رمضاني، ركورددار توليد اثر موسيقايي براي ماه 
مبارك رمضان است، از هر دري صحبت كنيم. اگر هنوز هم صداي او كه مي خواند »اون كه مياد اگه بگم/ يك گل سرخ بهار مي شي/ يه قطره 

خون رو آينه/ يه چشمه انتظار مي شي« در گوش تان  هست، اين گفت وگو را از دست ندهيد.

 پنجشنبه    
25  ارديبهشت  1399  
شماره 76  

  آلبوم  ماه غريبستان
محمــد اصفهانــي، خواننده 
خوش صــداي كشــورمان، 
آلبومــي دارد بــه نــام » ماه 
غريبســتان«. موزيك هــاي 
موجود در اين آلبــوم بارها از 
صدا و ســيما پخش شده، اما 
چيزي كه مردم بيشتر به ياد 
دارنــد و بارهــا و بارها پخش 
شده، آهنگ ديده بگشاست. 
ايــن آهنگ به قــدري خوب 
ساخته و خوانده شده كه جدا 
از مناســبتي بودن، در سطح 
باالي موسيقايي هم قرار دارد. 
هنوز يادتان نيامده؟ شعر آن 
چنين بود: »ديده بگشــا  اي 
به شــهد مرگ نوشينت رضا/ 
ديده بگشا بر عدم،  اي مستي 
هستي فزا/ ديده بگشا،  اي پس 
از سوء القضا، حسن القضا/ ديده 
بگشا از كرم، رنجور دردستان 
علي/ بهر مرواريد غم، گنجور 
مردســتان علي...« شــعر آن 
را اســتاد علي معلم دامغاني 
ســروده و خود نيز ابتداي اين 
آلبــوم، آن را بازخواني كرده 
اســت. اين آلبوم عالوه بر اين 
آهنگ، شامل اين قطعه هاست: 
»علي  اي همــاي رحمت، غم 
دلدار، تا من بديــدم روي تو، 
نامــدگان و رفتــگان، جــان 
جــان، وصــف علــي، كميل 
علي و....«. بــراي اين روزهاي 
مناسبتي، به نظر مي رسد كه 
اين آلبوم و ايــن قطعه، بهانه 
خوبي باشــد تا دوباره بدان ها 
گوش جان بســپاريم. صداي 
كالســيك محور اصفهانــي 
و آهنگســازي بزرگاني چون 
كهن ديري و شــهبازيان و...، 
باعث شــده تا اثــري ماندگار 
در موسيقي پاپ آييني خلق 

شود.

ديده بگشاي...

  تيتراژ سريال امام علي)ع(
وقتي جســت وجويي در حوزه 
موسيقي مرتبط با حضرت امير 
عليه الســالم مي كنيم، يكي از 
نخستين گزينه ها تيتراژ سريالي 
با زندگي اين بزرگوار است. اين 
تيتــراژ، به قدري خــوب از آب 
درآمده است كه هرجايي حتي 
بدون كالم منتشــر مي شــود، 
ذهن همه ناخودآگاه به ســمت 
و سوي حضرت علي )ع( تداعي 
مي شــود. پربيراه نيســت اگر 
بگوييم چيزي شبيه تيتراژ فيلم 
»محمد رسول اهلل« مصطفي عقاد 
درآمده اســت. اين اثر را فرهاد 
فخرالديني ساخته. نكته اصلي 
هم اين جاست كه براي ساخت 
اين اثر جاودانه به سراغ نغمه هاي 
اصيل موســيقي ايرانــي رفته؛ 
نغمه اي كه اثر عبدالقادر مراغه اي 
اســت. عبدالقادر غيبي مراغي، 
مشــهور به عبدالقادر مراغه اي، 
شاعر و موسيقي دان و نوازنده و 
هنرمند ايراني قرن نهم هجري 
بوده اســت كه عالوه بر تبحر در 
موسيقي، در شــعر و خطاطي و 
نقاشي هم اســتاد و حافظ قرآن 
هم بوده است. آواز اين تيتراژ را 
استاد صديق تعريف خوانده كه 
جزو صداهاي ماندگار موسيقي 
سنتي ايران محسوب مي شود: 
»كل صبحا و كل اشراقي/ تبكي 
عيني به دمع مشتاقي/ قد لسعت 
حيه الهوي كبدي/ فال طبيب لها 
و ال راقي/ اال الحبيب الذي شفقت 
به/ فعنده رويتي و ترياقي/ زد مار 
هوي بر جگر غمناكم/ ســودي 
نكند فسونگر چاالكم...«. گاهي 
كه فرصت كرديد، دانلود كنيد و 

آن را گوش جان بسپاريد.

اين آهنگ غريب

پرنيان سلطاني

  اگر موافقيد گفت وگويمان را با تيتراژ سريال گمگشته شروع 
كنيم كه يكي از ماندگارترين تيتراژهاي تلويزيوني در ماه رمضان 
است. چطور شد تصميم گرفتيد براي اين سريال تيتراژ بخوانيد؟

من فعاليت موسيقايي ام را از سال1370شروع كردم و قطعاتي را هم تا زمان 
ساخت تيتراژ گمگشته كار كرده بودم. اما دراصل صداي من از سال1380و 
با همان تيتراژ گمگشته به مخاطبان موسيقي معرفي شد. اين كار براساس 
پيشنهادي از سوي عوامل توليدكننده ســريال صورت گرفت؛ قرار بود من 
موسيقي متن را كار كنم. اما آنها قصد داشتند براي تيتراژ پاياني كار هم يك 
موسيقي باكالم داشته باشند. اين شد كه شعري از علي معلم را انتخاب كرده 

و درنهايت، كار ساخته شد.
  آن زمان مخالفتي با اين كار صورت نگرفت؟ چون ابتداي 
دهه80تيتراژخواني به شكل امروزش مرسوم نبود و صدا و سيما 
هم محدوديت هاي خاص خودش را در استفاده از موسيقي داشت.

چرا اتفاقا. از آنجا كه اين نخستين تجربه تلويزيون در تيتراژ سريال ها بود، مديران 
وقت شبكه در برخورد اول با كار، آن را نپذيرفتند و حتي علنا اعالم كردند كه 
اين قطعه به هيچ عنوان اجازه پخش نخواهد گرفت. 3روز به شروع  ماه رمضان 
مانده بود و هنوز تكليف اين تيتراژ مشخص نشده بود كه من ديدم واقعا فرصتي 
براي ساخت يك كار ديگر وجود ندارد. اين شد كه گفتم يا همين كار را پخش 
كنيد، يا براي تيتراژ پاياني از يك موسيقي بي كالم استفاده كنيد. اما با شروع 

 ماه مبارك رمضان و پخش سريال گمگشته، قطعه من هم كار شد.
  و چقدر هم مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت. همين حاال 
كه قريب به 2دهه از پخش آن مي گذرد، هنوز خيلي ها آن را حفظ 

هستند و زيرلب زمزمه مي كنند.

و ترانه سراهاي ما بيشتر به سمت و سوي محتواي آســان، سريع االنتقال و 
سريع الوصول مي روند.

  اتفاقا برخي از همكاران تان هم همين اعتقاد را دارند كه اين 
روزها سليقه عمومي موسيقايي مردم به سمت كارهاي سطح پايين 
گرايش پيدا كرده و موسيقي هاي سخيف، تربيت گوش شنيداري 

مردم را بر هم زده اند. به نظرتان ريشه اين مشكل كجاست؟
من دليل اصلي اين موضوع را بي توجهي به عرصه آموزش موسيقي مي دانم. 
متأسفانه مديران فرهنگي هيچ برنامه اي براي آموزش مردم در اين حوزه ندارند. 
صدا و سيما هم در برنامه هايش از موسيقي بيشتر به عنوان يك سرگرمي و تفريح 
استفاده مي كند تا اينكه بخواهد جنبه اطالع رساني و آموزش محور موسيقي را 
در دستور كار قرار بدهد. خب وقتي مردم ما درخصوص قابليت هاي موسيقي 
كشورشان و ارزش هاي موسيقي كالسيك هيچ نوع آگاهي ای ندارند، مسلما 
جذب كارهاي سهل الوصول تر مي شوند. ما اگر مي خواهيم سطح عمومي موسيقي 
كشورمان را باال نگه داريم، ابتدا بايد شنونده هاي حرفه اي موسيقي تربيت كنيم.
  خب شــايد يكي از داليل افول سطح سليقه مخاطب اين 
باشد كه اساســا كارهاي خوب هم كمتر توليد مي شود و مردم 
براي لذت بردن از موسيقي، واقعا گزينه ديگري در اختيار ندارند؛ 

قبول داريد؟
در همين فضا گهــگاه جوان هاي ما كارهاي خوبي توليــد مي كنند اما موج 
ابتذال گري، آنها را به حاشــيه مي راند. دليلش هم همان نكته اي اســت كه 
عرض كردم؛ اينكه ما به مخاطبان مان درباره موسيقي خوب، آموزش كافي 
نداده ايم تا خودشان موسيقي كم ارزش را پس بزنند. البته كه نسل جوان فعال 
در حوزه موسيقي كشورمان هم خيلي كم حوصله است. خواننده هاي امروز ما 

نمي خواهند مانند خواننده هاي نسل قديم سال ها وقت صرف يادگيري كنند 
و مي خواهند يك شبه ره صد ساله را بروند. براي همين وقتي مدت كوتاهي به 
درياي بيكران موسيقي اصطالحا ناخنك زدند، به فكر خلق اثر مي افتند. خب 
طبيعتا وقتي كسي دانش كافي براي خلق اثر موسيقايي نداشته باشد، سعي 
مي كند به شكل هاي عجيب و غريب براي كارش جذابيت ايجاد كند كه مسلما 
كاركرد اين جذابيت هاي صوري، صرفا چند هفته يا چند ماه است و نمي توان 
به ماندگاري آنها اميد داشــت. اگر ما واقعا به دنبال كسب افتخاري در عرصه 
بين المللي موسيقي هستيم، بايد روي ميراث موسيقي مان كه از گذشتگان به 
دستمان رسيده كار كنيم و با ارائه آن در قالب هاي مختلف مانند سمفوني، پاپ 

و حتي جاز، امضاي خودمان را پاي اثري داراي هويت بگذاريم.
  كمي هم برايمان از خودتان مي گوييد؟ اينكه اين روزها بيشتر 
مشغول چه كارهايي هستيد؟ به نظر مي رسد نسبت به قبل در حوزه 

توليد قطعه موسيقي كم كارتر شده ايد؛ چرا؟
خب من روزگاري همه وقتم صرف توليد اثر مي شد اما حاال فعاليت هايم به چند 
بخش تقسيم شده كه يكي از آنها ارائه قطعه هاي موسيقايي جديد است. من 
اين روزها بخشي از زمانم را صرف تدريس در دانشگاه هاي مختلف و تدريس 
در آموزشگاه موسيقي ام مي كنم. بخشي از وقتم هم براي شناخت رشته هاي 
هنري مختلف صرف مي شود. ضمن اينكه از اساس، توليد علم و تاليف كتاب 
و مقاله به طور جدي در دستور كارم قرار دارد اما با اين حال اثر موسيقايي هم 
به اندازه، توليد مي كنم. همين حاال جديدترين كارم كه تيتراژ سريال »ميان بر« 
است، از شبكه 5سيما پخش مي شود. تقريبا هر يكي دو ماه هم قطعه جديدي 
در فضاي مجازي منتشر مي كنم. اين روزها يك قطعه جديد هم در دست تهيه 

دارم كه بعد از ماه مبارك رمضان منتشر خواهد شد.

نگاهي به ليست كارهاي مجيد اخشابي
ركورددار تيتراژهاي تلويزيوني

مجيد اخشــابي جز 3 آلبوم گمگشــته، همراز و پريزاد، ده ها اثر 
براي برنامه هاي تلويزيوني ســاخته كه حتي مرور اسم هايشــان 
هم خاطرات خوش روزهاي گذشته را برايمان زنده مي كند. او كه 
كار ساخت تيتراژ را با سريال گمگشته در سال1380شروع كرد 
و آغازگر تيتراژخواني در تلويزيون شــد، تاكنون بيش از 150اثر 
موسيقايي توليد كرده كه بيشــتر آنها براي تلويزيون است يا در 
مناسبت هاي مختلف از صداوسيما پخش شده و به گوش ما رسيده 
است. ساخت موسيقي براي سريال هايي مثل گمگشته، »عروج«، 
»مســافري از هند«، »متهم گريخت«، »خانه به دوش«، »يك 
وجب خاك«، »دارا و ندار« و... و برنامه هاي تركيبي ســفر بخير، 
محله بنده نواز، الفباي مهرباني، مسابقه ستاره ها، صبح بخير ايران، 
سيماي خانواده، جشن رمضان، شب هاي شيدايي،  ماه محبوب، بر 
آستان جانان، تا نيايش، شب مهتاب،  ماه دراومد، خوشا شيراز و... 
ازجمله مهم ترين كارهاي مجيد اخشابي در تلويزيون است. اين 
خواننده نام آشنا تاكنون براي برنامه هاي تلويزيوني در ماه مبارك 
رمضان، 12كار ساخته كه گمگشته، همراز، »تيتر روزنامه )سريال 
عروج(«، »كوچ )سريال متهم گريخت(«، خانه به دوش، بر آستان 
جانان، پيدا و پنهان، دلتنگ فردا،  ماه من، »ماه و پري )برنامه ماه 
محبوب(«، »هست و نيستم« و يك وجب خاك ازجمله آنهاست.

محمد عليزاده

هواُت كردم...
محمد عليــزاده هم با تيتراژخواني بــراي ويژه برنامه هاي  

ماه رمضان ازجمله »شــهر باران« و  ماه عسل و همچنين مجموعه 
تلويزيوني اين ايــام مانند »هواُت كردم« و »بــرادر«، نام خودش را 
به عنوان يكي از خواننده هاي پركار  ماه پر خير و بركت رمضان مطرح 
كرده است. عليزاده نخســتين تيتراژ رمضاني اش را سال1390 براي 
برنامه شهر باران شبكه يك ســاخت كه اين كار ظرف مدت كوتاهي 
بسيار فراگير شد. »منم مثل تو مات اين قصه ام / تو هم مثل من امشبو 
دعوتي / درست تو همين ســاعت و ثانيه / سزاوار زيباترين رحمتي« 
بيت آغازين كار محمد عليزاده براي تيتراژ شهر باران بود. او در سال92 
قطعه پرطرفدار هواُت كردم را براي ســريال »خروس« اجرا كرد كه 
كار سعيدآقاخاني بود و از شبكه دو ســيما پخش مي شد. همچنين 
ســال1395 تيتراژ ســريال برادر را خواند كه اين قطعه به انتخاب 

مخاطبان تلويزيون به عنوان تيتراژ برتر   ماه 
رمضان در آن سال انتخاب شد. در كارنامه 

كارهاي مناســبتي عليــزاده، تيتراژ 
ابتدايي برنامه تلويزيوني  ماه عسل در 
سال1396 هم به چشم مي آيد. ضمن 
اينكه اين خواننده نام آشنا در همان 

ســالي كه تيتراژ  ماه عسل 
را خواند، قطعه اي هم در 
وصف امام علي)ع( براي 
تلويزيون ساخت كه 
در شــب هاي قدر 
در قالــب برنامه 
 ماه عسل پخش

 شد.

احسان خواجه اميري

حاال با بچه مهندس
بعد از مجيد اخشــابي، عنوان دومين خواننده پركار در  ماه 

مبارك رمضان به احســان خواجه اميري با 8كار مناسبتي مي رسد. 
اين خواننده، آهنگساز و تنظيم كننده موســيقي پاپ و سنتي ايران 
كه اين شب ها با تيتراژ سريال »بچه مهندس 3« دوباره نام خودش را 
به عنوان يك خواننده فعال در   ماه مبارك رمضان بر سر زبان ها انداخته، 
نخستين بار در ســال1384 تيتراژ سريال مناســبتي »براي آخرين 
بار« را اجرا كرد و به موفقيت چشــمگيري در اين حوزه دست يافت. 
خواجه اميري 2سال بعد تيتراژ سريال »ميوه ممنوعه« را خواند كه آن 
هم بسيار مورد استقبال روزه داران قرار گرفت. موسيقي سريال »مثل 
هيچ كس« كه ماه رمضان سال1387پخش شــد هم با اين خواننده 
نام آشــنا بود. خواجه اميري عالوه بر اينكه تيتراژ ابتــدا و پاياني اين 
سريال را خواند، 2 ترانه مياني هم براي »مثل هيچ كس« ساخته بود. 

خواجه اميري 2 سال بعد تيتراژ سريال »در 
مسير زاينده رود« را خواند كه سريال ماه 
رمضاني سال1389بود. او در اين سريال 
عالوه بر ســاخت تيتــراژ پاياني و يك 

موســيقي بي كالم براي تيتراژ ابتدايي، 
3 ترانه مياني هم خواند. خواجه اميري 

در ادامه تيتراژهاي رمضاني اش 
در سال1392، دو قطعه به 
نام هاي »بــه دادم برس« 
و »شب ســرمه« را براي 
ســريال »مادرانه« اجرا 
كرد و 2ســال بعد از آن 
تيتراژ پاياني برنامه »ماه 

عسل« را خواند.

مهدي يراحي

از اذان تا تيتراژ 
بخش زيادي از محبوبيت مهــدي يراحي با   ماه مبارك 

رمضان گره خورده اســت. همين ســال گذشــته بود كه اذان 
دلنشيني از اين خواننده نام آشــنا منتشر و در مدت زمان اندكي 
جهاني شــد. اين شــهرت تا آنجا پيش رفت كه آبيدال، بازيكن 
سابق بارســلونا در صفحه شخصي اش با انتشــار ويدئويي كه در 
 آن صداي مهدي يراحي به عنوان موذن شــنيده مي شد، نوشت: 
»500 سال است كه صداي اذان در اسپانيا ممنوع شده است اما 
ديشب دوباره اين صداي زيبا بازگشــت«. عالوه بر اين اذان زيبا، 
يراحي تاكنون 3قطعه هم براي برنامه ماه عسل ساخته كه يكي 
از ديگري پرطرفدارتر اســت. »هواي تو« نخستين كار مناسبتي 
يراحي است كه ســال1388 از برنامه ماه عسل پخش شد و پس 
از آن بود كــه آلبوم اول اين خواننده پرطرفــدار كليد خورد. اين 

خواننده نام آشنا چندي بعد قطعه ديگري براي 
برنامه احســان عليخاني با نــام »هر جاي 
دنيايي دلم اونجاست« ساخت كه بسيار 
مورد اســتقبال مخاطبان موسيقي قرار 
گرفت. به همين دليل هم قطعه »سازش« 

را با همان الگوي پيانومحور هر جاي 
دنيايي دلم اونجاســت، براي 

ماه عســل اجرا كرد. البته 
يراحي يك بــار ديگر هم 
قطعــه اي بــراي تيتراژ 
پاياني ماه عسل ساخت 
كه مجوز پخش نگرفت 
و درنهايــت به صورت 

اينترنتي منتشر شد.

رضا صادقي

امسال با دعوت
اين روزها برنامه مناســبتي »دعوت« از ساعت هاي مياني 

روز تا لحظــات افطار روي آنتــن مي رود و روايتگــر قصه زندگي 
مردماني است كه براي حفظ خانواده شــان به فداكاري هاي بزرگي 
دست زده اند. اما نكته جالب توجه درباره اين برنامه، تيتراژ آن است 
كه خواننده اش از مدت ها پيش با تيتراژخواني سريال ها و برنامه هاي 
ماه مبارك رمضان در زمره پركارترين خوانندگان مناســبتي قرار 
گرفته است. بله، صحبت از رضا صادقي است؛ خواننده نام آشنايي كه 
سال1389 قطعه اي موفق را براي ســريال »ملكوت« به كارگرداني 
محمدرضا آهنج اجرا كرد كه هر شب از شبكه دو سيما پخش مي شد. 
او سال1392 نيز چند قطعه براي سريال »دودكش« ساخت كه بين 
آنها تيتراژ پاياني اين ســريال با نام »همين كافيه« كه درونمايه 
اجتماعي داشت، با موفقيت چشــمگيري مواجه شد؛ تيتراژي 
كه اينطور شروع مي شــد: »مثل كوه پشت و پناه هميم / ولي هر 
دومون دستامون خاليه / بايد جاي من باشي تو 
زندگي / بفهمي نداري چه بد حاليه / بايد جاي 
من باشي تا حس كني / چقدر سخته عشقت 
بلرزه صداش / ببيني چطور حاضري جونتو / 
بدي تا بسازي يه رويا براش«. خواننده اي 
كه اين روزها تيتراژ ابتدايي برنامه 
دعوت را با ترانــه پيام ربيعي و 
آهنگسازي و تنظيم مهدي 
ابراهيمي نــژاد مي خوانــد، 
تيتــراژ برنامه شــهر باران 
را هم در كارنامــه كارهاي 
مناسبتي اش براي ماه مبارك 

رمضان دارد.

بله، همينطور است. واقعا اگر ريسك پذيري مديران وقت صدا و سيما نبود، اين 
موسيقي كه در نوع خودش خيلي ساختارشكن بود، هيچ وقت منتشر نمي شد.
  به عنوان خواننده اي كه جزو پيشتازان تيتراژخواني است، 
به نظرتان تلفيق موسيقي و نمايش چقدر باعث شكوفايي هر دو 

هنر مي شود؟
طبيعتا اين دو يكديگر را كامل مي كنند. موسيقي قطعا باعث تقويت جنبه هاي 
دراماتيك هنري و حسي تصوير مي شود. اين در حالي است كه موسيقي اساسا 
قابليت سيو كردن زمان و خاطره را دارد! شما وقتي يك موسيقي را در سني 
خاص گوش كنيد، وقتي دوباره بعد از سال ها آن را بشنويد، تمام خاطرات آن 
سن دوباره در ذهن تان نقش مي بندد. اين قابليت خيلي مهم موسيقي، مي تواند 
به ماندگاري هرچه بيشتر فيلم و سريال و اثرگذاري بهتر پيام و مفهوم آن در 
ذهن مخاطب كمك كند. از طرف ديگر تصوير هم كمك مي كند كه صوت بهتر 

در ذهن بنشيند و به اين ترتيب اين دو هنر باعث شكوفايي يكديگر مي شوند.
  كمي هم از تيتراژ فاصله بگيريم. بي شــك شــما يكي از 
نخستين فعاالن سبك تلفيقي پاپ و سنتي هستيد. به نظرتان 
كارهاي اينچنيني كه با پايه موسيقي اصيل ايراني اما با شكل نو 
و جوان پسند ارائه مي شوند، چقدر در جذب جوان ها به شنيدن 

موسيقي فاخر مؤثرند؟
ببينيد! طبيعتا هر محصول هنري كه از گذشته عرضه مي شده، نياز به آپديت 
و به روزرساني دارد. اين طبيعي است كه ما بايد محصول ارزشمند قديم را با 
بسته بندي و ارائه اي جديد به مخاطبان امروز عرضه كنيم. در موسيقي، اين 
بسته بندي معناي تنظيم را به خود گرفته است. ما بايد تنظيم هاي موسيقي مان 
را تغيير دهيم و محتواي موسيقي اصيل و ايراني مان را با بياني نو و جديد به نسل 
جديد مخاطبان عرضه كنيم. خب با اين تعريف، بهره مندي از پايه و محتواي 
موسيقي اصيل ايراني و ارائه آن با يك تنظيم و بيان نو، كاري خالقانه و نوآورانه 
به حســاب مي آيد كه هم به دور از تكرار اســت و هم در عين حال محتوايي 

باكيفيت و ارزشمند دارد.
  اين نوع موســيقي كه امروز باعنوان موســيقي تلفيقي 
مي شنويم، چقدر به موسيقي بامحتوا و باكيفيتي كه شما از آن 

مي گوييد، نزديك است؟
خب ببينيد!  قطعا موسيقي تلفيقي در وهله اول به آگاهي كامل هنرمند از موسيقي 
اصيل ايراني نياز دارد. كسي كه مي خواهد وارد اين حوزه شود، بايد به رديف ها و 
گوشه هاي موسيقي ايراني تسلط كامل داشته باشد. اما متأسفانه امروز برخي از 
جوان هاي فعال ما در اين حوزه، به موسيقي ايراني اشراف كافي ندارند، به همين 
دليل در آثارشان فقط از گام هاي موسيقي ايراني استفاده كرده اند، بدون اينكه 
متوجه ظرايف و ريزه كاري هاي كار باشند. درحالي كه شناخت موسيقي اصيل 
ايراني با موفقيت و ماندگاري آثارشان رابطه اي مستقيم دارد. هرقدر كه موسيقي 
سنتي ايراني را بهتر بشناسند، آثارشان به مراتب اثرگذارتر و ماندگارتر خواهد شد.

  فضاي كلي اين روزهاي موسيقي كشورمان را چطور مي بينيد؟ 
به عنوان كسي كه دانش آموخته موسيقي است، بزرگ ترين مشكل 

اين روزهاي موسيقي را چه مي دانيد؟
به نظر من بزرگ ترين آسيب ما در اين حوزه، محتواي آثار موسيقايي است. 
متأسفانه اين روزها شاهد اشعار بسيار سخيف، بي محتوا و دم دستي اي هستيم 
كه واقعا نمي شود اسم شعر روي آنها گذاشت. اين در حالي است كه مخاطبين 
موسيقي هم عمدتا از اين ترانه هاي ساده تر و دم دستي تر بيشتر استقبال مي كنند. 
اين موضوع در ميان توليدكنندگان فعلي كشور باعث ايجاد يك اعتقاد شده 
كه اگر شعر سخت باشد، مردم آن را گوش نمي دهند! براي همين هم شاعران 
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هر ســال طوري برنامه ريــزي مي كرديد كه ايــن شــب ها را در حرم امام رضــا)ع(، حرم 
حضرت معصومه)س(، مسجد جمكران يا بقاع متبركه به صبح برسانيد؟ اين موقع ها كه مي شد 
شال و كاله مي كرديد و خودتان را به مسجد محل تان مي رســانديد تا در خانه خدا قرآن به سر 
بگيريد و »الهي العفو« بگوييد؟ يا در يكي از معابر اصلي محله تان دور هم جمع مي شــديد و زير 
سقف آسمان همراه با هم محله اي هايتان از فضيلت شب هاي قدر بهره مند مي شديد؟ نگران نباشيد. امسال اگر چه كرونا 
همه مان را خانه نشين كرده و مجالس اين چنيني را تعطيل، اما به لطف برنامه ريزي مسئوالن و صد البته با كمك تكنولوژي 
مي توانيد در خانه باشيد و هم به پابوس ائمه و امامزاده ها برويد و هم حس كنيد در يكي از حسينيه هاي بزرگ شهر نشسته ايد 
و جوشن كبير مي خوانيد. اگر مشغول برنامه ريزي براي برنامه شب احيای پيش رو هستيد، پيشنهاد مي كنيم كمي ديگر هم 
صبر كنيد. اين راهنما كمك تان مي كند تا امسال متفاوت ترين شب هاي قدر عمرتان را با برنامه هاي پر و پيمان صدا و سيما، 

حسينيه ها و مساجد، هيئت هاي مجازي و زيارت هاي نيابتي بقاع متبركه تجربه كنيد.

پرنيان سلطاني

ماه خدا

  مناجات حضرت امير
يكي از مناجات هاي پرنكته و 
عميقي كه وارد شده، معروف 
به مناجــات حضــرت امير 
عليه السالم است كه آن را به 
ايشان منتسب مي دانند. اين 
مناجات جزو اعمــال زيارت 
مســجد كوفه هم محســوب 
مي شــود؛ مناجاتي كه ضمن 
برشــمردن ويژگي هاي روز 
قيامت، از خداوند درخواست 
مي كند كــه مــا را از هول و 
ترس اين روز و از تنهايي اين 
واقعه عظيم برهانــد. در اين 
مناجات، 23صفــت خداوند 
آمــده كــه مناجات كننــده 
پــروردگار را به آنهــا خوانده 
اســت. اين مناجات 2بخش 
و 32فــراز دارد و بــا عبارت 
»اللهم اني اسئلك االمان...« 
شــروع مي شــود و در بخش 
اول آن، به ســودمند نبودن 
مال و فرزند، شــناخته شدن 
گناهكاران با چهره، مجازات 
نشدن كسي به جاي ديگري، 
مفيــد نبــودن عذرخواهي، 
پشيماني گنهكاران و... اشاره 
شده است. اما دلچسب ترين 
آوايي كه مناجــات حضرت 
امير را قرائت كــرده، متعلق 
به حاج مهدي سماواتي است. 
ديگران هم ايــن مناجات را 
قرائــت كرده انــد، اما صداي 
حاج مهدي ســماواتي خيلي 
ســوزدار اســت و تا مدت ها 
نيز، هر جمعه از شــبكه پنج 
پخش مي شــد. اين مناجات 
در مســجد كوفه قرائت شده. 
براي اين شــب هاي معنوي، 
گوش سپردن به اين مناجات 
مي تواند به شدت حال معنوي 

شما را بهتر كند.

اين صداي سوزناك

  مناجات هاي موســوي 
قهار

يكي از صداهايي كه هميشــه 
دعاي ســحر  ماه مبــارك را 
براي مــا مي خواند و صداي او 
در افطارگاهــان نيز به گوش 
مي رســيد، كســي نبود جز 
سيدقاســم موســوي قهار؛ 
مردي كــه صدايش بســيار 
بســيار معروف تــر از خود و 
اســم او بود. موســوي قهار با 
عنوان مناجات خــوان، مداح 
و شاعر شــناخته مي شد و به 
سال1327 در خمين به دنيا 
آمد. نخستين دعاي سحر ماه 
مبارك بعد از انقــالب را هم 
 او خواند كه هنــوز هم پخش 
مي شود و جزئي جداناشدني 
از روزه ها و سحرها و افطارهاي 
ماست. او همچنين مناجات ها 
و دعاهايي چون كميل، عرفه، 
مجيــر، فرج، جوشــن كبير، 
ابوحمــزه ثمالــي، مناجات 
شعبانيه، ســمات و... را قرائت 
كرده اســت كه مي توانيد در 
اينترنت جســت وجو و دانلود 
كنيــد. بين مــردم بــه قهار 
شهرت داشــت و 3مجموعه 
شــعر نيز منتشــر كرده بود. 
قهار بعد از سيدجواد ذبيحي، 
نزد مردم به عنوان بزرگ ترين 
مناجات خوان ايراني شناخته 
مي شد. بخشــي از اشعار او را 
با هم مرور مي كنيم: »امشب 
بيا يك لحظــه در خلوتگهي، 
خلوت كنيم/آنچــه به خلوت 
كرده ايم، آماده جلوت كنيم/ 
درمان درد عاشقي، اشك است 
وصل روي يار/با اشــك عشق 
 و عاشقي، معشــوق را دعوت 

كنيم.«

صداي ماندگار سحر
   به تو از دور سالم...

در اين ايام كرونايي كه در اماكن متبركه و زيارتي بســته شده، متوليان اين 
اماكن دست به اقدامي جالب زده و در ســايت ها و صفحات رسمي اين بقاع 

متبركه امكان زيارت مجازي را فراهم كرده اند. اين شــب ها كه دستمان 
از ضريح ائمه اطهار)ع( و بقاع امامزادگان)ع( كوتاه است، مي توانيم با 

امكان زيارت آنالين، به پابوس امام رضا)ع(، حضرت معصومه)س( 
و... برويم. اما در اين ميان طرح هاي بسيار خوبي هم درنظر گرفته 
شــده كه اجازه نمي دهند دلتــان از اين دوري اجبــاري بگيرد! 
به عنوان مثال متوليان حرم امام حســين)ع( و حضرت عباس)ع( 

با راه اندازي ايســتگاه هاي ارتباطي، امكان تماس 
صوتي و زيارت از راه دور را براي عاشــقان سرور 
و ســاالر شــهيدان و علمدار كربال مهيا كرده اند. 

به اين ترتيب كــه مي توانيد در هر ســاعت از 
شبانه روز با شماره ۰۰۹۶۴7۶۰2111۰۰۰ 
تمــاس گرفته و اين پيام صوتي دلچســب 
را بشنويد: »شــما اكنون زير گنبد حرم 
هســتيد. پس حاجت بخواهيــد.« در 
داخل كشور هم آســتان قدس رضوي 
و حرم مطهر حضــرت معصومه)س( 
طرح جالبي تــدارك ديده اند كه بر 

اين اســاس دلدادگان ثامن االئمه و خواهر گرانقدرش مي توانند از خادمان 
اين دو حرم بخواهند نايب الزياره شــان باشــند. اگــر مي خواهيد 
خادمان حرم رضوي به جاي شما زيارت كرده و حتي برايتان 
2ركعت نماز زيارت در حرم امام رضا)ع( بخوانند، مي توانيد 
بــه ســايت razavi.ir، razavi.aghr.ir يــا صفحه 
اينســتاگرام razavi_agr_ir@ رفته و درخواســت 
زيارت نيابتي خــود را ثبــت كنيد. برنامــه اذان گوي 
 »باد صبا« هــم اين امــكان را فراهم كرده و با نشــاني
 ziarat.baadesaba.ir ثبت نام زيارت نيابتي را انجام 
مي دهد. اين در حالي است كه در هر ســاعت از شبانه روز 
كه بخواهيــد مي توانيد بــا شــماره ۰51۴8888تماس 
بگيريد، مســتقيم به روضه حضرت ثامن االئمه)ع( 
وصل شــويد و از راه دور زيارت حضــرت را به جا 
بياوريد. »سالم  اي دختر موسي بن جعفر« هم نام 
طرح زيارت نيابتي حــرم حضرت معصومه)س( 
اســت كــه مي توانيد بــا ثبت درخواســت در 
صفحــه رســمي حــرم astangom@ در 
 amfm.ir اينســتاگرام يا نشــاني اينترنتي 

از اين امكان بهره مند شويد.

كمك به ايتام بفرماييد هيئت ماشيني!اهداي خون، اهداي زندگي
 

انجام كارهاي جهادي
بي شــك يكي از پيشنهادات ويژه شــب هاي قدر امسال، حضور در 
متفاوت ترين هيئت كشور است كه به تناســب حال و روز كرونايي 
اين ايام شكل گرفته اســت. در اين هيئت كه به ابتكار مؤسسه ماوا 
و هيئت سائلين اميرالمومنين)ع( شكل گرفته، نيازي نيست حتي 
از خودروي تان پياده شويد! ويژه برنامه »شب هاي دلتنگي« كه اين 
شــب ها در پاركينگ پارك ارم تهران برگزار مي شود، اين امكان را 
در اختيارتان قرار داده كه با خانواده در محيط امن ماشــين تان، از 
برنامه هاي ويژه شب هاي رمضان مانند قرائت قرآن، مناجات خواني، 
سخنراني و مداحي بهره مند شويد. اگر شما هم مي خواهيد يكي از 
حدود 25۰ خودروي شركت يافته در هيئت خودرويي تهران باشيد، 
مي توانيد اين شب ها از ســاعت23 به پارك ارم رفته و در پاركينگ 
اين بوستان تفريحي بزرگ پارك كنيد. جالب اينكه برگزاركنندگان 
اين هيئت منحصر به فرد پايتخت براي اســتفاده بهتر شما از برنامه 
شــب هاي دلتنگي اين امكان را فراهم كرده اند تا با تنظيم فركانس 
راديو ماشين تان روي موج FM 1۰3، صداي قاري، سخنران و مداح 
را با بهترين كيفيت دريافت كنيــد. اين هيئت همانطور كه در تمام 
شب هاي  ماه  مبارك رمضان تا به امروز برنامه داشته و برنامه هايش 
تا پايان اين  ماه پرخير و بركت ادامه دارد، در شب هاي قدر با قرائت 
دعاي جوشن كبير و برگزاري مراسم احيا در خدمت روزه داران است.

كارهاي جهادي همانطور كه از اسم شــان معلوم اســت، كارهايي 
هستند كه اصطالحا »دلي« انجام مي شوند و بهترين پيشنهاد براي 
اين شب ها به حســاب مي آيند. دامنه اين فعاليت ها بسيار گسترده 
اســت و به همين دليل همه ما مي توانيم با هر وضع مالي، توانايي و 
تخصصي كه داريم در آنها مشاركت كنيم. در اين راه خيريه ها و مراكز 
مختلفي هم آســتين همت زده اند تا كار را برايمان راحت تر كنند. 
به عنوان مثال هستند خيريه هايي كه در اين شب ها با تهيه بسته هاي 
بهداشــتي مانند ماســك، ژل ضد عفوني كننده دست و دستكش 
يك بار مصرف، اطعام روزه داران و همچنين توزيع بسته هاي ارزاق 
بين نيازمندان و كارتن خواب ها، كمك مي كنند تا ساكنان مناطق 
محروم هم در اين  ماه رحمت و بركت از يك رفاه نســبي برخوردار 
شوند. براي مشاركت در اين فعاليت هاي جهادي هم تا دلتان بخواهد 
راه براي كمك كردن وجود دارد. هم مي توانيم با واريز نقدي و تهيه 
ارزاق مورد نياز، سهمي در اين كارهاي خيرخواهانه داشته باشيم و 
هم مي توانيم نذر فرهنگي كرده و با شناســايي افراد نيازمند، توليد 
ماسك و دستكش، بسته بندي كردن سبدهاي كاال، توزيع آنها بين 
نيازمندان و...، در اين كار جهادي شريك شويم. فقط كافي است به 
يكي از خيريه هاي محل زندگي مان مراجعه كنيم يا خبري از مراكز 

معتبر فعال در اين حوزه ها بگيريم.

يكي از تصويرهاي ذهني همه ما از امام علي)ع(، كمك نخستين 
امام شــيعيان به ايتام، آن هم به صورت ناشــناس است. در اين 
شب هايي كه هر لحظه آن را به اين اميد مي گذرانيم كه بتوانيم جزو 
پيروان پدر مهربان يتيمان باشيم، بد نيست ما هم كمك به ايتام را 
در صدر فهرست كارهاي ويژه مان در  ماه  مبارك رمضان و شب هاي 
قدر قرار بدهيم؛ كاري كــه صرفا از خانه و با انجــام چند كليك 
قابل انجام است. واقعيت اين است كه كميته امداد امام خميني)ره( 
سال هاست طرح هايي باعنوان »ايتام« و »محسنين« را در دستور 
كار خود قرار داده كه افراد با عضويــت در اين طرح ها مي توانند 
به مدت چند ماه يا چند ســال، سرپرســتي يك يا چند كودك 
بي سرپرســت و بدسرپرســت را بر عهده بگيرند. ايــن افراد كه 
اصطالحا به آنها »حامي« گفته مي شود، هر ماه با واريز مبلغي، در 
تامين نيازهاي اين بچه ها از جمله نيازهاي معيشتي، تحصيلي و 
درماني شان مشاركت مي كنند. اگر شما هم مي خواهيد همچون 
موال علي)ع( خنده بر لب هاي كودكان بي سرپرست و بدسرپرست 
بنشانيد، مي توانيد با مراجعه به سامانه اكرام كميته امداد به نشاني 
https://ekram.emdad.ir، فرزند يا فرزندان معنوي خود را 
انتخاب كنيد و حامي شان شــويد. ضمن اينكه در همين نشاني 

امكان كمك كردن موردي به اين بچه ها هم وجود دارد.

ســنت اهداي خون در  ماه مبارك رمضان به  ويژه در شــب هاي 
قدر يكي از سنت هاي پسنديده اي اســت كه هر سال شاهد آن 
هستيم. اما امسال و از آنجا كه به دليل شيوع ويروس كرونا ممكن 
است تعداد بيشــتري از هموطنان مان به خون ســالم و تازه نياز 
پيدا كنند، بهتر اســت برنامه اهداي خون را به طور ويژه تري در 
شــب هاي قدرمان بگنجانيم. بنا بر اعالم روابط عمومي سازمان 
انتقال خون استان تهران، در سرتاســر  ماه  مبارك رمضان مركز 
اهداي خون وصال در تمام روزها از ساعت 8 تا 2۴ و مراكز جامع 
اهداي خون تهرانپارس، ستاري و شهرري از ساعت 8تا  22پذيراي 
نجات دهندگان زندگي بيماران هستند. مراكز اهداي خون صدر، 
پيروزي، متروی امام خميني )ره(، شهريار و ورامين هم همه روزه 
جز روزهاي تعطيل از ساعت  8 تا 15، واحد اهداي خون شهرقدس 
روزهاي زوج از ســاعت 8تا 15 و پايگاه رباط كريــم در روزهاي 
يكشنبه هر هفته از ساعت 8 تا 15 به محلي براي اهداي زندگي 
تبديل خواهند شــد. اما اگر برنامه داريد دقيقا در شب هاي قدر 
راهي مراكز اهداي خون شويد، بهترين گزينه برايتان مركز اهداي 
خون وصال اســت كه در خيابان انقالب، خيابان وصال شيرازي، 
باالتر از تقاطع خيابان طالقاني قرار دارد. اين مركز در شب هاي قدر 

تا سحر پذيراي شما خواهد بود.

