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روايت رئيس جمهور از خسارت تحريم
  کاهش درآمدها دوبرابر بودجه پارسال و 300هزارميلياردتومان بيشتر از بودجه امسال  50 ميليارددالر به دليل »تحریم ها« از درآمد کشور کم شد

شهردار تهران روزهاي پُرکاري را سپري مي کند. پيروز حناچي 
عالوه بر حضور در آیين نكوداشــت روز فرهنــگ پهلوانی و 

ورزش زورخانه ای در زورخانه غالمرضا تختی منطقه ۲0، در دیدارهای جداگانه ای 
با شهرداران آتن و سارایوو درباره تجربيات این دو شهر در مبارزه با کرونا و همچنين 
فعاليت های تهران در مواجه با این ویروس گفت وگو کرد. پيروز حناچي در گفت وگوي 
مجازي با شهرداران آتن و سارایوو به این نكته پرداخت که ایران طي 3ماه و نيم اخير 
همزمان با کرونا و تحریم ها مبارزه کرده است. او از کامينيس و عبداهلل اسكاسا خواست 
تا پيغام مردم ایران براي برداشتن تحریم هاي ظالمانه آمریكا را به گوش مسئوالن و 
هموطنان خودشان برسانند. حناچي همچنين در بوستان والیت به کنار آشيانه هاي 
نخستين فرودگاه تهران با قدمت حدود 100 سال رفت و بر تبدیل آن به موزه پرواز و 
هوانوردي تاکيد کرد. او در ضمن با حضور در قطعه شهداي بهشت زهرا)س( و قرائت 

فاتحه، یاد و خاطره شهداي گرانقدر از جمله شهداي آتش نشان را گرامي داشت.
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نبرد چين و آمريكا 
بر سر آينده جهان

دیدگاه
هادي حق شناس؛کارشناس اقتصادي

شــكاف ميان درآمدها و هزینه ها در سند دخل وخرج 
کشور یا به عبارت ساده تر، شكاف ميان منابع و مصارف 
بودجه، همواره در تاریخ بودجه ایران وجود داشته است؛ 
اما به لحاظ اینكه ما منابع نفت را نيز در سمت منابع درآمدي دولت تلقي مي کردیم، عمال 
هيچ گاه احساس واقعي کسري بودجه نداشتيم و فقط در ادبيات بودجه مي گفتيم تراز 
عملياتي منفي است. این تراز عملياتي منفي در همه ادوار گذشته بودجه وجود داشته 
و مفهومش این بوده که ماليات ها و درآمدهاي غيرنفتي دولت جوابگوي هزینه هاي او 

نيست.
در سال هاي اخير وضعيت متفاوت شده و تحریم هاي 17اردیبهشت97 بودجه سال اخير 
را از منظر منابع درآمدي شفاف کرده است؛ به گونه اي به جبر حذف درآمدهاي نفتي از 
ردیف درآمدهاي دولت، دیگر بحث بودجه به تراز عملياتي منفي ختم نشده و کسري 
ملموس بودجه نمایان شده است. در این وضعيت اینكه رقم کسري بودجه 180هزار 
ميليارد تومان باشــد یا 160هزار ميليارد تومان مهم نيست. مهم این است که متوجه 
باشيم حداقل یك سوم منابع عمومي دولت تأمين نمي شود و تحقق پيدا نخواهد کرد؛ 
اما این در حالي است که مصارف نه تنها همواره تحقق پيدا مي کند، بلكه گاها بيش از 
عدد پيش بيني شده نيز محقق مي شود. دليل ساده کافي براي رشد صعودي مصارف 
هم این است که به واسطه رشد تورم هزینه ها رو به رشد است و همه کارکنان دولت نيز 