راهنمايي براي بهره مندي از فضيلت متفاوت ترين شب هاي قدر عمرمان 
كه در خانه به سحر مي رسند

چه مبارك سحری بود 
و چه فرخنده شبی

   با شبكه هاي تلويزيون از حرم تا بيمارستان!
امسال مراسم احيا به شكل سابقش در اماكن متبركه و زيارتي برگزار نمي شود، 
اما تلويزيون تدارك ويژه اي براي پوشــش برنامه اين اماكن پيش بيني كرده تا 
مخاطبانش مانند سال هاي گذشــته از حال و هواي معنوي اين اماكن متبركه 
بهره مند شوند. پس اگر مي خواهيد امســال در خانه ليالي قدر را تجربه كنيد، 
خيال تان از بابت برنامه شبكه هاي تلويزيوني راحت باشد. در اين شب ها شبكه 
يك با مشهد مقدس و حرم امام رضا)ع( ارتباط برقرار مي كند، شبكه دو از ساعت 
23:15 به پخش مراســم حرم حضرت معصومه)س( مي پردازد، شــبكه سه به 
حسينيه »همداني ها« در تهران مي رود، برنامه شبكه چهار، مراسم مسجد مقدس 
جمكران است و شــبكه پنج حال و هواي حرم حضرت عبدالعظيم حسني)ع( را 
به نمايش مي گذارد. از ديگر كانال هاي تلويزيوني هم خبر رســيده كه شــبكه 
آموزش با برقراري ارتباط با حرم امام خميني )ره(، مراسم شب هاي قدر را پوشش 
خواهد داد. دوربين هاي شبكه قرآن و معارف سيما اين شب ها از ساعت 23:3۰ تا 
نزديكي سحر در كربالي معلي مستقر هستند، شبكه افق مراسم احيا را از مصالي 
امام خميني )ره( پخش مي كند و شبكه ســالمت نيز در اقدامي جالب توجه به 
بيمارستان بقيه اهلل االعظم)عج( مي رود تا هموطنان روزه دار، اين شب هاي خاص 
و منحصر به فرد را كنار مدافعان سالمت باشند. راستي تا يادمان نرفته اين نكته ها 
را هم اضافه كنيم كه مداحي شــب 21 ماه مبارك رمضان از حرم مطهر رضوي 
با حاج محمود كريمي است، دعاي جوشن كبير و مراسم به سر گرفتن قرآن در 
برنامه شبكه سوم سيما را با صداي شيخ حسين انصاريان خواهيد شنيد و در اين 
شب ها حجت االسالم پناهيان مهمان شبكه افق است و از مصالي امام خميني)ره( 

براي شب زنده داران سخنراني مي كند.

   حضور در برنامه هاي مجازي هيئت ها
عالوه بر تلويزيون و راديو، مديران هيئت ها و حســينيه ها هم بيكار ننشســته اند و براي شــب هايي كه 
سرنوشــت يكســاله بندگان رقم مي خورد، برنامه هاي منحصر به فردي تدارك ديده اند؛ برنامه هايي كه 
مخاطبان شان مي توانند به صورت آنالين آنها را مشاهده كرده و به اين ترتيت در مراسم مجازي هيئت ها 
حضور پيدا كنند. يكي از اين هيئت ها، مهديه تهران است كه برنامه هايش را به دليل شيوع ويروس كرونا 
بعد از 5۰سال به صورت آنالين برگزار مي كند. اين شب ها راس ساعت22 مي توانيد مراسم قرائت ادعيه و 
مناجات مهديه تهران را با نواي محمدرضا غالمرضازاده به صورت زنده از وب سايت اين مهديه دنبال كنيد. 
هيئت ثاراهلل زنجان هم يكي ديگر از اين هيئت هاست كه هر شــب از ساعت 2۴ از جوار حرم امام رضا)ع( 
 براي هيئتي ها برنامه دارد. برنامه اين هيئت به صورت زنده از صفحه اينستاگرام »مهدي رسولي« به نشاني

mahdirasuli_ir@ قابل مشاهده اســت. هيئت رزمندگان غرب تهران هم هر شب از ساعت 23:3۰ 
مناجات خواني دارد كه اين كار بر عهده »ســعيد حداديان« اســت. اگر مي خواهيد مناجات خواني هاي 
 اين هيئــت را از دســت ندهيــد، مي توانيــد آن را از پايــگاه اينترنتــي Valasr.ir، صفحــه آپارات

 @razmandegan_gharb_tehran يــا صفحــه اينســتاگرام Aparat.com/Valasr.ir
 ببينيد. برنامه هيئت ميثاق با شــهدا نيز با ســخنراني حجت االســالم »عليرضا پناهيــان« و مداحي 
 @Panahian_ir و @Misaq_ba_shohada محمــد رســتمي« از صفحــات اينســتاگرام«
پخش مي شــود. هيئت جنت الرضا)ع( از ســاعت 22:3۰ با سخنراني حجت االســالم »دانشمند« و از 
طريق صفحه مجــازي heyat_janatol_reza@ به خانه هاي ما مي آيد و مناجات خواني مســجد 
 شــهداي تهران از ســاعت 1تا 2بامداد از ســايت masjed-shohada.com و صفحه اينســتاگرام
masjed_shohada@ قابل پيگيري اســت. ضمنا يك ســري از افراد سرشــناس در اين حوزه هم 
شــخصا اقدام به ســخنراني، مناجات خواني و مداحي مي كنند كــه قطعا دنبال كردن شــان از طريق 
صفحات مجازي خالي از لطف نيســت؛ به عنوان مثال حاج »رضا بكائي« هر شــب از ســاعت2 بامداد 
برنامه اليو مناجات خوانــي دارد كه از صفحه مجازي خودش به نشــاني bokaei_monajat@ قابل 
مشاهده است. حجت االســالم »مومني« و حاج »مهدي سلحشور« هم اين شــب ها از ساعت12 تا يك 
 @mahdisalahshur1 بامداد ســخنراني و مداحي دارند كه آن را به صورت زنده از صفحه مجــازي 

منتشر مي كنند.

   زير سقف آسمان با 
برنامه هاي راديو

اگر چــه احيا گرفتــن و شــب زنده داري با 
برنامه هــاي تلويزيوني، گزينه شــماره يك 
بســياري از ســوگواران مولي الموحديــن 
به ويژه در اين روزهاي خانه نشــيني اجباري 
به حساب مي آيد، اما امسال راديو اين امكان 
را فراهم كرده تا محدود به نشســتن در يك 
گوشه از خانه نشــويد و بتوانيد هر جايي كه 
خواستيد مستقر شده، جوشن كبير بخوانيد 
و قرآن به ســر بگيريد. ناگفته پيداســت در 
اين شــب ها كه هوا بســيار خــوب و بهاري 
است، حياط و پشــت بام خانه ها بهترين جا 
براي شــب زنده داري و احيا گرفتن اســت. 
مي توانيــد يك زيرانداز كوچــك با خودتان 
برداريد، يك راديوي كوچك يا حتي گوشي 
موبايل تان را دست بگيريد و زير سقف آسمان 
با خداي خــود راز و نياز كنيــد. راديو ايران 
در شــب هاي قدر ويژه برنامه اي دارد كه از 
ساعت 23 آغاز مي شود. راديو فرهنگ با برنامه 
»علي نامه« ويژه ايام ضربت خوردن و شهادت 
امام علــي)ع( از ســاعت22 و برنامــه »تازه 
برات« ويژه برگزاري مراسم احياي شب هاي 
قدر از ســاعت 23 به خانه هاي روزه داران و 
ســوگواران راه مي يابد. »خدايي كه در اين 
نزديكي هاســت« عنوان برنامه راديو جوان 
ويژه شب هاي قدر است كه از ساعت23 شروع 
مي شود و تا پاسي از شــب ادامه دارد. راديو 
معارف براي اين شب ها برنامه »فيض حضور« 
را تدارك ديده كه ساعت22 پخش مي شود. 
راديو نمايش هم عالوه بر پخش زنده مراسم 
شب هاي قدر از ساعت22، دو برنامه نمايش 
راديويي جالب دارد كه يكي از اين نمايش ها با 
عنوان »بت مي تراشند، پروانه« امشب ساعت 
12بامــداد و ديگري با عنــوان »بازجويي« 
ساعت 3:۴5 صبح 2۶ارديبهشت ماه به اجرا 
درمي آيند. عنوان برنامه مناسبتي راديو قرآن 
هم »شمع روشن« است كه نخستين قسمت 
آن شــب ضربت خوردن امام علي پخش شد 
و قســمت دوم و پاياني اش امشب ساعت21 
پخش خواهد شد. عالوه بر اينها راديو سالمت، 
راديو گفت وگو و راديو پيام نيز در سومين شب 
ليالي قدر يعني 27 ارديبهشت ماه برنامه هايي 
را روي آنتن مي برند كــه موضوع اصلي آنها 
اهميت شب هاي قدر و فضايل اين شب هاي 

خاص الهي است.
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 گفت وگو با حجت االسالم محمدرضا زائري كه حضور روحانيون به عنوان مجري 
در برنامه هاي مناسبتي را يك بدعت تازه مي داند 

ما هم مثل گلزار و 
مديری مخاطب داريم

 پنجشنبه    
25  ارديبهشت  1399  
شماره 76  

  حضور پررنــگ روحانيون در 
برنامه هاي چند سال اخير تلويزيون 
براي مردم ملموس است. به عنوان 
فعال رسانه اي و كســي كه سال ها 
با رســانه ملي همكاري كرده ايد، 
با حضور روحانيــون در تلويزيون 

به خصوص در كار اجرا موافقيد؟
با توجــه به تغييرنســل مخاطــب و تحوالت 
اجتماعي  ای كه به ســرعت رخ مي دهد، يكي 
از رســالت هاي جدي روحانيت اســتفاده از 
ظرفيت هاي رســانه اي اســت اما ظرافتي در 
اين قضيــه وجود دارد؛ پذيــرش يك روحاني 
در مقام مجــري تلويزيون كامال به شــرايط و 
فضاي برنامه بســتگي دارد. شايد اين موضوع 
در مناســبت هايي مثل  ماه رمضــان يا محرم 
براي مخاطب تلويزيوني قابل پذيرش باشد اما 
در برنامه هاي غيرمناســبتي كه جنس مهمان 
برنامه ها متفاوت اســت پذيرش اش ســخت 
است.  مثال فرض كنيد در روزهاي عادي، مردم 
يك روحاني را ببينند كه دارد با ورزشــكاري 

گفت وگو مي كند.
  مگر چــه اشــكالي دارد كه 
يك روحاني برنامــه غيرمذهبي و 

غيرمناسبتي هم اجرا كند؟
اتفاقا من از اصــل اين ديالــوگ و اين ارتباط 
دفاع مي كنم اما شايد در چارچوب يك برنامه 
تلويزيوني براي مخاطب قابل پذيرش نباشــد. 

شــايد مخاطب آن را نوعي انحــراف از نقش و 
كاركرد لباس روحانيت تلقي كند.

  معتقديد حضــور روحاني در 
رسانه يك رسالت است. آيا روحانيت 
صرفا با حضور در راديو و تلويزيون 
مي خواهد چنين رسالتي را به دوش 

بكشد؟ 
اتفاقا االن كه گستردگي و اثرگذاري شبكه هاي 
اجتماعي و رسانه هاي نوين در فضاي مجازي 
روزبه روز بيشــتر شــده، نياز به نقش آفريني 
روحانيت در اين فضاي جديدي كه شكل گرفته 
بيشتراحساس مي شود. خوشبختانه طلبه ها در 
زمينه كامپيوتر و رسانه هاي نوين موفق بوده اند.

  البته اگر ورود روحانيت به رسانه 
با شــناخت و آگاهي نباشد موجب 
دردسر هم مي شود. نمونه اش همين 
كليپ هاي كوتاهي كــه هرازگاهي 
در فضاي مجازي پخش مي شــود و 
آخرين آن هم حضور يك روحاني در 
برنامه »سالم صبح بخير« تلويزيون 

بود.
حرف شــما را كامال قبول دارم. فكر مي كنم ما 
در حال گذار از دوران حاكميــت ديدگاه هاي 
سنتي در حوزه هاي علميه هستيم. به هر حال 
ديدگاه هاي ســنتي شــايد چندان به نقش و 
اثرگذاري رســانه ها اعتقاد نداشــته باشد اما 
نســل جديد طالب كامال به نقش و اثرگذاري 

رسانه آگاه اســت. به عنوان نمونه مي توانم به 
حضور و جريان ســازي  طلبه هــاي جوان در 
شبكه هاي اجتماعي مثل اينستاگرام و توييتر 
اشــاره كنم. فكر مي كنم با عبور از اين مرحله، 
فضاي حوزه هاي علميه بــراي پذيرش نقش و 
حضور رسانه ها بيشتر آماده مي شود و آن موقع 
مي توان توقع داشت كه جدي تر به اين موضوع 
نگاه كنند. قدم دوم اين است كه آموزش هايي 
در زمينه فعاليت هاي رسانه اي روحانيون به طور 
منظم ارائه شود. دوره هاي آموزشي فعال به طور 

پراكنده برگزار مي شود. 
  در فضاي مجازي كــه امثال 
تتلو يكه تازي مي كنند و ميليون ها 
دنبال كننده هم دارند، بســتر براي 

حضور روحانيت مهياست؟
اگر بخواهيــم صرفا به لحاظ كميت مقايســه 
كنيم هرگــز جــواب نخواهيم گرفــت. االن 
روحانيت مسيحي و كشيش ها در حوزه رسانه 
از ما قدرتمندترند و ســابقه طوالني تري دارند 
و جريان هــاي اوانجليس در واقع مســيحيت 
رســانه اي به حســاب مي آيند اما شبكه هاي 
تلويزيونــي يا ســايت هاي خبري آنهــا لزوما 
پربيننده نيستند چه برسد به ما كه تازه به اين 
فضا وارد شده ايم و داريم آزمون و خطا مي كنيم. 
طبيعتا مقايســه ما به لحاظ كميت نيست و از 
ديدگاه اعتقادي هم هيــچ گاه تعداد و كميت 
مالك برتــري نبوده اما اين حــرف كه بايد به 

محمدرضا زائري براي اهالي رسانه چهره اي شناخته شده با كارنامه اي پرفراز و نشيب و قابل اعتناست. او سال ها 
به عنوان مدرس دانشگاه فعاليت كرده و مدتي هم مسئوليت خانه  روزنامه نگاران جوان و هفته نامه خانه را در دهه70 
برعهده داشته. زائري بعد از باطل شدن مجوز اين هفته نامه، تا چند سال از فعاليت رسانه اي دور شد اما بعدها در 
مقام مدير مسئول و صاحب امتياز ماهنامه خيمه به صحنه برگشت و در اين سال هاي نسبتا طوالني شاگرداني هم به 
جامعه رسانه اي كشور معرفي كرده است. حجت االسالم زائري روحاني نوانديشي است كه مي گويد براي برقراري ارتباط با نسل جديد بايد به 
سنت ها پشت كرد و تئوري هايي كه در تريبون هاي رسمي و غيررسمي مطرح كرده بعضا به محل بحث و مناقشه بدل شده است.  او در  ماه رمضان 

امسال به عنوان كارشناس ثابت در برنامه »باغ رمضان« حضور دارد و تمام قد از حضور روحانيون در برنامه هاي تلويزيوني حمايت مي كند.

مهرداد رسولي

در باغ رمضان ساز هم 
نشان داده مي شود 

حجت االســالم زائري يك فعال رسانه اي 
شناخته شده اســت. او درباره حضورش در 
برنامه باغ رمضان مي گويد:»چند سال قبل 
بحث راه اندازي تلويزيو هاي خصوصي بر سر 
زبان ها افتاد و كارشناسان هم بر اين باور بودند 
كه انحصار صدا و سيما ابدي نيست و دير يا زود 
اين اتفاق رخ خواهد داد. با گسترش فضاي 
مجازي، دسترســي مردم به تلويزيون هاي 
اينترنتي هم راحت شد و برنامه سازها به سمت 
استفاده از اين ظرفيت ســوق پيدا كردند. 
آرام آرام فضا باز شــد تا اينكه در  ماه شعبان 
به مناسبت نيمه شــعبان، شركت نوسازي 
اراضي عباس آباد ۳شب در عباس آباد تهران 
برنامه زنده داشت كه تجربه موفقي هم بود. 
قرار شــد در  ماه رمضان هم هر شب برنامه 
داشته باشيم. برنامه باغ رمضان در شب هاي  
ماه رمضان امســال مخاطبان خوبي داشته 
و انتشار بريده هايي از برنامه در شبكه هاي 
اجتماعي بــه مخاطبان آن برنامــه افزوده 
است.« زائري  در باغ رمضان نقش كارشناس 
ثابت را ايفا مي كند و معتقد است رويكرد اين 
برنامه جذب طيف جديــدي از مخاطبان 
تلويزيوني اســت؛ »هدف ما در باغ رمضان 
توجه به مخاطب جديدي است كه نه اهل 
فضاهاي سنتي مثل مسجد و حسينيه ها و نه 
اهل تماشاي تلويزيون و برنامه هاي مناسبتي 
اســت. فكر مي كرديم در  ماه رمضان با يك 
مخاطب جواني از قشــر خاكستري روبه رو 
هستيم كه عناد و بغض و كينه اي با دين ندارد 
اما انس و الفتي هم با مجالس سنتي و مذهبي 
برقرار نكرده اســت. برقراري ارتباط با اين 
مخاطب به ادبيات تازه اي نياز دارد. لذا توليد 
يك برنامه شاد و صميمي و مومنانه را هدف 
قرار داديم و دست مان هم براي توليد چنين 
برنامه اي باز است. در باغ رمضان ساز نشان داده 
مي شود و اگر قدري موي برخي مهمانان برنامه 
بيرون باشد سختگيري وجود ندارد. به همين 
دليل يك تفاوت هايي در اين برنامه احساس 
مي شود.« زائري معتقد است دستمزدي كه 
يك روحاني در تلويزيــون دريافت مي كند 
با مبالغي كه به ســلبريتي ها داده مي شود 
قابل مقايسه نيست؛ »اوال وقتي يك روحاني 
وارد اين فضا مي شــود، اين كار را به عنوان 
رسالت تلقي مي كند. ثانيا نسبت دستمزد 
هم در مقايسه با مبالغي كه مجريان مشهور 

مي گيرند بسيار پايين تر است.«

نجم الدين شريعتي

از سمت خدا تا  ماه من 
نجم الدين شــريعتي بعد از اجراي موفق برنامه پرمخاطب 

»سمت خدا« امسال هم مجري ويژه برنامه سحرگاهي  ماه مبارك 
رمضان شبكه سوم سيما با عنوان»ماه من« است.  ماه من يك برنامه 
تركيبي زنده با آيتم هاي جوان پسند اســت كه با اجراي نجم الدين 
شريعتي و حال و هواي عرفاني و معنوي سحرهاي  ماه مبارك رمضان، 
آرامش خاصي به مخاطب يك برنامه سحرگاهي مي دهد. شريعتي 
معتقد است كه سحر زمان خوبي براي انتقال معارف و مفاهيم ديني 
است؛ چراكه در بقيه ساعات شبانه روز و هنگام فعاليت هاي اجتماعی 
سر مخاطب شــلوغ اســت. ازجمله آيتم هاي اين برنامه مي توان به 
حضور حجت االســالم والمسلمين هاشمي نژاد و 
حجت االسالم والمسلمين حامد كاشاني، از 
روحانيون سرشناس كشور اشاره كرد. يكي 
ديگر از بخش هاي متفاوت برنامه ماه من، 
نگارش متون مناجاتي توســط اميرعلي 
نبويان و قرائت آنها توســط بهروز شعيبي 
است.  ماه من، هر روز حوالي ساعت۳ بامداد 
روي آنتن مي رود. تســلط در حفظ متن و 
اشراف بر مباحث ديني، نجم الدين 
شــريعتي را به يكــي از مجريان 
پرطرفدار برنامه هاي مذهبي بدل 
كرده و مجري جــوان و توانمند 
تلويزيون، انتخاب اول بســياري 
از مخاطبــان تلويزيوني براي 
تماشــاي يــك 
برنامــه مذهبي يا 

مناسبتي است.

رسالت بوذري

من احسان عليخاني نيستم
 بعد از برنامه » ماه عسل« كه يكي از پرطرفدارترين برنامه هاي 

تلويزيون در ماه مبارك رمضان بود، تلويزيون برنامه ديگري در زمان 
افطار نداشت تا اينكه در  ماه رمضان امسال »مثل ماه« با اجراي رسالت 
بوذري روي آنتن رفت و دست بر قضا در همين بازه زماني نسبتا كوتاه 
مخاطبان خودش را پيدا كرده است. مجري برنامه در همان قسمت 
اول مثل  ماه به صراحت اعالم كرد كه اين برنامه قرار نيست جاي  ماه 
عسل را بگيرد و حاال با گذشت 20 قسمت از اين برنامه، مخاطبان 
تلويزيوني شبيه ترين برنامه به  ماه عسل را تماشا مي كنند اما مجري 
برنامه هيچ شباهتي با احسان عليخاني ندارد. اجراي رسالت بوذري 
تنها تفاوت مثل ماه نيســت؛ چرا كه انتخاب 
ســوژه ها قواعد متفاوتي دارد و مي خواهد 
فضاي اميدبخشي به زندگي مردم بدهد اما 
رسالت بوذري خواسته يا ناخواسته جا پاي 
احسان عليخاني گذاشته است. هرچند كه 
مي گويد به لحاظ فرم اجرا و ادبيات و شيوه 
روايت قصه ها بــا عليخاني تفاوت هاي 
آشــكاري دارد اما ماهيت مثل 
ماه، ناخــودآگاه ياد و خاطره 
يكــي از پرمخاطب تريــن 
برنامه هاي تلويزيون در يك 
دهه اخير را براي مخاطب 
تداعــي مي كنــد. اين 
برنامه هر روز ساعت19 
تا حوالــي اذان مغرب 
از شبكه ســوم سيما 

پخش مي شود.

محمد برمايي

راز محبوبيت آقاي مجري 
»دعوت« يك برنامه پنج ساله است كه ابتدا با موضوع جشن هاي 

مردمي روي آنتن رفت اما حاال محوريت اين برنامه به ازدواج و سبك 
زندگي مطلوب اختصاص دارد. از نخستين روزهايي كه حجت االسالم 
محمد برمايي به عنوان مجري، كارشــناس اين ويژه برنامه تلويزيوني 
انتخاب شــد كمتر كســي تصور مي كرد يك روحاني اين چنين در 
كسوت مجري تلويزيون بين مردم محبوبيت پيدا كند. جامعه هدف 
برنامه دعوت، خانواده اســت و به همين دليل عوامل برنامه تصميم 
گرفتند از فردي براي اجرا استفاده كنند كه متخصص خانواده باشد. 
به اين ترتيب قرعه به نام حجت االسالم محمد برمايي افتاد كه سال ها 
در اين زمينه تحقيق و پژوهش كرده اســت. دعوت از ابتدا قرار نبود 

يك برنامه مجري محور باشــد اما با وجود 
حجت االسالم محمد برمايي اين برنامه 
به راه درســت هدايت مي شــود و دليل 
استقبال مخاطبان تلويزيوني از برنامه اي 
كه يك روحاني اجراي آن را به عهده دارد 

همين است. برمايي راز برقراري ارتباط با 
نســل جديد را مي داند و به واسطه 

شناختي كه از مخاطب نسل 
امروز دارد برنامــه را اجرا 
مي كند. برنامــه دعوت 
كاري از گروه اجتماعي 

شبكه يك سيماست 
و در شــب هاي  ماه 
مبــارك رمضــان 
ساعت 19:15روي 

آنتن مي رود.

حسن سلطاني
اجرا، بدون خوردن سحري

حسن سلطاني با گويندگي خبر كارش را در رسانه ملي شروع 
كرد اما از نيمه هاي دهه70 اجراي برنامه هاي تركيبي به ويژه در 
حوزه معارف اســالمي را به عهده داشــته و در اين سال ها به طور 
متناوب مجــري برنامه هاي مختلف معارفي و معرفتي اســت. او 
امسال هم مجري اصلي برنامه »ماه خدا« است و با تكيه بر تجربه 
حدود 4 دهه فعاليت در صدا و سيما اين برنامه را اجرا مي كند. ماه 
خدا امسال از ۳ استوديوي مختلف و با 4 مجري روي آنتن مي رود 
اما حسن سلطاني مجري اصلي است و اجراي زنده را به عهده دارد. 
جالب است بدانيد كه حسن سلطاني 1۳ســال است كه به دليل 
اجراي برنامه هاي زنده در ماه مبارك رمضان ســحري نخورده و 

مي گويد ســهمش از خوردني هايي 
كه روي ميز داخل استوديو چيده 
مي شود يك ليوان آب جوش است. 
اين هم از مصائب اجراي زنده در 
 ماه رمضان اســت كه كمتر كسي 
از آن خبر دارد. مــاه خدا، كاري 

از گروه معارف اســالمي 
شــبكه يك سيماست 
ســحرگاه   در  كــه 
ماه مبــارك رمضان 
از ســاعت2 بامداد 
شــروع مي شود و 
تــا 20دقيقه بعد 
از اذان به طــور 
زنده ادامه خواهد 

داشت.

افزايش مخاطب فكر كرد را قبول دارم. در اينكه 
يكي از مالك هاي موفقيت صفحات اجتماعي، 
تعداد دنبال كننده است را هم قبول دارم اما مرز 
باريكي بين افزايش مخاطب و ميزان اثرگذاري 
وجود دارد كه كشف آن مستلزم انجام كارهاي 
پژوهشي است. فكر مي كنم به زمان نياز داريم 
تا روحانيت از يك طرف آداب تعامل با مخاطب 
را ياد بگيرد و از طرف ديگر از موازين ارزشــي 
دور نشــود. متأسفانه مشــكل ما اين است كه 
گاهي مخاطب را فراموش مي كنيم.اين اتفاق 
در تلويزيون افتــاده و در ماه رمضان امســال 
كامال ملموس اســت. آماري كه صدا و سيما از 
افت مخاطبــان برنامه هاي مناســبتي در  ماه 
رمضان منتشــر كرده واقعا نگران كننده است. 
صدا و سيماي ما از ياد برده كه جذابيت برنامه ها 
بايد به حدي باشد كه مخاطب را پاي تلويزيون 
بنشــاند. به هر حال مخاطب در يك شــرايط 
برابري انتخاب مي كند. ما در رقابت تنگاتنگي 
قرار گرفته ايم و اگر نتوانيم در اين رقابت جايگاه 

خودمان را حفظ كنيم قطعا بازنده ايم. 
  شــما به ايجاد جذابيت براي 
برنامه هــاي روحاني محور اشــاره 
مي كنيــد. اين جذابيت ســال ها 
پيش توسط آقاي راستگو و قرائتي 
ايجاد شد. االن چگونه مي توان اين 

جذابيت را ايجاد كرد؟
من فكر مي كنم با توجه تحوالت پرشتاب مسائل 
اجتماعي ما از مخاطــب عقب مانده ايم. آقايان 
راســتگو و قرائتي در دوره خودشان پيشتاز و 
اثرگذار بودند اما مخاطب جديد و دوره جديد 
اقتضائــات خــودش را دارد. االن در دوره اي 
زندگي مي كنيم كه حتي كليســا براي انتقال 
پيام خودش فيلم سينمايي »دو پاپ« يا سريال 
تلويزيونــي »پاپ جوان« را مي ســازد. در اين 
دوران بايد از قالب هاي سنتي عبور كنيم و به روز 
باشيم. اين اتفاق دارد رخ مي دهد. حضور يك 
روحاني به عنوان مجري در برنامه كودك شبكه 
نهال يك تجربه ارزشــمند است. حضور آقاي 
برمايي در برنامه »دعوت« شبكه يك تجربه اي 
اســت كه دومين ســال خودش را پشت ســر 
گذاشــته و قابل تامل اســت. چند ســال قبل 
حاج آقا نقويان در يكي از برنامه هاي شــبكه5 
به عنوان مجري فعاليت مي كرد. االن يك سري 
از دوســتان روحاني ما به طور غيرمستقيم در 
برنامه سازي  مشاركت دارند. فكر مي كنم قبل از 
همه صدا و سيما بايد به يك كارگاه برنامه سازي  
ديني برسد و نمونه هاي ديگر را در دنيا بررسي 
كند؛ مثال چند ســال قبل در مالزي روحانيون 
مي آمدند و در يك مســابقه تلويزيوني شركت 
مي كردند. چند شــب پيش آقــاي رضا رفيع 

مهمان برنامه باغ رمضان بود و مي گفت برخي 
از دوستان طنزپرداز روحاني پيشنهاد كرده اند 
كه يك شــب همه شــركت كننده هاي برنامه 

»قندپهلو«روحاني باشند.
  مردم به حضــور روحانيون در 
برنامه هاي تلويزيوني چه واكنشي 
نشان مي دهند؟ با مردم درباره اين 

موضوع هم صحبت شده ايد؟
واكنش مردم متناقض است چون داريم يك كار 
جديد انجام مي دهيم. به نظرم درخشــان ترين 
جنبه ماجرا همين جاســت كــه روحاني را از 

جايگاه مونولوگ به جايگاه ديالوگ آورديم. 
  البته مردم گاهي با يك دوگانگي 
هم مواجه مي شــوند؛ مخاطبي كه 
سلبريتي ها را در مقام مجري برخي 
برنامه هاي تلويزيوني مي بيند چگونه 
با اين موضوع كنار مي آيد كه تريبون 
برخي برنامه هاي ولو مناسبتي به يك 

روحاني واگذار شود؟
اتفاقا من اين را دوگانگي نمي دانم. تنوع سبد 
كاال مي دانم بــراي انتخاب مخاطــب. اتفاقا 
ظرفيتي ايجــاد مي كند و لزوما بــه اين معنا 
نيســت كه اگر كســي اين برنامه را مي بيند 
آن ديگري را نبيند. ممكن اســت مخاطبي 
»دورهمي« با اجراي مهران مديري و مسابقه 
»برنده باش« با اجراي محمدرضا گلزار را ببيند 
و وقتي  ماه رمضان مي شود، مخاطب برنامه اي 
با اجراي يك روحاني باشــد. هر كدام از اين 
برنامه ها جنس خودشان را دارند؛ مثل اينكه 
بعد از تماشاي يك مسابقه فوتبال بنشينيد و 

يك فيلم سينمايي ببينيد.
  حضور روحانيت در تلويزيون 
و ديده شدنشان از طرف مردم براي 
آنها جايگاه اجتماعي و منفعت مالي 

به همراه داشته؟ 
ترديدي وجود ندارد كه قاب تلويزيون باعث 
شهرت مي شود. مثال وقتي پزشك متخصص 
به تلويزيون مي رود مطبش شــلوغ تر خواهد 
شــد. يك خواننده در ابتداي شهرتش حتي 
حاضر است ميليون ها تومان به تلويزيون بدهد 
تا نشــانش بدهند. گرچه همان خواننده بعد 
از مشهور شــدنش براي حضور در تلويزيون 
مبلغي را درخواست مي كند. در مورد روحانيت 
كار برعكس اســت؛ چرا كه  شــأن و موقعيت 
اجتماعــي روحانيت در جامعه ســنتي ما با 
حضور در تلويزيون تعــارض دارد. وقتي يك 
روحاني در برنامه اي حضور پيدا مي كند ديگر 
به عنوان ســخنران به مســجد محله دعوت 
نمي شــود و او را روحاني قرتــي و ژيگول و 

امروزي به حساب مي آورند.
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  جنگجوي صلح طلب
وقتــي از فيلم هــاي معناگرا 
صحبت مي كنيم، قرار نيست 
همــه ارجاعات بــه فيلم هاي 
ايراني باشد؛ حتي اگر در چنين 
روزهاي عزيزي باشيم. گاهي 
يك فيلم خوش ساخت خارجي، 
مي تواند چنان تكانشــي در ما 
ايجاد كند كه عماًل بخشــي از 
آن نفس طلبي هاي ما را نابود 
كند. فيلم هاي معناگراي غربي، 
غالباً به يك مسير برمي گردد؛ 
انسان هاي به ظاهر موفق ولي 
ناشاد، قدم در مسيري گذاشته 
و به دنبال آرامش مي گردند. در 
اين زمينه، از مرشدهايي كمك 
مي گيرند. يكي از اين فيلم هاي 
معناگــرا را بايــد جنگجوي 
صلح طلــب يــا جنگجــوي 
درون بدانيــم. در اين فيلم، با 
يك قهرمان ژيمناســتيك كار 
روبه رو هســتيم كه با مرشــد 
يا پيري روبه رو مي شــود. اين 
قهرمان ورزشي، تحت تأثير و 
تعليمات اين فرد قرار مي گيرد 
و به آرامش مي رسد. مخاطب 
نيز طي اين مسير، با شخصيت 
اصلــي فيلــم هم ذات پنداري 
كرده و به آرامــش و نكته هاي 
اساسي آرام بودن مي رسد. در 
جايي از فيلم كه 2شــخصيت 
اصلي باالي كوهي هســتند، 
پيرمــرد در قالــب مرشــد 
مي گويد: »زندگي ســه بخش 
دارد: معمــا، شــوخي، تغيير. 
زندگي معماســت، براي حل 
كردنش وقت و زندگي خودت 
را هـدر نـده. شوخي از بهترين 
لذت هاي ماســت، آن را هرگز 
فراموش نكن. مخصوصاً شوخي 
با خودت. تغيير، يادت باشــد 
كه همه  چيز تغييــر مي كند و 
هيچ چيزي ثابت نخواهد ماند.«

سفر به درون

  گاهي به آسمان نگاه كن
با يك فيلــم معناگرايانه ديگر 
چطوريد؟ اين بــار مي توانيد 
نگاهي بــه فيلمــي از كمال 
تبريزي با عنــوان »گاهي به 
آسمان نگاه كن« داشته باشيد. 
در فرهنگ ديني، ذكر اهميت 
زيادي دارد. شايد خيلي ها تا نام 
ذكر را مي شنوند، ياد ذكرهاي 
ظاهري مي افتند. اما اصل ذكر، 
يعني يادآوري، يعني انسان به 
ياد بياورد كه از كجا آمده و چرا 
آمده و به كجا خواهد رفت و اگر 
فراموش كند كه مأموريتش را 
به سرانجام برساند، سرنوشت 
خوبي در انتظارش نخواهد بود. 
اين ذكرها هم، بايد مداوم باشد. 
بخشي از فيلم هاي سينمايي، 
حالت ذكر را دارنــد، يعني به 
يادمان مي آورند كه به هر حال 
روزي خواهيم درگذشت و ما 
خواهيم ماند و اعمال مان. شايد 
با تماشاي اين فيلم، براي چند 
ساعتي هم كه شده مدام به فكر 
آخر و عاقبت مان بيفتيم. اين 
فيلم، كــه آن را فرهاد توحيد 
نگارش كرده، داستان ارواحي 
سرگردان است كه گره هايي در 
زندگي پس از مرگ شان دارند. 
رضا كيانيان، آتيال پســياني، 
هانيه توســلي، احمد آقالو و... 
از بازيگران اين اثر ســينمايي 
هستند. گفته مي شود كه اين 
اثر سينمايي، برداشتي آزاد از 
رمان »مرشد و مارگريتا« است. 
فيلم در يك آسايشگاه جانبازان 
جنگ مي گــذرد با ارواحي كه 
به دليلي در اين دنيا سرگردان 
هستند و تكليف شان مشخص 

نيست.

به ياد بياور
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 سينماماشين برج ميالد، تماشاي فيلم در سينما را 
در روزهاي كرونايي به تجربه اي هيجان انگيز تبديل كرده است

پشت فرمان سينما
يك بار كه بليت به دست نشسته باشي روي صندلي ها، چراغ ها خاموش شده باشد و تو غرق شده باشي در 
جادوي تكرارنشدني سينما، ديگر دل  كندن از اين هنر جذاب برايت سخت خواهد بود. حاال اما 3  ماه شده 
كه تابلوي سر در سينماها در تاريخي به خصوص متوقف شده، هيچ بليتي فروخته نشده و هيچ فيلمي روي 
پرده نقره اي نرفته است. عاشقان سينما كه جاي خود، بسياري از ما هم كه فيلم ديدن با هم و سينمارفتن، 
تفريح موردعالقه مان بود، تعطيلي سينماها باعث شد دلتنگ اين سرگرمي شويم، به خصوص كه چند 
سالي بود به طرح اكران افطار تا سحر سينماها در ماه مبارك رمضان عادت كرده بوديم. حاال كه اين مهمان 
ناخوانده يعني كرونا، معلوم نيست چه زماني قصد دارد بار و بنديلش را جمع كند و برود، تكليف بازگشايي 
سينماها هم نامشخص است. اما سينماماشين آمده تا دلتنگي عالقه مندان به اين هنر را رفع كند. تا به 
حال فكرش را كرده ايد اينكه با ماشينتان وارد سينما شويد و فيلم تماشا كنيد. چه حس و حالي دارد؟ اين 
شب ها برج ميالد اين امكان را براي شهروندان فراهم كرده، پس در اين گزارش با ما همراه باشيد تا با هم، 

تجربه هيجان انگيز سينماماشين را پشت سر بگذاريم.

نيلوفر ذوالفقاري

   پنجشنبه
  25  ارديبهشت  1399

  شماره 76

  عمه  ماه منير
همين هفتــه پيش بــود كه 
تله فيلــم تماشــايي »عمــه  
ماه منيــر« از تلويزيون پخش 
شــد. در جايــي كــه حضور 
داشــتيم، همه پاي تلويزيون 
نشستند و داشــتند اين فيلم 
را تماشــا مي كردند. اين فيلم 
در سال1386 ســاخته شد؛ 
يعني درســت 13سال پيش. 
اما هنوز هــم طنــز ماليم و 
نقش آفريني هــاي طبيعــي 
آن تماشايي اســت. آن روزها 
موبايل به اين شكل و شمايل 
گســترش نيافته بود، ولي باز 
هم مسائل مبتالبه روزگار ما در 
اين تله فيلم قابل پيگيري بود. 
اين تله فيلم را شهره لرستاني 
كارگردانــي كــرده و فاطمه 
گودرزي، حسن پورشيرازي، 
افسر اسدي، محمد آقامحمدي 
و... در آن ايفاي نقش كرده اند. 
اگر هفتــه پيش ايــن فيلم را 
نديديد، مي توانيد در اينترنت 
و ســايت هاي تماشاي فيلم و 
ســريال پيدايش كنيد. عمه  
ماه منير، اين پيرزن ســاده و 
باصفاي شهرستاني به منزل نوه 
برادرش مي آيد تا مداوا شــود. 
خانواده نوه برادرش، نمونه اي 
از يك خانواده متوسط امروزي 
هستند؛ در جست وجوي ترقي 
و رشــد اجتماعي، دور از هم 
و هر كســي در فكــر كار و بار 
و ارتباطات خــود. اما حضور 
عمه  ماه منير، معنــا و ارتباط 
و صميميت را بــه اين خانواده 
باز مي گرداند و در اين مســير 
نيز شعارگويي نمي كند. زمان 
فيلم، در  ماه مبارك و شب هاي 

قدر اتفاق مي افتد.

پيرزن باصفا

  سريال مناسبتي سرزده
سريال »سرزده« در شب هاي 
قدر يكي از ســنت هاي رايج 
تلويزيــون در ايــام رمضاني، 
پخــش ســريال هاي كوتاه يا 
ميني ســريال هاي مناسبتي 
در ميــان ســريال هاي اصلي 
 ماه مبارك است. بدين ترتيب 
كه مثاًل سريال شبكه يك كه 
رويكــرد طنز دارد، مناســب 
شــب هاي قدر نيست و شبكه 
يك، اقدام به توليد و پخش يك 
سريال مناســبتي كوتاه مدت 
براي اين چنــد روز مي كند. 
البته غالباً اين سريال ها چندان 
مناسب از آب در نمي آيند؛ چرا 
كه هم سريع ساخته مي شوند، 
هم به واسطه عدم رغبت مردم 
در اين ايــام، چنــدان ديده 
نمي شوند. اما به هر حال براي 
كساني كه دوســت دارند در 
اين ايام، يك سريال مناسبتي 
را دنبال كنند، ميني ســريال 
ســرزده مي توانــد گزينــه 
مناسبي باشــد. اين سريال از 
23 ارديبهشــت پخش شده 
است و دو قســمتي بيشتر از 
آن نگذشته. ســرزده به همت 
صداوسيماي خراسان رضوي 
و شــبكه يك و با مشــاركت 
مركز ســيماي اســتان هاي 
رسانه ملي سر و سامان يافته 
اســت. اين ســريال در اصل 
يك درام اجتماعي محســوب 
مي شود. اصالن و رضا دوستان 
دوران جواني هستند كه جزو 
ورزشكاران كشتي چوخه هم 
محسوب مي شــوند. اما مسير 
هر كدام در زندگــي متفاوت 
مي شود؛ يكي پليس و ديگري 
خالفكار از آب در مي آيد. رضا 
موفق مي شــود كه اصالن را 

دستگير كند، اما.....

داستان دو دوست

گردش در بوستان ملت قدم زدن در پارك پروازدرياچه و نسيم خنك 
 

نوشيدن چاي  در بام تهران
پارك پرواز از آن دســته پارك هايي اســت كه در ارتفاع واقع شده و 
كافي است روي يكي از نيمكت هاي مشرف به شهر بنشيني، تا منظره 
چراغ هاي رنگارنگ پايتخت زيرپايت باشــد. تماشــاي شهر كه اين 
روزها و شب ها خبري از هواي آلوده هم در آن نيست، مي تواند تفريح 
روحيه بخشي در شب هاي ماه مبارك رمضان باشد. براي آنها كه قبال 
رفتن به اين پارك را تجربه كرده اند، تصوير فضاي باز و منظره زيباي 
شهر بهانه اي اســت كه دوباره به اين پارك برگردند. اگر تا به حال به 
پارك پرواز نرفته ايد، بايد بگوييم اين همان پاركي اســت كه پاتوق 
عالقه مندان به بادبادك بازي محسوب مي شود. فضاي باز و وزش باد، 
اين پارك را به بهترين محل براي بادبادك بازي تبديل كرده است. تا 
به حال چندين جشنواره بادبادك بازي هم در اين پارك برگزار شده 
است. اين پارك در شمال غرب شــهر واقع شده و دسترسي به آن از 
بلوار پيام و بلوار شقايق در سعادت آباد ممكن است. آالچيق هايي هم 
در پارك ساخته شده كه مي توانيد با حفظ نكات بهداشتي مربوط به 
كرونا در آنها به استراحت بنشينيد. اختالف ارتفاع اين پارك با فضاي 
شهري، پررنگ ترين ويژگي آن اســت اما امكاناتي مثل زمين بازي، 
ميزشطرنج و سينما 5بعدي هم در آن وجود دارد؛ هرچند اين شب ها 

قابل استفاده نيستند.

زمستان و تابســتان ندارد، بام تهران در همه روزها و شب هاي سال 
طرفداران خود را دارد. مسير پياده روي بام تهران انتخاب خوبي براي 
يك گردش شــبانه در فضاي باز و هواي آزاد است. براي اينكه با يك 
فنجان چاي در هواي خنك بهاري، خستگي اين روزها را از تن به در 
كنيد، خودتان را به ولنجك برسانيد. باز هم مثل هميشه يادتان نرود 
كه خطر كرونا همچنان جدي است و بايد نكات بهداشتي را به همان 
سفت و سختي روزهاي اول و بلكه هم بيشــتر رعايت كنيم. فضاي 
كوهستاني بام تهران، هواي آزاد، منظره طبيعت و كمي پياده روي و 
فعاليت بدني، امتيازات رفتن سراغ اين مكان براي يك شب گردي كوتاه 
است. رستوران ها و فست فودهاي متعددي در اين مكان وجود دارد كه 
بعضي از آنها هنوز هم با حفظ پروتكل هاي بهداشتي، غذاي بيرون بر 
دارند. اما تفريحات جانبي مثل سقوط آزاد و سينماي چندبعدي در اين 
شب ها فعال نيستند. با همه گيري ويروس كرونا مدتي ورود به منطقه 
توچال ممنوع شده بود. اگر براي پياده روي و تماشاي شهر به بام تهران 
رفتيد، تجمع نكنيد. اينجا هم حتما دستكش، ماسك و ژل صدعفوني 
همراهتان باشد. اين شب ها هواي بهاري رو به خنكي است، بام تهران 
هم فضاي كوهستاني دارد پس حتما جز كفش مناسب، حواستان به 

همراه داشتن يك لباس گرم هم باشد.

حاال كه هوا آن قدر خوب است و شب ها فرصتي براي وقت گذراندن 
به خانواده داريم، رفتن به يك بوستان با مساحت زياد كه بتوان فاصله 
اجتماعي را هم در آن حفظ كرد، مي تواند پيشنهاد خوبي براي يك 
تفريح سرگرم كننده باشد. قبل از خارج شدن از خانه حواستان به 
نكات بهداشتي باشد، دستكش، ماسك و ژل ضدعفوني همراه داشته 
باشيد و بدون اينكه با بقيه دوستان و آشنايان قرار بگذاريد، همان 
تعداد افرادي كه در يك خانه با هم زندگي مي كنيد، دسته جمعي 
راهي پارك ملت شويد. فضاي وسيع اين پارك با معماري هاي متنوع 
و حوض بزرگ مركز آن، دســت تان را براي انتخاب محل استقرار و 
استراحت باز مي گذارد. حواستان باشد كه اگر كودكي همراه داريد، 
سراغ زمين بازي و وسايل آن نرويد. اگر قصد نشستن روي نيمكت ها 
يا پهن كردن زيرانداز داريد، حتما فاصله را با ديگر شهروندان رعايت 
كنيد. بهتر اســت خوراكي ها را هم با خودتان از خانه بياوريد و قبال 
خوراكي هايي مثل ميوه را تميز شســته باشيد. در مدت حضورتان 
در بوستان، به جايي دست نزنيد و بعد از برگشتن به خانه، لباس ها 
و زيراندازي را كه اســتفاده كرده ايد بشوييد. پارك ملت در خيابان 
وليعصر)عج(، باالتر از بزرگراه نيايش، انتخاب خوبي براي شب گردي 

در شب هاي ماه مبارك رمضان است.

اين شب ها با هواي خنك بهاري، جان مي دهد براي پياده روي در هواي 
آزاد، به خصوص كه قرنطينه و خانه نشــيني باعث شده فعاليت بدني 
بسياري از ما به شدت كاهش پيدا كند و اين موضوع سالمتي ما را به 
خطر مي اندازد. بعد از افطار و انجام فرايض ديني، مي توانيم ساعتي را به 
پياده روي در هواي آزاد اختصاص دهيم. درياچه شهداي خليج فارس در 
غرب تهران، بهترين فضا براي هواخوري و پياده روي در اين شب هاست. 
محوطه بزرگ آن، حفظ فاصله اجتماعي را ممكن مي كند و شهروندان 
مي توانند مسير خلوت اما امني را براي پياده روي انتخاب كنند. البته 
كه رعايت نكات بهداشتي، استفاده از دستكش و خودداري از تجمع 
را از ياد نمي بريم. مراكز تفريحي حاشيه درياچه مثل زمين هاي بازي، 
سينما چندبعدي و رستوران هاي آن تعطيل هستند، تنها چند محل 
فروش خوراكي باز است كه با رعايت نكات بهداشتي مي توانيد از آنها 
خريد كنيد. اگر دوچرخه شخصي داريد، مي توانيد از مسير دور درياچه 
براي دوچرخه سواري استفاده كنيد. رفتن به درياچه به خصوص براي 
بچه ها كه چند ماهي است امكان استفاده از زمين بازي و رفتن به مراكز 
تفريحي را ندارند، يك گردش امن و روحيه بخش خواهد بود. باز هم 
يادمان باشد كه منظورمان از گردش، جمع شدن دور هم نيست، فقط 
يك پياده روي ساده و هواخوري با اعضاي خانواده خودمان مجاز است.

   ميالد؛ برج سينمادوستان
شهر در قرنطينه خانگي است و خلوت تر از هميشه، نسيم خنك ارديبهشت مي وزد و هوايي كه با بوي ياس هاي دوطرف 
ورودي برج خوشبو شده، به استقبال كساني آمده كه براي يك تجربه تازه اينجا آمده اند. پيش از اين هم برج ميالد براي 
سينمادوستان تجربه هاي شيريني ساخته؛ از تماشاي فيلم در سالن هاي سينمايي آن تا روزهاي جشنواره فيلم فجر و 
تبديل شدنش به كاخ جشنواره. تابلوهاي مسير ورودي برج تا رســيدن به محل برپايي سينماماشين، نشان مي دهند 
همچنان قرار است نام اين برج با سينما گره بخورد. قرار است شهروندان با  خودروهاي شخصي خود به تماشاي فيلم از روي 
پرده بزرگي بروند كه در فضاي آزاد نصب شده است. در ورودي برج ميالد، خبري از ازدحام هميشگي و شلوغي معمول 
نيست. ماشين ها يكي يكي از راه مي رسند و تابلوهاي راهنما را دنبال مي كنند. همان ابتداي ورودي، نگهبان راهنمايي مان 
مي كند؛ »براي سينماماشين آمده ايد؟ تابلوها را دنبال كنيد تا به پاركينگ شماره3برسيد.« مسير پيچ در پيچي را طي 

مي كنيم و بعد، مي رسيم درست پيش پاي برج، جايي كه قرار است بدون پياده شدن از ماشين هايمان، فيلم تماشا كنيم.

اين باركد را اسكن كنيد 
و  با ما به سينما ماشين 

بياييد

فرار سينما از قرنطينه
فيلم تمام مي شود و اين بار هم به جاي روشن شدن چراغ هاي 
ســالن و بازشــدن درهاي خروجي، اين روشن شدن چراغ 
خودروهاست كه خبر از تمام شدن فيلم مي دهد. ماشين ها 
يكي يكي راه خروجي را در پيــش مي گيرند و فرصتي پيدا 
مي كنيم تا از تماشاگران سينماماشــين، درباره نخستين 
تجربه شــان از اين نوع سينما بپرســيم. سرنشينان پژوي 
آلبالويي 4نفر هستند، با اينكه قبال اعالم شده بود سرنشينان 
عقب خودرو ديد مناسبي نخواهند داشت اما كسي هم مانع 
ورود خودروها با بيش از 2سرنشــين نمي شود. پدر خانواده 
مي گويد: »در اين شــرايط كرونايي كه خيلي از تفريحات 
حذف شده، اين ايده به نظرم خوب و مفيد بود. بدون اينكه 
احســاس نگراني و ترس از ابتال به بيماري داشــته باشيم، 
كنار هم فيلم تماشا كرديم.« البته او معتقد است كه فضاي 
پاركينگ برج چندان براي تماشــاي فيلم مناســب نبوده؛ 
»مي دانم كه اين فضا را ويژه سينماماشين نساخته اند، وگرنه 
بايد زميني با شيب مناسب و ديد بهتر نسبت به پرده انتخاب 
مي شد«. پسر خانواده كه پشــت فرمان نشسته مي گويد: 
»تجربه جالبي بود اما اميدوارم تعداد فيلم هاي اكران شــده 
در سينماماشين بيشتر شود تا موقع انتخاب با تنوع فيلم ها 
مواجه شــويم.« دختر خانواده هم معتقد است كه اين نوع 
فيلم ديدن اين روزهــا، حكم رفع دلتنگي براي ســينما و 
سرگرم شدن در شرايط قرنطينه و تعطيلي تفريحات را دارد. 
صف خودروها به آرامي مســير خروج را در پيش مي گيرند 
و تجربه نوع متفاوتي از ســينما رفتن را با خودشان به خانه 
مي برند. جادوي سينما اين بار هم عالقه مندان به اين هنر را 

دست خالي به خانه برنمي گرداند.

   ورود كامال بهداشتي به سينما
رسيده ايم به پاركينگ شماره 3و اين بار صف خودروهايي كه پشت سر هم متوقف شده اند، نشان مي دهد افراد زيادي 
تصميم گرفته اند اينجا باشند و اين مدل سينمارفتن را تجربه كنند. با اين حال كسي فراموش نكرده كه كرونا، هنوز 
بساطش را از شهر و زندگي همه ما جمع نكرده است. اين را چند مسئول ضدعفوني خودروها كه با لباس هاي سفيد 
مخصوص مشغول تميزكردن خودروها با مواد ضدعفوني كننده هستند نشان مي دهند. ماشين ها يكي يكي از اين 
مرحله تميزكاري رد مي شوند و اين بار، با استقبال اسپانسر سينماماشين مواجه مي شوند. بسته اقالم بهداشتي شامل 
ماسك و ماده ضدعفوني كننده را تحويل مي گيريم. حاال ديگر به گيت بررسي بليت رسيده ايم. بايد بليت را قبال 
اينترنتي رزرو كرده باشيم؛ هر خودرو، يك بليت. كد رزرو را براي مسئول صدور بليت مي خوانيم و بعد از تحويل گرفتن 
برگه بليت، حاال مي توانيم وارد پاركينگ شويم. اما اين بار قرار نيست جاي پارك پيدا كنيم و پياده شويم، مقصد آخر 

ما، همان جاي پاركي است كه انتخاب كرده ايم.

   صدا، دوربين، حركت
هنوز نيم ساعتي تا شروع فيلم باقي مانده، ماشين ها يكي يكي از راه مي رســند، ضدعفوني مي شوند، بليتشان را تحويل 
مي گيرند و به كمك راهنماها، مستطيل شماره گذاري شده اي را كه حكم صندلي سينماماشين دارد، پيدا مي كنند. محوطه 
بزرگ سينماماشين، پاركينگ شماره 3برج ميالد است كه درست پايين تپه برج واقع شده. پشت سرمان چراغ هاي شهر 
ديده مي شــوند و وقتي باالخره رو  به پرده بزرگ نقره اي پارك مي كنيم، ســاختمان مرتفع برج را در سمت راست پرده 
مي بينيم. با اينكه تعداد خودروها زياد است و تقريبا بيشتر جايگاه هاي پارك ماشين پر شده اند، همه چيز در سكوت و با 
نظم جلو مي رود. راهنماها از ماشين هاي شاسي بلند مي خواهند رديف هاي عقب تر را براي پارك كردن انتخاب كنند و روي 
صفحه نقره اي، راهنمايي هاي الزم براي شروع تماشاي فيلم نوشته مي شود. موقع خريد اينترنتي بليت، گفته شده بود كه 
تماشاي فيلم فقط براي سرنشينان جلوي خودرو ممكن است و بهتر است روي صندلي هاي عقب كسي نباشد. صداهاي 
فيلم را هم قرار است از راديوي خودرويمان بشنويم. راننده ها در جايگاه مخصوص خود پارك و شروع مي كنند به پيداكردن 
موج راديويي اعالم شده و آماده ديدن فيلم مي شوند. اين بار خبري از خاموش شدن چراغ هاي سالن سينما نيست، چراغ 

خودروها يكي يكي خاموش مي شود و نور پرده بزرگ نقره اي، فضاي باز سينماماشين را روشن مي كند.

   در جست وجوي تجربه هاي تازه
چند دقيقه اي به شــروع فيلم مانده و همه مشغول آماده شدن هســتند. اينجا خبري از دكه آشناي خريد خوراكي در 
سينماها نيست. بعضي ها با خودشــان تنقالتي آورده اند اما روي پرده نقره اي اعالم مي شود كه امكان سفارش پيامكي 
خوردني هم وجود دارد. در آخرين رديف، جايي كه پشت ســر فقط چراغ هاي بي انتهاي شهر ديده مي شوند، كانكسي 
براي تنظيم ارتباط راديويي خودروها با سيســتم پخش صداي فيلم ديده مي شود. كمي آن طرف تر هم، يك خودروي 
امداد پزشكي مستقر شده است. بين خودروها پرسه مي زنم و از سرنشينان مي پرسم چه شد كه راهشان به سينماماشين 
افتاد؟ مهدي 36ساله و همسرش آزاده مي گويند به پيشنهاد دوستانشان كه شب هاي قبل به سينماماشين آمده بودند، 
تصميم گرفته اند ســراغ اين تجربه بيايند. آزاده مي گويد: »تجربه تازه اي است، مي دانم كه كشورهاي ديگر قبال چنين 
كاري را انجام داده اند اما اينجا نخستين بار است كه سينماماشين راه افتاده.« مهدي اميدوار است موقع پخش صداي 

فيلم، مشكلي پيش نيايد و البته كيفيت صدا هم خوب باشد. 

   كمربندها را ببنديد، فيلم شروع شد
فيلم شروع مي شــود و پاركينگ شــماره 3برج ميالد، در سكوت و 
تاريكي فرو مي رود. چند دقيقه اي طول مي كشــد تــا به اين مدل 
فيلم ديدن از داخل ماشــين عادت و زاويه مناسب براي ديدن پرده 
سينما را پيدا كنيم. راهنما توصيه كرده حواسمان به باتري ماشين 
باشد و اگر الزم بود، هر نيم ساعت يا يك ساعت، خودرو را استارت 
بزنيم. خبري از سر و صدا، پچ پچ هاي معمولي كه در سينما شنيده 
مي شود يا صداي خوردن خوراكي ها نيست، جز صداي فيلم و صداي 
جيرجيرك ها، چيزي به گوش نمي رســد. كيفيــت تصوير و صدا 
قابل قبول است و خيلي زود جادوي ســينما، تماشاگران را در خود 
غرق مي كند. هرچند براي خيلي از ما اين تجربه اي تازه اســت، اما 
جالب است بدانيم كه پيش از اين هم در ايران 2 سينماي تهران پارس 
در سال1339و ســينماي ونك در ســال1348نمايش فيلم براي 
خودروها را امتحان كرده بودند. كرونا و تعطيلي سينماها بهانه اي شد 
براي اينكه دوباره به فكر راه اندازي سينماماشين بيفتند. اما اينكه آيا 
بعدها هم اين كار ادامه پيدا مي كند و اصال اگر ســينماها باز باشند، 
كسي دوست دارد به سينماماشين بيايد يا نه، سؤاالتي است كه هنوز 

جوابي براي آنها نداريم.
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  ربناي شجريان
استاد شــجريان در ابتداي امر 
قاري قرآن بوده اســت. پدرش 
نيز جــزو قاريان مطــرح و با 
سبك مشهد بوده است. حتي 
پدر محمدرضا با ورود او به آواز 
ســنتي مخالفت مي كرد، چرا 
كه معتقد بود نبايــد او با آواز 
شناخته مي شد. به همين دليل 
در ابتداي امر با اســم مستعار 
آوازخواني مي كرد. بزرگ ترين 
اســتاد آواز اصيل ايراني، البته 
دستي بر مناجات خواني فارسي 
و عربي هم دارد. بدون شــك 
معروف ترين نواي عجين شده 
با  ماه مبارك ايرانيان را همين 
نواي ربنــاي شــجريان بايد 
دانست؛ نوايي كه يك دهه اي 
مي شــود كــه از تلويزيون و 
راديوي ايران پخش نمي شود. او 
در اين مناجات خواني بي نظير، 
لحن و فاصله هاي موســيقي 
اصيــل ايراني و دســتگاه هاي 
مختلــف آن را بــا آيه هــاي 
مناجات گون قرآن تركيب كرد 
تا اتفاقي خاص را در اين زمينه 
رقم بزند. ايــن مناجات خواني 
البته به روايت خود استاد، يك 
كار تمريني بوده كه قرار بر ضبط 
و تنظيم حرفه اي هم نبوده. اما 
ضبط شده و خيلي هم حرفه اي 
از آب درآمده. در كنار اين اثر، 
شــجريان يك مثنوي خواني 
نزديــك به مناجــات ديگري 
هم دارد كه به شــدت مشهور 
اســت و تا پيش از اين، بارها از 
صداوســيما پخش شده است. 
همان مثنوي افشاري كه روي 
ابياتي از مثنوي معنوي خوانده 

شده.

حنجره اي از آسمان

  مناجات هاي حاج منصور 
ارضي

بيشتر مداحاني كه اين روزها 
صداي شــان را مي شــنويم و 
حسابي مطرح شــده اند، يك 
معلم بسيار مطرح تر داشته اند؛ 
حاج منصور ارضي. مجلس او 
در ارگ تهران سال هاست كه 
شهرت دارد. او از همان ابتدا، 
شــروع به آموختــن مداحي 
كرد. همزمان بــا آغاز جنگ 
تحميلي هم راهي جبهه هاي 
جنگ شد. حضور او در منطقه 
دوكوهــه و كميل خواني هاي 
او هنوز از يادها نرفته است. او 
را معروف تريــن مداح دهه70 
شمســي هــم دانســته اند. 
مجلس هاي زيادي داشته كه 
از همان دهه تــا به امروز هنوز 
تداوم يافته است. مجموع همه 
اين مجلس هــا، مناجات ها و 
مداحي هايي اســت كه هنوز 
هــم جانســوز اســت. براي 
كســاني كه در اين شب هاي 
عزيز مي خواهند حال معنوي 
بهتري پيدا كننــد، اين نواي 
جانســوز مي تواند يك نعمت 
و فرصت بزرگ باشــد. مراسم 
دعــاي كميــل او در آرامگاه 
حضرت عبدالعظيم حسني و 
زيارت عاشوراي سه شنبه ها در 
حسينيه صنف لباس فروشان 
تهران و... هنوز هــم در يادها 
مانده اســت. منصــور ارضي 
صدايي به اصطالح ســوخته 
دارد و همين امــر، اثرگذاري 
مناجات هــا و مداحي هايــي 
را بيشــتر مي كنــد؛ صدايي 
كه كامال مناســب اين دست 
بازخواني هاســت. به هر حال 
براي ايــن شــب هاي عزيز، 
مي توانيــد انــواع مجلــس و 
مناجــات او را دانلــود كنيد و 

گوش دهيد.

صداي سوخته مناجات

گوش فيل هاي هشتادساله زولبيا با چاشني پسته قنادي نودساله 
 

زولبيا از نوع تبريزي 
هر قــدر كــه در قنادي هاي مختلف تهــران زولبيــا و باميه 
خورده و طعم هاي مختلف را چشــيده باشــيد، تــا وقتي از 
قنادي پاســتور زولبيا و باميه نخريــد نمي توانيد درباره طعم 
بهترين زولبيــا و باميه قضاوت كنيد. ايــن قنادي قديمي كه 
در خيابان 12 فروردين واقع شــده همچنان ســبك و سياق 
خودش كه به چند دهه قبل تعلق دارد را حفظ كرده و شــيوه 
ســنتي اي كه براي توليد زولبيا و باميه بــه كار مي گيرد مورد 
پسند مشتريان اســت. در اين قنادي، شــيريني هاي سنتي 
 پخته مي شــود و انواع كيك به ســبك قديم تزئين مي شود. 
اما توليــد زولبيــا و باميه هاي مخصــوص قنادي پاســتور 
بــراي خــودش حكايتــي دارد. در ايــن مغــازه زولبيــا با 
مغز پســته اعــال و پــودر نارگيــل تركيــب مي شــود و به 
همين دليل قيمــت آن از همــه زولبيــا و باميه هايي كه در 
تهران به مشــتري عرضه مي شــود ارزان تر اســت. از طرف 
ديگر طراحــي قديمي و دوست داشــتني اين قنادي شــما 
را بــه دوران كودكي مي برد و تنــوع شــيريني ها و زولبياها 
 و باميه هــا، چنــد دقيقــه اي شــما را مشــغول تماشــا 

خواهد كرد.

پيشنهاد ديگر ما به شما اين اســت كه در  ماه مبارك رمضان 
حتما طعم زولبياي تبريزي را بچشــيد. براي خريد زولبياي 
تبريزي الزم نيســت راه دوري برويد؛ چراكه قنادي نســبتا 
قديمي خيابان بهبــودي تهران در  ماه رمضان اين شــيريني 
خوشــمزه را به مشــتريان پرتعدادش عرضه مي كند. قنادي 
تيفاني، ســابقه چهل وپنج ســاله دارد. اعتبــار زولبياي اين 
مغازه زبانزد است و مشــتري ها براي خريد زولبياي تبريزي 
از همه نقاط تهران به اين قنــادي مراجعه مي كنند. زولبيا در 
2نوع تهراني و تبريزي در بازار وجــود دارد كه تفاوت آنها در 
نوع موادي است كه در پخت شان اســتفاده مي شود. زولبياي 
تهراني با نشاســته  تر تهيه مي شــود و به جاي ماست، آب به 
خمير آن اضافه مي كنند كه موجب سفيدشدن اين شيريني 
مي شــود، اما زولبياي تبريزي را با نشاســته خشك و ماست 
پرچربي كه آب آن گرفته شــده، مي پزند. قنــادي تيفاني در 
توليد نوع دوم زولبيا ســابقه اي چهل وپنج ساله دارد و در اين 
مغازه فقط زولبياي تبريزي به مشــتري عرضه مي شــود، به 
همين دليل صف خريد زولبيا از تيفاني در  ماه رمضان از صف 

نانوايي شلوغ تر است.

اگر هوس خــوردن گوش فيل هــاي بزرگ و خــوش طعم را 
كرده ايد پيشنهاد ما به شما اين است كه در  ماه مبارك رمضان 
حتما سري به قنادي بهار در چهارراه سرچشمه بزنيد. زولبيا 
و باميه و گوش فيل هاي بزرگ قنادي بهار هر ســال مشتريان 
زيادي را از نقاط مختلف تهران به حوالي سرچشمه مي كشاند 
و آنهايي كه طعم گوش فيل هاي بزرگ را چشيده اند مي گويند 
اين شيريني خوشمزه ارزش پيمودن مســافت هاي طوالني 
را دارد. قنادي بهار را كه به حاج حســين بهار و پسرش تعلق 
دارد با شــيريني هاي برنجي اش مي شناســند، اما بد نيست 
بدانيد كه اين قنادي هشتادساله از همان نخستين سال هاي 
تاســيس، با پخت زولبيا و باميه و  به خصوص گوش فيل هاي 
بزرگ پرشــيره، مشــترياني را از سراســر تهران جذب كرده 
اســت. صف هاي طوالني اي كه در  ماه رمضان براي خريد اين 
گوش فيل ها تشكيل مي شــود نشــان مي دهد كه پخت اين 
شيريني خوشــمزه در انحصار قنادي بهار است و مشتري ها 
از طعم و عطــر آن رضايت دارند. بنابراين اگــر در  ماه رمضان 
گذرتان به چهارراه سرچشــمه افتاد، ســراغ گوش فيل هاي 

پرشيره را از قنادي بهار بگيريد.

پخت زولبيا و باميه در تهران تاريخچه دقيقي ندارد و كســي 
نمي داند اين شيريني خوشمزه نخســتين  بار در كدام قنادي 
پايتخت به مشــتري عرضه شــده اما آنطور كه از شــواهد و 
قراين پيداســت قنــادي الدن در ايــن زمينه پيشــتاز بوده 
اســت. شــيريني فروش هاي قديمي گواهــي مي دهند كه 
وقتي حاج محمود و حاج قاســم الدن مقدم از 90ســال قبل 
مغــازه قنادي جمع وجــور خيابان ولي عصر )نبــش چهارراه 
معّزالسطان و منيريه فعلي( را تاســيس كردند، در كنار پخت 
انواع شــيريني، به پخت زولبيــا و باميه در تهــران هم رونق 
بخشيدند. اين قنادي با گذشت ســال هاي طوالني هنوز هم 
پابرجاست و تابلوي قديمي و دكوارســيون داخلي آن تغيير 
نكرده اســت. قنادي الدن يك شــعبه هم در تجريش دارد، 
اما اگــر مي خواهيد مزه زولبيا و باميه با طعم ويژه را بچشــيد 
و حس نوســتالژيك را توأمان تجربه كنيد بــه همان قنادي 
نودســاله خيابان ولي عصر برويد. خيلي ها الدن را پيشقراول 
پخت زولبيــا و باميه در تهــران مي دانند. بد نيســت تا براي 
 يك بار هم كه شــده طعم زولبيا و باميه هاي اين مغازه قديمي 

را بچشيد.

 ديدار با قديمي ترين زولبياپز تهران كه سنت باميه پزي را 
در تهران زنده نگه داشته است 

زولبيا و باميه های 
هشتادساله

در نودوشش سالگي، پوست و استخوان شده و رمق چنداني ندارد اما وقتي از نوه هايش مي شنود كه 
آمده اند درباره تاريخ زولبيا و باميه پزي در تهران صحبت كنند، فاصله كوتاه خانه تا مغازه را در كمترين 
زمان ممكن طي مي كند و روي همان صندلي معروفي كه سال هاست جلوي دِر مغازه جاخوش كرده، 
مي نشيند. سيدعلي نوري زاده، خودش را تنها باقيمانده نسل قديم زولبياوباميه پزهاي تهران مي داند 
و خاطراتي كه درباره تاريخچه باميه پزي روايت مي كند شنيدني است. مي گويند قدمت پخت زولبيا 
و باميه به دوره قاجار برمي گردد و يك تاريخچه صدوپنجاه ســاله دارد اما اگر بخواهيد قديمي ترين 
باميه پزي تهران را ببينيد بايد سري به مغازه جمع وجور حوالي ميدان قيام و ابتداي خيابان شترداران 
بزنيد و پاي صحبت هاي پيرترين باميه پز تهران بنشينيد؛ مغازه اي به نام »به به« كه شمايل قديمي و 
ســنتي خودش را حفظ كرده و مردم براي خريد زولبيا و باميه هايش در شب هاي  ماه رمضان، گاهي 
تا حوالي ميدان قيام صف مي كشــند. اينجا بوي عطر زولبيا و باميه بر همه شلوغي ها غالب است و 
صحبت هاي سيدعلي نوري زاده شيرين تر از زولبيا و باميه هايي كه از 80سال قبل تاكنون پخته است.
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   راز باميه هاي چراغعلي
وقتي روي صندلــي چوبي جلوي مغازه مي نشــيند، 
همسايه هاي قديمي يكي يكي براي احوالپرسي از راه 
مي رسند و حال پيرمرد را جويا مي شوند. بذله گويي ها 
و شور و نشاطي كه در كالمش احساس مي كنيم باور 
اينكه 96بهار از عمرش گذشــته را ســخت مي كند. 
سيدعلي نوري زاده مي گويد كه سال1313 و در دوره 
رضاشاه كه نخستين سرشماري كشــور انجام شد و 
جمعيت كشور 13ميليون نفر بود، از همدان به تهران 
آمده و در محله باغ فردوس مولوي ساكن شده است. او از 
همان سال ها َطَبق بر دوش در بازار تهران مي چرخيده و 
باميه هاي خوش طعم چراغعلي باميه پز كه براي خودش 
اسم و رسم داشته را مي فروخته است. چراغعلي باميه پز، 
كســي اســت كه نامش تاكنون از حافظه سيدعلي 
نوري زاده محو نشده و مي گويد شيريني زندگي اش را از 
او دارد؛ »يك َطَبق ِگرد داشتم. آن موقع ها زولبيا و باميه 
را در شهد نمي انداختند تا شيرين شود و به جايش با 

شيره كشــمكش مي خوردند. خود باميه هم با روغن 
كنجد پخته مي شد. مشتري نوك باميه را مي زد توي 
پياله شيره و مي خورد. « چراغعلي يكي از قديمي ترين 
و بنام ترين باميه پزهاي تهران در كوچه »اســماعيل 
بزاز« بود كه راز باميه هايش را به كســي نمي گفت. او 
دور از چشــمان كنجكاو و جســت وجوگر جوان ترها 
باميه هايش را مي پخت و صبح به صبح روي َطَبق آنها 
مي ريخت تا در بازار تهران بچرخند و امرار معاش كنند. 
وقتي درباره چراغعلي مي پرسيم، برايش طلب مغفرت 
مي كند و مي گويد: »چراغعلي كسي را داخل مغازه اش 
راه نمي داد تا مبادا فرمول پخت باميه هايي كه به باميه 
تركي معروف بود لو برود. بعد از مرگ چراغعلي، سراغ 
شاگردش كه در تكيه زرگرها كار مي كرد رفتم و از او 
خواســتم طرز پختن باميه تركي را به من ياد بدهد. 
هرچه اصرار كردم قبــول نكرد تا اينكه دســت آخر 

200تومان دادم تا دستور پخت را داد«.

   ماجراي باميه هاي تركي 
سيدعلي نوري زاده اهل همدان است، اما مي گويد از بس با لوطي هاي حوالي مولوي و سرچشمه نشست و برخاست كرده لهجه 
غليظ تهراني پيدا كرده و بذله گويي هاي گاه و بيگاهش يادگار همان سال هاي جواني است. قديمي ترين باميه پز تهران اعتراف 
مي كند كه اگر رفيق بازي نمي كرد االن ميلياردها تومان ثروت داشت، اما در كنار تهرانگردي با رفقا، براي يادگيري فوت و فن 
پخت زولبيا و باميه عطش داشته است. شيريني فروشي هاي قديمي مي گويند ماندگاري باميه تركي به خاطر وجود سيدعلي 
نوري زاده بوده و اگر سماجت او براي يادگيري نبود، شيوه پخت اين شيريني خوشمزه مثل بسياري از شيريني هاي سنتي ديگر 
فراموش مي شده. باميه هاي تركي همان باميه هاي بلند و نازكي هستند كه با گذشت سال هاي طوالني هنوز هم روي َطَبق 
باميه فروش هاي بازار تهران خودنمايي مي كنند. وقتي مي پرسم چرا روي يادگيري پخت اين نوع باميه اصرار داشته؟ مي گويد: 
»وقتي ديدم مردم مدام سراغ باميه هاي تركي را مي گيرند و با خوردنش لذت مي برند به اين فكر افتادم كه دنبال پخت آن 
بروم تا بعد از مرگ چراغعلي فراموش نشود. براي يادگيري پخت باميه تركي خيلي مرارت كشيدم و 200تومان هم دادم، اما 
آن را بدون مزد و منت به بيش از 50نفر ياد دادم تا سنت پخت اين شيريني خوشمزه در تهران فراموش نشود و از بين نرود«. 

   توصيه اي كه آويزه گوش شد 
سيدعلي نوري زاده قبل از اينكه حرفه باميه پزي 
را پيشــه كند دســتي هــم در درســت كردن 
بســتني داشــته و روايت جالبــي را از روزگار 
شيريني فروشــي ها در تهــران قديــم بازگــو 
مي كند. خاطــره اش مربوط مي شــود به همان 
ســال هايي كه بعد از باميه فروشــي با َطبق، نزد 
آقا رضا نامي كه آن روزها روبه روي بازار حضرتي 
قنادي داشت شــاگردي مي كرد؛ »وقتي شاگرد 
آقارضا بودم ز مســتان ها شــيريني مي پختيم و 
 تابستان ها بستني درســت مي كرديم. آن روزها 
يخچال نبود و شيريني هايي كه با روغن حيواني 
مي پختيم بــو مي گرفت، به هميــن دليل همه 
قنادي هاي تهران در تابســتان بســتني درست 
مي كردند و پخت شــيريني براي فصل زمستان 
بود.« قديمي ترين باميه پــز تهران در صندوقچه 
 خاطراتــش خرده روايت هايــي از اين دســت 

كم ندارد. او مي گويد اگــر همه خاطرات قديمي 
و غبار گرفته اش را فراموش كند توصيه استادش 
كه 80سال آويزه گوش اش كرده را از ياد نخواهد 
برد؛ »18سال شــاگردي آقارضا را كردم. او مرد 
سختگيري بود، اما چيزهاي زيادي به من آموخت. 
يك  بار گفت هرچه درست مي كني را اول خودت 
بخور و مزه اش را بچش و اگر خوشمزه بود به مردم 
بفروش. شايد اگر اين جمله را سرلوحه كارم قرار 
نمي دادم در اين كار دوام نمي آوردم و نام من به 
 عنوان قديمي ترين باميه پز تهران ثبت نمي شد.«

   يك اسم با مسما 
ماجراي انتخاب نام براي مغازه سيدعلي نوري زاده هم شنيدني 
است. پيرمرد كه به توصيه اســتاد قديمي اش، احترام زيادي 
براي مشتري قائل است به به را يك اسم واقعي و با مسما براي 
مغازه قديمي اش مي داند. ماجرا به سال هاي ابتداي كارش در 
همين مغازه ابتداي كوچه شترداران مربوط مي شود؛ وقتي كه 
مشتري ها بعد از چشيدن طعم زولبيا و باميه هايش بي درنگ 
مي گفتند به به و او همين لفظ را به  عنــوان نام مغازه انتخاب 
مي كند. در زولبيا سراي به به، 10نوع زولبيا و باميه به مشتري 
عرضه مي شود؛ از باميه تركي و عربي گرفته تا گوش فيل اراكي 
كه هركدام مشــتريان خاص خود را دارند. او مثل چراغعلي 

باميه پز راز خوشمزگي زولبيا و باميه هايش را از كسي پنهان 
نمي كند، چراكه عميقا معتقد است روزي را خدا مي دهد؛ »وقتي 
آرد و شــكر را در آب مي ريزيم، به  اصطالح نخ مي دهد و يك 
باميه به باريكي چوب كبريت عمل مي آيد. همان موقع 2كيلو 
گالب ناب قمصر كاشان داخل پاتيل مي ريزيم و همين باعث 
مي شود زولبيا و باميه هاي ما بو و طعم گالب بگيرد.« سيدعلي 
نوري زاده دستور پخت زولبيا و باميه را مثل يك ميراث گرانبها 
به فرزندان و نوه هايش آموخته و معتقد است استفاده از آرد و 
شكر درجه يك و افزودن گالب ناب كاشان به زولبيا و باميه ها در 
اين چنددهه، چراغ اين مغازه كوچك را روشن نگه داشته است. 

   من مخترع بي سوادم
دستگاهي كه چند دهه در گوشه مغازه كوچك سيدعلي نوري زاده جا خوش كرده، ميراث با ارزش او براي همه جوان هاي 
نسل امروزي است كه تازه وارد حرفه باميه پزي مي شوند. او در ميان صحبت هايش به ساخت دستگاه باميه زني اشاره 
مي كند كه در سال هاي جواني قطعه قطعه روي هم گذاشته و آن را ســاخته تا سنت باميه زني دستي كنار برود و كار 
براي باميه پزها سهل و آسان شود. او خودش را مبتكر بي سوادي مي داند كه با استفاده از تجربه اش چنين دستگاهي را 
اختراع كرده. اما تقريبا هيچ باميه پزي نيست كه نداند راحتي كارش را مديون سيدعلي نوري زاده است. دستگاه هاي 
مدرن باميه زني ممكن است شمايل زيباتري داشته باشند، اما طراحي و كاركرد آنها برگرفته از همين دستگاهي است 
كه عمرش به حدود 40سال رسيده است. قديمي ترين باميه پز تهران جزئيات ساخت اين دستگاه را با فروتني تعريف 
مي كند؛ »وقتي اصغر، پسرم مشغول باميه زني دستي بود دلم سوخت و براي اينكه رنج كمتري بكشد به فكر ساخت 
دستگاهي افتادم كه كارش را آسان تر كند.« دستگاه باميه زني مغازه سيدعلي نوري زاده به خاطر پيدا نشدن قطعات، 

سال ها بالاستفاده مانده بود، اما فرزندان و نوه هايش آن را احيا كرده اند.

   رسمي كه فراموش شد
پيرمرد سر حرف آمده، اما وســط گفت وگو مي گويد 6سال 
در بســتر بيماري بوده و از اينكه به عنوان تنها بازمانده نسل 
قديم باميه پزهاي تهران فراموش شود واهمه دارد. سيدعلي 
نوري زاده بيش از 80سال در حوالي بازار تهران باميه فروشي 
كرده و بــه همين دليل شــاهد زنده اتفاقات ريز و درشــت 
تاريخي اي اســت كه در محــدوده بازار رخ داده اســت. او از 
چگونگي ساخت زايشگاه فرح كه امروز به بيمارستان شهيد 
اكبرآبادي معروف شده مي گويد و البه الي صحبت هايش به 
دعواي معروف شعبان بي مخ و رمضان يخي در مقابل مغازه اش 
و ماجراي دستگيري اصغرقاتل و آوردنش به كالنتري ميدان 
قيام اشاره مي كند. سيدعلي، باميه فروشي در فصل تعطيالت 
مدرسه را سنت پنجاه ساله اي مي داند كه با ظهور اينترنت و 
موبايل و فضاي مجازي به كلي فراموش شده و به خاطره اي 
در ذهن دانش آموزان چند نسل قبل بدل شده است؛ »يكي از 
كارهايي كه دانش آموزان قديمي در تعطيالت تابستان انجام 
مي دادند باميه فروشي با سيني بود؛ يعني همان كاري كه من 
َبق انجام مي دادم و پولش برايم بركت داشت. خيلي  سال ها با َطَ

از دانش آموزاني كه در تابستان از من باميه مي خريدند بعدها 
براي خودشان دكتر و مهندس و بعضي ها تاجران موفقي شدند. 
هر روز دست هايم را رو به آسمان بلند مي كنم و خدا را شاكرم 
كه كمك كرد با همين باميه پزي به زندگي مردم رونق بدهم.« 
وقتي از ســيدعلي نوري زاده مي پرسيم در نودوشش سالگي 
چه آرزويي دارد؟ به تبحرش در بذله گويي متوســل مي شود 
و مي گويد: »از خدا مي خواهم آدم هاي شكمويي را كه هر روز 
از جلوي مغازه ام رد مي شــوند و بعد از چشيدن طعم زولبيا و 
باميه ها بالفاصله سفارش مي دهند، بيشتر كند تا كسب وكار 
فرزندان و نوه هايم رونق بيشتري بگيرد«. سيدعلي نوري زاده 
بعد از بازنشستگي ســكان مغازه اش را به 2فرزند و دامادش 
سپرده و در سال هاي اخير نوه هايش هم وارد ميدان شده اند. 
سعيد، نوه پســري ســيدعلي نوري زاده، مي گويد: »همين 
دست نوشته هاي قديمي كه روي شيشــه مغازه پدربزرگم 
مي بينيد اعتبار كسب وكار ما شده است. ما به طور عامدانه اين 
دست نوشته ها را حفظ كرده ايم و دكوراسيون مغازه را تغيير 

نداده ايم تا قدمت مغازه را به مشتري نشان بدهيم«.

اين باركد را اسكن كنيد 
و  ويديوي اين گزارش 

را ببينيد
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از صاحبدالن تا نردبام آسمان
»صاحبدالن« يكي از سريال هاي به يادماندني  ماه رمضاني اســت كه ماجراي زندگي 2برادر به 
نام هاي خليل و جليل را روايت مي كند كه در انتخاب مسير زندگي خود راه هايي كاماًل جدا از هم 
را در پيش گرفته اند، اما اتفاقاتي آنها را رو در روی هم قرار مي دهد. اين ســريال را محمدحسين 
لطيفي در سال85 كارگرداني كرده بود. او 3سال بعد سريال »نردبام آسمان« را ساخت كه قصه اش 
برخالف سريال قبلي اين كارگردان كه  ماه رمضاني بود سنخيتي با اين  ماه مبارك نداشت و فضايي 
تاريخي داشت. اين سريال، زندگي غياث الدين جمشيد كاشاني، اخترشناس و رياضي دان ايراني 
را از زادروزش تا كشته شدنش بازگويي مي كرد، اما در مناسبت  ماه رمضان روي آنتن رفت كه به 
عقيده لطيفي با اين كار در حق سريالش اجحاف شــد و نتواست به خوبي مخاطب را جذب كند. 
4سال بعد از ساخت نردبام آسما،ن لطيفي بعد از 2ســريال جدي كه ساخته بود تصميم گرفت 
يك سريال مناسبتي كمدي هم در كارنامه اش ثبت كند كه البته 3سال بعد در سال95 نيز اين 
تجربه را با »پادري« تكرار كرد. داستان »دودكش« در يك قاليشويي مي گذشت و هنرنمايي هومن 
برق نورد، بهنام تشكر و اميرحسين رستمي در اين مجموعه و شيرين كاري هايشان باعث شد تا 

تكيه كالم هاي آنها تا مدت ها در كوچه و خيابان شنيده شود.