انتظار دارند دریافت سال جاري آنها بيش از سال گذشته باشد.
عالوه بر اینكه مصارف تحقق  یافته و رو به رشد است، باید به این ردیف مصارف دیگري 
که درصورت اجراي سياست هاي رفاهي و اصالحي به بودجه تحميل مي شود را نيز 
اضافه کنيم. مثل اعتبار مورد نياز براي طرح هایي ماننــد نظام هماهنگ پرداخت، 
همسان سازي حقوق بازنشستگان یا رتبه بندي برخي از کارکنان دولت و... که مرتبا 
بار هزینه اي بودجه را افزایش مي دهد. نتيجه شكاف ميان منابع و مصارف در غياب 
درآمدهاي نفتي این مي شــود که دولت در خوش بينانه ترین حالت به سراغ انتشار 
اســناد خزانه و اوراق بهادار مي رود و با قبول تعهد مالي در آینــده، منابع مورد نياز 
امروزش را تأمين مي کند، اما در بدبينانه ترین حالت دولت به سراغ استقراض از بانك 
مرکزي مي رود که نتيجه آن ورود پول پرقدرت و رشد تورم است و با یك وقفه زماني 
کوتاه به کاهش قدرت خرید دهك هاي پایين درآمدي منجر مي شود. آنچه در سنوات 
گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده نشان مي دهد که سياست هاي پولي کشور متأثر 
از سياست هاي بودجه اي و مالي دولت است به عبارت دیگر، سياست هاي پولي پيرو 
سياست هاي بودجه اي بوده و دولت مجبور است کسري مستتر در الیحه بودجه اي که 
به مجلس تقدیم مي کند و قانوني که مجلس به عنوان بودجه به تصویب مي رساند را 
از طریق اجراي سياست هاي پولي جبران کند؛ یعني یا از بانك مرکزي بخواهد منابع 
ارزي را به ریال تبدیل کند یا به دولت وام بپردازد که در هر دوحالت شــاهد افزایش 

رشد نقدینگي، رشد تورم و تداوم کسري بودجه خواهيم بود.
البته راه نجاتي هم وجود دارد. یكي از مفاهيمي که در چند ســال اخير وارد ادبيات 
بودجه شده و درباره آن زیاد صحبت مي شود، مولدسازي دارایي هاي دولت است که 
اگر دولت بتواند به درستي از این ادبيات استفاده کند قادر است به سالمت و البته به 
سختي از بحران کسري بودجه بگذرد. براساس گزارش مرکز پژوهش ها، دارایي دولت 
به بيش از 7ميليون ميليارد تومان مي رسد که تقریبا بيش از 10برابر منابع عمومي 
دولت اســت و اگر دولت بتواند از این حجم دارایي خود به نفع تأمين منابع بودجه 
بهره بگيرد نه تنها منجر به تشدید رشد نقدینگي و به تبع آن رشد تورم نخواهد شد، 
بلكه به کوچك سازي دولت هم کمك مي کند. در شرایط فعلي، دستگاه هاي اجرایي 

دارایي هاي فراواني دارند که از محل مولدســازي مي توانند به 
جبران کسري بودجه و بسته شدن شكاف درآمدي دولت کمك 

کنند و حال که کشــور در تحریم غيرقانوني و ظالمانه آمریكا قرار گرفته روز موعود 
است که این کار انجام شود.

 مصايب كسري بودجه
در سال سخت
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مهندسی صنايع خواندم  
اما بچه مهندس شدم

زندگی ما يك   عاشقانه 
آرام بود

ترامپ  به من باخت

احداثموزهپرواز
درنخستينفرودگاهتهران

ســاختمان معــروف 
خيابــان وزرا مراجعان 
پرشــماري دارد. گرماي هوا انگار زودتر از سال هاي قبل 
طعم تابستان را به مردم و پليس چشانده است. در آستانه 
اولين ماه گرم سال جمعيتي که با شتاب و نگراني خيابان 
را باال و پایين مي روند، به چشــم مي آیــد. همه آنها یك 
مسئله مشترك دارند: »دریافت پيامكي با محتواي مشابه، 
جزئيات متفاوت درباره ثبت تخلــف بدحجابي در تاریخ 

معين، مكان معين و با خودروي مشخص.« 
آنها کساني اند که در روزهاي گذشــته پيامكي دریافت 
کرده اند با ایــن مضمون کــه 10روز فرصــت دارند به 
پليس امنيت اخالقي مراجعه کنند. جمعيت ایســتاده 
و در رفت وآمد بــه پليس امنيــت، از گروه هاي مختلف 
جامعه اند؛ عمدتا جوان هستند و بعضا ميانسال. هریك با 
مسئوليت ها و مشاغل گوناگون و زنان بيشترین تعداد را 
شامل مي شوند. سعيده 35ساله است و 9روز قبل پيامكي 
را با اتهام بدحجابي دریافت کرده است. نگراني را مي توان 
به وضوح در صورتش دید. مشــخص است که با وسواس 
موهایش را زیر مقنعه اي چانه دار پنهان کرده تا بهانه اي 
دست کسي ندهد. او معتقد است خالفي نكرده و نمي داند 
چه زماني در خودروي خــود بي حجاب یا بدحجاب بوده 
اســت: »از زماني که پيامك بدحجابي به دستم رسيده، 
نتوانسته ام یك شب راحت سرم را روي بالش بگذارم. در 
این چند روز فقط قرص ســردرد و قرص خواب به دادم 