 گفت وگو با محمدحسين لطيفي
يكي از پركارترين كارگردان هاي سريال هاي  ماه رمضاني

خدا بر صاحبدالن 
نظر كرد

   پنجشنبه
  25  ارديبهشت  1399

  شماره 76

  قطعه موال
عليرضــا افتخاري هــم از آن 
صداهاي ماندگار موســيقي 
ســنتي ايــران اســت كــه 
آنطور كــه بايد، قــدر نديد. 
البته بخشــي از ايــن فرايند 
را خــودش بــراي خــودش 
ايجــاد كــرد؛ بابــت اتصالي 
كه به سياســيون پيدا كرد و 
همچنين بابــت انتخاب هايي 
كه در پاپ خوانــي و تركيب 
پاپ-ســنتي داشــت. وگرنه 
هنوز هم آلبــوم »نيلوفرانه« 
او، جــزو آلبوم هــاي معيــار 
دنياي موسيقي سنتي ايراني 
محسوب مي شــود. افتخاري 
آلبومي دارد به نام »نسيما«. 
در اين آلبــوم قطعه اي وجود 
دارد كــه براي حضــرت امير 
عليه الســالم خوانده اســت. 
اين قطعه بــا اينكه در آلبومي 
نه چنــدان قــوي از حيــث 
كيفيت و ساختار قرار گرفته، 
ولي قطعه اي چشم نواز از آب 
درآمده اســت. نكتــه خاصي 
كه در اين قطعــه وجود دارد، 
نحوه ياعلي گفتــن افتخاري 
اســت كه به نوعــي امضاي 
انحصاري اين آهنــگ از آب 
در آمده كه اين هم البته اتفاق 
جالبــي براي خــودش دارد؛ 
اتفاقي كه به برخورد خواننده 
اثر با يك درويش برمي گردد 
و نحوه علي گفتــن را، از علي 
گفتن هــاي آن درويــش وام 
گرفته است. اين قطعه، با اين 
اشعار جان گرفته است: »علي 
موال، علي يار و علي ياور/ علي 
واال، علي سر و علي سرور/ در 
خيبر ز تو چون كم بشد موال/ 
ز تو الت و هبل افكنده شــد 

موال...«

علي يار و علي ياور

  قطعه بابا حيدر مدد
معروف تريــن  از  يكــي 
قطعه هاي موســيقي خوانده 
شــده با موضوع حضرت امير 
عليه الســالم را، بايــد قطعه 
باباحيدر مدد فرمان فتحعليان 
بدانيــم. فتحعليــان كاًل بــه 
خوانــش قطعه هــاي عرفاني 
و سنتي شهره اســت و البته 
بيش از همه نيــز، اين قطعه 
او سر و صدا كرده است. البته 
همه قطعه هايي كه براي موال 
خوانده صرفا به اين قطعه ختم 
نمي شــود، امــا معروف ترين 
آنهاست. اين قطعه، در آلبوم 
راه عشق اين خواننده گنجانده 
شده است و شــعر آن چنين 
است: »من مســت مستم بابا 
حيــدر مدد/من حق پرســتم 
بابا حيدر مــدد/ مطربا چنگ 
بزن و دف بزن و تــار بزن/ بر 
جهان تــار از آن يــار وفادار 
بزن/دمي از مــدح علي حيدر 
كرار بــزن/ يعنــي آن روز كه 
حق بود و دگر هيــچ نبود/ در 
پس پرده معبــود علي بود به 
ســجود/ مطربا چنگ و مي و 
ضربت و ني ســاز كنيد/ دمي 
از مدح علي را همه آغاز كنيد/ 
مدح شــه را به لب لعل گوهر 
باز كنيد...« اشــعار اين آلبوم 
را متعلق به سيدعلي عمراني 
مي دانند. آلبوم »راه عشــق« 
اين خواننده را هم معروف ترين 
و بهترين آلبوم او مي دانند. اگر 
كه اين آهنگ را گوش سپرديد 
و خوش تان آمــد، خاطرتان 
باشــد كه به قطعه هاي آييني 
 ديگر مربوط به او هم مراجعه 

كنيد.

دمي از مدح علي

عليرضا افخمي

 در يادها ماند 
چون او يك فرشته بود 

سريال»او يك فرشــته بود« عليرضا افخمي را با داستان ماورايي 
اغلب به ياد داريم؛ سريالي كه در سال84 با نگاهي متفاوت، قصه 
شيطان و فرشته را به تصوير كشيد و مخاطبان زيادي را جذب كرد. 
افخمي يك سال بعد سراغ ساخت سريالي در ژانري كامال متفاوت 
با عنوان »زيرزمين« رفت؛ سريالي كه با وجود داستان تقريبا جدي 
و تاحدودي اجتماعي اش؛ در فضايي طنز جلو مي رفت. ســال88 
افخمي »پنجمين خورشيد« را با حضور حميد گودرزي و شبنم 
قلي خاني كارگرداني كرد، اما اين داستان فانتزي جزو سريال هاي 
پرمخاطب آن دوره نبود. تا اينكه او در سال90 يك مجموعه  ماه 

رمضاني ديگر با همان حــال و هواي گردش 
در زمان، اما اين  بار با داســتاني متفاوت 
كه روح و اين ماجراها هم واردش شده 
بود را كارگرداني كرد. او »5كيلومتر تا 
بهشت« را ســاخت كه داستان روحي 
بود كــه به مكان هاي مختلف ســرك 

مي كشيد و داستان هايي براي 
خودش داشت. نكته جالب 
درباره اين سريال حضور 
پريناز ايزديــار، بازيگري 
كه حاال در سينما مطرح 
شده است در نقش روح 
يك دختر جوان به نام 
مينا بود كه خودكشي 
كرده و حــاال روحش 

سرگردان بود.

سيروس مقدم 

 وقتي مدينه با اغما 
به پايتخت رسيد

سيروس مقدم با ساخت 5سريال، نامش به عنوان پركارترين كارگردان 
مناسبتي ســاز  ماه رمضان مطرح شده اســت. او نخستين سريال 
مناسبتي اش را با عنوان »عروج« در  ماه رمضان سال81 ساخت. اين 
سريال داستانش درباره فردي بود كه بعد از اختالس، همسر خود را 
رها مي كند و به خارج از كشور مي رود. بعد از چند سال كه به ايران 
مي آيد، قاچاقچيان به دنبال او هســتند. مقدم در ســال86 دومين 
مجموعه مناســبتي اش را به نام »اغما« كارگرداني كرد. اين سريال 
روايتگر زندگي دكتر طه پژوهان فوق تخصص جراحي مغز و اعصاب 
بود. موفقيت نسبي اغما باعث شد تا براي سال بعد نيز اين كارگردان 
سريال »روز حسرت« را با موضوعي اجتماعي براي شبكه يك بسازد. 

بعد از 6سال دوري از ساخت سريال مناسبتي، 
مقدم دوباره با سريال»مدينه«، ماه رمضان 
مهمان خانه ها شد. اين سريال درباره زني 
به نام مدينه بود كه پس از فوت همسرش 

مي خواهد به همــراه پســر خوانده اش 
كارخانه همسرش را به بهترين 

شكل ممكن اداره كند. روند 
ساخت سريال هاي اجتماعي 
و ملودرام ســيروس مقدم 
ســال94 بــا ســاخت 
»پايتخت 4« شكســته 
شــد تا داســتان نقي و 
ارســطو و خانواده شان 
دوبــاره لبخند بر لب ها 

بنشاند.

حسن فتحي
 ميوه ممنوعه

 70سال عبادت بر بادرفته
نام حســن فتحــي را بايد در ميــان نخســتين كارگردان هاي 
مناسبتي ســاز تلويزيون قرار داد كه در سال72 سومين سريال 
مناســبتي  ماه مبارك رمضــان را كارگرداني كرد. او تا اواســط 
دهه 80 ســريال ديگري براي  ماه رمضان نساخت؛ البته سريال 
پرمخاطب و ماندگار »شب دهم« از ديگر كارهاي مناسبتي اين 
كارگردان براي  ماه محرم بود. فتحي سال86 »ميوه ممنوعه« را 
براي شبكه2 ساخت؛ ســريالي كه به خاطر روايت داستان عشق 
نامتعارف حــاج يونس فتوحي -كه فردي متديــن و خانواده دار 
بود- به يك دختر جوان، ســر و صدا كرد. روايــت متفاوت و در 
عين حال جذاب فتحي و البته ديالوگ هاي به يادماندني عليرضا 

نادري، ميوه ممنوعه را به ســريالي ماندگار در 
دهه80 تبديل كرد كه هنوز هم از آن به عنوان 
يكي از آثــار متفاوت تلويزيون ياد مي شــود. 
»در مسير زاينده رود« ســريال بعدي فتحي 

براي  ماه رمضان ســال89 بود كه از 
شــبكه يك پخش شــد. داستان 

ايــن ســريال كــه در اصفهان 
مي گذشت و قصه زندگي يك 
فوتباليست را روايت مي كرد 
نتوانست اقبالي كه 2سريال 

قبلــي ايــن كارگــردان 
به خصوص ميوه ممنوعه 

در جذب مخاطب به 
دست آورد را 

تكرار كند.

رضا عطاران
 خانه به دوش

 هنوز هم پرطرفدارتر
انصافا بعد از گذشت 16سال از ساخت سريال »خانه به دوش« به 
كارگرداني رضا عطاران، اين سريال هنوز هم ديدني و پرمخاطب 
است؛ مجموعه طنز تلويزيوني ای كه درونمايه اي اجتماعي داشت 
و به مقايسه 2طبقه فقير و غني مي پرداخت. اين سريال عطاران در 
نظرسنجي ها يكي از پربيننده ترين و پرطرفدارترين سريال هاي  
ماه رمضان در دهه80 بود. بعد از استقبالي كه از خانه به دوش شد،  
ماه رمضان سال بعد، يعني سال84 يك سريال ديگر را ساخت كه 
از شبكه سه پخش شــد. »متهم گريخت« هم مثل سريال قبلي 
فضايي خانوادگي داشت و داستان زندگي پرپيچ وخم هاشم آقا و 

خانواده اش را با زبــان طنز روايت مي كرد 
كه با مشــكالت زيادي دست و پنجه 

نرم مي كردند. آخرين سريال رضا 
عطاران براي تلويزيون »بزنگاه« 

بود كه سال87 از شبكه سه پخش 
شد. اين سريال هم گرچه شايد 

نتوانســت به اندازه خانه به 
دوش يــا متهــم گريخت 
موفق شود، اما مخاطبان 
زيادي را پــاي تلويزيون 
نشــاند و در آن سال ها 
پربيننده هــاي  جــزو 
تلويزيــون شــد. بزنگاه 

ماجــراي دعــواي ارث و 
ميراثي خانواده حاج احمد 

روايت مي شد.

سال هاست كه  ماه رمضان با سريال هاي خاص و مناسبتي اش براي ما ايراني ها 
معناي ديگري پيدا كرده اســت؛ ســريال هايي كه با زبان هنرهاي تصويري و 
ادبيات متفاوت خود، نگاه مخاطب را در ميان دغدغه هاي روزانه اش به معنويت 
و ارتباط بيشتر با خدا ســوق مي دهند. گاهي چنان لطيف و دوست داشتني به 
بيننده خود تلنگر مي زنند كه تأثيرش تا مدت ها در او مي ماند و گاهي هم با زبان طنز حال و هواي بعد از 
افطار خانه را غرق شادي مي كنند. البته در چند ســال اخير ساخت سريال هاي ويژه  ماه مبارك رمضان 
ديگر آن حال و هواي گذشــته و مخاطبان حداكثري خود را ندارد و به جرأت مي توان گفت اغلب به گرد 
سريال هاي سال هاي گذشته  ماه رمضاني نمي رسند. براي بررسي چرايي اين موضوع سراغ محمدحسين 
لطيفي، يكي از كارگردانان پركار در توليد سريال هاي  ماه رمضاني رفتيم. او تاكنون سريال هاي مختلفي 
چون »صاحبدالن«، »ســر دلبران«، »پادري«، »تنهايي ليال«، »وفا«، »فرار بزرگ« و... را براي تلويزيون 
كارگرداني كرده است. البته در ادامه اين گفت وگو چند سريال ماندگار  ماه رمضاني را همراه با كارنامه كاري 

كارگردانان هايشان را مرور كرديم.

الناز عباسيان

  اجازه بدهيد براي ســؤال نخست و به 
مناسبت اين ايام، از سريال ماندگار صاحبدالن  
به كارگرداني شما ياد كنيم. با توجه به اينكه 
ســريال صاحبدالن يك سريال  ماه رمضاني 
خاصي بود كه با زبــان تصوير و هنر، مفاهيم 
قرآني و اخالقي را به مخاطب نشان مي داد، 
به نظرتان علت موفقيــت و جلب مخاطب 
حداكثري اين ســريال در آن مقطع زماني و 
ماندگاري آن بعد از سال ها چه مي تواند باشد؟

من بشخصه معتقدم كه بعضي از كارها را خدا و بعضي از 
كارها را بنده خدا مي سازد. سريال صاحبدالن از آن جمله 
كارهايي بود كه خداوند شرايط را به گونه اي فراهم كرد تا 
همه گروه و عوامل توليد با هم همراه و هماهنگ شوند. 
عوامل، ســختي هاي زيادي در توليد كار متحمل شدند 
اما با عشق و عالقه پاي كار بودند. گويي از نويسنده آقاي 
عليرضا طالب زاده گرفته تا آقــاي مهدي فرجي )مدير 
گروه فيلم سريال آن زمان( ماموريت داشتند كه پاي اين 
كار بيايند و با جــان و دل كار كنند. با تمام مخالفت ها و 
حساسيت ها روي اين فيلمنامه، خدا مي خواست كه اين 
كار توليد شود. خاطرم هست صبح روزي كه قرار بود در 
صداوســيما با حضور حدود 5روحاني از حوزه علميه قم 
كه پيش تر فيلمنامه را مطالعه كرده بودند، از ســاخت 
ســريال دفاع كنم اتفاق عجيبي افتاد. همكارمان آقاي 
حسن فتحي عزيز را ديدم، گفت آمده ام تا از توليد اين كار 
دفاع كنم و اين براي من بسيار ارزشمند بود. درباره علت 

ماندگاري اين سريال هم بايد عرض كنم كه همه ما تالش 
داشتيم به  گونه اي آيات قران را در زندگي جاري كنيم كه 
در قالب يك درام براي مخاطب قابل درك باشد. اين هنر 
و قلم نويسنده بود كه توانست اين داستان جذاب و پرمايه 
را بنويسد. من هميشــه گفته ام كه ما مديون قلم آقاي 
طالب زاده هستيم. سريال صاحبدالن از فيلمنامه اي قوي 
و جذاب برخوردار بود و نويسنده با ترسيم شخصيت هايي 
قوي و تنظيم ديالوگ هايي پركشش، موفق عمل كرده و 

اين دست كارگردان را براي كار باز تر كرده بود.
  از بازتاب هاي مردم درباره اين ســريال 

برايمان بگوييد.
اين سريال از سوي بينندگان بازخوردهاي زيادي داشت 
و همزمان با پخش ســريال، اغلب جامعه با آن درگير و 
حتي با برخي كاراكترها حس همذات پنداري داشــتند. 
بعد از پخش سريال هم 2اتفاق پيش آمد كه با واسطه اي 
به گوش من رسيد. نخســت صحبت هاي عكاس جواني 
به واسطه دخترم به گوش من رسيد كه گفته بود به پدرتان 
بگوييد من آماده بودم نوكيش مسيحي شوم، اما با ديدن 
اين سريال منصرف شدم و مسلمان ماندم. اتفاق دوم 9 ماه 
بعد از پخش سريال بود كه پيغام يك خانم به گوش من 
رسيد كه گفته بود كه آن شب معجزه كه خانم ثريا قاسمي 
در سريال شفا گرفتند مادرم بسيار متاثر شده و در آخرين 
شب احياي آن  ماه رمضان خودش قرآن به سر گرفته و 
شفا پيدا كرده است. من ماه هاست دنبال كارگردان اين 
فيلم هستم كه اين معجزه و اتفاق شــيرين را به گوش 

او برسانم. شــنيدن اين موضوعات و نظرات خوب مردم 
درباره برخي سكانس ها به ما عوامل توليدكننده سريال 
قوت قلب و انرژي خاصي مي بخشــد كه اميدوارم مورد 

قبول خداوند قرار گرفته باشد.
  به عقيده شــما داليل افت سريال هاي  
ماه رمضان در ســال هاي اخير چه مي تواند 
باشد؟ چرا ديگر كارهاي چندان خوبي ساخته 

نمي شود؟
اگر دغدغه مديران صداوســيما از درون بجوشد نه صرفا 
فقط از زبان آنها، ما شاهد اتفاقات زيباتري خواهيم بود. 
ولي متأسفانه دغدغه مديران بر زبان آنهاست نه در دل 
آنها و اين خيلــي در نتيجه كار تأثير مي گذارد. شــاهد 
مثال اين نكته، حضور دلــي و مخلصانه آقاي فرجي در 
كنار توليد سريال صاحبدالن بود، تا جايی كه كه حتي 
تا نيمه شب براي تدوين كار هم كنار من بود. اين مدير از 
آغاز پيگير بود و اين كار جــزو دغدغه هاي اصلي او بود. 
وقتي مديران مي گويند ما يك كار خاص و ويژه براي  ماه 
رمضان مي خواهيم بايد زمينه و شرايط توليد كار فراهم 
شود كه همه اينها در دســت مديران است. صاحبدالن 
جزو معدود فيلم هايي بود كه با 23قســمت نوشته شده 
كار كليد خورد. در حالي  كه اغلب سريال هاي مناسبتي با 
عجله و گاهی اوقات با فيلمنامه هايي كه فقط چند قسمت 
آن نوشته شده است، ساخته مي شوند و اين خود ضربه 
سنگيني به كيفيت كار مي زند. از اين رو بايد با برنامه ريزي 
حداقل يكساله، سفارش توليد كار مناسبتي داده شود. 
اما از آنجا كه اغلب مديران اعتمادي به ثبات شغلي خود 
ندارند و احتمال مي دهند كه سال بعد نباشند اين ريسك 
را نمي كنند و تن به توليد ســريال هاي شتابزده و اغلب 

بدون رعايت مناسبت مي دهند.
  در كارنامه كاري شــما، هم فيلم هاي 
ســينمايي درخشان ديده مي شــود و هم 
سريال هاي تلويزيوني موفق. كدام حوزه براي 

شما جذاب و مهم تراست؟
همگي به خوبي مي دانيم كه در شــرايط فعلي در ايران 
ديگر سينما آن شكوه و معناي گذشته خود را ندارد. اغلب 
كارها فروش ســودآوري براي عوامل فيلم ندارند، مگر 
اينكه برخي كارهاي طنز- كه انتقادات به آنها كم نيست-
فروش خوبي كرده باشند. اين روزها مردم تمايل كمتري 
براي حضور در ســينما دارند و ديگــر آن مفهوم برنامه 
خانوادگي براي رفتن به سينما كمرنگ شده است. البته 
در غرب اينگونه نيست و آنجا براي صنعت سينماي خود 
برنامه ريزي كرده اند. در اين وضعيت من خودم بيشــتر 

راغبم كه سريال توليد كنم تا فيلم سينمايي.
  كدام فيلم را بيشــتر از همه كارهايتان 

دوست داريد؟

مثل يك مادر همه ساخته هايم را دوست دارم، اما در ميان 
فيلم هاي سينمايي به روز »روزسوم« حس خاصي دارم، 
زيرا معتقدم اين فيلم را هم خدا ساخته و بنده خدا كاره اي 
نبوده است. در ميان سريال ها هم صاحبدالن و »نردبام 

آسمان«را بيشتر مي پسندم.
  از حال و هواي اين روزهاي سينماي ايران 
و جهان و اكران آنالين فيلم هاي ســينمايي 
برايمان بگوييد. با توجه به اينكه فيلم »مرد 
نقره اي« به كارگرداني شــما قبل از شيوع 
ويروس كرونــا آماده اكران بود، شــما اين 
ريســك را كرده و فيلم تان را آنالين اكران 

مي كنيد؟
من در جايگاه يك كارگردان دوست دارم كه فيلم ام بيشتر 
ديده شود و هرچه تعداد مخاطبان بيشتر شود ارزش كار 
من باالتر مي رود. اما براي يــك تهيه كننده فروش فيلم 
و برگشت ســرمايه هم مهم اســت. در وضعيت كنوني 
شيوع ويروس كرونا، ســينماي ايران و جهان در شرايط 
خيلي بحراني تر از هر شغلي قرار گرفته است. اگر بحث 
شروع توليد و فيلمبرداري را -كه شرايط خاص خودش 
را مي طلبد- كنار بگذاريم، به موضوع بازگشت تماشاچي 
به سالن هاي ســينما مي رسيم. بي شــك با اين شرايط 
اقتصادي و اجتماعي در كشور ما، با افت حضور تماشاچي 
روبه رو خواهيم شد. من در كل اتفاق خوبي براي سينما 
پيش بيني نمي كنم و حتي ممكن است به خاطر وقفه در 
توليد، جشنواره فجر هم برپا نشود. پس بايد به اين گزينه 
سينماي آنالين فكر كنيم. نمي شود به راحتي اين گزينه 
را كنار گذاشت، اما به شرطي كه امنيت آن حفظ شود و 

شاهد قاچاق و انتشار غيرقانوني آن نباشيم.
  يك ويژگي فيلمسازي در شما هست كه 
گفته مي شود دست آقاي محمدحسين لطيفي 
تند است و پروژه را در زمان مقرر جمع وجور 
مي كند و آن هم بدون اينكه به كيفيت فيلم 
لطمه اي وارد شود؛ خودتان اين نكته را قبول 

داريد؟
من خودم خيلي موافق توليد فيلم شــتابزده نيستم، اما 
تمام تالشم را مي كنم تا وقتي شرايط فراهم است فيلم 
را با كيفيت خوب در مدت زمان كم توليد كنم. خاطرم 
هســت يك بار آقاي ســيروس مقدم عزيز براي توليد 
صاحبدالن در مدت زمان كم، به مــن گفت كه تبريك 
مي گوييم، شاهكار كردي كه روزي 9دقيقه مفيد گرفتي. 
گفتم: ماشاءاهلل دست شــما كه تندتر از من است. گفت: 
من گرفتم، ولي صاحبدالن را 9دقيقه نگرفتم. البته ديگر 
سن ما باالرفته و ممكن است كندتر شده باشيم. ولي به 
دور از ريا و شعارزدگي معتقدم در تلويزيون با بيت المال و 
پول مردم در ارتباط هستيم و بايد بيشتر مواظبت كنيم.

  يك ويژگي فيلمســازي شما اعتماد به 
جوان ها و بازيگرسازي و مشــاوره در امور 
كارگردان هاي جوان است. دوست داريم در 

اين زمينه توضيح مختصري بدهيد.
چه بخواهيم و چه نخواهيم آن كســاني كه بايد بيايند، 
مي آيند، پس بخل نورزيم و اگر مي بينيم يكي از دستياران 
ما توانايي كارگرداني دارد به او كمك كنيم. هر كدام از ما 
باالخره روزي پير شده و از اين ميدان دور خواهيم شد و 
بايد نيروي جوان و با انرژي وارد كار هنري شود. در چند 
سال اخير من ترجيح دادم كه به عنوان مشاور كارگردان 
در كنار اين دوســتان باشــم. اگر راه را براي آنها آسان 
بگيريم و كمك شان كنيم گويي زكات مال و دانش خود 
را داده ايم. بنابراين معتقدم چه در بخش بازيگري و چه 

در زمينه كارگرداني بايد راه را براي جوان ترها باز كنيم.
  بسياري مبدأ سريال هاي شبكه نمايش 
خانگي را سريال»قلب يخي« محمدحسين 
لطيفي در ســال ۸۹ مي دانند. حاال بماند كه 
سال ۸۵ »فضانوردان« پيمان قاسم خاني هم 
توزيع شــد، اما قلب يخي بيشتر در اذهان 
مانده است. اين سريال ها دنيا و فضاي خاص 
خودشان و البته موافقان و مخالفان خودشان 
را دارند. شما با نگاهي به تاريخ ده ساله اين نوع 

سريال ها چه برداشت  هايي داريد؟
من آدم ريســك پذيري هســتم و اين بار هم در شروع 
سريال در شبكه نمايش خانگي، ريسك بزرگي كردم و 
با حامد عنقا قلب يخي را ساختيم. اما واقعيت اين است 
كه وقتي كســي مي خواهد براي نخســتين بار دري را 
بازكند خيلي فشارها و سختي ها را بايد تحمل كند. البته 
همزمان با ما »قهوه تلخ« هم كه به سفارش تلويزيون بود 
بنا به داليلي وارد نمايش خانگي شــد. بعد از قلب يخي 
»ساخت ايران« را شروع كردم كه تجربه خوبي بود و با 
مخاطبان ارتباط زيادي گرفت. در مجموع اگر به كارنامه 
ده ساله سريال هاي اينچنيني نگاه كنيم متوجه خواهيم 
شد كه فقط 20درصد آنها توانسته اند بين مخاطبان جا 
باز كنند؛ مثل سريال »شــهرزاد« به كارگرداني حسن 
فتحي عزيــز كه خوش درخشــيد. 80درصــد كارها، 
نصف ونيمه يا بــا كيفيت پايين توليد شــدند و كارنامه 
خوبي نداشتند. دركل با آمدن »وي او دي«، اگر درست 
ساماندهي شود من فكر مي كنم در درازمدت بايد به اين 

سمت برگرديم.
  و سخن آخر؟ 

من هميشــه بي دليل اميدوارم. باز حرف اول مصاحبه ام 
را تكرار مي كنم كه اميدوارم دغدغه مديران نه در زبان، 
بلكه در دلشان باشد و آگاهي بيشتري براي مديريت شان 

كسب كنند.

ماه خدا
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  قبل از هر بحثي، به ما بگوييد 
چطور شد كه با قرآن مأنوس شديد؟

زمينه اش در خانواده مــا بود. خانواده پدري ام 
اهل علــم بودنــد. پدربزرگم روحانــي بود. 
مادربزرگ پدرم هم در بلــده معلم قرآن بود. 
خانواده مادري ام نيز غالباً صداي خوبي داشته 
و مداحي مي كردند. ابراهيم كياني، از مداحان 
پيشكسوت تهران دايي من است. اين دو عامل 
باعث شد تا در بچگي جذب هيئت و  عالقه مند 
به خواندن قرآن شــوم. در مدرسه ما هم كه 
اسالمي محسوب مي شــد، كالس هاي قرآن 
داير بود. ســال چهارم هم معلمي به نام آقاي 
وطني وارد مدرسه مان شد كه به شدت شيك 
و باكالس و منظم بود. او براي نخســتين بار 
جمع خواني را راه انداخت كه كار نويي بود. آقاي 
وطني ما را مجبور به قرائت قرآن كرد. با توجه 
به اينكه در محله پامنار و بازار بوديم، شــاگرد 
استاد مروت شديم كه بعدها بنيانگذار نهضت 
جديد قرائت شــد. بدين ترتيب قرائت قرآن را 
دنبال كــردم و وارد حوزه هاي داوري و قرائت 

حرفه اي و تعليم و... شدم.
  شما در خانواده اي مذهبي رشد 
يافتيد. بنابراين انس شــما با قرآن 
طبيعي بود و غير از اين نمي شــد 
انتظار داشت. اما براي جاانداختن 
فرهنگ قرآنــي در خانواده هاي 
معمولي چه بايد كرد؟ باالخره همه 

كه به اين شدت مذهبي نيستند...
بدون هيچ شعاري عرض كنم كه همه  چيز تحت 
اراده خداوند است. حتي گاهي از خانواده هاي 
مذهبي هم يك عنصر ضد مذهب بيرون مي آيد. 
پس بايد خــدا بخواهد. وظيفه ما اين اســت 
كه زمينــه را ايجاد كنيم. قبــل از انقالب، به 
واسطه نوع حكومت، فضا و سيستم تشويقي 
براي دعوت مردم به فعاليت هاي قرآني وجود 
نداشت. ساالنه رقابت هاي قرآني برگزار مي شد 

كه اوقاف، كســاني را به مالزي 
مي فرســتاد. همه كشورها هم 
ايــن كار را انجــام مي دادند و 
ربطي به ماهيت آنها نداشــت. 
اما االن زمينــه اش وجود دارد. 
االن صدا و ســيما در اين زمينه 
كار مي كند. جايگزيني هم ندارد 
و قدرت اثرگذاري در اين زمينه 
و هر زمينه اي را هم دارد؛ يعني 
قدرت اين را هم دارد كه مردم را 

پاي رحل قرآن بنشاند.
اصلي  مســئله     
اينجاست؛ صداوسيما 
و ديگر نهادهاي درگير، 
به برنامه هاي ســطحي 
و ابتدايي در اين زمينه 

اكتفا كرده اند...
در اينكه سيستم تبليغي مذهبي 

ما كم كاري كرده اســت، شــكي نيست. ياد 
نگرفته ايم كه حرف خودمان را چطور به مردم 
منتقل كنيم. اين امر، بــه همه ما هم مربوط 
است و صرفاٍ مشــكل حاكميت و نهادها و... 
نيست. ما تبليغ را بلد نيســتيم. درحالي كه 
در دنيا، با تجربه ها و دانشي كه در اين زمينه 
كســب كرده اند جلو مي روند. بيــان هنري، 
گمشده اين ماجراست. شــما مشكل ترين و 
سخت ترين و تلخ ترين معارف و حقايق را اگر 
بخواهيد مستقيم به مردم منتقل كنيد، آنها را 
پس مي زنند. اينجاست كه بيان هنري ورود 
پيدا مي كند. البد آن حكايت امام حســن)ع( 
و امام حسين)ع(  را وقتي كه نوجوان بودند، 
شــنيده ايد. ديدند كه پيرمردي اشتباه وضو 
مي گيرد. پيش او رفتند تــا بين وضوگرفتن 
خودشــان قضاوت و داوري كند؛ در حقيقت 
يك نمايش را به اجرا گذاشــتند. درحالي كه 
اگر مســتقيم به پيرمرد مي گفتند كه اشتباه 

  دعاي كميل
انتشارات نيستان، مجموعه اي 
چهارجلدي و جيبي با عنوان 
»نيايش هــا و زيارت هــا« را 
منتشــر كرده؛ كه يكي از آنها 
دعاي كميل اســت. حاال كه 
به شــب هاي قدر رسيده ايم، 
بد نيســت كه ايــن كتاب را 
به دســت بگيريم و با ترجمه و 
نثر سيدمهدي شجاعي مرور 
كنيــم. يكي از آســيب هايي 
كه هنگامــه مناجات خواني 
مشاهده مي شود، بي توجهي 
بــه دريافت هايي اســت كه 
از اين مناجات هــا مي توانيم 
داشته باشيم. چه بهتر كه هم 
متن عربــي را بخوانيم و هم 
ترجمه هــاي اين چنيني آنها 
را. خاصه كه ايــن مناجات، از 
خود حضرت امير عليه السالم 
خطاب بــه كميل بــن زياد 
وارد شــده و امروز هم شــب 
جمعه و احياســت؛ شبي كه 
معموالً دعاي كميل را قرائت 
مي كننــد. در بخشــي از اين 
كتــاب مي خوانيــم: »اللهم 
موالي... خداي مــن موالي 
من، كم من قبيٍح ســترته … 
چه زشــتي هاي فراوانم را كه 
تو پوشــاندي، و كم من فادٍح 
من البالِء اقلته... و چه بالهاي 
ســخت را كه از من گرداندي، 
و كم من عثاٍر وقيتــه... و مرا 
از چــه لغزشــگاه هاي متنوع 
كه رهانــدي، و كم من مكروٍه 
دفعتــه... و چــه بدي هــاي 
بســيار را كه از من رماندي، 
و كم مــن ثناٍء جميٍل لســت 
اهاًل له نشــرته... و چه بسيار 
صفات خــوب و تعاريف زيبا 
 كــه در من نبــود، بــه مردم 

باوراندي.«

آه  اي پروردگار من

  الهي نامه
در ادبيات و فرهنگ فارســي، 
قالبــي وجــود دارد بــه نام 
الهي نامه. اين قالــب از همان 
سده هاي گذشته وجود داشته 
و شــامل مناجات ها، دعاها و 
ســخنان وجدآميــز عرفاني 
اســت كه در قالب نثر مسجع 
و موزون ارائه مي شد. هستند 
كساني كه همين االن هم اين 
قالب را دنبــال مي كنند. يكي 
از الهي نامه هــاي خواندني و 
قابل اعتنا هم متعلق به عالمه 
حســن زاده آملي اســت؛ كه 
براي همه ما چهــره اي ديني 
و آشناســت. جالب اينكه اين 
كتاب به چاپ هــاي متعددي 
هم رســيده و باعث شــده تا 
مهم تريــن الهي نامــه عصــر 
ما لقب بگيرد. بخشــي از اين 
استقبال هم به واسطه نوع نگاه 
و نگرشي اســت كه پشت اين 
نوشته ها وجود دارد. براي اين 
شب هاي عزيز، بازخواني اين 
الهي نامه بــا آن نكته هايي كه 
دارد، مي تواند حسابي حال شما 
را معنوي كند. در بخش هايي 
از ايــن الهي نامه آمده اســت: 
»الهي! به حق خودت حضورم 
ده و از جمــال آفتاب آفرينت 
نورم ده. الهي! همــه از تو دوا 
خواهند و حســن از تــو درد. 
الهي! همه گويند بده، حســن 
گويد: بگير. الهي! همه برهان 
توحيد خواهند و حسن دليل 
تكثير. الهي! اگر چه درويشم 
ولي داراتر از من كيست كه تو 
را دارم؟ الهــي! در ذات خودم 
متحيرم تا چه رســد در ذات 

تو...«

خدايا از من بستان

شهريار پرهيزگار

آقاي ترتيل قرآن
يكي از نخبه هاي قرآني حال حاضر كشــورمان را، بدون 

شك بايد شهريار پرهيزگار بدانيم. تالش كرديم كه مصاحبه اي با 
او داشته باشيم كه البته عذرخواهي كرده و ديگران را به اين منظور 
مناسب تر دانست. اين قاري ممتاز بين المللي و حافظ قرآن، به سال 
1343در تهران به دنيا آمد. از سال 1362بود كه شركت در رقابت هاي 
سراسري قرآن كريم را آغاز كرده و در همان ابتدا، در رشته هاي حفظ 
و قرائت، اول و سوم شد. بعدها نيز در مسابقات مختلف شركت كرده 
و براي اجراي قرائت كالم اهلل مجيد، به كشورهاي عربستان  سعودي ، 
تانزانيا ، اتريش ، مالزي و لبنان هم سفر كرده است. بيشترين شهرت 
او به قرائت هايي است كه داشته است. ضمن اينكه يك دوره ترتيل 
قرآن هم ضبط كرده است كه در نوع خودش، يك اتفاق مهم در اين 

عرصه بــوده و جزو نمونه هاي شــاخص و 
معياري جهاني در اين حوزه است. بزرگان 
زيادي درباره اين دوره ترتيل نظر داده و 
آن را تحســين كرده اند. اين فعال قرآني 
همچنين كتاب »چگونــه قرآن را حفظ 

كنيم؟« را نگاشــته و مؤسسه 
فرهنگــي قــرآن و عترت 
نورالثقلين را همراه با حاج 
ابوالقاســم و محمدرضا 
شــهيدي پور تأسيس 
كرده اســت. اســتاد 
پرهيزگار دليل جذب به 
قرآن در دوران كودكي 

را، لحن هــاي زيبايــي 
مي داند كه شنيده است.

محسن قرائتي
زبان شيرين قرآن

وقتي به موضوع اشــاعه نماز و فرهنگ قرآني در ايران 
مي رسيم، نام هايي در اين حوزه خودنمايي مي كنند. يكي از اين 
نام هاي مطرح، كه هميشــه دغدغه قرآن و نماز را داشته و دارد، 
حاج آقا قرائتي اســت؛ يا به عبارت دقيق تر حجت االسالم محسن 
قرائتي. مردي كه به قول محمدرضا شهيدي فر، مجري خوشنام 
تلويزيوني، قديمي ترين تاك شــوي تلويزيوني را داشــته و دارد. 
قرائتي در سال 1324و در كاشان زاده شده است؛ در چهارده سالگي 
هم وارد حــوزه علميه شــد. از همان ابتدايي كــه ورود به حوزه 
علميه پيدا كرد، سادگي و توســل به مثال ها و خوش صحبتي، از 
ويژگي هاي خاص او بود. او معتقد بود كه براي تبليغ دين، نيازي به 
امكانات پيچيده نيست و يك تخته سياه و گچ كفايت مي كند؛ اگر 

هم نبود، يك كارتن و يك زغال هم كافي 
اســت؛ چنانچه در يكي از روستاهاي 
مشــهد هم اين كار را انجام داده بود. 
ايده او اين بود كه كالس درس و تبليغ 
را، بايد در هر شرايطي و هر جايي بشود 

ايجاد كرد. بعد از انقالب، او مسئول 
نهضت ســوادآموزي و ســپس 

مسئول ســتاد اقامه نماز شد؛ 
برنامه معروف درس هايي 

از قرآن را هم تا به حال 
اجرا كرده اســت كه 
در نهايــت تبديل به 
يك نهاد خودجوش 

توسعه فرهنگ قرآني 
شده است.

 

نوستالژي دهه شصتي ها 
در اواخر دهه 60، نوجواني ظهور كرد كه خيلي ها را عاشق 

قرآن و قرائت كرد. نامش جواد فروغي بود. اصاًل خيلي ها نوار او را 
داشتند و به سبك و سياق او مي خواســتند قرائت كنند. به قول 
موسوي بلده، خيلي از والدين فرزندان شان را تحويل مراكز آموزش 
قرآن مي دانند تا از آنها يك جواد فروغي ديگر بســازد. وقتي كه 
فروغي كمي بزرگ تر شــده و صدايش ديگر آن جاذبه گذشــته 
را نداشــت، كم كم از يادها رفت. اما در نيمــه اول دهه 70، يك 
پسربچه شيرين ديگر ظهور كرد كه همه را يك بار ديگر به سمت 
قرآن و قرائت كشاند و اين بار، والدين دوست داشتند كه فرزندي 
اين چنيني داشته باشند؛ اين فرد كسي نبود جز سيدمحمدحسين 

طباطبايي. او سال 1369در قم متولد شد و 
در پنج و نيم سالگي حافظ كل قرآن شد. 
به واقع از او به عنوان يك اعجوبه قرآني 
ياد مي كردند. اين اســتعداد در كنار 
چهره دلنشــين و كودكانه اش، باعث 
شــد تا اين همه ســر و صدا كند. نام 

ديگرش علم الهدي بود. جالب 
اينكه حفظ قرآن را هم از دو 
و نيم سالگي شــروع كرده 
بــود. او حاال معمم شــده 
و فعاليت هــاي قرآني را 
ادامه مي دهد و كماكان 
از همان سيستم ابداعي 
پدرش بــراي آموزش 
حفظ قرآن به كودكان 

استفاده مي كند.

محمدحسن راستگو

چطوري عمو راستگو؟
همه ما عادت داشــتيم كه قرآن و مفاهيم ديني و معارف 

قرآني را، به صورت خيلي خشك و رســمي گوش كنيم و به تماشا 
بنشينيم. يعني خالقيتي در اين ميان وجود نداشت. البته حضور حاج 
آقا قرائتي كه لطفي بود براي خودش. اما كفايت نمي كرد. تا اينكه يك 
حاج آقاي باانرژي و خالق پيدا شد كه برايمان و براي بچه ها و كودكان 
و نوجوانان از قرآن و عترت و دين و... بگويد. اول تعجب كرديم از اينكه 
يك روحاني را در كســوت يك قصه گو ببينيم. دوم تعجب كرديم از 
خالقيت هايي كه به خرج مي داد. جالب اينكه اين روحاني مشهدي 
را، در برخي از گزارش ها و ســايت ها نيز يك طنزپرداز ديني معرفي 
كرده اند. اين پژوهشــگر فقه و اصول و تعليم و تربيت، مبتكر شيوه 
خاصي از آموزش و تفريح براي بچه ها بوده است. ضمن اينكه به عنوان 

كارشــناس ديني هــم در برنامه هاي 
زيادي حضور به هم رســانده است. 
حضور او در تلويزيــون حاال دارد به 
35سال هم مي رســد. جالب اينكه 

ســال ها نيز مديريت مركز كودكان 
حوزه علميه را هم عهــده دار بود و 

در حوزه تربيــت مربي قرآني 
و دينــي به ســبك جديد، 

مشــاركت زيادي داشته 
است. جالب اينكه بدانيد 
او در حــوزه شــعر هم 
فعال بوده و 2 كتاب شعر 
هم براي بچه ها منتشر 
كرده و مبدع پرده خواني 

قرآني است.

عيسي محمدي

سيدمحمدحسين طباطبايي

سيدمحسن موسوي بلده، قاري و فعال شناخته شده ايراني دل پردردي دارد

 بيان هنری
گمشدهء  ترويج قرآن است

ماه خدا

اين خود خداســت كه در كتابش، فرموده كه دل ها جز بــه ياد او آرام 
نمي گيرد. به همين دليل اســت كه افرادي كه انس بيشتري با مذهب و 
قرآن دارند، آرامش بيشتري را هم تجربه مي كنند و به همين دليل است 
كه آواهاي خوش نشين قرائت كالم خدا، اين چنين بر دل مي نشيند؛ حتي 
اگر معناي آن را درست و حسابي هم ندانيد و دانش عربي تان ناقص باشد. 
وقتي كه دل ها جز با ياد خدا آرام نمي گيرد، پس اين همه تالش و دست 
و پا زدن بيهوده بشر براي چيست؟ چرا مستقيم سروقت سرچشمه اين 
آرامش، كالم اهلل مجيد نمي روند؟ نخستين دريچه آشنايي با اين كتاب 
مقدس، قرائت آن و گوش جان ســپردن به قرائت هاي ممتاز قرآن است. 
طي دهه هاي اخير، قاريان ممتازي در ايران ظهور كرده اند و سيدمحسن 
موسوي بلده يكي از اين قاريان و فعاالن قرآني ممتاز است. عالقه به قرآن، 
ميراث خانواده او براي اين قاري قرآن بود. در روزگار مدرسه تحت تأثير 
يكي از معلمان خودش، به قرائت حرفه اي قرآن متمايل شــده و بعدها 
نيز اين كار را به صورت تخصصي دنبال كرده و در كشــورهاي مختلف 
به قرائت كالم اهلل مجيد پرداخته اســت. دل پردردي درباره آموزش و 
 ترويج قرآن و فرهنگ قرآني دارد. با هم، پاي صحبت هاي اين پيرغالم 

فرهنگ قرآني مي نشينيم.