رسيده و استرسم را کم کرده.«
ســعيده، وقتي حرف مي زند ناخن  هاي دســت سبابه و 
شست را به هم مي ساید:»اصال دنبال اینكه روسري بردارم 

نيستم اما نمي دانم چرا االن باید اینجا باشم.« 
او به خانواده اش درباره احضارش به پليس امنيت چيزي 
نگفته، اما یكي از دوستان نزدیكش را در جریان موضوع 
گذاشــته تا در صورت نياز براي آزادي اش وثيقه بگذارد: 
»قلبم آنقدر تند مي زند که نمي دانم باید چه کار کنم. به 
خدا من کاري نكرده ام و اگر روسري از سرم افتاده، عمدي 

نبوده است.«
زن دیگري که دخترش را براي مراجعه به پليس امنيت 

همراهي مي کند، به او اطمينان مي دهد اتفاقي نمي افتد 
و با یك تعهد مي تواند به خانه برگردد. کمي آن سوتر، زني 
که لباس اداري و اتوکشيده اي به تن دارد با چندنفر درباره 
قوانين و مقررات و حقوق متهم صحبت مي کند و دیگران 

هم پي درپي با طرح سؤاالتي از او راهنمایي مي خواهند.

چه كسي گزارش كشف حجاب مي دهد؟
در ماه هاي گذشته گشت ارشاد چه در خيابان ها و چه از 
طریق پيامك، نمود کمتري در زندگي روزمره مردم داشته 
است. برخي این توقف را به روال پيشين به فصل زمستان 
و پوشش هاي زمســتاني مربوط مي دانستند و برخي هم 
به کرونا که مناســبات و اولویت ها را تغيير داده بود. حاال 
آنطور که پيداست ارشاد از نوع پيامكي آن، دوباره از سر 

گرفته شده است.
دیروز سردار حسين رحيمي، فرمانده انتظامي پایتخت 
هم اعالم کرد کــه افراد بــه محض دریافــت پيامك و 
در فرصت مقرر باید بــه پليس امنيــت مراجعه کرده و 
اعتراض و شــكایت خود را در آنجا ثبت کنند. به گفته او 
مأموران پليس در مواجهه با افرادي که »کشف حجاب« 
کرده و حجاب و شــئونات اســالمي را رعایت نكرده اند، 
اطالعاتــي ازجمله نوع خودرو، شــماره پــالك، زمان و 
مكان وقوع را یادداشــت کرده و این اطالعات را به همراه 
نام و مشــخصات خود تحویل مرکز مي دهند؛ پس از آن، 
به مالك خــودرو پيامكي مبني بر تخلــف بدحجابي در 
خودرو داده مي شــود. آنچه رحيمي مي گویــد در واقع 
 طرحي اســت که پليس با عنــوان طرح ناظــر، به اجرا 

گذاشته است.

مهلت مراجعه 10روزه شد
سردارعلي ذوالقدري، رئيس پليس امنيت اخالقي پایتخت 
در گفت وگو با همشهري درباره جزئيات اجراي این طرح 
و دیگر طرح هاي امنيت اخالقــي مي گوید: »طرح ناظر، 
اوایل سال98 با هماهنگي دستگاه قضایي و بنا بر مطالبات 
مردمي آغاز شد. اجراي این طرح متوقف نشده و به شكل 

مستمر در حال اجراست.«

رئيس پليس امنيت اخالقي در پاسخ به همشهري: اصل را بر برائت و صحت 
اظهارات افراد مي گذاریم

همشهري از نحوه اجراي مرحله جدید طرح امنيت اخالقي گزارش مي دهد

روزهاي شلوغ خيابان وزرا

 شــهردارتهران در بازدیــد از بوســتان والیت 
بر سرعت بخشي تبدیل آشــيانه هاي قلعه مرغي 