وضو مي گيرد، شــايد نمي پذيرفت. پيرمرد 
هم وقتي وضو گرفتن اين دو بزرگوار را ديد، 
متوجه اشتباه خودش شد. بيان هنري يعني 
اين. قرآن خود بيان حقايق سنگين در قالب 
كلمات و تمثيل و به زبان ســاده اســت. در 
واقع قبل از اينكه يك كتاب مقدس باشــد، 
يك اثر هنري در قالب كلمات است. خداوند 
خود مي داند كه درد بشــر چيســت. پيامبر 
اسالم قرآن را با زيبايي تمام قرائت مي كردند. 
طوري كه سران قريش نيمه شب ها پشت در 
خانه شان مي ايســتادند و گوش مي سپردند. 
چنان زيبــا مي خواندند كه حتــي كافران را 
هم جذب مي كــرد، طوري كــه مي گفتند 
ســحر مي كند. اصاًل مدينه چرا مدينه شد؟ 
ســر همين قرائت زيباي قرآن بود. به رئيس 
يثرب گفته بودند كه پنبه در گوش اش كند. 
طرف هم ناراحت شــده بود كــه من اين قدر 
ضعيف نيســتم كه با يك تالوت عقل از كف 

بدهم. اما همين شــنيدن تــالوت قرآن او را 
مســلمان و يثرب را تبديل بــه مدينه كرد و 
هجرت اتفاق افتاد. ببينيد! االن آقاي قرائتي 
معلومات و معارفي دارد اما ده ها نفر هستند 
كه معلومات و معارفي به مراتب بيشــتر از او 
دارند. ولي آقاي قرائتي هنرش را دارد و اين، 
همان اهميت بيان هنري است. صدا و سيما 
نيازمند اين بيان هنري است. ما هم با قرائت 
زيباي قرآن يكجورهايي خط شكني مي كنيم. 
خط شكنان در شــب عمليات جلو مي رفتند 
و خط شــكني مي كردند اما فــردا صبح، اين 
بخش مهندسي بود كه بايد مي آمد و خطوط 
فتح شده را تثبيت مي كرد. ما قاريان قرآن دل 
مردم را با ايــن قرائت ها نرم و آماده مي كنيم. 
بقيه اش ديگر نوبت علما و روحانيت است كه 
بايد بيايند و مهندســي كنند. شــما االن در 
دهه60، جواد فروغي را درنظر داشته باشيد. 
يك جواد فروغي باعث شــد تا سيل بچه ها و 

دانش آموزان به كالس هاي قرآن جاري شود. 
والدين، بچه هايشان را مي آورند كه از اينها يك 
جواد فروغي بسازيم. همين موج باعث شد تا 
خيلي از اساتيد و قاريان برتر قرآن كه 
امروز مي بينيم، تربيت شوند. تنها به 
اين دليل كه تصويــر و قرائت جواد 
فروغي از تلويزيــون اين مملكت 
پخش شد. صدا و سيما چنين اثري 

مي تواند داشته باشد.
  ياد فيلم »علي سنتوري« 
افتادم. زماني كه فيلم ديده 
شــد، هنرجويان سنتور 
رشــد زيادي داشتند 
و همه مي خواســتند به 
واســطه يك نمايش هنري 
در يك فيلم، اين ســاز را 

بياموزند...
بله، همينطور است. اثر مستقيم 
دارد. خدا خودش 
درد مردمــش را 
مي شناســد. يك 
ســازنده اتومبيل، 
درد ماشــينش را 
بهتر مي شناســد؛ 
بهتــر مي داند كه 
چه بنزين و روغني 
مناسب اين خودرو 
است. خدا هم غذاي 
جسم و روح انسان را 
مي داند. هنر تالوت 
قرآن، غــذاي روحي 
بشــر اســت. قرائت 
قرآن، نوعي موسيقي 
معنوي اســت و روح 

با  موسيقي عجين است. شايد از انسان 
علما بپرسيد روش ديگري را به شما بگويند. 
اما من به عنوان يك معلم قرآن، معتقدم كه 
راه تبليغ فرهنگ قرآني از دل مي گذرد، نه 
از راه مغز و مطالعــه. وگرنه اگر به مطالعه و 
مغز باشد كه دشمن، حتي قرآن را بهتر از ما 
مي خواند. اما در حقيقت، مومنان هستند كه 
قرآن را تالوت مي كنند؛ يعني با قلب شان با 

آن ارتباط مي گيرند.
  به قول آقــاي قرائتي، دليل 
موفقيت پيامبر اسالم، سوزي بود 

كه براي هدايت بشر داشت...
بله، همين اســت. راه هاي تبليغي همين 
است. نهاد ديگري هم كه مي تواند و از نظر 
قانوني وظيفه هم دارد كه فرهنگ قرآن را 

ترويج كند، آموزش و پرورش است.
  اتفاقًا بحثم همين جاســت. 
ببينيــد ماها كه در جنوب شــهر 
مدرســه رفته ايم، معموالً بدترين 
كالس ها و معلم هايــي كه تجربه 
كرديم، معلم هاي عربــي و قرآن 
و... بودند؛ يعني هيچ خالقيتي در 
آموزش قرآن و عربي نداشــتند؛ 

قبول داريد؟
حرف نهايي را زديد چــون معلمش اين كاره 
نبود. معلمي كه خودش قرآن بلد نبود، چطور 
مي توانســت آن را ياد بدهد؟ معلم نقاشي يا 
تربيتي را مي فرستادند كه قرآن تدريس كند.

  درحالي كه طبق فرمايشــات 
خودتان در مصاحبه هاي قبلي، يك 
معلم به نام آقاي وطني كه هم منظم 
و باكالس و خالق بود، باعث شد تا 

مسير شما هميشه عوض شود....
بله. آموزش و پرورش در ايــن حوزه خيانت 
كرده است؛ به فعاليت هاي قرآني اين مملكت 
خيانت كرده است. آنها 40سال فرصت داشتند 
كه معلمان قرآن بسازند. چطور توانستند اين 
همه معلم فيزيك و شيمي و زيست و... تربيت 
كنند، ولي نتوانستند معلم قرآني تربيت كنند؟ 

ايــن نه تنها حرف من كه حرف كارشناســان 
دلسوز و دلشكســته آموزش و پرورش است. 
هنوز بعد از 40ســال، ساعت هاي درس قرآن 
را  به جاي اينكه بيشــتر كنند، كمتر كرده و 
به فعاليت هــاي فوق برنامــه مي دهند. وقتي 
كه شــما معلمان غيرمرتبط براي تعليم قرآن 
مي گذاريد، جز تنفر چه چيزي در بچه ها ايجاد 
مي كند؟ مگر براي تدريــس فيزيك، از معلم 
قرآن استفاده مي كنيد؟ پس چرا براي تدريس 
قرآن بايد معلم غيرمرتبط بگذاريد؟ ما به اندازه 
كافي مربي و معلم قرآني تربيــت نكرده ايم. 
دانشــگاه يك ديپلمه را تحويل گرفته و بعد 
از 12-11 ســال از او يك متخصص پزشكي 
تحويل جامعه مي دهد. چرا آموزش و پرورش 
در اين 12سالي كه بچه ها در اختيارش هستند، 

حتي نمي تواند قرائت آنها را درست كند؟
  بگذاريد كمي غيررسمي بحث 
كنيم. االن پدر و مادرها بايد چه كار 

كنند؟
پدر و مادر اول خودش بايد احساس نياز كند. 
وقتي خودش احساس نياز نمي كند، ديگر كار 
به آموزش بچه ها نمي كشد. االن بحث آموزش 
مجازي به واســطه بيماري كرونا جدي شده. 
بچه ها ناچارند كه جلوي تلويزيون بنشينند. 
آموزش قرآن را هم به شبكه قرآن سپرده اند. 
كسي هست كه بپرسد اصاًل خود پدر و مادرها 
انگيزه دارند كه جلوي شــبكه قرآن بنشينند 
كه حاال بچه هــا بخواهند ايــن كار را بكنند؟ 
آنها براي فيزيك و شــيمي و زيست و رياضي 
بچه شان دغدغه دارند، براي قرآن آنها نه. پدر 
و مادرها به اين درك نرســيده اند كه بايد اين 
دغدغه را داشته باشــند. ارگان ها و نهادهاي 
تبليغــي و ترويجي هم به وظيفه شــان عمل 
نكرده و نمي كنند. آقاي قرائتي يك نفر است 
و نتوانسته خودش را تكثير كند. شما چند تا 
روحاني داريد كه با اين نبوغ شــخصي چنين 
كاري كند؟ متأسفانه تبديل به سيستم نشده 

و انفرادي مانده است؛ اينها مشكالت ماست.
  و ســؤال آخر اينكه، خيلي ها 
مي پرسند اصالً چرا بايد قرآن را عربي 
بخوانيم و آيا اين عربي خواندن قرآن، 
باعث نشده تا نوجوانان و جوانان ما 
از محتواي اصيل آن دور بمانند؟ من 
خودم زماني كه نهج البالغه را به عربي 
نگاه مي كردم چيزي نمي فهميدم. 
تا اينكه يك بار كه ترجمه روانش را 
خواندم فهميدم چقدر اثرگذار است 

و از آن دور افتاده بودم...
ماجرا اين اســت كه قرآن فقط يك نوشته به 
زبان عربي نيست؛ حتي نهج البالغه و صحيفه 
ســجاديه و... هم نيســت. قرآن يك تركيب 
آسماني است كه مفاهيمي را در بهترين زبان 
دنيا كه ظرفيت بيان آنها را داشته، شكل داده. 
اگر اين ظرفيت در زبان انگليســي بود حتماً 
خداوند قرآن را به زبان انگليسي نازل مي كرد. 
از روي تعصب اسالمي هم اين حرف را نمي زنم. 
ايده آل اين است كه ديگر مسلمانان، در كنار 
زبان مادري شان بروند و زبان عربي را هم خوب 
ياد بگيرند تا به طور مســتقيم بهره مند شوند. 
زبان عربي واقعاً ظرفيت هاي عجيبي دارد كه 
بايد مستقيماً با آن ارتباط بگيريم. حاال اگر اين 
ايده آل به دست نيامد، چاره اي نيست جز اينكه 
ســراغ ترجمه هاي خوب برويم. متأسفانه در 
حوزه ترجمه ها هم مشكل داريم. معتقدم بايد 
ترجمه قرآن خاص كودك و نوجوان و جوان و 
دانشگاهي و... داشته باشيم. اينطور نيست كه 
يك ترجمه كلي داشته باشيم و بگوييم ديگر 
بقيه اش به ما مربوط نيســت. نتيجه اين نگاه، 
مي شود بي تفاوتي مخاطبان. پس قرائت قرآن 
به زبان عربي، يعني ارتباط مســتقيم با يك 
معجزه كالمي و هنري. مگر مي شــود موالنا 
و فردوســي و... را فقط با ترجمه درك كرد؟ 

شدني نيست.
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 مراسم هاي شب قدر پايتخت با رعايت پروتكل بهداشتي ستاد ملي كرونا برگزار مي شود
در اين شب ها كجا برويم؟ 

شب های سرنوشت
»دال بسوز كه سوز تو كارها بكند/ دعاي نيمه شبي دفع صد بال بكند«؛ اين بيت شاهكار دقيقا مصداق همين شب هاست؛ شب 
قدر، فرصتي طاليي براي بندگي و سازندگي است، شب بخشش و مغفرت. بنا بر روايات اسالمي، انجام ۴ عمل در شب قدر 
سفارش شده و در تعيين سرنوشت مؤثر است. يكي از اين اعمال، غنيمت شمردن فرصت و استفاده از لحظه لحظه هاي شب 
قدر است. عمل سفارش شده ديگر، توبه و استغفار براي پاكي قلب به منظور شايستگي پيدا كردن براي نزول رحمت خداوند 
به قلب است. دعا نيز يكي ديگر از اعمال سفارش شده در شب هاي قدر به حساب مي آيد و در روايت داريم كه دعا چكيده 
عبادت است. تفكر نيز به عنوان عامل مهم ديگري عنوان شده و در روايات آمده كه »مذاكره العلم« يعني تفكر در مباني ديني، 
بافضيلت ترين عمل در شب قدر است. امسال خيلي ها ترجيح مي دهند به خاطر كرونا، در خانه هايشان به مراسم شب زنده داري 
بپردازند، اما برخي ها هم دوست دارند در مساجد و حسينيه ها حاضر شوند و ضمن رعايت پروتكل بهداشتي مورد نظر ستاد 
ملي مقابله با كرونا در مراسم  شب  هاي احيا شركت كنند. اگر جزو دسته دوم هستيد اين راهنما به شما مي گويد كه مهم ترين 

اين مراسم   در كدام نقاط پايتخت برپا مي شوند.

  من برمي گردم
حاال كه در روزها و مناسبت هايي 
معنوي به سر مي بريم، بد نيست 
كتاب هاي معنوي را هم مطالعه 
كنيد. يكي از ايــن كتاب ها كه 
داســتاني هــم هســت، »من 
برمي گردم« اســت. اما ماجراي 
اين كتاب چيســت؟ اين كتاب 
نخســتين جلــد از مجموعــه 
داستاني زندگي بانوان بزرگواري 
است كه در زمان ظهور رجعت 
خواهند كرد. اين كتاب را فاطمه 
دولتي نوشته اســت. در مقدمه 
كتاب مي خوانيــم: »رجعت از 
باورهاي اصيل شــيعي و اسرار 
زمان ظهور است كه براي اثبات 
آن به آيــات و روايات اســتناد 
كرده اند. در اين باره گفته شــده 
كه رجعت زنده شدن گروهي از 
مردگان و بازگشت آنان به دنيا در 
دوران ظهور حضرت مهدي )عج( 
است. عالمان شــيعه رجعت را 
همزمان با ظهور امام مهدي )عج( 
دانســته اند؛ اما درباره چگونگي 
آن و رجعت كننــدگان نظرات 
متفاوتي وجــود دارد. زماني كه 
حرف از رجعت كنندگان به ميان 
مي آيد، بســياري از مــا به طور 
ناخودآگاه ياد بزرگ مرداني در 
طول تاريخ مي افتيم كه در روز 
ظهــور، امام زمــان را همراهي 
خواهند كرد، غافــل از اينكه در 
روايتي صحيح از امام صادق)ع( 
نام بانــوان رجعت كننده در روز 
ظهور نيز عنوان شــده است.« 
اين كتاب، روايت زني از خاندان 
بني عباس به نــام زبيده خاتون 
است كه همســر هارون الرشيد 
و بانوي قصر او محسوب مي شد.

رجعت به وقت ظهور

  مداحي: كرباليي محمد حسين پويانفر
  شروع مراسم: ساعت 23

  نشاني: ميدان تجريش، مسجد گياهي

  سخنران:  حجت االسالم والمسلمين موسوي مطلق، حجت االسالم 
والمسلمين مهدي گودرزي

  مناجات، مراسم احيا و مرثيه خواني: حاج سيدمجيد بني فاطمه
  شروع مراسم: ساعت 23:30

  نشاني: اشرفي اصفهاني، باغ فيض، خيابان 22 بهمن

هيأت 
بين الحرمين

  سخنراني: حجت االسالم سيدعليرضا حسيني
  مداحي: كرباليي جواد مقدم

  شروع مراسم: ساعت 23
  نشاني: ســه راه تهرانپارس، روبه روي ترمينال شرق، 

مسجد حضرت خديجه)س(

  مناجات خواني: حاج مهدي سماواتي
  شروع مراسم: از ساعت 23:30

  نشاني: ميدان شهدا، خيابان مجاهدين اسالم، 
بن بست هدايت

  سخنراني و مناجات خواني: آيت اهلل جاودان
  مداحي: كرباليي سيدمهدي حسيني

  شروع مراسم: از ساعت 23
  نشاني: خيابان مصطفي خميني، نرسيده 

به چهارراه سرچشمه، كوچه صيرفي پور

  ســخنراني و مناجات خواني: استاد 
حسين انصاريان

  مداحي: سيدمهدي حسيني
  شروع مراسم: ساعت 23:30

  نشاني: خيابان ري، بعد از پل ري، مسجد 
و حسينيه همداني ها

حسينيه 
آيت اهلل حق شناس

 مقتل شهداي 
هفتاد و دو تن

حسينيه 
همداني ها

هيئت 
ريحانه النبي)س(

  مناجات خواني: حاج ماشاءاهلل عابدي
  شروع مراسم: ساعت 24

  نشاني: خيابان 1۷ شهريور، اتوبان شهيد 
محالتي، پل دوم عابر پياده، مسجد الشهدا

  سخنران: حجت االسالم شيخ مهدي موذن
  مناجات: حاج جواد حيدري

  شروع مراسم: ساعت 23
  نشاني: ميدان خراسان هيئت الزهرا )س(

مهديه 
امام حسن مجتبي)ع(

  مناجات خواني: حاج سعيد حداديان
  مداحي: كرباليي محمد حسين حداديان

  شروع مراسم: ساعت 23:00
  نشــاني: خيابان آزادي، غرب بزرگراه يادگار امام )ره(، 

مهديه امام حسن مجتبي)ع(

  سخنراني: حجت االسالم پناهيان
  مداحي و مناجات خواني: حاج سيدمهدي ميرداماد

  شروع مراسم: ساعت 22
  نشاني: ميدان فلسطين، مسجد جامع امام صادق)ع(

هيأت 
مكتب الصادق)ع(

مهديه 
تهران

  مناجات خواني: حاج منصور ارضي
  شروع مراسم: ساعت 22:30

  نشاني: خيابان پانزده خرداد، مسجد 
ارگ تهران

هيئت 
ريحانه الحسين)س(

 حوزه علميه 
آيت اهلل مجتهدي

 سخنراني و مناجات خواني: 
حجت االسالم ميرهاشم حسيني

  شروع مراسم: ساعت 2بامداد 
  نشاني: ميدان قيام، كوچه شهيد موسوي 

كياني، كوچه مسجد آقا 

  مناجات: حاج حيدر خمسه
  شروع مراسم: ساعت 24

  نشــاني: بهشــت زهــرا)س(، قطعه 
سرداران بي پالك

هيئت 
احرار الحسين)ع(

هيئت 
الزهرا)س(

  قرائت دعاي جوشن كبير: حاج شيخ علي 
اصغر ذوالفقاري، حاج رضا طاهري

  مراسم احيا: حجت االسالم والمسلمين حاج 
سيدحسين مومني، حجت االسالم والمسلمين 

حاج سيدمهدي شجاعي
  نشاني: وليعصر، باالتر از تقاطع مولوي

ماه خدا

مسجد 
شهدا

 مسجد 
ارگ تهران



شيخ دياباته مهاجم اســتقالل همچنان از مسئوالن 
اين باشگاه بابت عدم دريافت حق و حقوقش ناراحت 
اســت. اين بازيكن بــا توجه به تعطيلي مســابقات 
ليگ برتر در فرانسه به ســر مي برد و منتظر است تا 
باشگاه استقالل حق و حقوقش را پرداخت كند، ولي 
مسئوالن باشــگاه همچنان تعلل مي كنند و ظاهرا 
مشكالت مالي اجازه نداده تا استقالل پول دياباته را 
به حسابش بريزد. به نظر مي رسد اين تعلل در نهايت 
به ضرر استقالل تمام شود و دياباته تصميم به جدايي 

از استقالل بگيرد.
در حالي كه شــايعات زيادي در اين خصوص مطرح 
شده است، روز گذشته احمد سعادتمند مديرعامل 
باشگاه استقالل به سايت رســمي اين باشگاه گفت: 
»هيچ مشــكلي در پرداخت مطالبات دياباته وجود 

ندارد و ما به تمام تعهدات خود در قرارداد اين بازيكن 
پايبند هستيم و تعهداتمان را انجام مي دهيم تا دياباته 

بدون مشكل همراه استقالل باشد.«
دياباته تا بيست وششم ارديبهشــت ماه به استقالل 
فرصت پرداخــت مطالباتش را داده اســت؛ فرصتي 
كه روز جمعه به پايان مي رسد اما آبي ها تا كنون تنها 
60هزار دالر از 255هزار دالر مطالبات او را پرداخت 
كرده اند. با اين وضعيت ممكن است استقالل دياباته 
را از دســت بدهد. جالب اينجاســت كه مسئوالن 
اين باشگاه در گذشــته هم با چنين تعلل هايي براي 
استقالل دردسر درست كردند. زمان زيادي از جدايي 
مامه تيام از جمع آبي پوشان نمي گذرد، آن زمان آبي ها 
يك مهاجم فوق العاده را از دســت دادند و شايد اين 

داستان به صورت ديگري در مورد دياباته پيش برود.

سعيد رمضاني، سرپرست اســتقالل هم در اين باره 
به ورزش ســه مي گويد: »فكر مي كنم در اين زمينه 
كمي اغراق شده و انتشــار چنين حرف هايي به هيچ 
عنوان درست نيســت. دياباته اســتقالل را دوست 
دارد و خودتان ديده ايد بارهــا در اين باره حرف زده 
است. عده اي شيطنت مي كنند تا او را از استقالل دور 
كنند ولي اين بازيكن تمايل دارد در استقالل بماند 

و خودش بارها اين صحبت را انجام داده اســت.« او 
در پاسخ به اين ســؤال كه آيا اين باشگاه مي تواند تا 
روز جمعه تمام مطالبات دياباته را پرداخت كند يا نه 
هم گفت: »آنطور كه آقاي سعادتمند اعالم كرده اند 
مطالبات دياباته بخش به بخش پرداخت مي شــود و 
مشــكلي براي ادامه حضور اين بازيكن خوب وجود 

ندارد.«

موافقان ادامه ليگ هاي اروپايي به مراتب بيش از مخالفان آن هستند
در اروپا بيشــتر موافــق ادامه يافتن ليگ هاي فوتبال هســتند چون 
دلشان تنگ شــده يا منافع اقتصادي از فوتبال دارند، اما برخي تيم ها 
هم هســتند مثل 15تيم ليگ برتري ايران دوست دارند ليگ برگزار 
نشــود و تيمي هم به عنوان قهرمان معرفي نشود. به طور مثال يك بنر 
در ورزشــگاه محل تمرين تورينو با اين مضمون نصب شده: »هزاران 
كشته در هر شهر، اما شما به فكر آغاز دوباره سريA هستيد.« در اين 
بنر اشاره اي به اين نكته نشده كه با وجود اين همه كشته در هر شهر، 
چرا كارگران مجبورند كار كنند و آيا كســي براي جان آنها تضميني 
داده اســت يا خير. به هر حال چيزي كه واضح اســت اين اســت كه 
به زودي ليگ هاي اروپايي از سر گرفته مي شوند، غير از 3ليگ. بلژيك 
نخستين ليگي بود كه با قهرمان معرفي كردن تيم بروخه پرونده ليگ 
ناتمام را بست اما آنها ممكن اســت با بهترشدن اوضاع در اين تصميم 
تجديد نظر كنند. هلند تنهــا ليگي بود كه بــدون معرفي قهرمان و 
سهميه ها و سقوط كننده ها تعطيل شد و فرانسه هم با معرفي قهرمان 
و سقوط كرده ها به كار خود پايان داد؛ هرچند پيگيري هاي حقوقي و 
شكايت از سوي باشگاه هايي مثل ليون در جريان است و ممكن است 
اين پيگيري ها به نتيجــه اي جز ناتمام ماندن ليگ منتهي شــود. در 
كامرون هم رقابت هاي ليگ اين كشور به دليل شيوع ويروس كرونا لغو 

و تيم بامندا به عنوان قهرمان معرفي شد.
  بوندس ليگا از 27خرداد يعني همين شــنبه بــا داربي روهر بين 
دورتموند و شالكه آغاز مي شود. الليگا اعالم كرده كه از جمعه 23خرداد 
اين ليگ بازگشايي مي شود و ســريA هم 2روز بعد يعني از يكشنبه. 
تست ماتئوس فرناندس، بازيكن قرضي بارســلونا در وايادوليد مثبت 

بوده اما رئيس الليگا اصرار به ادامه رقابت ها دارد.
  در انگليس هر روز يك پيشنهاد جديد براي ادامه ليگ داده مي شود 
اما كسي با راه اندازي دوباره فوتبال مخالف نيست؛ البته غير از شهردار 
پاكســتاني االصل لندن كه طرفدار ليورپول هم هست. اعالم شده كه 
ليگ برتر از 12خرداد مي تواند بازگشايي شود اما صادق خان مخالف 

اين موضوع است.

  ته جدولي هاي انگليس مي خواهند از آب گل آلود كرونا ماهي بگيرند. 
6تيم پايين جدولي ليگ برتر انگليس )برايتون، نوريچ، اســتون ويال، 
بورنموث، وستهام و واتفورد( از مسئوالن ليگ برتر جزيره درخواست 
كرده اند كه تيمي به دسته پايين تر سقوط نكند. همچنين اين تيم ها 

ازجمله تيم هاي مخالف برگزاري بازي ها در زمين بي طرف هستند.
   با تصميم فيفا، مراسم بهترين بازيكن ســال2020 )گاال( برگزار 
نخواهد شد و جايزه بهترين بازيكن )The Best( به هيچ بازيكني تعلق 
نخواهد گرفت. ممكن است فرانس فوتبال هم براي توپ طال از همين 
رويه پيروي كند؛ مگر آنكه ناگهان همه  چيز به روال عادي برگردد و تا 
پايان سال2020 نيم فصل از فصل آينده ليگ هاي اروپايي هم برگزار 
شده باشــد. بنابراين امسال هم مثل2018 اســتثنائا رونالدو و مسي 

جايزه فردي نمي برند.
   آدرين رابيو، بازيكن فرانســوي يوونتوس كال آدم ناراحتي است. 
او در پاري ســن ژرمن كه بود حاضر نشــد قراردادش را تمديد كند تا 
بتواند در فصل بعــد به عنوان بازيكن آزاد از اين باشــگاه برود. او براي 
همين، مورد غضب باشگاه و ســرمربي قرار گرفت و تقريبا يك فصل 
كامل از تركيب خارج شد. حاال در يوونتوس هم همين رويه را در پيش 
گرفته؛ اين بار خودش به دليل مخالفت با كسر حقوق ناشي از شرايط 
كرونايي در تمرينات حاضر نمي شود. كاهش دستمزدها در اين باشگاه 
باعث پس  انداز 90ميليون يورو شده است كه با اين پول مي شود يك 
كريستيانو رونالدوي ديگر هم خريد. رابيو ممكن است در پايان فصل 
جدا شود و به اورتون بپيوندد و بعد از يك مدت همين برنامه را همان جا 

هم پياده كند.
   ليگ ســتارگان قطر از  ماه آگوست آغاز مي شــود، يعني از اواسط 
مرداد و اين ممكن است بازي هاي اين ليگ را با ليگ قهرمانان آسيا به 
تداخل بيندازد. ليگ قهرمانان قرار است در مرداد و شهريور و به صورت 

متمركز ادامه يابد.
  عربســتاني ها از قطري ها عجله كمتري براي ازسر گيري مسابقات 
ليگ دارند. آنها اواخر مرداد را بــراي آغاز دوباره ليگ درنظر گرفته اند 
كه دقيقا مي تواند با ليگ قهرمانان تداخل پيدا كند. حاال با آغاز دوباره 
ليگ قهرمانان بايد ناز عربستاني ها را بكشيم. آنها براي بازي در ايران 
حاضر نمي شوند و مي خواســتند بازي در زمين تيم هاي قطري را هم 
تحريم كنند. حاال كنفدراسيون فوتبال آسيا به آنها بگويد بياييد بازي 

كنيد، به شان برمي خورد.
  ليگ پرتغال هم كه 3بازيكن ايراني دارد، از 15خرداد ازسر گرفته 
مي شود. رقابت در صدر جدول خيلي داغ است و پورتو تنها يك امتياز 
از بنفيكا بيشــتر جمع كرده و فقط 10هفته تا پايان مســابقات باقي 

مانده است.
  ينس لمان، دروازه بان ســابق آرســنال و آلمان كه قبال گفته بود 
فوتباليســت ها بهتر اســت كرونا بگيرند تا اينكه از گشنگي بميرند، 
دوباره دربــاره اين بيمــاري اظهارنظر كــرده و خــودش كه جزو 
بهبوديافتگان اين بيماري بوده، گفته: »به خاطر اينكه هنوز واكسن و 
داروي كرونا كشف نشده، نمي شود همه  چيز را تعطيل كرد. تا زماني 
كه عالئم بيماري بد نباشند، به نظر من بازيكنان مي توانند با آن كنار 
بيايند. كلي بازيكن داريم كه در واقع به اين ويروس مبتال شــدند و 
بعضي از آنها حتي عالئم ابتــال به اين بيماري را هم نشــان ندادند. 
بازيكنان جوان و سالم كه سيستم ايمني شان قوي است نبايد خيلي 

نگران باشند.«
  جوزپه برگومي را هواداران قديمي فوتبال مي شناسند. مدافع اينتر 
و تيم ملي ايتاليا در دهه80 هم يكي از مبتاليان بي شمار كوويد-19 
در ايتاليا بود. او در ابتدا تصور مي كرد آنفلوآنزا گرفته اما بويايي اش را 
از دست داده بود و خيلي احساس سرما مي كرد. چون سيستم ايمني 
بدنش قوي بود، بعد از مدتي بهبود يافت. برگومي سهل انگاري خودش 
را عامل بيماري اش دانســته: »احمق بودم و اين بيماري را دست كم 

گرفتم. با افراد زيادي در تماس بودم.«
  كرونا باعث شــده يورگن كلوپ بعد از 4سال و نيم زندگي در شهر 
ليورپول براي نخستين بار اسطوره اين باشــگاه را ببيند و اين ديدار را 
چندين بار ديگر تكرار كند. سرمربي ليورپول مي گويد: »از زمان شروع 
قرنطينه )به دليل شيوع كرونا( او را 6 يا 7بار ديده ام. در اين مدت من از 
هر زمان ديگري بيشتر جرارد را ديده ام. ما با هم براي قدم زدن يا دويدن 

يا انجام كارهاي ديگر بيرون مي رويم.«
   بارســلونا در اين بلبشــوي كرونايي با اينتر براي خريد الئوتارو به 
توافق رسيده كه هنوز خبر آن رسمي نشده. مهاجم آرژانتيني در ازاي 
قراردادي 4ساله با دستمزد 10ميليون يورو به نوكمپ مي رود. قيمت 
خريد او 60ميليــون يورو به عالوه آرتورو ويــدال و يك مدافع كناري 

)سمدو( خواهد بود.

ماجراي تيام براي 
دياباته تكرار مي شود؟

گاال لغو شد، فوتبال ادامه دارد

مهلت شيخ رو به اتمام است

   رسن: تمرين كردن اســترس را كاهش 
مي دهد

هافبك عراقي پرسپوليس، استفاده از موقعيت 
فعلي جهان براي تقويت ســالمت جسم و روان 
را امري حياتي توصيف كرد. رسن در گفت وگو با 
 )AFC( سايت رسمي كنفدراسيون فوتبال آسيا
درباره شرايط فعلي جهان اظهار داشت: »شيوع 
كرونا روي ميليون ها نفر تأثير گذاشته و همچنان 
به تغيير شيوه زندگي ما در جهان ادامه مي دهد. 
اكنون ســالمتي هر فردي از هر چيزي مهم تر 
اســت و اســتفاده از اين موقعيت براي تقويت 
ســالمتي جســمي و رواني خود، امري حياتي 
محسوب مي شود. وقفه اي كوتاه از زندگي روزمره 
براي ســالم و فعال ماندن مي تواند براي داشتن 
زندگي هدف دارتر به ما كمك كند. تمرين كردن 
اســترس را كمتر مي كند و همانطــور كه همه 
مي دانند، مي توانــد به ما كمك كند تا ســطح 
اضطراب خود را كاهش دهيم؛ چيزي كه در اين 
زمان نامعلوم ضروري است. با اشتراك كارهاي 
روزمره خود مي توانيم به همــه يادآوري كنيم 
كه تنها نيســتند و همه ما در اين شرايط با هم 

هستيم.«

   انتقال بزرگ تابستاني در انتظار كاوه 
مهاجم ايراني كلوب بروژ شايد در فصل تابستان 
انتقال بزرگ ديگري را در ليگ بلژيك رقم بزند. 
به گزارش فوتبال 24بلژيك، كاوه رضايي كه در 
فصل جاري فوتبال بلژيك به صورت قرضي براي 
شارلوا بازي كرد هنوز عضوي از باشگاه كلوب بروژ 
است. تابستان سال جاري شايد اين مهاجم ايراني 
رقم زننده انتقال بزرگي باشد. باشگاه شارلوا قادر 
به خريد قطعي كاوه رضايي از كلوب بروژ نيست، 
اما شايد در نهايت اقدام به اين كار كند. هرچند 
آينده اين مهاجم ايراني كلوب بروژ شفاف نيست، 
اما انتقال به يك تيم ديگر خارجي، گزينه كلوب 

بروژ خواهد بود.

   چيزي نمي شود يك سال قهرمان نداشته 
باشيم

كاظم محمودي، پيشكســوت و بازيكن ســابق 
تيم هاي فوتبال استقالل و تراكتور در گفت وگو 
با ايســنا درباره ادامه يافتن ليگ نوزدهم گفت: 
»اين ريسكي است كه ســازمان ليگ پذيرفته و 
به نظر من ادامه ليگ نوزدهم كار پرخطري است 
كه مي تواند جان چند صد نفر را به خطر بيندازد. 
به هرحال فوتبال ورزشي درگيرانه است و حتي 
اگر بازي ها را هم بدون تماشاگر برگزار كنند، باز 
هم خطر ابتال به كرونا بازيكنان و اعضاي باشگاه ها 
را تهديد مي كند. قهرماني و سقوط كردن تيم ها 
به اندازه جان صدها نفر نمي ارزد. ايرادي ندارد كه 
يك سال هم قهرمان نداشته باشيم و هيچ تيمي 

به دسته پايين تر سقوط نكند.«

   سعادتمند: با اسپانسر جديد امضا كرديم 
مديرعامل اســتقالل خبر از عقد قرارداد با يك 
اسپانســر جديد داد. احمد ســعادتمند گفت: 
»طبق مذاكرات متعددي كه داشتيم با چندين 
شركت معتبر داخلي مذاكره كرديم و با شركتي 
توافق كرديم كه هم اهليــت آن و هم توانمندي 
اقتصادي آن مشخص است. ما براي عقد قرارداد 
جلســات متعددي داشــتيم و بند بــه بند آن 
مورد تأييــد وزارت ورزش قرار گرفته اســت و 

امروز)ديروز( اين قرارداد را امضا كرديم.«

فوتبال ايران
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 آناليزور پرسپوليس؛ دستيار برانكو در عمان

فرزاد حبيب اللهي، آناليزور برانكو ايوانكوويچ در تيم پرسپوليس اين وظيفه را در تيم ملي عمان نيز برعهده خواهد 
داشت. اين خبر را سرمربي قرمزها در اينستاگرام خود اعالم كرد و همچنين از عالقه مندان به آناليز فوتبال دعوت 

كرد كه در كالس هاي حبيب اللهي شركت كنند.

محروميت عجيب روانخواه از فعاليت هاي 
فوتبالي

كميته اخالق فدراسيون فوتبال، روز گذشته اعالم كرد:  اميدرضا 
روانخواه، عضو پيشــين كميته فني باشگاه استقالل و سرمربي 
فعلي تيم دســته اولي نيروي زميني تا اطالع ثانوي از هرگونه 
فعاليت فوتبالي محروم شده اســت. صدور اين حكم باعث شد 
تا شايعات زيادي درخصوص داليل محروميت روانخواه مطرح 
شــود، ولي در نهايت مشــخص شــد كه او به دليل انجام يك 
مصاحبه و حرف زدن درخصوص وجود شرط بندي در فوتبال 

ايران محروم شده است.
با وجود برخي شــايعات درخصوص محروميــت روانخواه، روز 
گذشــته چند خبرگزاري، اســنادي را درخصوص محروميت 
روانخواه منتشر كردند. در واقع او به دليل مصاحبه اي كه مبني 
بر تشويش اذهان عمومي تلقي مي شــود، محروم شده است. 
طبق اين حكم روانخواه عالوه بر محروميت، 10ميليون تومان 
هم جريمه شده است. با اين حال، كميته اخالق در همين حكم 
اعالم كرده كه روانخواه مي تواند هر زمان كه اين مبلغ را پرداخت 

كرد، دوباره فعاليت هاي فوتبالي خود را آغاز كند.
جالب اينجاست كه خطير، روز گذشته در اينستاگرام به اعالم 
خبر محروميت روانخواه واكنش نشان داد و نوشت:» روانخواه 
يكي از پاك ترين و ســالم ترين مربيان اين فوتبال است. با اين 
نوع انتشار خبر خجالت بكشيد و از دايره انصاف و اخالق خارج 

نشويد. جرم اميد مبارزه با پليدي هاي فوتبال بود.« 
روانخــواه اما روز گذشــته در مصاحبه با خبرنگار همشــهري 
درخصوص ايــن محروميت گفت:» نمي دانم چــه بايد بگويم. 
آقايان طوري حكــم داده اند كه انگار من در ايــن فوتبال يك 
تخلف بزرگ انجام داده ام. واقعا چرا نوشته اند من از فعاليت هاي 
فوتبالي محروم شــده ام؟ من زماني كه نيروي زميني در ليگ 
دســته دوم حضور داشــت، مصاحبه اي انجــام دادم و گفتم 
كه در فوتبال ايران شــرط بندي وجــود دارد. حتي گفتم كه 
برخي بازيكنان زير 23سال از طريق پول دادن و رابطه گرفتن 
مي خواهند اسمشان وارد ليست تيم ها شود. آيا اين حرف هاي 
من ايرادي دارد؟ آيا ايراد دارد كه بگويم فالن بازيكن مي خواهد 
از طريق يك نماينده مجلس وارد تيمي شود؟ دوستان به جاي 
اينكه با حرف هاي من در مورد اين مسائل تحقيق كنند و جلوي 
اين ناهنجاري ها را بگيرند، حاال مرا محــروم كرده اند و جالب 
اينجاست كه به خاطر افشاگري در مورد اتفاقات كثيف در فوتبال 

بايد پول هم بدهم! واقعا متأسفم و نمي دانم چه بايد بگويم.«

گزارش

بعد از امضاي قرارداد پرماجرا با اسپانســر پرســپوليس و 
قول هايي كه در مورد تزريق پول به باشگاه داده شد، مهدي 
رسول پناه هم سر ذوق آمد و از موضع نفر ارشد اجرايي چند 
كلمه نطق فرمود. رئيس هيأت  مديره پرســپوليس گفت: 
»ساختار اداري در باشــگاه معيوب است و من آن را اصالح 
خواهم كرد.« خب البته اين ســاختار حتمــا معيوب بوده 
كه يكي مثل شما به شــكل ناگهاني بدون كارنامه روشن 
از پس پرده بيرون آمده و ظــرف كوتاه ترين زمان ممكن، 
باالترين سمت را در پرسپوليس به دست آورده است. انصافا 
اگر ســاختار تا اين حد خراب نبود، يك نفر نبايد از شــما 
مي پرسيد سابقه ورزشــي و مديريتي تان چيست و چطور 
ســر از يكي از بزرگ ترين و پرهوادارترين تيم هاي آسيا در 
آورده ايد؟ ما جاي رســول پناه بوديم دست به اين ساختار 
غلط نمي زديم، چون اول از همه موقعيت خودمان به خطر 

مي افتاد!

شما خودت محصول همين سيستم معيوبي!

به زودي چند ده ميليــارد تومان پول از طريق اسپانســر 
به حساب باشگاه پرســپوليس واريز خواهد شــد. در اين 
بين مديران باشــگاه هم كه از طرف هواداران تحت فشار 
هستند، با نيت اينكه مختصر حاشيه امني براي خودشان 
فراهم كنند، ســير تا پياز ارقام واريزي را در رسانه ها بازگو 
كرده اند. خب البته شــفافيت خيلي هم چيز خوبي است 
و ما اميدواريم اين مبالغ، بحران پرســپوليس را كه بسيار 
بدهكار اســت برطرف كند. با اين حــال از همين االن به 
پرسپوليســي ها عرض مي كنيم در موعد تمديد قراردادها 
منتظر پيشــنهادهاي آنچناني بازيكنان تيم شــان باشند. 
در حقيقت فوتباليســت جماعت پول را از صد فرسخي بو 
مي كشــد، چه برســد به حاال كه خودتان علنا مي گوييد 
حساب باشگاه پر خواهد شد. اين خط و اين نشان؛ منتظر 
باشيد ببينيد بعضي از اين دوستان براي تمديد، چه ارقامي 

پيشنهاد خواهند كرد!

با دندان طمع بازيكنان چه مي كنيد؟

اين لئاندرو پادواني انگار برنامه گذاشته حسابي ما را شرمنده 
كند و اعصاب مان را به هم بريــزد، وگرنه مگر داريم آدمي 
كه اينقدر خوب و جنتلمن باشــد؟ آقا آدم حســابي بودن 
هم حدي دارد. مديران مختلف اســتقالل هر باليي سرش 
مي آورند، هر طور او را ســر مي دوانند، هر چقدر پولش را 
نمي دهند باز فرقي نــدارد، بازيكن برزيلــي فقط با مهر و 
محبت جواب مي دهد. االن هم كه پادو ويدئوي پرانرژي به 
زبان فارسي پر كرده و براي مردم ايران پيام عشق فرستاده 
است. آقا واقعا همه مرزها را تكان دادي. شما سر پا شدي، 
يك چوب بردار ما را بزن، بس كه بامعرفتي. آدم وقتي اين 
رفتارها را از پادو مي بيند، ياد برخي بازيكنان ايراني مي افتد 
كه از موضع ارباب و طلبكار با باشــگاه و هــوادار برخورد 
مي كنند و درصورت شــان حس »منت« موج مي زند. زنده 

باشي آقاي لئاندرو.

تو چطوري اينقدر خوبي؟

نكته بازي

يك احتمال؛ ادامه ليگ در مشهد 
از 11شهري كه در ليگ برتر تيم دارند، فقط يك شهر صاحب وضعيت سفيد است

ليگ برتر ايران ادامه پيدا مي كند يا نه؟ 
يكي از گمانه هايي كه طي روزهاي اخير 
در پاســخ به اين ســؤال مطرح شده، از 
احتمال برگزاري بازي ها در شــهرهاي 
ســفيد خبر مي دهد. بنا به اعالم ستاد 
مبارزه با كرونا در تعدادي از استان هاي 
ايران مي توان شهرهايي پيدا كرد كه از 
لحاظ شيوع كرونا در وضعيت سفيد قرار 
دارند. به همين دليــل در روزهاي اخير 
برخي از رســانه ها از ايــن احتمال خبر 
داده اند كه ادامــه رقابت هاي ليگ برتر 
به طور متمركز در شهرهاي سفيد برگزار 
شــود. در اين بين حتي از جزيره كيش 
به عنوان ميزبان احتمالي نام برده اند اما 
مشكل اينجاســت كه در جزيره كيش 
فقط يك زمين چمن وجود دارد كه آن 
هم فعال در شــرايطي نيست كه توانايي 
ميزباني از اين مسابقات را داشته باشد. 
ورزشــگاه 15هزار نفري المپيك كيش 
فعال از لحاظ چمن شرايط مطلوبي ندارد 
و قادر به ميزباني مســابقات فوتبال آن 
هم در اين ســطح و اين تعــداد نخواهد 
بود. امــا كيش تنها انتخاب مســئوالن 
سازمان ليگ نيست. اگر گزينه برگزاري 
مسابقات در شهرهاي ســفيد جدي تر 
شود و مسئوالن سازمان ليگ روي اين 
تصميم به توافق برسند، آن وقت مي توان 
نگاه جدي تري به نقشــه ايران و مناطق 

سفيد آن انداخت.

روي تهران حساب نكنيد
استان تهران كه بيشــترين تيم در ليگ 
برتر و بيشــترين ورزشــگاه ها را براي 
برگــزاري مســابقات دارد متأســفانه 
هم اكنون از قرمزترين شــهرهاي كشور 
محسوب مي شــود. تهران به همراه قم 
كه نخستين شهر ميزبان كرونا در ايران 
بود هم اكنون بيشــترين ميــزان ابتال 
به كوويد-19 را دارند و بعيد اســت به 

اين زودي هــا بتوان نــام پايتخت ايران 
را در ميان شهرهاي ســفيد كرونا ديد. 
بنابراين تهران با چند ورزشــگاهي كه 
ســابقه برگزاري ليگ برتــر را دارند و با 
امكاناتي كه مي توانست بهترين ميزبان 
براي ليگ برتر باشد فعال در رده شهرهاي 
سفيد قرار ندارد و شايد حتي در صورت 
برگزاري بازي هــا به صورت غيرمتمركز 
نيز شرايط ميزباني از تيم هاي تهراني را 

نداشته باشد.

تنها شهر سفيد ليگ برتر
از ميان 11شــهري كه در ليگ برتر تيم 
دارند، فقط يك شــهر صاحب وضعيت 
سفيد است. البته ليست شهرستان هاي 
سفيد كشور آخرين بار يك هفته قبل از 
سوي ســتاد مبارزه با كرونا اعالم شده و 

بعد از آن به روز نشده است. اما اگر همين 
ليســت را مبنا قرار دهيم شهرســتان 
مسجدســليمان در اســتان خوزستان 
يكــي از مناطق ســفيد ايران اســت و 
10شــهر ديگري كه صاحــب تيم هاي 
ليگ برتري هســتند در ميان شهرهاي 
زرد و قرمز قرار دارند. اما مسجدسليمان 
از لحــاظ برخــورداري از زمين چمن و 
امكانات اسكان تيم ها يكي از فقيرترين 
تيم هاي ليگ برتر است. چمن بي كيفيت 
ورزشــگاه شــهيد بهنام محمدي براي 
ميزباني از همان 15بــازي خانگي نفت 
هم مشــكالت زيادي دارد، چه برسد به 

ميزباني از ساير بازي هاي ليگ.

آذربايجان شرقي بله، تبريز نه
در ميان استان هايي كه شهرستان هاي 

ســفيد دارند، نام آذربايجان شــرقي به 
چشم مي خورد كه شهرستان هاي سفيد 
زيادي دارد. آذربايجان شــرقي صاحب 
2تيم در ليگ برتر اســت و هردوي اين 
تيم ها ورزشگاه خانگي دارند. اگر تبريز 
از شهرهاي سفيد ايران بود مي توانست 
ميزبــان خوبي بــراي بازي هــاي ليگ 
برتر باشــد. الاقل از لحاظ زمين چمن و 
امكانات هتل و... اين شهر شرايط خوبي 
براي ميزباني متمركز رقابت ها داشــت. 
اما مشــكل اينجاســت كه نام تبريز در 
ميان شهرهاي ســفيد آذربايجان ديده 
نمي شــود. در آذربايجان شرقي 9شهر 
وضعيت ســفيد دارند كه ستاد مبارزه با 
كرونا هفته گذشــته اعالم كرد تعدادي 
از رشته هاي ورزشي مي توانند با رعايت 
پروتكل  هاي بهداشتي فعاليت خود را در 

اين شهرها آغاز كنند. اما تبريز همچنان 
در وضعيــت قرمــز و »ورزش ممنوع« 

به سر مي برد.

مشهد؛ يك احتمال جذاب
اما در كنار تمام اخبــار نااميدكننده اي 
كه از شــهرهاي مختلف ايران به گوش 
مي رســد، يك شهر هم هســت كه اين 
روزها با ســير نزولي مبتاليان به سمت 
وضعيت ســفيد حركت مي كند. همين 
ديروز يعني 24ارديبهشت ماه مسئوالن 
خراسان رضوي اعالم كردند كه وضعيت 
اين اســتان مطلوب اســت و مشــهد 
به ســرعت به ســمت وضعيت سفيد در 

حال حركت است.
بــط عمومــي دانشــگاه   مديــر روا
علوم پزشكي مشــهد روز گذشته اعالم 
كرد وضعيت مشهد همچنان زرد است 
اما با شــيب نزولي كــه در پيش گرفته 
پيش بيني ها اين اســت كه در پايان  ماه 
مبارك رمضان، وضعيت مشــهد سفيد 
شود. بنابراين اگر اتفاق خاصي رخ ندهد 
مشــهد كه يك تيم در ليگ برتر ايران 
دارد از اوايل خردادماه صاحب وضعيت 
سفيد خواهد شــد و ممكن است اجازه 
برگزاري مســابقات در اين شهر صادر 
شــود. نكته مهم اين اســت كه مشهد 
ورزشــگاه هاي خوب و مناســبي براي 
برگــزاري بازي هاي ليگ برتــر دارد و 
مي تواند عالوه بر بازي هاي شهرخودرو، 
بار ساير مسابقات را هم به دوش بكشد. 
شايد اگر پيش بيني هاي مسئوالن اين 
شهر درســت از آب دربيايد بتوان روي 
مشــهد به عنوان ميزبان بازي هاي ليگ 
حساب باز كرد تا همه مسابقات به صورت 
فشــرده و متمركز در ورزشگاه هاي اين 
شهر برگزار شود. همه اينها احتماالتي 
است كه در جلسه بعدي ستاد مبارزه با 

كرونا در ورزش بررسي خواهد شد.

   مسي باز هم كمك كرد
ليونل مسي، ســتاره آرژانتيني بارسلونا باز هم 
براي مبارزه با كرونا كمك مالي كرده اســت. 
ستاره 32ســاله بارســلونا در همان روزهاي 
ابتدايي مبلغ يك ميليون يــورو را به مبارزه با 
اين بيماري اختصاص داد و اخبار حاكي از آن 
است كه اين بازيكن باز هم مبلغ 500هزار يورو 
كمك كرده اســت. به نظر مي رسد ليونل مسي 
اين بار كمكش را به چند بيمارستان در سرزمين 
مادري اش آرژانتين اختصــاص داده و به چند 
بيمارستان كمك كرده اســت. البته كاپيتان 
پرافتخار بارســلونا و تيم ملي آرژانتين در اين 
مدت نيز بارها با انتشــار پيام هايي در صفحه 
رســمي اش از هوادارانش خواسته توصيه هاي 
بهداشــتي را رعايت كننــد و بدين ترتيب در 
اين مدت همه جوره در مبارزه با ويروس كرونا 

نقش آفريني كرده است.

   مي خواهم در ليورپول خداحافظي كنم
مدافــع جــوان ليورپــول از آرزوهايش براي 
خداحافظــي در لباس اين تيم ســخن گفت. 
اندرو رابرتســون مدعي شــد اگر بتواند مانند 
شرايط فعلي جيمز ميلنر تا سن 34سالگي در 
باالترين سطح به فوتبال بازي كردن ادامه دهد، 
رؤياي او فتح جام هاي ديگر با لباس ليورپول و 
وداع با فوتبال در لباس اين تيم است. رابرتسون 
گفت: »وضعيت ايده آل براي من اين است كه 
در ليورپول از فوتبال خداحافظي كنم. رسيدن 
به اين هدف بسيار سخت خواهد بود، اما دوست 
دارم بتوانم حرفه ام را در ليورپول تمام كنم. اگر 
من بتوانم اســتانداردهاي خود را تا سن جيمز 
ميلنر در آن حفظ كنــم، از رخ دادن اين اتفاق 

بسيار خوشحال مي شوم.«

جهان



   لغو مسابقات ژيمناستيك آمريكا ۲۰۲۰ 
فدراسيون ژيمناســتيك اياالت متحده آمريكا 
اعالم كرد كه به دليل شــيوع ويــروس كرونا 
در حال لغو مســابقات قهرماني اين رشــته در 
سال ۲۰۲۰ است. اين فدراســيون اعالم كرده 
كه مســابقات كالسيك و مســابقات كشوري 
را در ســال ۲۰۲۰ برگزار نمي كند. قرار اســت 
مسابقات قهرماني اين كشور از تاريخ ۳ تا ۶ ژوئن 
۲۰۲۱)خردادماه سال آينده( در تگزاس برگزار 
شود. همچنين فدراسيون ژيمناستيك اياالت 
متحده متذكر شده عالقه منداني كه در گذشته 
بليت مسابقات در سال ۲۰۲۰ را خريده اند براي 

تاريخ هاي جديد معتبر خواهد بود.

   زمان برگزاري ليگ ملت هاي واليبال 
مشخص شد

فدراســيون جهانــي واليبال در مــورد تاريخ 
برگــزاري ۳رويــداد مهم فصل آينده شــامل 
ليگ قهرمانــان اروپا، ليگ ملت هــاي واليبال 
۲۰۲۱و مسابقات واليبال بازي هاي المپيك با 
مسئوالن مربوط به توافق رسيد. بر اين اساس، 
فينال ليگ قهرمانان اروپــا در برلين و در روز 
يكشنبه ۱۲ارديبهشت ۱4۰۰برگزار مي شود. 
ليگ ملت هاي واليبال از جمعه ۱7ارديبهشت 
۱4۰۰آغاز شده و در روز يكشنبه ۶تير ۱4۰۰به 
پايان مي رسد و مســابقات واليبال المپيك در 
روزهاي جمعه اول مرداد تا يكشــنبه ۱7مرداد 

۱4۰۰در توكيو برگزار خواهد شد.

   ۵ كشتي گير برتر تاريخ ايران از نگاه 
اتحاديه جهاني

اتحاديه جهاني كشتي، اســامي ۵ كشتي گير 
برتر تاريخ ايران را اعالم كــرد كه نام 4 آزادكار 
و يك فرنگي كار ايران در اين ليســت قرار دارد. 
بر اين اســاس جهان پهلــوان غالمرضا تختي، 
حميد ســوريان، عبداهلل موحد، رسول خادم و 
حسن يزداني به ترتيب در رده هاي اول تا پنجم 
برترين كشتي گيران ايران قرار گرفته اند. در اين 
رده بندي مرحوم جهان پهلوان غالمرضا تختي با 
يك طال و ۲ نقره المپيك، ۲ طال و ۲ نقره جهان و 
يك طالي بازي هاي آسيايي در جايگاه نخست 
قرار دارد و عنوان بهترين كشتي گير تاريخ ايران 
را به دست آورده است. حميد سوريان، فرنگي كار 
سابق ايران با يك طالي المپيك، ۶ طالي جهان 
و ۲ طالي آسيا در جايگاه دوم برترين كشتي گير 
تاريخ ايران جاي گرفته اســت. عبداهلل موحد، 
آزادكار ســال هاي دور ايران نيــز با يك طالي 
المپيك، ۵ طالي جهــان و ۲ طالي بازي هاي 

آسيايي در رده سوم قرار دارد.

   تغيير زمان برگزاري مسابقات شطرنج 
آنالين پاسداشت مدافعان سالمت

اولين دوره مسابقات آنالين پاسداشت مدافعان 
سالمت قرار بود روز جمعه ۲۶ارديبهشت برگزار 
 شود كه با تصميم جديد هيأت رئيسه فدراسيون، 
اين مسابقات به روز يكشنبه 4خردادماه رأس 
ســاعت ۱۶موكول شــد. اين دوره از مسابقات 
آناليــن به صورت برق آســا و براســاس تعداد 
بازيكنان در ۱۳الي ۱7دور به روش سوئيســي 
برگزار مي شود. رده بندي اين رقابت ها براساس 
مجموع امتيازات كسب شده و چنانچه ۲يا چند 
بازيكن مجموع امتيازات يكساني كسب كنند 
پوئن شكني سايت لحاظ مي شود. ضمن اينكه 

شركت در اين مسابقات براي عموم آزاد است.

حاضرم يك سال بازي نكنم ولي بيمار نشوم
تيكدري: دنيزلي در مورد من بزرگي كرد

اميرحســين اعظمي| مهدي تيكدري، مهاجم فصل گذشته مس 
كرمان، خاص ترين خريد تراكتور قبل از شــروع اين فصل بود. او كه 
سال ها ســابقه بازي در ليگ دسته اول را داشــت، يكباره در ليست 
سرخپوشان تبريزي قرار گرفت و جالب اينجاست كه دنيزلي تصميم 
گرفت تيكدري را از نوك خط حمله به سمت راست خط دفاعي ببرد. 
تيكدري درخصوص وضعيتش در تراكتور، تعطيلي بازي هاي ليگ برتر 

و مسائل مختلف ديگر به سؤاالت همشهري پاسخ مي دهد.

   فصلي كه در تراكتور پشت سر گذاشتي چطور بود؟
خدا را شكر فصل خوبي را پشت سر گذاشتم. وقتي به اين تيم پرستاره 
آمدم، اين را مي دانستم كه كار سختي دارم، ولي دنيزلي در مورد من 
بزرگي كرد و از ابتداي ليگ در تركيــب ثابت قرار گرفتم. البته قبل از 
شروع فصل، ساكت الهامي هم در كادر فني بود و ايشان نقش مهمي در 

حضور من در تراكتور داشت.

 جالب اينجاســت كه دنيزلي تو را از خط حمله به 
دفاع راست برد. با اين موضوع چگونه كنار آمدي؟

من چند ســال به عنوان مهاجم نوك و وينگر بازي كردم، ولي به هر 
حال اين تصميمي بود كه دنيزلي گرفت و من هم بايد تالش مي كردم 
تا خواســته اين مربي را در زمين پياده كنم. خدا را شكر مي كنم كه 
جواب اعتماد كادر فني را دادم و تا جايي كه امكان داشت، تالش كردم 
بهترين عملكرد ممكن را داشته باشــم. البته من آرزوهاي بزرگي هم 
در ذهن دارم و دوست دارم در تراكتور بيشتر از اين پيشرفت كنم و به 

تيم ملي برسم.

 در مورد تعطيلي ليگ برتر چه صحبتي داري؟
االن نزديك به ۳ماه اســت كه تمرين گروهي نمي كنيم و از بازي هاي 
رســمي هم دور شــده ايم. هر روز درخصوص برگزاري ليگ يك خبر 
مي شنويم و نمي دانيم باالخره ليگ شروع مي شود يا خير. اين بالتكليفي 
اصال خوب نيســت و اميدوارم هر چه زودتر ســازمان ليگ نظر نهايي 
خودش را اعالم كند تا بازيكنان و باشگاه ها هم بدانند كه چه كاري بايد 

انجام دهند.

 تو موافقي كه بازي ها ادامه پيدا كند؟
اگر قرار باشد بازي ها ادامه پيدا كند، بايد يك زمان مناسب در اختيار تيم ها 
قرار دهند كه به خوبي تمرين و بدنسازي كنند. بعد از آن هم طبيعتا بازي ها 
به صورت فشرده برگزار خواهد شــد كه اصال خوب نيست و اين موضوع 
ممكن است با مصدوميت شديد بازيكنان همراه شود. ما در حال از دست 
دادن زمان هستيم و با اين وضعيت مشخص نيست كه ليگ فصل آينده به 

چه شكلي برگزار خواهد شد.

 اگر ليگ تعطيل شــود، تو موافق تعيين قهرمان و 
مشخص شدن سهميه ليگ قهرمانان هستي؟

به هرحال سازمان ليگ مي تواند نماينده هاي ايران در آسيا را معرفي كند 
يا اينكه ليگ امسال را نيمه كاره رها كند و قهرمان يا سهميه آسيا را هم 
مشخص نكند. مسئله ديگر هم اين است كه هنوز اين بيماري ريشه كن 
نشده و درصورت برگزاري بازي ها، جان افراد به خطر مي افتد. فقط اميدوارم 
سازمان ليگ و فدراسيون هر چه زودتر تصميم نهايي را بگيرند چون اين 
بالتكليفي اصال خوب نيست. جان انسان آنقدر ارزشمند است كه خود من 

به شخصه حاضرم يك سال بازي نكنم ولي بيمار هم نشوم.

گفت وگومنهاي فوتبال

 بهروز رسايلي| ابالغ قانــون منع جذب مربي و 
بازيكن خارجي توسط پرســپوليس و استقالل، 
انتقادهاي زيادي در پي داشته اســت. بســياري 
اســاس اين قانون را زير ســؤال برده انــد و آن را 
در حكم پاك كردن صورت مســئله دانســته اند. 
برخي هم پرسيده اند چرا چنين قانوني فقط بايد 
براي سرخابي ها وضع شــود؛ مگر باشگاهي مثل 
تراكتور تبريز در اين سال ها كم بابت عقد قرارداد 
با خارجي هاي بي كيفيت متضرر شده؟ در حقيقت 
اينجا دولتي بودن به ضرر پرسپوليس و استقالل 
تمام شده و اين عادالنه نيست. غيراز آنچه گفته شد 
اما اين قانون به چند دليل مشخص ديگر هم زير 

سؤال است كه نيم نگاهي به هركدام مي اندازيم.

  اول؛ ماندگار نيست
خيلي از اهالي فوتبال بخشنامه جديد وزارت ورزش 
براي سرخابي ها را با ماجراي منع جذب گلر خارجي 
مقايسه مي كنند؛ قانوني كه اواخر دهه 8۰ تصويب 
و اجرا شد. ظاهرا قرار بود با اجراي اين محدوديت، 
دروازه بان هاي ايراني بيشتري رشد كنند، اما دقيقا 
داستان برعكس شــد و انحصاري شدن بازار، افت 

انگيزشي خيلي از گلرها را به دنبال آورد. در نهايت 
اين قانون بعد از چند سال ملغي اعالم شد. مثل روز 
روشن است كه مقررات اخير هم چندان دوام نخواهد 
داشت، چون فاقد بنياد است. شما فكر كنيد يحيي 
گل محمدي يا فرهاد مجيــدي بد نتيجه بگيرند و 
هواداران خواهان حضور مربي خارجي شــوند؛ آيا 

وزارت به زور مي تواند مخالفت كند؟

  دوم؛ انحصار در آستانه واگذاري
ايجاد محدوديت اخير در شــرايطي رخ مي دهد 
كه وزارت ورزش مصر اســت تا نيمه سال جاري 
پرســپوليس و اســتقالل را به بخــش خصوصي 
واگذار كنــد. در اين صورت اين ۲ باشــگاه ديگر 
دولتي نيســتند كه ناچار به اطاعت از اين قوانين 
باشند. جالب است كه تا نيمه سال هم اصال پنجره 
نقل وانتقاالتي نداريم كه بنا باشــد در آن بازيكن 

خارجي جذب بشود يا نه!

  سوم؛ دالل ها كه ضرر نمي كنند
احتماال يكي از داليل تصويب اين قانون، ضربه زدن 
به دالل هاي فرصت طلبي است كه در اين سال ها 

خون به دل همه ما كرده اند. اگرچه ممكن اســت 
خارجي نخريدن سرخابي ها كمي به اين واسطه ها 
لطمه بزند، اما چندان هم باعث آزارشان نخواهد 
شد؛ چه اينكه دوستان ايجنت بازيكن داخلي هم 
جابه جا مي كنند و براي »چپاندن« خارجي هاي 
بنجل نيز همچنان ۱4تيم ليگ برتري و كلي تيم 

در دسته يك خواهند داشت!

  چهارم؛ غيرمنطقي است
اينكه 4تا بازيكن بد خارجي آمده اند و باشگاه هاي 
ما متضرر شــده اند واقعا دليل خوبي براي الغاي 
كل اين ترانسفرها نيست. ۵ ســال پيش هم بعد 

از جذب فاجعه آميز بازيكني مثل تادئو، مي شــد 
به همين بهانــه ورود خارجي هــا را ممنوع كرد. 
نخســتين اثر اجراي چنين قانونــي در آن زمان، 
ناتواني پرسپوليس در جذب برانكو مي بود. انصافا 
اگــر برانكو فروردين94 ســرمربي پرســپوليس 
نمي شــد، اين تيم االن كجا بود؟ آيــا هوادارانش 
رمقي براي ادامه عشــق ورزي به فوتبال داشتند؟ 
آن زمان تازه حميد درخشــان اخراج شده بود و 
باشــگاه بين گزينه هاي ايراني مثــال دوباره بايد 
يحيي گل محمدي يا حميد اســتيلي را مي آورد 
و بعد البد يك بار ديگر نوبت علي دايي مي شــد. 

منصفانه بگوييد؛ اين كجا و آنها كجا؟

اگربرانكونميآمد...
4دليل براي ناكارآمدي قانون منع حضور خارجي ها در پرسپوليس 

و استقالل
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 كرونا به فنر هم رسيد
باشگاه فنر باغچه تأييد كرد كه ۲كارمند اين باشگاه به كرونا مبتال شده اند. بعد از ابتالي يك بازيكن و يك كارمند 
باشگاه بشيكتاش، حاال فنر باغچه نيز خبر داده كه ۲ كارمندش كرونا گرفته اند و در قرنطينه به سرمي برند. در اين 
خبر آمده كه از تمام بازيكنان و مسئوالن اين باشگاه تست گرفته شده و تنها اين ۲ مورد مبتال بوده اند.

بهروز رسايلي| با نزديك شدن به زمان بازگشايي تمرينات و مسابقات 
اين فصل فوتبال ايران، بار ديگر تالش برخي باشگاه ها براي لغو ليگ 
اوج گرفته اســت. در همين راســتا اين گروه نامه ديگري خطاب به 
سازمان ليگ نوشته و خواهان اعالم پايان رقابت هاي اين فصل شده اند؛ 
نامه اي كه حتي شايد تهديد به عدم حضور در مسابقات هم از فحواي 
آن قابل دريافت باشد. سؤال مهم اما اين است؛ به راستي چرا اين همه 
مقاومت در برابر از سرگيري ليگ به خرج داده مي شود؟ طبيعتا بعضي 
تيم ها نگران جايگاه جدولي خودشان هستند و مي ترسند درصورت از 
سرگيري مسابقات به دسته پايين تر سقوط كنند. در مورد اينها حرفي 
براي گفتن نداريم و درد اين گروه، همه جاي جهان مشترك است. با 
اين حال مخالفت تيم هاي ميانه جدولي با بازگشايي ليگ برتر، اتفاقي 
است كه فقط در كشوري مثل ايران رخ مي دهد. اين تيم ها انگيزه اي 
براي ادامه كار ندارند، نه قهرمان مي شوند و نه سهميه كسب مي كنند، 
فوتبال ايران هم براي آنها بازگشت مالي ندارد؛ بنابراين براي خالصي از 
شر هزينه ها و ريسك بيماري، خيلي راحت ايده لغو مسابقات را مطرح 
مي كنند. اين در حالي اســت كه اگر در ايران هم مثل همه جاي دنيا 
براي تيم هاي وســط جدولي انگيزه رقابت ايجاد مي شد، االن شاهد 
شرايط متفاوتي مي بوديم و همين تيم ها براي برگزاري ادامه مسابقات 
مســاعدت مي كردند. يكي از مهم ترين انگيزه ها، پاداش مالي است؛ 
چيزي كه در ايران اصال وجود ندارد و حتي قهرمــان و فاتح جام هم 
چيزي به دست نمي آورد، چه برسد به سايرين. بقيه نقاط دنيا اما اصال 
اينطور نيست و مخصوصا در ليگ هاي حرفه اي تر شاهد پرداخت هاي 

تعيين كننده و سرنوشت ساز براساس رتبه هاي جدولي هستيم.

  هشتم نه، بجنگ تا هفتم شوي
بررســي ها نشــان مي دهد در هيچ كدام از ليگ هاي آلمان، اسپانيا، 
انگليس و ايتاليا تعداد باشگاه هاي مخالف از سرگيري ليگ از يك سوم 
بيشتر نبوده اســت؛ يعني حداقل دو ســوم تيم ها موافق بازگشت به 

ميادين، حتي در شــرايط كرونا و در غياب تماشاگران هستند. دليل 
اصلي اين مســئله هم آن اســت كه تيم ها اميدوارنــد حتي با صعود 
يكي، دو پله اي در جدول، درآمدشــان را افزايــش بدهند و به اقتصاد 
باشگاه كمك كنند. سال گذشته در انگلستان منچسترسيتي به عنوان 
قهرمان ليگ برتر ۳8.4ميليون پوند پاداش دريافت كرد و ليورپول كه 

دوم شده بود، به جايزه نقدي ۳۶.۵ميليون پوندي دست يافت. يعني 
۱.9ميليون پوند فاصلــه بين پاداش تيم هــاي اول و دوم بود و دقيقا 
همين فاصله به طور مســاوي بين جوايز نقدي بقيه تيم ها هم وجود 
داشت. اين يعني ولورهمپتون كه هفتم شــده بود ۲۶.9ميليون پوند 
دريافت كرد؛ درحالي كه جايزه اورتون هشتم جدولي ۲۵ميليون پوند 
بود. تفاوت بين هفتم و هشتم شدن و يا حتي پانزدهم و شانزدهم شدن 
در ليگ انگليس، به پول ما حدود چهل ميليارد تومان اســت كه حتي 
در مقياس خود انگليسي ها هم اصال پول كمي نيست. بنابراين طبيعتا 
تيم ها حاضرند به زمين برگردند، شــايد چند ميليون پوند بيشتر به 
جيب بزنند. در اسپانيا هم جوايز نقدي پرداخت شده به تيم ها به صورت 
پلكاني و با شيب منظم كاهش مي يابد. آنجا تيم قهرمان ۱۰.۵ميليون 
يورو دريافت مي كند، تيم دوم ۱۰ميليون يورو و همينطور تا آخر جدول 
شاهد كاهش نيم ميليون يورويي از ميزان جوايز هستيم. اين سياست 
غيراز افزايش انگيزه براي رقابت جويي تا پايان فصل، احتمال تباني با 

تيم هاي ميانه جدولي را هم كاهش مي دهد.

  ايران؟ هيچي
در ايران اما اساســا پولي در فوتبال وجود ندارد كه قرار باشد براساس 
آن جايزه بدهند و تازه شــيب جوايز را نزولي كنند! اينجا تيم قهرمان 
هم فقط يك عنوان معنوي با چاشــني يك جام فلزي فتح مي كند كه 
صرفا به درد كري خواني هوادارانش در اينستاگرام مي خورد. فقدان حق 
پخش تلويزيوني و ساير منابع درآمدي كه بارها در موردش حرف زده 
شده باعث مي شود در شرايطي مثل حاال، تيم هاي وسط جدولي اصال 
عالقه اي به بازي نداشته باشند. صد البته از سياست آنها دفاع نمي كنيم 
و تازه آن را يك جرزني بهانه جويانــه مي دانيم، اما وقتي پايه كار غلط 
است، اين اتفاقات پيش مي آيد. مديران اين فوتبال اول بايد بلد باشند 
يك تفاوت عيني بين تيم پنجم و چهاردهــم جدول ايجاد كنند، بعد 

خواهيم ديد كه تيم ها چطور تا روز آخر مي جنگند.

   چرا در اروپا همه موافق و در ايران همه مخالف تداوم ليگ هستند؟ 40ميلياردتومانفرقيكرتبه
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  مشاغل آزاد بي نصيب از هر حمايت دولتي
مشاغلي كه از آنها به عنوان شــغل آزاد ياد مي شود، از كارگري صفر 
شروع مي شود و تا طالفروشي و نمايشــگاه داري و... امتداد دارد. آيا 
درست است كه به اسم شغل آزاد من كه يك كارگر گچ كار ساختماني 
هســتم از همه مزاياي حمايتي دولت بي بهره باشــم، چون بيمه يا 

كارفرماي ثابت ندارم؟ امثال من به كجا بايد مراجعه كنند؟
بلوري از تهران 

   روستاهاي قروه »شهر طال«، محروم از كمترين امكانات 
روستاهاي شهرســتان قروه به رغم آنكه در جوار معادن استحصال 
طالي خالص قرار دارند از كمترين امكانات نظير راه روســتايي و آب 
سالم بي بهره اند. اين در حالي است كه وجود معادن طال باعث توليد 
مواد سمي، آلودگي آب و غيرقابل كشت شدن زمين هاي كشاورزي 
شده است. با اين همه معادن حتي براي كارگري از شهرهاي ديگر نيرو 

مي آورند و از مردم بومي بهره نمي گيرند.
كبيري از قروه كردستان

  تكليف كساني كه كد بورسي دارند درباره سهام عدالت چيست؟
من قبال كد بورسي داشته ام و در سامانه معامالت آنالين هم با رقمي 
هر چند ناچيز ســهامداري كرده ام، اكنون كه براي آزاد سازي  سهام 
عدالت اقدام كرده ام از يك كارگزاري ديگر كه دولتي هم هست، براي 
من پيامك آمده كه بايد در آنجا ثبت نام كنم. درحالي كه كارگزاري 
خودم را دارم چه اشكالي دارد كه با همان كارگزاري خودم بتوانم سهام 

عدالتم را هم داشته باشم.
كبيرپور از تهران

   گزارش تفحص مجلس از قاچاق چه فايده اي دارد
در روزهاي پاياني كار مجلس شوراي اسالمي، ارائه گزارش تفحص از 
قاچاق چه فايده اي دارد، درحالي كه اگر اين گزارش در زمان خودش 
آماده و قرائت مي شد چه بســا باعث مي شد تدبيري انديشيده شود، 
يا مصوبه اي براي مبارزه با آن ارائه شــود. اكنون اين گزارش بي هيچ 

برايندي به حال خود رها مي شود، مثل خيلي از گزارشات ديگر.
شايان از مشهد

  راننده تاكسي خانه نشين
با دستوراتي كه براي تاكسيرانان داشته اند كه البته درست هم هست 
و به نفع خودمان و مردم شــهر اســت، امثال من كه تاكسي خطي 
هستند نمي توانند به كار بپردازند؛ زيرا اجراي دستورات روزانه 15هزار 
تومان هزينه دارد. اگر تنها روزي 2 يا 3 ماســك عوض كنيم و دائم 
ضدعفوني كنيم و شــيلد صورت هم داشته باشيم و مايع ضدعفوني 
هم داشته باشيم و دستكش هم مدام عوض كنيم كه در اين شرايط 
با هزينه بنزين و اســتهالك تاكسي در خانه نشســتن بهتر به نظر 
مي رسد مگر اينكه از تاكسيرانان حمايت ويژه اي شود و به آنها مواد 

ضدعفوني كننده، دستكش يا ماسك بدهند.
كهن زارع از تهران 

  فرق دانشجويان دانشگاه افسري با بقيه دانشجويان چيست؟
دانشجويان دانشگاه هاي افسري به دانشگاه احضار شده و كارشان آغاز 
شده،  مگر از اين شغل پرريسك تر و خطرناك تر هم داريم كه تجمع 
در آن ضروريست؟ اين در حالي است كه تاكنون شمار قابل توجهي از 
افسران گرفتار ويروس شده اند. ما چه فرقي با بقيه جوانان داريم كه در 
فضاي بسته بايد در كالس هايي كه مي شود آنالين باشند، حاضر شويم.
شاهين از گلوگاه

  حرف زدن درمورد مسكن و اجاره كافيست، عمل كنند
قرارداد خانه ام تمام  شــده و صاحبخانه هم مقرر كرده يك ميليون 
تومان به كرايه خانه بيفزايم. وقتي هم عنوان كردم كه مي توانيم 2 ماه 
با قرارداد قبلي در همين جا بنشينيم گفت: آن سخن براي دولت است 
نه براي صاحبخانه ها، كيســت كه اجرا كند؟ از طرفي هم ديدم بيراه 
نمي گويد؛ زيرا قانوني براي نظارت بر اجراي اين دستورالعمل ستاد 

كرونا وجود ندارد.
عبادتي از تهران 

  نماد سيامند رحمان در اشنويه خوب ساخته نشده است
ديروز نمادي از سيامند رحمان، قهرمان پارالمپيك كه افتخار ايران 
و جهان است در شهر اشنويه نصب شده كه سرعت عمل در نصب آن 
جاي تحسين دارد؛ ولي اين مجسمه شبيه سيامند رحمان نيست و 

تداعي كننده چهره آن قهرمان از دست رفته نيست.
عصمتي از اشنويه

   حقوق ناچيز پرسنل شوراي حل اختالف
همسرم از 10سال قبل كارمند شوراي حل اختالف است، اما آخرين 
دريافتي آن 480هزار تومان است! كدام مسئولي مي تواند با اين رقم 

كار و زندگي اش را تامين كند؟
خالصي از تهران 

  چرا اينترنت شاد از اول رايگان نشد 
امروز اعالم كردند كه اينترنت شــاد تا پايان خرداد رايگان است كه 
خيلي هم عالي اســت، ولي آيا نمي شــد در روزهاي اوج استفاده از 
نرم افزار شاد كه سرعت اينترنت هم افتضاح بود و مدام مجبور به خريد 
بســته اينترنتي بوديم كه البته آن هم با كم فروشي اپراتور داستان 

خودش را داشت، آن را رايگان كنند؟
ترابي از تبريز

  موضوع معدن شاهوار رها نشود
نمايندگان كنوني مجلس شوراي اسالمي تا 7خرداد فرصت پيگيري 
مشكل مردم با معدن شــاهوار را دارند و توقع داريم كمك كنند كه 
موضوع معدن بوكيست تاش رها نشــود تا جلوي آلودگي بيشتر آب 
و خاك و پراكندگي وحوش و... گرفته شود. به هرحال معدن ياد شده 
هر چقدر هم سودآور باشــد نبايد به قيمت جان و مال مردم منطقه 

تمام شود.
اعاليي از سمنان

   اين هفته هم آزاد راه تهران- شمال مسدود است
از زمان افتتاح آزاد راه تهران- شمال اين آزاد راه مدام به بهانه ترافيك 
به سمت شمال يا برعكس و يا به بهانه بهسازي و... بسته است. واقعا 

افتتاح اين آزاد راه گويا شوخي بوده است.
بهدانه از تهران 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

  ترس از كرونا جان پيرمرد را گرفت
پيرمرد 60 ساله مينابي كه دچار مار گزيدگي 
شــده بود به علــت خــودداري از مراجعه به 
بيمارستان جان باخت. به گزارش خبرگزاري 
صداوســيما، رئيس بيمارســتان شهرستان 
ميناب گفت: ايــن فــرد 10روز پيش دچار 
مارگزيدگي شــده بود، ولي به دليل ترس از 
ابتال به كرونا و به رغم اصرار خويشاوندانش از 
مراجعه به بيمارستان خودداري كرده بود. وي 
ادامه داد: عدم مراجعه او به بيمارستان باعث 
انتشار ســم در بدن وي و عفونت شديد شد و 
پس از انتقال وي به بيمارستان پس از 10روز، 
اقدامات درماني مؤثر واقع نشد و اين پيرمرد 

كه دچار ايست قلبي نيز شده بود جان باخت.

  مرگ غم انگيز پسر 3ساله 
پسربچه 3ســاله هنگام بازي به درون ديگ 
شير داغ ســقوط كرد و جانش را از دست داد. 
به گزارش همشهري، ماجراي مرگ دلخراش 
اين كودك چند روز پيش به قاضي مصطفي 
واحدي كشــيك جنايي تهران گزارش شد. 
بررسي ها حكايت از اين داشت كه اين پسربچه 
3ساله ســاكن يكي از روستاهاي همدان بود. 
چند روز قبل والدين اين كودك قصد داشتند 
ماست درست كنند، آنها شــير زيادي داخل 
ديگ ريختند و آن را روي اجاق گاز گذاشتند تا 
جوش بيايد. پس از آنكه شيرجوش آمد، ديگ 
را كناري گذاشتند تا ســرد شود. اما پسربچه 
3ساله از روي كنجكاوي به سمت ديگ رفت 
كه ناگهان به درون آن سقوط كرد. خانواده او به 
محض اينكه متوجه اين حادثه غم انگيز شدند، 
پســربچه را به بيمارســتان انتقال دادند. اما 
شدت سوختگي به حدي بود كه او براي درمان 
به بيمارستان سوانح و سوختگي تهران انتقال 
يافت. با وجود اين، تالش براي نجات كودك 
بي فايده بود و او به كام مرگ رفت. پس از انجام 
تحقيقات در اين پرونده، قاضي دستور انتقال 

جسد به پزشكي قانوني را صادر كرد.

  دوئل مرگبار زن و شوهر 
درگيري خونين بين زن و شــوهري در يكي 
از شهرك هاي همدان باعث قتل يكي از آنها 
و بستري شــدن ديگري در بيمارستان شد. 
به گزارش ايرنا، ســرهنگ جمشــيد باقري 
فرمانده انتظامي شهرستان همدان گفت: روز 
گذشته ســاكنان خانه هاي مجاور يك منزل 
مسكوني با شنيدن صداي جر و بحث شديد 
يك زوج، موضوع را به مركز فوريت هاي پليسي 
110 اطالع دادند. وي اضافه كرد: مأموران پس 
از حضور در محل حادثه با جسد نيمه جان زني 
24ساله و پيكر غرق در خون شوهرش روبه رو 
شدند و هر 2 توســط امدادگران اورژانس به 
بيمارستان انتقال يافتند، اما زن جوان پيش از 
رسيدن به بيمارســتان به علت ضربات عميق 
چاقو كه به شكمش وارد شده بود جانش را از 
دست داد. فرمانده انتظامي شهرستان همدان 
ادامه داد: مرد 27ســاله نيز بر اثر اصابت چاقو 
به شدت مجروح شــده بود كه پس از انتقال 
به بيمارستان تحت عمل جراحي قرار گرفت. 
به گفته ســرهنگ باقري، طبق بررسي هاي 
صورت گرفته اين زوج غيربومي از يك ســال 
پيش با هم اختالف داشــتند كه اين اختالف 
منجر به درگيري شــديد آنها شــده و آنها با 
چاقوي آشپزخانه به يكديگر ضربه وارد كردند.

آتش سوزي در يك طالسازي در بازار 
تهران و يــك انبار لــوازم خانگي در آتش نشاني

خيابان وزرا 2حادثــه اي بود كه روز 
گذشته آتش نشانان تهراني را به 2ماموريت مهم و 

نفسگير فرستاد.
به گزارش همشهري، نخستين حادثه ساعت10:11 
صبح ديروز به مركز فرماندهي آتش نشــاني اعالم 
شد. حادثه در بازار تهران، محدوده تكيه دولت اتفاق 
افتاده بود. درحالي كه دقايقي از حادثه مي گذشت 
آتش نشانان 2ايستگاه به آنجا رسيدند. آتش سوزي 
در يك كارگاه طالسازي كه در طبقه منفي يك يك 
پاســاژ 4طبقه اتفاق افتاده بود كه از همان لحظات 
اوليه تالش ها براي مهار شعله هاي آتش آغاز شد. در 
جريان اين عمليات آتش نشانان متوجه وجود چندين 
ســيلندر گاز در كارگاه طالسازي شدند. وجود اين 
سيلندرها مي توانســت مثل يك بمب عمل كند و 
انفجار آنها مي توانست فاجعه بار باشد. در اين شرايط 
بود كه آتش نشانان 11سيلندر گاز را كه تعدادي از 
آنها گداخته شده بود به بيرون از محل حادثه منتقل 
كردند و دقايقي بعد آتش سوزي به طور كامل مهار 

شد و در اين حادثه به هيچ كس آسيبي نرسيد.
در شرايطي كه دقايقي از وقوع اين حادثه مي گذشت 

بار ديگر گزارش يك آتش ســوزي به آتش نشــاني 
پايتخت اعالم شد. 