)بوستان والیت( به موزه پرواز تأکيد کرد
 شال پهلواني به پيروزحناچي در آیين گراميداشت 

روز فرهنگ پهلواني و ورزش زورخانه اي  اهدا  شد
 شهردارتهران دیروز با شهرداران آتن  و سارایوو  

به صورت تصویري دیدار و گفت وگو  کرد
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موزه به جاي سينما، عكس به جاي فيلم

گفت وگو با روزبــه حصاري؛ بازیگر 
ســينما،  تئاتر، تلویزیــون، نوازنده و 
خواننده  که با سریال »بچه مهندس3« 

مشهور شد

در سالگرد درگذشــت نادر ابراهيمي، 
خاطــرات او را با همســرش فرزانه 
منصــوري در کتابخانه-مــوزه این 

نویسنده مرور کرده ایم

گفت وگــو با حســين وفايي، نابغه 
 ایرانــي که بــزرگان اســنوکر جهان 

را شكست داده است
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حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

ادامه در 
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او درباره ارســال پيامك هاي بدحجابي به صاحبان برخي 
خودروها و شيوه شناسایي افراد با همكاري گروهي با عنوان 
»ناظران« توضيح مي دهد: »اگر کساني در خودرو اقدام به 
کشف حجاب کنند، از ســوي اعضاي شبكه ناظران شامل 
نيروهاي پليس، بسيج، اعضاي ستاد امر به معروف و نهي از 
منكر و نيز کارکنان برخي دستگاه ها که شناخته شده و از سوي 
ارگان هاي انقالبي تأیيد شده اند، شناسایي مي شوند. این افراد 
پالك خودرو، زمان و مكان وقوع تخلف را در سامانه اي که در 
اختيار دارند اعالم و پليس امنيت اخالقي بر این اساس، براي 

متخلفان شناسایي شده پيامك ارسال مي کند.«
ذوالقدري از تصميم نيروي انتظامي براي تعامل بيشــتر 
با افرادي که براي آنها پيامك ارســال شده، خبر داد: »در 
گذشته مهلت 7۲ســاعته اي براي مراجعه افراد به پليس 
امنيت اخالقي درنظر گرفته مي شــد؛ ایــن مدت اکنون 
به 10روز افزایش یافته اســت. افــراد موظفند در مهلت 

اعالم شده، به مرکز مربوطه مراجعه کنند.«
رئيس پليــس امنيت اخالقي پایتخت اضافــه کرد: »اگر 
کساني اخطار را دریافت اما در مدت تعيين شده به پليس 
امنيت مراجعه نكنند، سيستم به شــكل مكانيزه دستور 
توقيف خودرو را صادر مي کند. بنابراین، ضرورت دارد افراد 
براي جلوگيري از بروز مشكالت بعدي در زمان تعيين شده، 

به پليس امنيت مراجعه کنند.«

حرف مردم را مي پذيريم
ذوالقدري، در پاسخ به این سؤال که بسياري از افراد که براي 
آنها پيامك بدحجابي ارسال شده، مدعي اند چنين تخلفي را 
نداشته اند، وجود نواقصي در فرایند اجراي طرح را تأیيد کرد 
اما در ادامه به همشــهري گفت: »این طرح  در برخي مورد 
اشكاالتي دارد. براي اینكه حقي از مردم تضييع نشود، براي 
کساني که مرتبه اول اخطار مراجعه به پليس امنيت دریافت 
و در مدت 10روز خود را به پليس معرفي کرده اند، براساس 
اظهارات آنان اقدام و اصل را بر برائت و صحت اظهارات افراد 
مي گذاریم. در این روند، هيچ ســابقه اي از افراد در سيستم 

ثبت نمي شود.«
آنچه ذوالقدري مي گوید همســو با حرف هاي رحيمي، 
رئيس پليس پایتخت است. او هم دیروز درباره اینكه مردم 
مي گویند گزارش هاي بدحجابي آنها به اشــتباه ارسال 
شده، به فارس گفته بود: »در طرحي که روزانه اطالعات 
ده ها نفر ثبت مي شود ممكن است ایرادهایي وجود داشته 

باشد؛ مانند هر کار و فعاليت دیگري. 
اما شهروندان نگران نباشند چراکه ما 

به همكارانمان در پليس امنيت گفته ایم در مراجعه افراد، 
اصل را بر صحت گفتار خانواده ها بگذارند.«

یادداشت
مجيد فراهاني ؛عضو شوراي شهر تهران

اگرچه براســاس طرح جامع مســكن باید ساالنه یك 
ميليون واحد مسكوني درکشور احداث شود، اما بررسي 
آمار پروانه هاي ساختماني صادرشده طي سال هاي اخير 
نشان مي دهد این رقم به 300 تا 350 هزار واحد رسيده است.کاهش صدور پروانه هاي 
ساختماني در کشور به خوبي درآمار مربوط به وضعيت ساخت وساز در پایتخت هم 
مشاهده مي شود. براساس گزارش هاي رسمي شــهرداري تهران، تعداد پروانه هاي 
ساختماني در پایتخت طي سال هاي اخير به حدود یك سوم سال هاي 1391 و 139۲ 
-در زمان رونق بازار مسكن- رسيده است. تأثير افت صدور پروانه هاي ساختماني در 

نبود تعادل ميان عرضه و تقاضا، جهش قيمت مسكن و کاهش حجم اشتغال است.
 صدور پروانه هاي ساختماني 30تا 50درصد کاهش یافته که اصلي ترین دليل آن افزایش 
شدید قيمت تمام شده ساختمان است، درواقع سازندگان انگيزه اي ندارند که با سودهاي 
اندك و حتي در برخي موارد ضرر و زیان، پروژه هاي جدید ساختماني را شروع کنند.  
 اکنون وضع ساخت وساز به گونه اي است که مسكن آماده ارزان تر از ساخت یك واحد 
مسكوني براي سازنده تمام مي شود. براساس آمار طي سال هاي 9۲تا 96شاهد کمبود 
عرضه و تكميل واحدهاي مســكوني بودیم. طبق گزارش هاي رسمي، صدور پروانه  
ساختماني در شهر تهران،  کاهشي است. البته بيشتر این کاهش در متراژ پروانه هاي 
صادره بوده تا تعداد پروانه هاي صادره درساخت و ســازهاي شهري. سود سازندگان 
از واحدهاي مســكوني بين 30 تا۴0درصد در مدت۲سال اســت. در این ميان بيش 
از۴0درصد ســود به ندرت اتفاق مي افتد وکمتر از۴0درصد هم رغبت سرمایه گذاري 
را کاهش مي دهد. ضمن اینكه معموالً از زمان شروع تا پایان پروژه تورم به طور دائم به 
سازندگان تحميل مي شود. ميانگين قيمت تمام شده  هر مترمربع یك واحد مسكوني در 
شهر تهران، 11تا 1۲ميليون تومان است و با توجه به قيمت متوسط  هر مترمربع مسكن 

درشهر تهران یعني 17ميليون تومان، سازندگان حدود 6ميليون تومان سود مي برند.
 به دليل افزایش شدید قيمت زمين که مهم ترین مولفه در بخش ساخت وساز محسوب 
مي شود سازندگان دیگر نمي توانند پروژه اي همانند آنچه  مي فروشند بسازند و معموالً 
مجبور به تعریف پروژه هاي کوچك تر مي شوند. هم اکنون در تهران 170ميليون تومان 
به انبوه سازان حرفه اي و کساني که فناوري هاي نوین را رعایت کنند براي ساخت هر 
واحد تعلق مي گيرد. سود بازپرداخت آن هم 18درصد اســت، این رقم در سال97، 