دوميــن حادثه آتش ســوزي در محــدوده كوچه 
سيزدهم خيابان وزرا اتفاق افتاده بود. به آتش نشاني 
گفته شده بود كه يك درخت آتش گرفته است اما 
زماني كه نخستين گروه از آتش نشــانان به محل 
حادثه رسيدند معلوم شد حادثه در خانه اي قديمي 
و يك طبقه اتفاق افتاده اســت. آنجا انبار نگهداري 
لوازم خانگي و حياط، زيرزمين و طبقه اول پر از لوازم 
خانگي، كارتن و يونوليت بود و همين موضوع باعث 
شده بود شــعله هاي آتش به سرعت گسترش پيدا 
كند. در اين شرايط آتش نشانان 2ايستگاه ديگر نيز 
در محل حاضر شدند و تالش ها براي اطفاي حريق 

ادامه يافت.
سيدجالل ملكي، سخنگوي ســازمان آتش نشاني 
شهرداري تهران در اين باره به همشهري گفت: وجود 
يونوليت در محل حادثه موجب شده بود دود زيادي 
آنجا را فرابگيرد كه اين دود از فاصله دور قابل مشاهده 
بود. وي ادامــه داد: با ادامه تالش هــاي همكارانم 
سرانجام ساعتي بعد موفق شــدند آتش سوزي را 
به طور كامل خاموش كنند اما تقريبا هرچيزي كه در 
زيرزمين وجود داشت سوخت و خسارت زيادي به بار 

آمد. به گفته ملكي در جريان اين حادثه به هيچ كس 
آسيبي نرسيد.

در همين حال بررسي هاي ميداني حاكي از آن است 
كه در مجاورت محل حادثه، ساختماني نيمه كاره 

وجود داشت كه كارگران در آن مشغول جوشكاري 
بودند و ممكن اســت ريختن براده هاي جوشكاري 
موجب ايجاد آتش ســوزي اوليه شده باشد كه اين 

موضوع از سوي كارشناسان در دست بررسي است.

خسارات سنگين در آتش سوزي طالسازي و انبار لوازم خانگي

وقتي خواســتگار قالبي غيبش زد، دختر جوان همه جا را 
به دنبالش گشت و وقتي توانســت ردي از وي به دست آورد، 
نقشه آدم ربايي كشيد و خواســتگار فراري را تا پرتگاه مرگ 

پيش برد.
به گزارش همشــهري، چند روز پيش رهگذران در يكي از 
خيابان هاي غرب تهران خودروي پژويي را ديدند كه 2دختر 
و يك پسر در داخل ماشين به جان پسر جواني افتاده و او را 
كتك مي زدند. لحظاتي بعد آنها پسر جوان را كه خون آلود بود 
از ماشين به بيرون پرت كرده و متواري شدند. پسر زخمي به 
بيمارستان منتقل شد و پس از بهبودي با حضور در دادسراي 
جنايي تهران به شكايت از ضاربان پرداخت و به بازپرس شعبه 
چهارم دادســرا گفت: براي انجام كاري بــه حوالي فرودگاه 
مهرآباد رفته بــودم. وقتي كارم انجام شــد و در حال خروج 
از فرودگاه بودم ناگهان خودروي پژويــي مقابلم ترمز كرد. 
پسري جوان پشــت فرمان بود به همراه 2 دختر ديگر. 2 نفر 
از آنها از ماشين پياده شدند و با تهديد و زور مرا سوار ماشين 
كردند. وي ادامه داد: آنها چند ساعتي در خيابان چرخيدند و 
در اين مدت مدام مرا كتك مي زدند. تا حدي كه از شدت درد 
و خونريزي بي حال شدم. آنها وقتي وضعيتم را ديدند توقف 
كردند و مرا به بيرون پرت كردند و متواري شدند. پسر جوان 
ادامه داد: آدم ربايان را به خوبي مي شناسم، يكي از دخترها 
مرضيه نام دارد كه مدتي قبل با او در فضاي مجازي دوست 
شدم و قصد داشتيم ازدواج كنيم. اما دچار اختالف شديم و 
رهايش كردم. آدم رباي ديگر راضيه خواهر مرضيه و پسر جوان 
نيز نامزد راضيه است. من حدس مي زنم كه آنها به دليل اينكه 

من به خواستگاري مرضيه نرفته ام اين بال را سرم آورده اند.

روايتي ديگر
با اين شكايت، تيمي از مأموران پليس آگاهي تهران با دستور 
بازپرس دادســراي جنايي راهي محل زندگي گروگانگيران 
شدند و آنها را دستگير كردند. مرضيه دختر جواني كه نقشه 
گروگانگيري را طراحي كرده بود وقتي مقابل قاضي جنايي 
قرار گرفت گفت: يك ســال و نيم قبل با محمد)شاكي( در 
تلگرام آشنا شــدم. مدتي بعد قرار مالقات گذاشتيم و او در 
همان قرار اول از من خواستگاري كرد و گفت قصدش ازدواج 
است. اما در حقيقت قصد فريب مرا داشــت. چرا كه هر بار 

بهانه اي مي آورد براي اينكه خواستگاري را به تعويق بيندازد. 
با اين حال من به او اعتماد داشتم و تصور مي كردم كه عاشقم 
است. او با چرب زباني فريبم داد و ماشينم را از چنگم در آورد. 
در آن زمان خالفي ماشــينم زياد بود و محمد مي گفت كه 
آشــنايي دارد كه مي تواند خالفي ام را كم كند و به اين بهانه 
ماشينم را كه به تازگي خريده بودم به همراه مداركش از من 
گرفت و رفت و ديگر او را نديدم. مدتي بعد شــنيدم كه او با 
سند سازي  ماشين را فروخته است. در همه اين مدت به دنبال 
او بودم تا اينكه چند روز قبل از يكي از دوستان مشتركمان 
شــنيدم كه محمد روز حادثه قصد دارد براي انجام كاري به 
فرودگاه مهرآباد برود. براي همين همراه خواهرم و نامزد او به 
فرودگاه رفتيم و او را با زور سوار ماشين كرديم. قبول داريم كه 
او را كتك زديم اما از شدت عصبانيت بود چون او خيلي در حق 
من بدي كرده بود. مي خواستم هرطور شده به پولم برسم اما 
ناگهان محمد نيمه جان شد. خون زيادي از او مي رفت و باعث 
شد كه ما وحشت كنيم. به همين دليل ترسيديم و محمد را 
حوالي ميدان آزادي به بيرون از ماشين پرتاب كرديم تا مردم 

او را به بيمارستان ببرند و نجات پيدا كند.
پس از اعترافات متهمان، قاضي جنايي براي آنها قرار قانوني 
صادر كرده و آنها بــراي انجام تحقيقات بيشــتر در اختيار 

مأموران اداره آگاهي تهران قرار گرفتند.

پايان 9سال فرار داماد قاتل 
مردي كه سال ها پيش و در جريان اختالفات خانوادگي مادرزن خود را به قتل رسانده بود، پس از 

9سال زندگي مخفيانه دستگير شد.
 به گزارش همشهري، حدود 9سال پيش با پيدا شدن جسد زني ميانسال در يكي از نقاط شهرستان 
مالير، تحقيقات پليس براي كشف راز اين جنايت آغاز شــد. مأموران در همان ابتدا و با شناسايي 
هويت مقتول به سرنخ هايي از عامل جنايت دست يافتند. تحقيقات نشان مي داد كه از مدتي قبل 
ميان مقتول و دامادش اختالفات شديد خانوادگي وجود داشــته و پس از به قتل رسيدن اين زن 
داماد او به طرز مرموزي ناپديد شده است. در ادامه تحقيقات اطالعاتي در اختيار كارآگاهان قرار 
گرفت كه نشان مي  داد عامل اين جنايت كسي جز داماد فراري نيست و شاهدان او را در حوالي محل 
جنايت ديده بودند. دستور بازداشت اين مرد صادر شد اما وي بدون برجا گذاشتن ردي از خودش 
ناپديد شده بود و سال ها جست وجوي پليس براي يافتن ردي از او به نتيجه اي نرسيد. درحالي كه 
حدود 9سال از اين جنايت گذشته و در اين مدت پليس موفق به دستگيري داماد جنايتكار نشده 
بود، چند روز قبل اطالعاتي در اختيار مأموران قرار گرفت كه نشــان مــي داد اين مرد در يكي از 
استان هاي مركزي كشور مخفي شده است. تيمي از مأموران راهي استان مورد نظر شدند و پس از 
2شبانه روز بررسي هاي تخصصي موفق شدند مخفيگاه قاتل فراري را شناسايي كنند و به اين ترتيب 
وي 21ارديبهشت ماه و در يك عمليات ضربتي دستگير شــد. متهم پس از انتقال به اداره آگاهي 
شهرستان مالير به قتل مادرزنش اعتراف كرد و مدعي شد به دليل اختالفات خانوادگي كه داشتند، 
تصور مي كرد كه مقتول مسبب همه اين اختالفات است و به همين دليل روز حادثه با وي درگير شده 
و او را به قتل رسانده بود. اين مرد مدعي شد كه پس از ارتكاب اين جنايت با فرار به شهرهاي مختلف 
زندگي مخفيانه اي در پيش گرفته و در همه اين مدت دچار عذاب وجدان بوده تا اينكه دســتگير 
شده است. به گفته سرهنگ محمدباقر سلگي، رئيس پليس شهرستان مالير، متهم پس از اعتراف به 

ارتكاب جنايت راهي زندان شد و پرونده او در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت.

اعضــاي 2طايفــه مينابي كه در 7ســال گذشــته 
درگيري هاي آنها موجب قتل 4نفر و مصدوميت ده ها داخلي

نفر ديگر شده بود سرانجام به احترام  ماه رمضان حاضر 
شدند با يكديگر صلح كنند و به اين درگيري هاي خونين پايان دهند.

به گزارش همشــهري، شــروع نزاع بين دو طايفه بزرگ ميرزايي و 
شهدوستي به ســال92 برمي گردد. اين دو طايفه شامل افراد زيادي 
مي شوند كه در شرق استان هرمزگان زندگي مي كنند اما اين درگيري 
در منطقه توكهور و هشت بندي در نزديكي ميناب اتفاق افتاد. در آن 
سال 2 نفر از هر طايفه بر سر مســائل مالي با يكديگر دچار اختالف 
شدند. اين اختالفات ابتدا چندان مهم به نظر نمي رسيد اما به تدريج 
اختالفات شديدتر شد. تا جايي كه اين 2 نفر با يكديگر درگير شدند. 
هرچند بزرگان هر دو طايفه تــالش مي كردند از درگيري جلوگيري 
كنند اما سرانجام با باالگرفتن اختالفات يكي از اعضاي طايفه ميرزايي 

در جريان درگيري با شــليك گلوله توســط يكي از اعضاي طايفه 
شهدوستي به قتل رسيد. اين تيراندازي خونين آتش اختالفات بين 
اعضاي اين طايفه را كه پيش از اين با صلح و آرامش در كنار يكديگر 
زندگي مي كردند شــعله ور كرد. اعضاي طايفــه ميرزايي كه يكي از 
عزيزان شان را از دست داده بودند تالش كردند انتقام او را بگيرند. آنها 
مدتي بعد در درگيري ديگري يكي از اعضاي طايفه شهدوستي را به 
قتل رساندند. در  شرايطي كه از هر طايفه يك نفر جان خود را از دست 
داده بود و به نظر مي رسيد طرفين درگيري را كنار بگذارند اما اختالفات 
اين دو طايفه باز هم ادامه يافت. ساكنان منطقه هر روز منتظر شنيدن 
خبر تلخ ديگــري بودند. اختالفات اعضاي ايــن دو طايفه چنان باال 
گرفته بود كه همــه پيش بيني مي كردند بار ديگــر به جان يكديگر 
بيفتند و قربانيان تازه اي گرفته شود. پيش بيني اي كه مدتي بعد به 
واقعيت تبديل شد و در دو درگيري جداگانه يك نفر از هر طايفه در 

جريان دو درگيري مسلحانه جان خود را از دست دادند تا شمار قربانيان 
درگيري هاي طايفه اي به 4نفر افزايش پيدا كند.

با وجود اينكه عامالن اين درگيري ها دســتگير شده بودند اما باز هم 
ممكن بود ساير اعضاي طايفه دست به سالح ببرند و حادثه ديگري 
رقم بخورد. در اين شرايط بود كه مسئوالن قضايي منطقه به دستور 
علي صالحي، رئيس كل دادگستري استان هرمزگان دست به كار شدند 
تا شايد با ايجاد صلح بين اين دو طايفه به درگيري هاي خونين پايان 
داده شود. در اين شرايط رايزني با ريش سفيدان و بزرگان دو طايفه از 
سوي شوراي حل اختالف آغاز شد. بزرگان اين دو طايفه هم تمايل 
داشتند هرچه سريع تر به صلح برسند. هركدام از طايفه ها در 7سال 
گذشته 2نفر از اعضاي خود را در درگيري هاي مسلحانه از دست داده 
بودند فقط صلح و سازش بود كه مي توانست آنها را از اين شرايط نجات 
دهد. سرانجام رايزني هاي اعضاي شوراي حل اختالف به نتيجه رسيد 

و روز گذشــته بزرگان هر دو طايفه با حضور در شوراي حل اختالف 
با يكديگر صلح كردنــد و به درگيري ها پايان دادنــد. علي صالحي، 
رئيس كل دادگستري استان هرمزگان در اين باره گفت: متأسفانه در 
7 سال اخير و در نتيجه اختالفات و درگيري هاي موجود بين طرفين، 
4 نفر كشته و چندين نفر مصدوم شدند اما سرانجام با عنايت خداوند 
متعال و همزمان با ايام پرفضيلت  ماه مبارك رمضان در مراسمي اين 
دو طايفه با يكديگر صلح كردند. وي درباره روند ايجاد صلح بين اين 
دو طايفه گفت: پس از ارجاع پرونده به شــوراي حل اختالف استان 
هرمزگان، دادستان ميناب، اعضاي شوراي حل اختالف و ريش سفيدان 
و معتمدان محلي وارد عمل شدند و پس از برگزاري چندين جلسه و 
ارائه توصيه هاي الزم سرانجام صلح و سازش برقرار شد و طرفين پرونده 
با اعالم گذشت، هم قسم شدند كه از اين به بعد در كنار يكديگر با صلح 

و صفا زندگي كنند و كينه و كدورت هاي پيش آمده را از بين ببرند.

7 سال درگيري خونين 2 طايفه به احترام ماه رمضان پايان يافت4 جان، فداي يك اختالف

مرد جــوان خود را متخصص ماســاژدرماني 
معرفي  و پس از ورود به منزل مشتريانش آنها 

را بيهوش و اموالشان را سرقت مي كرد.
به گزارش همشهري، اين مرد جوان كه مجيد 
نام دارد از 17اسفند سال گذشته تحت تعقيب 
مأموران پليس پايتخت قــرار گرفت. در آن 
روز مردي با مراجعه بــه كالنتري106 نامجو 
به مأموران گفت: با مجيــد در فضاي مجازي 
آشــنا شــدم. او خودش را متخصص ماساژ 
درماني معرفي كرده بود و چون مدتي بود كه 
از درد عضالني شــديد رنج مي بردم، قرار شد 
با پرداخته هزينه اي به منزلــم آمده و درمان 
مرا شــروع كند. او پس از ورود بــه خانه ام در 
همان دقايــق ابتدايي اقدام بــه تهيه آبميوه 
كرد و مدعي شــد كه اين آبميوه براي درمان 
من مفيد است. اما وقتي ليوان را سركشيدم، 
احساس خواب آلودگي شديد كردم و از هوش 
رفتم. وقتــي به هوش آمدم متوجه شــدم از 
مجيد خبري نيست و او همه اموال باارزش مرا 
ازجمله پول نقد، گوشي تلفن همراه و لپ تاپم 

را سرقت كرده است.
با اين شــكايت پرونده در اختيار پايگاه سوم 
پليس آگاهي تهران قــرار گرفت و تحقيقات 
مأموران براي شناســايي و دستگيري سارق 
آغاز شــد. از آنجا كه شــاكي از طريق فضاي 
مجازي با سارق آشنا شده بود، مأموران شروع 
به جست  وجوي آنالين كردند تا اينكه توانستند 
ردي از وي به دســت آورند. او با تشكيل يك 
كانال در فضاي مجازي و تبليغ گســترده با 
شــماره تماس هاي مختلف طعمه هايش را 
شناســايي مي كرد و كارآگاهان در بررســي 

پرونده هاي مشابه متوجه شدند كه وي پس 
از شناسايي مشــتري، راهي خانه او مي شد و 
با تعارف كردن آبميوه مسموم فرد را بيهوش 

كرده و اموالش را سرقت مي كرد.
در ادامــه تحقيقات محل اختفــاي اين مرد 
در كرج شناسايي شــد و تيمي از مأموران با 
دريافت نيابت قضايي راهي آنجا شدند و مجيد 
را دستگير كردند. ســرهنگ قاسم دستخال، 
رئيس پايگاه سوم پليس آگاهي تهران گفت: 
متهم در جريان بازجويي ها به ســرقت هاي 
مشابه در مناطق مختلف شهر تهران اعتراف 
كرد. در ادامه عده اي از مالباختگان شناسايي 
شــدند و با حضــور در اداره آگاهــي وي را 
شناسايي كردند. وي افزود: ارزش اموالي كه 
اين مرد ســرقت كرده بيش از 200ميليون 
تومان است كه تحقيقات براي شناسايي ساير 

مالباختگان ادامه دارد.

انتقام خونين از خواستگار فراريماساژور، سارق از آب درآمد



فهيمه طباطبايي
خبرنگار

  از ابتــداي اپيدمــي كرونــا 
تا كنــون، وزارت آمــوزش و گزارش

پرورش بعد از وزارت بهداشت، 
دومين نهادي اســت كه در صــدر اخبار و 
گفت وگوهــاي روزانــه جامعه قــرار دارد و 
سياست ها و برنامه هايي  مانند آموزش مجازي 
از طريق وســايل ارتباطي هوشمند گران و 
اپليكيشن شاد باعث شد اعتراض و نقدهاي 
فراواني به سوي مسئوالن اين وزارتخانه روانه 
شود. اما بازگشــايي مدارس، سطح بحث و 
درگيــري را به دانش آموزان هم رســانده تا 
جايي كه مســئوالن ايــن وزارتخانه تاكيد 
كرده اند »حضور دانش آموزان « در مدرسه 

اختياري است.
اما گروه هدف يعني خــود دانش آموزان چه 

تصميمي در اين باره دارند؟ 

موافقان بازگشــايي مــدارس در مقابل 
مخالفان

آرميتا صبــوري، دانش آموز پايــه دوازدهم 
يكي از مدارس منطقه 4تهران است كه بايد 
امسال در كنكور سراسري هم شركت كند. 
مي گويد از هفته َگذشته كه خبر بازگشايي 
مــدارس اعــام شــده، در گــروه مجازي 
همكاسي هاي دبيرســتان 2 جريان شكل 
گرفته: »تقريبا 2 روز تمام، بچه ها در گروه با 
هم بحث مي كردند. تعدادي مطمئن و محكم 
مي گفتند كــه تحت هيچ شــرايطي حاضر 
نيستند خطر كنند و به مدرسه بيايند و گروه 
طرف مقابل شان می گفتند راندمان يادگيري 
و تمركزشان به خاطر حضور مستمر در خانه 
و استرس شــديد ناشــي از كنكور به شدت 
پايين آمده و قطعا به مدرســه مي روند ولو 
شده 2 ساعت در روز. گروه موافقان حضور در 
مدرسه، از سايت ســازمان جهاني بهداشت، 
دليل و برهان مي آورند كــه خطري جوانان 
زير 18ســال را تهديد نمي كند و مي گويند 
فاصله گذاري اجتماعي و اســتفاده از الكل و 
ماســك را رعايت مي كنند. در مقابل گروه 
مخالــف، اطاعات مربوط بــه بيماري افراد 
16سال و 17ســال را در گروه مي گذارند و 
فضاي مدرسه را مستعد اين بيماري مي دانند. 
در نهايت از كاس 23نفره ما، 10نفر قطعي 
گفته اند كه به مدرســه مي روند، 4نفر مردد 
هســتند و بقيه مخالف سر سخت و عصباني 

از اين ماجرا.«

آرميتا مي گويد همه  چيز بــه ميزان رعايت 
دانش آمــوزان ربط دارد: »فضــاي حياط و 
كاس مدرســه ما به نســبت بزرگ است و 
سرويس بهداشتي تميزي داريم، اما بايد ديد 
شنبه بچه ها فاصله گذاري اجتماعي را چطور 
رعايت مي كنند. اينكه مثل قبل از سر و كول 
هم باال مي روند يا واقعا نكات ايمني را رعايت 

می كنند.«

تــرس از امتحان باعث حضــور بچه ها 
مي شود

وضعيــت دانش آمــوزان در مــدارس 
متوســطه ديگر هم، تقريبا مشــابه آرميتا و 
همكاسي هايش اســت؛ دانش آموزاني كه 
دچار صف بندي پررنگي با يكديگر شده اند. 
غزل دانش آمــوز پايه دهم مدرســه اي در 
منطقه 12تهران در اين باره مي گويد: »نصفي 
از بچه هاي كاس، راضي به رفتن به مدرسه 
نمي شــوند و مي گويند اصا امكان ندارد كه 
ريســك كنند، نصف ديگــر به خاطر حرف 
دبيرهايمان كه گفته اند امتحان ها حضوري 
است و نمراتش خيلي مهم، مي گويند برويم 
مدرســه تا رفع اشــكال كنيم و درس هايي 
كه اصا اينترنتي ياد نگرفتيــم را دوباره از 
معلم بخواهيم درس بدهد. در مورد بچه هاي 
ابتدايي اما ماجرا فرق مي كند، آنها بيشتر پدر 

و مادر برايشان تصميم مي گيرد، مثا خاله ام 
گفته نمي گذارم دخترم به مدرسه برود.«

خسته از آموزش با اينترنت كم سرعت
اما آمــوزش اينترنتي پر از ايــراد و نقص و 
مشــكاتي كه اين 3 ماه براي دانش آموزان 
به وجود آورد، باعــث تمايل و انگيزه گروهي 
از دانش آموزان براي حضور در مدرسه شده 
است. ســهيل اميري، دانش آموز پايه هشتم 
مدرســه الغدير تهران در اين باره مي گويد: 
»از اول اسفند تا حاال 350هزار تومان حجم 
اينترنت خريده ام و هر روز بين 6تا 7ساعت 
در حال دانلود ويدئوها و صــداي معلمان يا 
آپلود تمرين ها هستم، اما هنوز در بعضي از 
درس ها مشكل اساسي دارم. از سرعت پايين 
اينترنت و كاس هاي قاطي و درهم خســته 
شــده ام. ترجيح می دهم به جاي كلنجار با 
اينترنت و گوشي، به مدرسه بروم تا حداقل 
مغزم كمي استراحت كند. حداقلش اين است 
كه چند روزي از دست پدر و مادرها كه حريم 
خصوصــي را زماِن درس خوانــدن برايمان 

نگذاشتند راحت مي شويم.«
فرار از خانه

نظارت ســختگيرانه برخي والدين و دخالت 
در امور درســي فرزندان شــان بزرگ ترين 
انگيزه موافقان بازگشــايي دوبــاره مدارس 

اســت. رعايت نشــدن حريم خصوصي در 
آموزش مجازي توســط پــدران و مادران، 
باعث شــده گروهي از دانش آموزان رفتن به 
مدرسه را فارغ از خطر ابتا به كرونا ترجيح 
دهند. حســين. ميم دانش آموز پايه يازدهم 
در اين باره حرف  هاي زيــادي دارد. » وقتي 
به مدرســه مي رفتيم، نهايت اطــاع پدر و 
مادرمــان از وضعيت تحصيلي مــان، همان 
نمره و گزارش هاي انضباطي اي بود كه مدير 
و معاون مدرسه به آنها مي دادند، اما االن اصا 
حريم خصوصي نداريم، مثا وســط كاس 
مادرمان چــك مي كند كــه درس را خوب 
گوش مي دهيم يا نه. از زمان همه كاس ها 
خبر دارند و دائم گوشــزد مي كنند كه چرا 
فان درس را نمي خواني، چرا فان حرف را 
به معلمت زدي، زشته. چرا معلم تان آنقدر كم 
درس مي دهد، چرا سر امتحان اين سؤال ها 
را جواب ندادي، چرا آموزش هاي تلويزيوني 
را اصا نمي بيني، نــگاه كن خواهرت چقدر 
ميخونه، پســرخاله ات مدرســه اش بهتر از 
شماســت، دوســتانت چقدر بي ادب اند و... 
رســما با اعصاب و روان ما بازي مي كنند. در 
نتيجه همان بهتر كه حداقل برويم مدرسه و 
خودمان را از شر اين وضعيت نجات بدهيم. 
اغلب دوســتانم مي گويند چنين وضعيتي 

دارند و خيلي شاكي اند.«

مدرسه باعث افزايش كرونا
در مقابل موافقان بازگشــايي مدارس كه از 
مسائلي مثل نابســاماني آموزش اينترنتي، 
نداشــتن حريم خصوصي، خسته شــدن از 
تحصيــل در قرنطينــه و...رنــج مي برند، 
دانش آموزاني هستند كه بازگشايي مدرسه 
را مســاوي با افزايش احتمال شيوع ويروس 
كرونا مي دانند و ايــن اقدام وزارت آموزش و 
پرورش را اشتباهي غيرقابل بخشش توصيف 

مي كنند.
مهســا. ف دانش آمــوز پايه يازدهم رشــته 
تجربي در اين باره مي گويــد: »در همه اين 
سال ها، وقتي يكي از بچه هاي كاس آنفلوآنزا 
مي گرفت حداقل 3 تا 4 نفر از همكاسي ها 
در ميزهاي اطراف و يكي، دو نفر از دوستان 
صميمــي اش را مبتا مي كرد. حاال شــما 
محاسبه كن كه ويروس كرونا كه تهاجمي تر 
است چه برخوردي خواهد داشت و چند نفر 
را زمينگير كند. آن هم در مدرسه هاي دولتي 
مثل مدرسه ما كه در هر نيمكت 3 دانش آموز 

مي نشينند.«
او مي گويد شنيده حضور دانش آموزان كاما 
اختياري اســت و پيش بينــي كرده اند كه 
جمعيت كمي در مدرسه حضور پيدا كنند 
اما مطمئن اســت كه مديريت بچه ها آسان 
نيســت: » وقتي يك عده مثا 10نفر از يك 
كاس به مدرســه رفتند، بقيــه هم كم كم 
وسوسه مي شــوند كه بروند تا دوستانشان 
را ببينند يا در كاس ها شــركت كنند، بعد 
مدير مدرســه چطوري مي خواهد گزينش 
كند كه چه كساني براي كدام درس ها بيايند 
يا چگونه تصميــم مي گيرد كــه عده اي را 
راه بدهــد و تعدادي را نه؟ چه مي شــد اگر 
امتحانات اين ســال تحصيلــي را راحت تر 
برگزار مي كردند تا خطر كرونا از ســر همه 
بگــذرد؟ مثــا مي گفتند فقــط بچه هاي 
دوازدهم بيايند كه امتحــان نهايي دارند و 

كنكورشان نزديك است.«
اگر تا چند هفته پيش مســئله بازگشــايي 
مدارس باعث تقابــل والدين بــا آموزش و 
پرورش در فضاي مجازي شده بود، از زماني 
كه ستاد ملي مبارزه با كرونا خبر بازگشايي 
مدارس را از 27ارديبهشت اعام كرده، سطح 
بحث و مشاجره به دانش آموزان رسيده و آنها 
را در مقابل هم قرار داده و تعداد زيادي را بين 
رفتن يا نرفتن به مدرســه دچار ترديد كرده 
است. بايد منتظر شــنبه موعود رسيد و ديد 
كه مدارس پســا كرونا چطور فعاليت شان را 

از سر مي گيرند.

دانش آموزان درباره بازگشايي مدارس از روز شنبه چه مي گويند؟

بازگشت پرترديد به مدرسه
صيغهدختر9ساله؛اينويدئويمصيبتبار

مصطفي راستينه
مديرعامل بنياد پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 

انتشــار ويدئــوي اخيــر دربــاره 
صيغه شدن دختر 9ساله، جامعه را با يادداشت

بهت، اندوه و احساس نا امني مواجه 
كرده اســت. بســياري از كاربران در شبكه هاي 
اجتماعي مي پرسند كه چرا ما با اين اتفاق ها و تكرار 
حوادث تلخ اجتماعي از اين دست مواجه مي شويم؟ 
ما در بحث حقوقي، آموزشي و فرهنگسازي كاري 
نكرده ايم كه امــروز دربــاره چرايي ايــن اتفاق 
مي پرســيم؟ اين نكته را بايد درنظر گرفت كه اگر 
ادعاي اين جوان 21ساله درست باشد)چون هنوز 
بازداشت نشــده و جزئيات موضوع روشن نيست( 
بايــد آن را يك مصيبت براي جامعــه امروز ايران 
دانســت. حتي اگر اين فرد، چنين اقدامي نكرده و 
صرفا براي جلب توجه و خودنمايي در شبكه هاي 
اجتماعي و به عنوان روشي براي كسب شهرت هم 
اين ادعا را مطرح كرده باشد، نيز خود جاي نگراني 
دارد كه چطور يــك فرد در ســنين پايين به اين 
نتيجه و تفكر رسيده كه دست به برقراري ارتباط با 
يك دختربچه كم ســن و ســال مي زند، روبه روي 
دوربين مي ايســتد و اين توصيه هاي مصيبت بار را 

رواج مي دهد.
آمارهاي ما نشــان مي دهد، آسيب هاي اجتماعي 
با مسئله آموزش و ميزان ســواد خانواده ها ارتباط 
نزديكــي دارد به گونــه اي كه خاســتگاه حدود 
20درصــد از آســيب هاي اجتماعي كشــور در 
خانواده هاي كم سواد و بي ســواد است. در كنار آن 
بخشي از بيشترين ضربه اي كه در حوزه آسيب هاي 
اجتماعي متحمل مي شويم، ناشي از حضور و وجود 
باسوادنماهايي است كه با ارائه مدارك خريدني به 
تريبون ها و جايگاه هايي رسيده اند. عملكرد ناكافي 
و نامناسب آنها باعث شده  اين اتفاقات تلخ در حوزه 
آسيب هاي اجتماعي كشور رقم بخورد. افرادي كه 
بدون توجه به شرايط اجتماعي كشور در مناصب 
مختلف براي جامعه تصميم گيــري مي كنند و با 
به تعويق انداختن راه حل ها و نيــز با تصميم هاي 
غيركارشناسي و نابخردانه  كشــور را در وضعيتي 
قرار می دهند كه افراد به خود اجازه دهند از صيغه 
كردن دختران كم سن و سال براي لذت جويي خود 

دفاع كنند.
بيشترين شيوع آســيب ها با ازدواج ميان بچه هاي 
كم سن و سال رخ مي دهد. بنابراين وقتي كسي در 
مجلس از ازدواج افراد در سنين كم صحبت مي كند، 

ناخودآگاه به جامعه اين پيام را منتقل مي كنيم كه 
كودك همسري موضوع بدي نيست و نبايد نگران 
آن بود. محصول نهايي اين پيام ها ازدواج با دختر 
7ساله يا 9ساله است كه آتش به جامعه مي اندازد و 

هنجارهاي آن را خدشه دار مي كند.
معموالً فشــار بر قشــر ضعيف و پرجمعيت سبب 
مي شود پدر يا مادر تصميم بگيرند بچه هاي خود 
را زودتر از سن قانوني به ازدواج فردي درآورند نه 
اينكه آنها را صيغه فرد ديگري كنند. ويدئوي اخير 
از اين جهت بســيار نگران كننده است كه ممكن 
است اين اتفاقات رخ داده باشد اما كسي از آن خبر 

نداشته باشد.
متأسفانه بخشــي از جامعه نســبت به بسياري از 
اين مسائل بي تفاوت شــده اند. امروز شاهديم كه 
مردم به دليل انتقادهايي كه به وضعيت خود دارند، 
رويكردهاي لجبازانه اي در قبال دولت و حكومت 
پيدا كرده اند و از اين رو، رفتار نادرســتي در مقابل 
چنين اتفاقاتي از خود بــروز مي دهند. بايد درك 
كنيم كه مردم مقصر اين رويكرد نيستند. ما به جاي 
مباره با جهل، سال هاست در مقابل بخشي از جامعه 
كه در حال فرهنگسازي و آموزش بوده ايستاده ايم؛ 
با متخصصــان خودمان برخورد كرديــم و آنها را 
فراري داده ايم. مردم نيز اين رويكردها را ديده اند، 
حوادث تكان دهنده برايشان تكرار شده و به تدريج 
در برابر اين اتفاقات خودشــان را كنار مي كشند و 
سعي مي كنند حتي از شنيدن اخبار فاصله بگيرند.

پيش تر در جلسه اي كه ســمن ها و مجموعه هاي 
مردمي در حوزه هاي مختلف با رئيس قوه قضاييه 
داشتند، بيان كردم كه هرچه جلسه برگزار كنيم و 
افراد را به خط كنيم اما در حوزه قانوني و نظارتي، 
عكس العملي قاطع و ســريع براي پيشــگيري از 
آسيب ها نداشته باشيم، وضعيت كشور در اين حوزه 
با وخامت حال بيشتري روبه رو خواهد شد و هر روز 
در باتاق بي فرهنگي بيشــتر فرو مي رويم. حوزه 
نظارتي حوزه اي اســت كه مي تواند به شدت تأثير 
مثبتي بر كاهش آسيب ها داشته باشد. سيستم هاي 
نظارتي بايد در اين حوزه با اتكا به قوانين محكم و 
الزم االجرا كه مشــخصا در مورد اخير از كودكان 
حمايت مي كند، ورود جدي ، همه جانبه و قاطعي 
داشته باشــند نه اينكه بعد از انتشــار گزارش ها و 
فيلم ها پاي نهادهاي امنيتي و نظارتي به مسائل باز 
شود. اين برخوردهاي تنبيهي بعد از اقدام كارساز 
نيســت و پيش از آنكه چنين وقايعي اتفاق بيفتد، 
بايد سازوكارهاي نظارتي اثربخشي براي پيشگيري 

از آن وجود داشته باشد.
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خداحافظي زجرآور نيجريه با درآمدهاي نفتي 
كاهش قيمت نفت، مي تواند بزرگ ترين اقتصاد آفريقا را به سراشيبي سقوط بيندازد

 پرجمعيت ترين كشــور آفريقــا تقريبا هيچ 
درآمدي از ثروت هنگفت نفــت خود ندارد. آفريقا

همزمان با ســقوط جهاني قيمت نفت، نفت 
نيجريه هم با ارزش كمتر از 10دالر دست به دست مي شود.

به گــزارش بلومبــرگ،  اين قيمــت، يعني اينكــه درآمد 
بزرگ ترين اقتصاد آفريقا، ترك هاي عميقي برداشته است. 
اندرو نوين، اقتصاددان و بنيانگذار شــركت سرمايه گذاري 
پرايس واتر هاوس گفته است: »بر همه در تمام كشور آشكار 
شده است كه اين تهديد، بســيار جدي است. اين احتمال 
وجود دارد كه براي 3يا 4سال، از نفت هيچ درآمدي حاصل 

دولت نشود.«
اين گرفتاري، تنها مختص نيجريه نيست؛ دولت هاي نفتي، 
از ونزوئال گرفته تا عراق و ايران، با همين آينده دلسردكننده 
مواجه هســتند. ارزش دارايي ها در اين كشورها از گذشته 

كمتر شده است.

چالش دوگانه
نيجريه با چالش هاي دوگانه مقابله با همه گيري كوويد-19 و 
سقوط شديد ارزش نفت خام مواجه است. زينب احمد، وزير 
دارايي اين كشور اخيرا درباره شرايط گفته است: »با شرايط 
دشــواري مواجه ايم  كه ما را به صورت چشمگيري به عقب 

رانده است.«
تالش هاي جهاني براي مقابله بــا همه گيري ويروس كرونا 
قيمت هاي نفت را چنان پاييــن آورده كه فروش آن، حتي 
هزينه استخراج آن توسط شركت ها را هم تامين نمي كند، چه 

برسد به اينكه درآمدي مطمئن براي دولت باشد.
شرايط چنان سخت شده كه نيجريه سياست ديرپاي خود 
براي عدم مراجعه به صندوق بين المللي پول را كنار گذاشته 
و براي نخســتين بار از اين مؤسســه 3.4ميليارد دالر وام 
درخواســت كرده تا حفره هاي مالي اش در سال 2020 را پر 
كند. نيجريه همچنين از بانك جهاني هم 3.5ميليارد دالر وام 

درخواست كرده است.
شرايط اقتصادي در نيجريه در حال بدتر شدن است و 2هفته 
پيش بانك جهاني پيش بيني اش درباره اين كشور را اصالح 
كرد و اعالم كــرد كه اقتصاد نيجريــه 3.4درصد كوچك تر 
خواهد شــد. پيش از اين بانك جهاني پيش بيني كرده بود 

اقتصاد نيجريه 2درصد رشد را تجربه خواهد كرد.
كلمنت آگبا، وزير بودجه و برنامه ريزي ملي اين كشور گفته 
است: »ديگر بر هيچ كس پوشيده نيست كه درآمدهاي دولتي 

فروپاشيده اند.«

ضربه آمريكايي
پريشاني نفت در نيجريه، تنها نتيجه همه گيري كوويد-19 
نيست و پيش از آن هم چشم انداز تيره بود؛ خيزش نفت شيل 
آمريكا به تنهايي يك چالش بسيار بزرگ براي نفت نيجريه 
بود. افزايش خيره كننده توليد نفت شيل در آمريكا،  صادرات 
نيجريه به آمريكا را به شدت كاهش داد. آمريكا مقصد حدود 

نيمي از صادرات نفتي نيجريه است.
همين ماه اعالم شــد كه با وجود قيمــت تقريبا صفر نفت 
نيجريه، حدود يك چهارم توليد اين كشــور هيچ خريداري 
پيدا نكرده است. معموال در اين موقع از سال، تمام نفت توليد 

نيجريه كامال فروخته مي شود.
نيجريه ســال جديد را با پيش بيني قيمت 57دالر براي هر 
بشكه شروع كرد اما مجبور شــد پيش بيني قيمت خود را 
ابتدا تا30 و بعد تا 20دالر كاهش دهد. صندوق جهاني پول 
پيش بيني كرده كه درآمد نفتي نيجريه امسال تا 26.5ميليارد 
دالر كاهش خواهد يافت. سال 2019، درآمد نفتي نيجريه 

54.5ميليارد دالر بوده است.

چشم انداز آشوب اجتماعي
فورچون اوبي كه براي شل نيجريه كار مي كند و سخنگوي 
اتحاديه كاركنان بخش نفت نيجريه است درباره چشم انداز 
ترسناك اين وضعيت گفته است: »ما در يك بحران هستيم. 
به زودي در تمامي بخش هاي صنعت نفت شــاهد بيكاري 
گســترده خواهيم بود. اثرات شــرايط فعلي ژوئن و جوالي 
)انتهاي بهار و ابتداي تابستان( مشخص خواهد شد. واقعيت 
اين است كه برخي اعضاي اتحاديه به شدت تحت تأثير قرار 
خواهند گرفت. چيزي كه براي ما مهم اســت اين است كه 
شرايط را مديريت كنيم تا كمترين آسيب به كارگران وارد 
شــود.« ديگر نگراني نيجريه اين است كه فشار اقتصادي به 
بازگشت ناآرامي هاي اجتماعي كه آخرين بار در سال2016 
كشور را به آشوب كشيد منجر شود. دلتاي رودخانه نيجر، در 
قلب مركز توليد نفت در نيجريه، براي سال ها درگير آشوب 
و نظامي گري بوده اســت. مردم، معتــرض از اينكه دولت و 
شــركت هاي نفتي با آنها عادالنه رفتار نمي كنند، در طول 

ساليان، بارها به تاسيسات نفتي حمله كرده اند.