110ميليون تومان بود.
 با کاهش پروانه هاي ساختماني صادره، در سال هاي آینده تامين کنندگان کاالها 
و خدمات ساختماني با مشــكالت جدي مواجه مي شــوند. نتيجه آن هم کاهش 
رشد اقتصادي و اشتغال خواهد بود. اثردیگر ميان مدت و بلندمدت کاهش صدور 
پروانه هاي ساختماني  انباشــت تقاضا در بازار مســكن همزمان با کاهش عرضه 
اســت. امري که به ایجاد موج تورمي بزرگي در بخش مسكن منجر خواهد شد. با 
جهش قيمت مسكن و به تبع آن کاهش پروانه هاي ساختماني، سازندگان بزرگ و 
حرفه اي، همواره در بازار باقي مي مانند. با این حال ممكن است سطح فعاليتشان را 
نسبت به دوره هاي رونق کاهش دهند. سازندگان کوچك و غيرحرفه اي هم ممكن 
است از بازار خارج شوند. زیرا بازارهاي جایگزیني مانند سپرده هاي بانكي، بورس 
و... مي توانند نرخ بازدهي باالتري را به این سرمایه گذاران ارائه کنند. به عبارت دیگر 
کاهش پروانه هاي ساختماني صادره، نشــان دهنده خروج بخشي از فعاالن از بازار 
به صورت موقت یا دائم است. این نشــانه مثبتي براي بخش عرضه در بازار مسكن 
نيســت. در ابتداي رکود بازار مسكن، صدور پروانه ها کاهشــي است. چون تصور 
کسب بازدهي از سرمایه گذاري در بازارهاي دیگر نزد سازندگان وجود دارد. آنها در 

بازارهاي موازي فعاليت مي کنند و با شروع پيش رونق دوباره به 
بازار برمي گردند. اگر کاهش تمایل به سرمایه گذاري در حوزه 

مسكن رخ دهد و انتظارات کاهشــي قيمت مسكن با افزایش هزینه ساخت همراه 
شود، دچار کمبود عرضه مي شویم.

سياستگذاري صحيح براي 
رونق ساخت وساز
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داستان تأييد صالحيت غالمرضا تاجگردون در مجلس 
يازدهم به كالف پيچيده اي بدل شده است. بعد از تأييد مجلس

اعتبارنامه او در شعبه12 مجلس، ديروز در صحن علني 
با تذكر عليرضا زاكاني، اعتبارنامه تاجگردون به كميســيون تحقيق 
ارجاع شد تا منتخب گچساران همچنان در برزخ مجلس بماند؛ اگرچه 

او ديروز، خود، در انتقاد از اين رفتار مجلس، اعالم كرد كه حاضر است 
كيف خود را بردارد و از مجلس برود اما ايــن مجلس بايد روز قيامت 
پاسخگوي رفتارش باشد. تاجگردون بعد از 2دوره ناكامي باالخره در 
دوره نهم طلسم ورودش به مجلس را شكست و از سال93 موفق شد بر 
رياســت مهم ترين كميســيون تخصصي مجلس نهم و دهم يعني 

كميســيون برنامه و بودجه تكيه بزند، اما از زمستان سال گذشته و 
بزنگاه بررســي احراز صالحيت كانديداهاي يازدهمين دوره مجلس 
شوراي اسالمي صالحيت او مثل انتخابات هفتمين دوره مجلس رد 
شــد؛ اتفاقي كه كمتــر از 10 روز دوام نياورد و او در ليســت احراز 
صالحيت شــدگان مجلس قرار گرفت. درنهايت هم موفق شد با رأي 
گچساراني ها براي 3 دوره متوالي كرسي نمايندگي اش در بهارستان را 
حفظ كند. با اين حال با اعتراض عليرضــا زاكاني، علي اكبر كريمي، 
روح اهلل نجابت، علي خضريان، سيدنظام الدين موسوي، اقبال شاكري، 
احمد نادري، مالك شريعتي و مجتبي رضاخواه اعتبارنامه تاجگردون 
در مجلس هنــوز به تأييد نرســيده و او را بايد هنــوز منتخب مردم 
گچساران دانســت و نه نماينده مجلس. بعد از آنكه شعبه12 مجلس 
يازدهم با 9رأي مثبت و 7رأي منفي، اعتبارنامه تاجگردون را در جلسه 
روز سه شنبه گذشته تأييد كرد، ديروز در صحن علني اتفاقات جديدي 

افتاد. 