اصرار به تداوم توليد
بدترين سناريو براي نيجريه اين است كه قيمت ها پايين بماند 

و توليد هم به خاطر آشوب هاي جديد ضربه بخورد.
گرچه فروش نفت تنهــا 9درصد اقتصاد نيجريه اســت اما 
بيش از 90درصــد ارزهاي خارجي از طريــق صادرات اين 
كاال تامين مي شــود. درآمدهاي غيرنفتي در نيجريه، يكي 
از پايين ترين رقم ها در سراسر جهان به شمار مي رود. فشار 
دولت و بانك هايي كه به طمع فروش نفت نيجريه به اين كشور 
وام داده اند باعث خواهد شــد تا توليد نفت، حتي اگر صرفه 
اقتصادي نداشته باشــد، ادامه پيدا كند. كوال كريم، رئيس 
هيأت مديره شــور الين، يك توليدكننده بزرگ مستقل در 
نيجريه، معتقد است كه دولت بايد به فكر كاهش توليد باشد 
تا توليد نفت اقتصادي شود؛ »شــرايط بدتر هم خواهد شد. 
مشكل واقعا جدي است و قرار نيست به راحتي از بين برود. 
من نمي دانم كه دولت مشخصا چه كار مي كند اما از نظر من 
بحران نفتي، درست مثل بحران كوويد-19 است و دولت بايد 

با اين شرايط مثل شرايط اضطراري برخورد كند.«

بحران كرونا و پيامدهاي آن، به صورت موازي عرصه را بر 
والديمير پوتين و دونالد ترامپ تنگ كرده و تقالي هر 
دو رئيس جمهور براي عادي كردن شرايط را زير سؤال 

برده است.
در روسيه، اتفاق هاي تلخ و غيرمنتظره، تالش هاي دولت 
پوتين براي مهار كرونا و رونق بخشيدن دوباره به اقتصاد 
را زير سؤال برده و در آمريكا، هر آنچه ترامپ براي عادي 
كردن شرايط رشته بود با هشدارهاي دكتر آنتوني فاوچي 
درباره بازگشايي زودهنگام اقتصاد و عادي سازي شرايط 
پنبه شده است. پوتين، در حالي بايد به آتش سوزي هاي 
عجيب در بيمارســتان هاي محل نگهــداري بيماران 
كوويد-19در مسكو و سنت پترزبورگ و همينطور 
ابتالي دستيار مورد اعتمادش به  كوويد-
19رســيدگي كند كه از سوي بسياري 
متهم است نمي تواند رونق را به اقتصاد 

ضربه  خورده كشورش بازگرداند.
به گــزارش بي بي ســي، در آمريكا 
هم شــهادت دكتر فاوچي، رئيس 
مؤسسه ملي آلرژي و بيماري هاي 
عفوني و مرد شماره يك مقابله 
با كرونا در سنا، حتي نزديكان 
ترامپ را درباره بازگشــايي 
يكباره كشور به ترديد انداخته 
اســت. ترامــپ، چند مــاه 
مانــده به انتخابــات بزرگ 
رياســت جمهوري در پاييز، 
تمام تالش خود را كرده بود 
تا اقتصاد، برگ برنده اش در رقابت 
مســتقيم با جو بايدن، هر چه زودتر 
از ركود خارج شود. او در حالي اصرار دارد كه شرايط 
هرچه زودتر عادي شود كه دكتر فاوچي، پيشروترين 

و محترم ترين دانشمند حوزه جلوگيري از بيماري هاي 
عفوني در كشورش به سناتورها گفته است كه بسياري 
چيزها را درباره ويروس كرونا نمي داند و اگر قرنطينه در 
كشورش زود برداشته شود، ويروس از آنچه تا حاال بوده 

بيشتر گسترش خواهد يافت.
در روسيه، ابتدا روز شنبه يك بيمارستان در مسكو دچار 
آتش سوزي شد و جان يك نفر را گرفت. سه شنبه، اين بار 
آتش به بخش ويژه يك بيمارستان در سنت پترزبورگ 
افتاد و جــان 5بيمــار را گرفت. مقامــات گفته اند كه 
نقص مدار در ونتيالتورهاي ســاخت روسيه كه در اين 
بيمارستان ها استفاده مي شود عامل هر دو آتش سوزي 
بوده است. خبر آتش سوزي در سنت پترزبورگ شوك 
بزرگي به جامعه روسيه وارد كرد، اما خيلي زود زير سايه 
اعالم خبر ابتالي ديميتري پسكوف، سخنگوي قديمي 
پوتين به كرونا قرار گرفت. او كه به خاطر بيماري بستري 
شده، به خبرگزاري تاس گفته است كه شخصا يك ماه 
پيش با پوتين مالقات داشــته اما اعالم ابتالي او، كمي 
بعد از اعالم خبر بســتري شدن ميخائيل ميشوستين، 

نگراني ها درباره سالمت پوتين را هم باال برده است.
نگراني از ابتالي پوتين به كوويد-19تنها چند روز بعد از 
شرايط مشابه در آمريكا روي داده است؛ ابتالي دستياران 
نزديك ترامپ و مايك پنس، معاون او به كوويد-19باعث 
شــد تا گمانه زني درباره احتمال ابتالي ترامپ و پنس 
مطرح شــود؛ هرچند بعدا احتمال آلودگــي اين دو به 
ويروس رد شد.  اين دردسرهاي ناخواسته و گاه به گاه، 
در مقابل مشــكل بزرگي كه هر دو رئيس جمهور با آن 
مواجه هستند، شوخي هاي دوران كرونا به شمار مي روند. 
اقتصاد، هم در آمريكا و هم در روسيه سنگين و ساكن 
شــده و كارآمدي هر دو رئيس جمهور را زير سؤال برده 
است. سقوط قيمت نفت در  ماه مارس، نخستين ضربه 
به پوتين بود. عربستان سعودي كه پيش از اين همراهي 

زيادي با مسكو در مسائل مربوط به انرژي نشان مي داد، 
با مسكو جنگ قيمت به راه انداخت. هر چند بعدا مسكو 
و رياض بر سر كاهش توليد توافق كردند، اما قيمت نفت، 
يكي از منابع اصلي تامين بودجه دولت روسيه، بيشتر 
كاهش يافت و حاال بسياري نگران توانايي كرملين براي 
جبران سقوط اقتصادي ناشي از همه گيري كرونا در اين 
كشور هستند. چشم انداز اقتصادي چنان تيره و تار است 
كه پوتين، در نطقي تلويزيوني وعده داد اقتصاد را هر چه 
سريع تر به مسير درست بارخواهد گرداند. اما بسياري 
معتقدند او از اقامتگاه تفريحي اش در نوو-اوگاريوو چندان 
بر اوضاع كنترل ندارد و شــيوه مديريت غيرمستقيمي 
كه در پيش گرفته، هيچ كمكي به بهبود اوضاع نخواهد 
كرد. پوتين، دوشــنبه قرنطينه سراسري در اين كشور 
را لغو و اجازه بازگشــت كارگران به كارخانه ها را صادر 
كرد، اما تصميم گيري دربــاره زمان و چگونگي اين كار 
به دولت هاي محلي واگذار شــده است. در شرايطي كه 
درآمد نفتي روسيه به شــدت كاهش يافته، دولت هاي 
محلي هم چندان عالقه اي به بازگشايي اقتصادي ندارند 

و اين مي تواند دردسرهاي كرملين را بيشتر كند.
در همين حال آمار مبتاليان در روسيه با شيب تندي در 
حال باال رفتن است و حاال اين كشور با عبور از اسپانيا، 
بعد از آمريكا، به دومين كشــور دنيا با بيشترين تعداد 
مبتاليان تبديل شده است. همچون روسيه، در آمريكا 
هم دولت، اميد زيــادي به رونق دوبــاره اقتصاد دارد؛ 
به خصوص اينكه تداوم ركود اقتصادي، مي تواند به قيمت 
از دست رفتن صندلي ترامپ در كاخ سفيد تمام شود. 
اما هشدارهاي سه شــنبه فاوچي در جلسه ويدئويي با 
سناتورها، نه تنها ضربه سنگيني به اميدهاي ترامپ براي 
بازگشايي اقتصادي زد كه عمال ادعاهاي او درباره پايان 
بحران را زير سؤال برد. به گزارش نيويورك تايمز، فاوچي 
و همينطور دكتر رابرت ردفيلــد، مدير مركز كنترل و 

جلوگيري از بيماري هاي آمريكا در كنفرانس تلويزيوني 
با سناتورها هشدار دادند كه گشــايش هاي اقتصادي 
گسترده زودتر از موعد، پيامدهاي اقتصادي سنگيني 
به همراه خواهد داشت. آنها در حالي در اين باره هشدار 
دادند كه يك روز پيش تر، ترامپ مدعي شده بود آمريكا 
از بحران عبور كرده است؛ »ما با لحظه )بحران(  مواجه 
شديم و بر آن چيره شديم.« فاوچي در جلسه استماع 
كميته سالمت، تحصيالت، كار و مستمري سنا گفت 
كه اگر اقتصاد زودتر از موعد مناسب باز شود، اين خطر 
وجود دارد همه گيري ديگــري روي بدهد كه غيرقابل 
كنترل خواهد بود و نه تنها مرگ ومير بي مورد بيشتري 
روي خواهد داد كه همه تالش ها براي بازگرداندن رونق 
به اقتصاد هم بي حاصل خواهد شد. او همچنين گفت كه 
تنها درصورتي مي توان اميدوار بود كه بحران در پاييز 
فروكش كند كه مسيرهاي متنوع رسيدن به واكسن تا 

آن موقع به نتيجه برسند.
ســي ان ان بعد از اين شهادت در گزارشــي نوشت كه 
برخي سناتورهاي جمهوريخواه بين حمايت از ترامپ 
براي بازگشايي سريع اقتصاد و رفتار احتياط آميز بيشتر 
دودل شده اند. عملكرد ترامپ در مقابله با كرونا، مقبول 
مردم هم نيست و در آخرين نظرسنجي رويترز/ ايپسي 
كه دوشنبه و سه شنبه انجام شد، مشخص شد كه تنها 
41درصد آمريكايي هــا از عملكــرد او در بحران كرونا 
رضايت دارند. اين رقم پيش از اين 45درصد بود. براساس 
همين نظرســنجي، ميزان عدم رضايــت آمريكايي ها 
از ترامپ در يك مــاه اخير 5درصد افزايــش يافته و به 
56درصد رســيده است. 46درصد شــركت كنندگان 
درنظرسنجي هم گفته اند در انتخابات سوم نوامبر به جو 
بايدن رقيب دمكرات ترامپ رأي خواهند داد. در مقابل 
38درصد شركت كنندگان درنظرسنجي گفته اند كه در 

انتخابات پاييز به ترامپ رأي خواهند داد.

كيوسك
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جواد نصرتي 
خبرنگار

وداع با رفاه در خلیج فارس

بحران كرونا در كنار سقوط قيمت نفت، دولت های عربی خليج فارس را ناچار به اتخاذ تصميم های بی سابقه برای تعديل سياست های مالياتی و كاهش 
حمايت دولتی از شهروندان كرده است؛ اگرچه هنوز تا پايان بحران كرونا زمان زيادی باقی مانده، اما پيامدهای آن برای اقتصادهای نفتی خليج فارس از خاورميانه

همين حاال روشن شده است؛ اقتصادهايی كه مهم ترين ويژگی شان، رفاه قابل توجه شهروندان به شمار می آيد. اولين قربانی در اين مسير، بدون شک 
عربستان سعودی بوده است، چراكه اين كشور از روز دوشنبه با هدف افزايش توانايی دولت و جبران كسری بودجه، برای اولين بار به طور رسمی كمک های معيشتی 
كارمندان دولت را متوقف كرد. با اين حال برای همه روشن است كه اقتصاد مرفه سعودی آخرين قربانی اين موج فراگير نيست. بلومبرگ در گزارشی با اشاره به اين 

موضوع می نويسد: كشورهای عربی خليج فارس بايد برای وداع با زندگی مرفه آماده شوند؛ وداعی كه البته ممكن است موقتی باشد.

برنامه جديد دولت سعودی كه روز دوشنبه از سوی وزير امور مالی اين كشور 
اعالم شد تنها نمادی از سياست های رياضتی پيش روی اين كشور در سال های آينده به 
حساب می آيد؛ سياســت هايی كه با هدف نجات اقتصاد عربستان از بحران های كرونا و 
البته نفت طراحی شده و خواهند شد. اين كشور تاكنون عالوه بر لغو كمک های معيشتی 
به كارمندان دولت، ماليات بر ارزش افزوده را هم از 5 درصد به 15 درصد افزايش داده است. 
همچنين كاهش بودجه های دولتی برای برخی سازمان ها و بازنگری در سرمايه گذاری های 
بزرگ اين كشور در پروژه های علمی-گردشگری، مشــهور به چشم انداز 2030، از ديگر 
برنامه های دولت سعودی برای جبران كسری بودجه عنوان شده است. برخی منابع رسانه ای 
اين كشور از جمله روزنامه عكاظ، احتمال كاهش حقوق كارمندان دولتی را نيز در چارچوب 
اين تصميم ها مطرح كرده اند. تمام اينها در حالی است كه ميزان كارآمدی چنين تصميم های 
سختی در جبران كسری بودجه دولت هنوز روشن نيست. وزارت اقتصاد سعودی پيش از اين 
اعالم كرده بود دولت در سال 2020 با كسری بودجه 50 ميليارد دالری روبه روست، اما به نظر 
می رسد اين رقم با توجه به بحران كرونا و سقوط قيمت نفت تا 63 ميليارد دالر افزايش يابد.

عربستان: تصمیم های سخت
اگرچه دولت كويت پيش از اين اعالم كــرده بود با طراحی برنامه ای جامع 
از طريق مديريت بودجه های عمومی و اســتقراض از صنــدوق بين المللی پول، مانع از 
تاثيرگذاری بحران كرونا بر زندگی اقتصادی شهروندان خواهد شد، اما به تدريج در محافل 
سياسی اين كشور زمزمه هايی مبنی بر وضع ماليات های جديد بر ارزش افزوده به گوش 
می رسد؛ زمزمه هايی كه البته با واكنش بسيار منفی پارلمان و رسانه های اين كشور روبه رو 
شده است. بر اساس گزارش شــبكه الجزيره، دولت كويت به دليل بحران كرونا و توقف 
فعاليت های اقتصادی كه بعد از قرنطينه به وجود آمده با كسری بودجه دست كم 55 ميليارد 
دالری مواجه اســت. روزنامه الرای نيز به نقل از منابع آگاه مدعی شده، دولت كويت در 
درخواستی فوری از وزرای اين كشور خواسته است ليستی از پروژه هايی كه امكان تعطيلی 
يا تعليق موقت آنها وجود دارد را اعالم كنند.  مروان سالمه، كارشناس اقتصادی كويتی با 
اشاره به اين گزارش ها به شبكه الجزيره می گويد: كويت ساختار اقتصادی متفاوتی نسبت 
به ساير كشورهای شورای همكاری خليج فارس ندارد و از ابتدا روشن بود كه بايد همانند 
آنها تصميم های اساسی برای وضعيت ماليات، سوبسيدها و ساير حمايت های دولتی اتخاذ 

كند؛ تصميم هايی كه بهتر بود زودتر از اينها اتخاذ شود!

کویت: ناتوان از ادامه وضع فعلی

اقتصاد امارات عالوه بر بحران كرونا و سقوط قيمت نفت با بحران ديگری نيز 
دست و پنجه نرم می كند؛ توقف جريان گردشگری و تجارت در دوبی. اگرچه هنوز دولت 
اين كشور برنامه رسمی را برای جبران خســارت ها و كسری بودجه اعالم نكرده اما گفته 
می شود، افزايش قابل توجه ماليات ها در برخی حوزه ها در دستور كار است. راشد العيسی، 
تاجر مشهور اماراتی هفته گذشته در مصاحبه جنجالی با شبكه اسكای نيوز عربی نسبت به 
ركود بی سابقه در تاريخ امارات هشدار داده و از انفعال دولت در اتخاذ تصميم های شجاعانه 
انتقاد كرد. بر اساس پيش بينی اين تاجر باسابقه، ابعاد اقتصادی بحران كرونا دست كم تا 18 
ماه در امارات باقی می ماند اما اين را نبايد به معنای پايان بحران دانست، چراكه بخش های 
غير نفتی اقتصاد امارات حتی پس از اين 18 ماه نيز نمی توانند فورا فعاليت های عادی خود را 
از سر بگيرند.  آژانس اقتصادی موديز هم در آخرين گزارش خود ضمن پيش بينی ركود بزرگ 
برای اقتصاد جهان، می نويسد: بدهی های بخش خصوصی در دوبی به دليل تعطيلی حوزه های 
گردشگری و تجاری به مرز نگران كننده ای خواهد رسيد.  تمام اينها در حالی است كه به گفته 
محمد القرقاوی، وزير اقتصاد امارات، اين كشور به زودی بايد برای اتخاذ تصميم های اساسی 
برای كاهش پيامدهای سخت بحران كرونا آماده شود؛ تصميم هايی كه بدون شک با ميزان 

رفاه شهروندان اماراتی مرتبط خواهد بود.

امارات: سونامی خسارت های اقتصادی

براساس پيش بينی های صندوق بين المللی پول، رشد اقتصادی بحرين در 
سال 2020 به كمتر از 3.5 درصد خواهد رسيد، آن هم در حالی كه درآمدهای دولت تا 27 
درصد كاهش يافته و كسری بودجه اين كشور هم از 10 درصد در سال 2019 به 15 درصد 
افزايش می يابد. دولت بحرين كه نسبت به ساير كشورهای شورای همكاری توانايی كمتری 
برای مقابله با بحران های اقتصادی دارد تا اين لحظه اعالم كرده تمام بودجه های عمومی 
و سازمان های تابع را با هدف جبران كسری بودجه، مورد بازنگری قرار خواهد داد. مانع 
الصالع، مشاور وزير اقتصاد بحرين نيز در مصاحبه با تلويزيون دولتی اين كشور ضمن ابراز 
نگرانی از موج بی سابقه بيكاری به دليل تعطيلی واحدهای تجاری گفته است: بدون شک 
دولت ناچار اســت برای حفظ منافع عمومی، تصميم های سختی را در زمينه ماليات ها و 

كمک های معيشتی برای شهروندان اتخاذ كند. 

بحرین: نگرانی از موج گسترده بیکاری

تعطيلی كامل صنعت گردشگری عمان تاكنون بيكاری موقت هزاران تن از 
شهروندان اين كشور را به دنبال داشته؛ آن هم در شرايطی كه درآمدهای دولتی به شكل 
چشمگيری كاهش يافته است. هيثم اليافعی، كارشــناس اقتصادی عمانی در مصاحبه با 
روزنامه العربی الجديد می گويد: دولت عمان به زودی برنامه ای اوليه را برای افزايش ماليات بر 
ارزش افزوده اعالم خواهد كرد. از سوی ديگر، وزارت اقتصاد و امور مالی اين كشور نيز بعد از 
بازنگری فوری، يک ميليارد و 300 ميليون دالر از بودجه سازمان های دولتی را كاهش داده؛ 

بودجه هايی كه گفته می شود مربوط به فعاليت های غيرضروری و تشريفاتی بوده است.

عمان: کاهش بودجه های تشریفاتی و افزایش مالیات

قطر همزمان با تمام اين بحران ها تالش می كند از برنامه خود برای ميزبانی 
جام جهانی فوتبال نيز عقب نباشد، آن هم در حالی كه بيش از 2 سال از محاصره همه جانبه 
اين كشور توسط همسايگانش می گذرد. اكنون تمام بازارهای تجاری اين كشور به استثنای 
مواد غذايی تعطيل است؛ امری كه بدون شک منجر به خسارت های اقتصادی چشمگير و 
افزايش بدهی های بخش خصوصی به دولت خواهد شد. با اين وجود اما هنوز در قطر سخنی 
از تعديل سياست های مالياتی شنيده نمی شود. از سوی ديگر، اين كشور تا به امروز برخالف 
ساير اقتصادهای عربی خليج فارس توانسته از ارزش ريال حفاظت كند. بلومبرگ در گزارش 
خود با اشاره به وضعيت قطر در سال 2020 می نويسد: اين كشور با وجود تحريم و محاصره 
همه جانبه قادر به عبور از بحران كرونا خواهد بود؛ اگرچه اين موفقيت هزينه سنگينی را 

برای دولت قطر به همراه دارد.

قطر: نبرد با بحران کرونا در محاصره

از کاهش رفاه تا گرسنگی
همزمان با روزهايی كه دولت های عربی خليج فارس، به شكلی محتاطانه و نگران از 
واكنش شهروندان خود به دنبال اجرای سياست های رياضتی هستند، سازمان خواروبار  
وكشاورزي وابسته به ســازمان ملل اعالم كرد: بحران های اقتصادی اخير، منجر به 
گرسنگی بيش از 47 ميليون نفر در سطح منطقه خاورميانه و شمال آفريقا خواهد شد. 

در بيانيه اين سازمان آمده: پس از سال ها جنگ و عدم ثبات سياسی، اكنون بسياری 
از كشورهای خاورميانه برای مقابله جامع با بحران كرونا آمادگی الزم را ندارند. اين 
سازمان همچنين مدعی شده قادر است در سايه حمايت های بين المللی، 23 ميليون 
نفر از آمار اعالم شده را تحت پوشش كمک های خود قرار دهد. يمن، سوريه، عراق و 

سودان از جمله اصلی ترين مناطق شاهد بحران غذايی در سال 2020 خواهند بود.



دلمجزمهرمهرويانطريقيبرنميگيرد
زهردرميدهمپندشوليكندرنميگيرد

خدارااينصيحتگوحديثساغروميگو
كهنقشيدرخيالماازاينخوشترنميگيرد

اعتراضمربيانبدنسازيبهقرنطينه
فلوريدا:مربيان بدنسازي در ايالت فلوريدا با برگزاري يك 
تجمع اعتراضي خواستار لغو قرنطينه، بازگشايي سالن هاي 
ورزشي و بازگشت به كار شدند. به گزارش يورونيوز، اما روش 
اعتراض آنها منحصر به فرد بود؛ كاركنان سالن هاي ورزشي 
اعتراض شان به محدوديت هاي ناشي از شيوع ويروس كرونا 
را با شناي سوئدي و اسكوات نشــان دادند. آنها از فرماندار 
جمهوريخواه ايالت فلوريدا خواستند تا با رفع محدوديت ها 

به آنها اجازه بازگشت به كار را بدهد.

ادعايپايانكرونا
مارسي: يك پزشك فرانســوي كه پيش تــر مدعي تأثير 
مثبت يــك دارو در درمان بيماري كوويد- ۱۹ شــده بود 
از پايان يافتن قريب الوقوع بحران ســامت ناشي از شيوع 
ويروس كرونا در جهان خبر داده است. به گزارش يورونيوز، 
»بيماري همه گير، آخرين نفس هاي خود را مي كشد«. اين 
عبارت اميدبخش نتيجه  مطالعات پروفسور ديديه رائول، 
پزشــك متخصص بيماري  هاي عفوني بود كه با پيشنهاد 

استفاده از داروي ماالريا براي درمان كرونا مشهور شد.

غلبهزن113سالهبركرونا
بارسلونا:مقامات در اســپانيا مي گويند كه يك زن ۱۱۳ 
ســاله كه تصور مي شود مســن ترين زن اين كشور باشد، 
پس از ابتا به ويروس كرونا بهبود يافته اســت. به گزارش 
بي بي ســي،  ماريا برانياس بعد از اعمال مقررات منع تردد 
در ماه مارس در اسپانيا به كوويد-۱۹ مبتا شد. او همه گيري 
آنفلوآنزاي ميــادي۱۹۱۸، جنگ داخلي اســپانيا بين 
ســال هاي ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ و همه گيري ويــروس كرونا را 

تجربه كرده است.

نجاتمادرتوسطدختر4ساله
ساوتهمپتون:كتي همفريس ۳2ساله با دختر 4ساله خود 
در خانه بازي مي كرد كه ناگهان دچار حمله شديد آسم شد. 
به گزارش اسپوتنيك،  دستگاه هاي استنشاقي براي نفس 
كشيدن اش هيچ كمكي نكرد و او را بي هوش كرد. سپس 
اين دختر 4ساله با سرويس امداد موفق به تماس شد و به 
اپراتور گفت: »مادرم نمي تواند نفس بكشد«. اين دختر نام 
فاميلي مادرش را گفت. با پيگيري هاي اپراتور، آمبوالنس 

به محل رسيده و مادر اين دختر نجات پيدا كرد.

 حضرتاميــرالمؤمنينعلــيع: اليقين يرفــع الّشــّك؛ يقين، شــك و ترديد را يكســره
 زائل كند. 
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شاهنامهمهمترين
سندارزشوعظمت

زبانفارسي
در سال هاي اخير اقبال 
بيشــتري به شاهنامه 
و فردوســي در ميان 
تمامــي مخاطبــان 

ايراني از صاحب نظران و دانشگاهيان و اهل فرهنگ تا 
كودكان و نوجوانان و ديگر اقشــار مردم ديده مي شود 
و گواه اين امر، آثاري اســت كه هرســال از نظر كمي 
و كيفي درباره فردوســي و شــاهنامه در ايران و ساير 

كشورهاي جهان منتشر مي شود.
25ارديبهشت، روز بزرگداشــت فردوسي و روز توجه 
بيشــتر به بازخواني و بازنگري اثر سترگ او شاهنامه 
اســت و روز تدقيق و تحليل و تبيين اين اثر حماسي 
در شكوه و عظمت ايران و زبان فارسي است. شاهنامه 
به نظر اكثر اســتادان و صاحب نظــران، بزرگ ترين و 
پرمايه ترين اثري اســت كه از عهد روزگار سامانيان و 
غزنويان بازمانده است و در واقع مهم ترين سند ارزش 
و عظمت زبان فارسي و روشن ترين گواه شكوه و رونق 
فرهنگ و تمدن ايران كهن اســت و با نگاهي عميق تر 
بايد گفت كه شاهنامه خزانه واژگان و گنجينه فصاحت 
زبان فارسي و بدين سبب اســت كه همه با شاهنامه 
به خوبي ارتباط برقــرار مي كنند، چون شــيوه بيان 

فردوسي ساده و روان و روشن است و ابهامي ندارد.
در واقع شــاهنامه فردوســي تمام حاالت انسان را در 
موقعيت هاي گوناگون درقالب حماســه نشان داده و 
به خوبي آن را تحليل و تبيين كرده اســت. هم فضاي 
روحاني در شاهنامه ديده مي شود و هم زندگي روزمره 
انســان خاكي. فردوسي در اين اثر ســترگ به مرگ، 
عشــق، خداوند، زن، ســعادت، ايمان، وطن، خرد و 
حكمت، معنويت، جنگ و صلح، عدل و ديگر مســائل 
مهم الهي و بشري اشاره كرده اســت و در مجموع كه 
نگاه مي كنيم، به قول دكتر محمدعلي اسامي ندوشن، 
شاهنامه يك كتاب »تمام« اســت و به تنهايي با همه 
كتاب هاي ديگر فارســي برابري مي كنــد. اگر با دقت 
جست وجو كنيم مي بينيم كه دركتاب هاي مهم زبان 
فارسي طي عمر هزاره  فارســي دري، نكته، حكمت، 
آموزش و تاملي نيســت كه ديده شود و سرچشمه آن 
در شاهنامه نيامده باشد. از اين رو، بي ترديد شاهنامه 
مهم ترين اثر حماســي جهان و كتاب زندگي است كه 
داد و خرد، جانمايه آن هســتند. آنچه در شاهنامه به 
انسان آموخته مي شود نجابت و ادب و بلندنظري است 
و نيز آگاهي، دانايي، اعتدال، شــادماني و خاصه همه 
آنچه زندگي را دلپذير و ارزنده مي كند در شــاهنامه 

ديده مي شود.
فردوســي در شــاهنامه، خود را بنــده اهل بيت نبي 
مي خواند و ستاينده خاك پاي وصي و مي گويد: »اگر 
چشــم داري به ديگر ســراي / به نزد نبي و علي گير 
جاي« و تأكيد مي كند: »برين زادم و هم برين بگذرم 
/ چنان دان كه خاك پي حيدرم«. اين شاعر شيعي به 
اهل بيت ارادت تام دارد و اشــاره مي كند »هر آن كس 
كه در جانش بغض علي ســت / ازو زارتر در جهان زار 
كيســت.« دلبستگي فردوســي به حضرت علي)ع( و 
خاندانــش بازگوكننده حق طلبي دينــي و مذهبي و 
واكنش خردمندانه او در برابر سلطه خلفاي بغداد است.
خوشبختانه از دهه گذشته كارنامه فردوسي پژوهي، 
هرســال پر برگ و بارتر مي شــود. در ســال گذشته 
4۱4كتــاب از فردوســي و درباره فردوســي با تيراژ 
4۹۹250نســخه منتشر شده اســت كه ۸5اثر براي 
بار نخست چاپ شده اند. بيشــترين آثار منتشر شده 
به اقتباس ها و بازنويســي ها اختصاص داشــت كه از 
اين ميان 40اثر با تيراژ 5۹۹50بازنويســي شاهنامه 
براي رده ســني كودكان و نوجوانان، ۳۱اثــر با تيراژ 
4۱۸00بازنويسي شــاهنامه به نثر و ۱۶4اثر با تيراژ 
2۱0070اقتباس هايي از شــاهنامه بودنــد. ۸5اثر با 
تيراژ ۸۶220نســخه به نقد و تفســير داســتان هاي 
شاهنامه اختصاص داشت. 54گزيده از شاهنامه با تيراژ 
545۱0نسخه منتشر شد و خود شاهنامه فردوسي نيز 
۱۹بار چاپ شــد. 2۱اثر با تيراژ 22۹00نسخه نيز به 
آثاري اختصاص يافت كه درباره فردوســي و شاهنامه 

نوشته شده اند.

علياصغرمحمدخانينگاه
معاونفرهنگيشهركتاب

عليمالئكهپزشك همشهريدلنوشته 
 روزنامه نگار و پزشك

مهديتوكليان
 ويترينعكاس و روزنامه نگار

آيادچارشدنبه
كروناباعثمصونيت
دربرابرآنميشود؟

يكــي از پرســش ها درباره 
ويروس كرونا اين اســت 
كه آيا افــرادي كه دچار 
عفونت با ايــن ويروس 

مي شوند و بهبود مي يابند، در برابر آن مصونيت پيدا مي كنند 
يا نه؟ پاسخ را بايد در كاركرد آنتي بادي ها در بدن جست وجو 
كرد. آنتي بادي ها مولكول هاي زيســتي تخصص يافته اي 
هستند كه دســتگاه ايمني در پاسخ به عفونت با يك عامل 
بيماري زاي معين مي ســازد.آزمايش هاي سرولوژي وجود 
هميــن آنتي بادي ها را در خون افراد تشــخيص مي دهند. 
اما مشكل اين اســت كه همه آنتي بادي هاي توليدشده در 
بدن بيماران جزو »آنتي بادي هاي خنثي كننده« نيســتند 
كه با اتصال به سطح ذرات ويروســي مانع از حمله آنها به 

سلول هاي بدن شوند.
دانشــمندان هم اكنــون دقيقــا نمي داننــد كداميك از 
آنتي بادي هاي توليدشده در بدن بيماران بهبوديافته باعث 
ايجاد محافظــت در برابر ويروس جديد كرونا مي شــوند. 
همچنين هنوز روشن نيســت چه غلظتي از آنتي  بادي ها 

در خون افراد الزم است تا باعث مصونيت واقعي افراد شود.
يك پرسش ديگر اين اســت كه كداميك از بهبوديافتگان 
كوويد-۱۹ ميزان باالي ايمني نســبت به ويروس دارند و 
مصونيت آنها تا چه مدتي طول مي كشــد. براي مثال، آيا 
پاسخ ايمني در افرادي كه عائم خفيفي دارند يا بي عامت 
هستند، به همان اندازه پاسخ ايمني در افراد دچار بيماري 

شديدتر قوي و بادوام هست يا نه؟
با توجه به اينكه شــيوع ويروس كرونا تازه چند  ماه اســت 
كه شروع شده است، پاسخ به اين پرســش ها هنوز به طور 
كامل داده نشــده اســت، اما برخي از يافته هاي مقدماتي 
اميدواركننده بوده اند. ازجمله يك بررســي در چين روي 
۱4بيمار با عائم نسبتا خفيف كوويد-۱۹ نشان داد كه ميزان 
باالي آنتي بادي  بر ضد  ويروس كرونا در خون ۱۳بيمار 2هفته 
پس از مرخص شــدن از بيمارســتان وجود دارد كه بيانگر 

مصونيت آنها در برابر عفونت مجدد فوري با ويروس است.
بررســي هاي پروتئين هــا و ژنتيك ويــروس جديد كرونا 
نيز نشــان مي دهند كه دچار شــدن به اين ويروس مانند 
ويروس هاي كروناي ديگر عامل نشانگان حاد شديد تنفسي 
)سارس( و نشانگان تنفسي خاورميانه )مرس( احتماال پاسخ 
ايمني درازمدتي را ايجاد مي كند. پاســخ به اين پرسش ها 
مي تواند به مشــخص شــدن ميزان مصونيت در جوامع و 
تصميم گيري درباره بازگشايي اقتصاد پس از قرنطينه هم 

كمك كند.

ديروزهايما
با كوله باري از گناه و پشيماني گذشت و 
امروز باران رحمت بر سفال ترك خورده 
تنهايي ما باريدن گرفت، چراكه ديروز 

نخواستيم و امروز خواستيم و 
چه مي شد كه به فكر فردا و 
فرداها باشيم. ديروز سفر در 
خود را آغاز كرديم و امروز 

سفر به سوي خدا را و فردا نيز مي تواند دنباله رو امروز باشد، 
تنها اگر بخواهيم و لحظه اي به روزهاي گذشته مان فكر كنيم. 
امروز گناه نكرديم، چشم هايمان را بستيم، زبانمان را مراقبت 
كرديم، دهان را پايگاه هر سخني نكرديم و فردا نيز مي تواند 
چشم و دل و گوش امروزي باشد به شــرط آنكه بخواهيم و 
او نيز بخواهد. او خواسته اســت و خواست تا لحظه هايمان با 

طاعتش آراسته شود.
 ياري مان كــرد تا روزهايــش روزه بوديم و شــب هايش را 
به تضرع، نمــاز، فروتني و اظهاري عاجزانه در پيشــگاهش 
پرداختيم. او خواســت و ما نيز خواســتيم تــا در توانمان 
روزهايش به غنيمت و شــب هايش به سهل انگاري شهادت 
ندهند. آنگاه كه هال باريك  ماه شب اول بر سياهي آسمان 
طنين انداخت، بذر نفاق و كينه از سينه هايمان رفت. آنگاه كه 
آخرين صفحه تقويم شعبان ورق خورد، آنگاه كه در نيمه ماه 
رحمت، توفيق يك ماه مهماني اش را طلب كرديم توفيقمان 
داد تا مهماني پاك و آراسته شــويم و فردا نيز مي توانيم به 
سياق روزهاي يك ماه مهماني ثابت بمانيم. خواستن توانستن 
است. خواستيم و شــد، مي خواهد و مي توانيم به شرط آنكه 
براي هميشه بخواهيم، رحمتش وسيع و عفوش عظيم است 
و ما امروز خواستيم تا در درگاهش به جرم و گناه و ستم خود 
اقرار كنيم، هر چند به جرم و گناه بزرگ خود ادامه داده بوديم 

اما به درگاهش رفتيم و طلب عفو كرديم.
 جان ضعيف و اســتخوان هاي پوســيده ما كه تاب تحمل 
حرارت آفتاب را ندارند، چگونه گرمي آتش دوزخ را مي توانند 
تحمل كنند؟! گوش هايي كه تحمل شنيدن صداي رعدش 
را ندارند چگونه مي توانند نهيب خمش را بشــنوند. او بر ما 
هميشــه رحم كرده اســت. نه تنها امروز كه ديروز و امروز و 
فردا بر ما رحم كرده و مي كند. امروز و اين روزها گاهي آنقدر 
خود را نزديك خداي خود مي ديديم كــه گويي فاصله مان 
يك قدم بيشتر نيســت. درست كنارش ايســتاده اي؛ كنار 
مهرباني، خوبي، عفو، رحمت و... گاهي آنقدر وســيع و دور 
و ناممكن مي شــود كه هر چه مي روي دورتر مي شوي و در 
ابتداي راه فرومي ماني. هيچ كس جز خودمان دست دلمان 
را نگرفت و خودمان در لحظه لحظه هــاي امروزمان قدم به 
قدم به دل هايمان راه رفتن را آموختيم. دروازه هاي آسمان 

گشوده شد.

موسيترين
بهطور

»موســي ترين  كتاب 
به طــور« تازه تريــن 
اثر منتشــر شــده از 
سيدعلي شجاعي است 
كه كتاب نيســتان آن 
را روانــه بــازار كرده و 

روايتي است داستاني از 
زندگي و زمانــه امام هفتم شــيعيان حضرت امام 
موسي كاظم)ع(. سيدعلي شجاعي پيش از اين در 
حوزه هاي مختلف نوشتاري طبع آزمايي كرده است؛ 
از نگارش رمان ديني تا داســتان كوتاه اجتماعي و 
از نمايشنامه نويسي تا توليد كتاب براي مخاطبان 
كودك و نوجوان؛ اما در اين اثــر بار ديگر به يكي از 
سنت هاي ادبي ديرينه رجعت كرده است و داستاني 
تاريخي با روايت تاريخي و دربــاره يكي از بزرگان 
دين و تشيع خلق كرده است. داستان »موسي ترين 
به طور« از زبان ۶ نفر روايت مي شود؛ ۶نفر كه خود 
را ۶ چشم خليفه عباســي مي نامند؛ ۶ چشم براي 
4خليفه كه ۳5ســال در پنهان كاري مطلق اخبار 
و اطاعات قلمروی اسامي را براي خلفاي اسامي 
ارسال مي كردند و آنها را در جريان امر قرار مي دادند. 
داستان از ماجراي شــهادت امام صادق)ع( شروع 
مي شود و ماجراي انتخاب جانشيني براي ايشان در 
مدينه. خليفه يكي از ۶ چشم را مأمور قتل وصي امام 
صادق)ع( كرده اســت اما امام با ذكاوت تمام پيش 
از شهادت، جز موســي 5 نفر ديگر ازجمله شخص 
خليفه را وصي خود قرار داده است و همين توطئه 

شهادت امام تازه شيعيان را خنثي مي كند.
اين داستان با چنين شروعي از زبان راويان ديگر به 
توصيف وضعيت جامعه اسامي پس از شهادت امام 
صادق مي پردازد و تفاوت نگاه آرا در آيين مسلمانان 
را به تصوير مي كشد و در ادامه داستان روي زندگي 
و سلوك امام موســي بن جعفر)ع( تمركز مي كند. 
شجاعي داستان اين كتاب را با تعليق شروع مي كند 
و در ادامه به گزارشي از فرقه ها و مدعيان امامت پس 
از امام صادق)ع( مي پردازد و نوع بدعت گذاري هاي 
ميان آنها را در قالب روايتي داستاني بازگو مي كند و 
پس از طرح اين بدعت ها و نيز شرح كينه آل عباس 
بر خانــدان نبــوت و امامت به شــرح ويژگي هاي 

حقيقي امام شيعيان مي پردازد.
» موســي به طور« در ۱77صفحه با شمارگان هزار 

نسخه و ۳۶هزار تومان منتشر شده است.

تأثيركوويد-19برريهوكبد
 تحقيقات نشان داده اند عاوه بر تأثير بيماري كوويد- ۱۹ بر ريه ها، اين بيماري عائم 
گوارشي، آسيب كبدي و مصايب عروقي هم دارد. پژوهشگران در اين مطالعه، 4۱2بيمار 
مبتا به كروناويروس جديد را كه بين 27 مارس تا ۱0 ماه آوريل 2020 در بيمارستان 
بستري شده بودند را مورد بررســي قرار دادند. به گزارش ديلي ميل، طبق گزارش ها، 
۱7 درصد بيماران تحت تصوير برداري شكمي ازجمله 44 مورد سونوگرافي، 42 مورد 
سي تي اسكن )Computed tomography( و يك مورد MRI قرار گرفته بودند. در 
۳۱ درصد افراد تحت سي  تي اسكن )Computed tomography( )۳.2 درصد از كل 
بيماران(، ناهنجاري هاي روده اي مشاهده شــد. اين ناهنجاري ها شامل ضخيم شدن 
روده و ايســكمي بود. در جراحي 4 تن از اين بيماران، تغيير رنگ غيرمعمول روده به 

رنگ زرد مشخص شد.

سامت

20 سال پيش 

همشهري25ارديبهشت1379
سرمايههاپيشبهسويامارات

فرار سرمايه ها از كشــورمان يك واقعيت تلخ و اندوه بار است كه پس از ۱۳75 و 
تشديد تخاصم هاي گروهي و جناهي خود را نشان مي دهد. موسوي الري، وزير 
كشور روز گذشته در همايش مديران وزارت كشور آشكار ساخت كه پارسال ۳هزار 
شركت ايراني در امارات متحده عربي به ثبت رسيده است. نامناسب بودن فضا براي 
فعاليت هاي اقتصادي عامل عمده فرار سرمايه ها و ثبت شركت در اين كشور است. 
بررسي فضاي سياسي كشورمان در سال۱۳7۸ و فضاي كنوني نشان مي دهد كه 
وضعيت تفاوت چنداني نكرده است و حتي در برخي از مسائل فضا نامناسب تر شده 

است و به همين دليل احتمال فرار كردن سرمايه ها هنوز باالست.
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لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني

 بْسم اهلل الّرحَمن الّرحيم
اللَُّهمَّ اْفَتْح لِي فِيِه أَبَْواَب الِْجَناِن َو أَْغلِْق َعنِّي فِيِه أَبَْواَب النِّيَراِن َو َوفِّْقِني فِيِه لِِتاَوِة 

كيَنِة فِي ُقُلوِب الُْمْؤِمِنيَن الُْقْرآِن يا ُمْنِزَل السَّ
 به نام خداوند بخشنده مهربان

خدايا در اين  ماه درهاي بهشت ات را به رويم باز كن و درهاي آتش دوزخ را به رويم 
بربند و به تاوت قرآن موفقم بدار،  اي فرو فرستنده آرامش در دل مؤمنان.

دستورالعملبرگزاريمراسمشبهايقدردردورهكرونا
نكته: قبل از هر چيز بايد به اين نكته توجه ويژه اي داشت آن هم اينكه افراد باالي 
۶5سال و كمتر از ۱۸سال، كساني كه ســابقه بيماري هاي قلبي و ريوي، ديابت 
كنترل نشده يا افرادي كه سابقه فشارخون، آسم يا بيماري زمينه اي ريوي مانند 

برونشيت دارند، بهتر است در مراسم شب هاي قدر شركت نكنند.
 زمان برگزاري مراسم حداكثر 2ساعت باشد.

  شركت كنندگان بايد ماسك و دستكش داشته باشند.
  شركت كنندگان بايد مهر، تسبيح و قرآن با خود بياورند.

  شركت كنندگان بايد از هر طرف يك متر با يكديگر فاصله داشته باشند.
  مراسم با ظرفيت محدود و در فضاي باز برگزار شود.

  اگر فضاي مراسم سربسته باشد بايد فقط از يك چهارم فضا استفاده شود.
  توصيه مي شود روزه داران از تجمع خودداري كرده و تا حد امكان مراسم را در 

خانه خود برگزار كنند.

مهارت

روباتهايآمازونبهجنگكروناويروسميروند
شركت آمازون به طراحي و ابداع روبات هايي پرداخته كه مي توانند كروناويروس 
را با كمك نور مــاوراي بنفــش از بين ببرند. بــه گزارش بيزينس اينســايدر، 
شركت آمازون )Amazon(، نوعي روبات اختراع كرده كه مي تواند كروناويروس 
)Coronaviruses( را با كمك نور ماوراي بنفش از بين ببرد. طراحي اين روبات، 
اندكي شبيه به چرخ دستي هايي اســت كه براي حمل چمدان در هتل ها به كار 
مي روند. اين روبات، يك قــاب فلزي دارد كه به يك بخش چرخدار مســتطيل 
شكل متصل شده و يك طرف قاب، به دســت كم ۱0 المپ ماوراي بنفش مجهز 
است. از اين روبات مي توان در انبارها و فروشگاه هاي موادغذايي استفاده كرد تا 
ويروس هايي كه روي سطوح گوناگون از جمله بسته بندي موادغذايي و دستگيره 

درها قرار دارند، از بين ببرد.

دانستني ها
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