در نشست ديروز مجلس چه گذشت؟
بررســي گزارش شــعبه12 درباره اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون، 
منتخب گچساران در دستور كار نشســت ديروز مجلس قرار داشت. 
محمد عليپور، سخنگوي شعبه12 اعالم كرد در 2مرحله اعتبارنامه 
منتخب گچساران بررسي شــد و درنهايت در نشست بيستم خرداد 
ماه اين شــعبه اعتبارنامه تاجگردون با اكثريت آرا تأييد شد. به دنبال 
گزارش شعبه12 ، محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس گفت: اگر دوستان 
صحبت و يا اعتراضي دارنــد آن را بيان كنند تا براســاس آيين نامه 
تصميم گيري شــود. با اين كار اجماع مي كنيم و يا اجماعي صورت 
نمي گيرد؛ لذا اگر نمايندگان اعتراض دارند، آن را بيان كنند. به گزارش 
ايسنا، ســپس عليرضا زاكاني، نماينده تهران در اخطاري مدعي شد: 
طبق اصل93 »مجلس شوراي اســالمي بدون وجود شوراي نگهبان 

اعتبار قانوني نــدارد؛ مگر در مورد تصويــب اعتبارنامه نمايندگان و 
انتخاب 6 نفر حقوقدان اعضاي شــوراي نگهبان«. وقتي لفظ مجلس 
به ميان مي آيد، يعني دوسوم نمايندگان و حضور تك تك نمايندگان 
موضوعيت دارد. وي با بيان اينكه طبق اصل۸۵ بحث نمايندگي قائم 
به شخص نيست و نمي توان حق رأي نماينده را به شعبه واگذار كرد، 
ادامه داد: اگر قرار باشد گزارش شــعبه بعد از اعتراض نمايندگان به 
اعتبارنامه اي، تنها قرائت شده و درباره آن رأي گيري نشود، آن وقت 
از مجلس سلب مسئوليت شــده و تأكيدات امام هم مورد توجه قرار 
نمي گيرد؛ كما اينكه طبق قانون نمي توان حق رأي گيري را از نماينده 
گرفت و به شــعبه واگذار كرد. از رئيس مجلس مي خواهم اين اخطار 
را به رأي بگذارد. در ادامه محمدباقر قاليباف با وارد دانســتن اخطار 
زاكاني، گفت: با توجه به توضيحات آقاي زاكاني و استناد به اصل۸۵ 
قانون، در حقيقت رأي نمايندگان قابل واگذاري نيست. او از نمايندگان 
خواست كه نظرشان را درباره وارد دانســتن اين اخطار اعالم كنند تا 
بعد از آن براساس ماده19۴ توضيحاتي ارائه كند. سپس مجلس وارد 
رأي گيري شــد و نمايندگان با 1۵9رأي موافــق، 70رأي مخالف و 
12رأي ممتنع از مجموع 2۵۴نماينده حاضر در مجلس، اخطار زاكاني 
را وارد دانستند و اعتبارنامه تاجگردون را براي بررسي به كميسيون 

تحقيق ارجاع دادند.

تاجگردون: از مجلس مي روم
اين تصميم مجلــس يازدهمي ها مــورد اعتراض تاجگــردون قرار 
گرفــت و او در قالب تذكري نســبت بــه ارجــاع اعتبارنامه اش به 
كميســيون تحقيق اعتراض كرد وگفــت: دنيا گوشــه كوچكي از 
آخرت است. من در هر مقام و منصبي كه باشــم بايد پاسخگوي هر 
احدالناسي از جامعه باشــم، حتما هم در كميسيون تحقيق حضور 
پيدا مي كنــم، ولي خواهش مي كنــم به اين بســنده نكنيد. وظيفه 

شما اين است كه قانون، آيين نامه و شــرع و قانون اساسي را رعايت 
كنيد. تاجگردون خطاب بــه قاليباف، گفت: اراده شــما و جمع اين 
بود كه اين اخطار وارد تشــخيص داده شــود و به رأي گذاشته شود.

من نه داعيه ماندن، نه تمايل به ماندن و نه اصــراري به ماندن دارم. 
يك كيف در دســتم مي گيرم و از مجلس بيرون مي روم. اين شــما 
 هستيد كه بايد در درگاه خداوند روز قيامت و شب آخرت پاسخگوي 
اعمالتان باشيد. به دنبال شكواييه تاجگردون، رئيس مجلس در پاسخ 
به او، گفت: ما قسم ياد كرديم و خصوصا در هيأت رئيسه 2 بار قسم ياد 
كرديم كه قانون اساسي و آيين نامه را رعايت كنيم. وقتي اخطار قانون 
اساسي وجود دارد، ما اين اخطار را به رأي گذاشتيم. طبق آيين نامه 
اين اتفاق افتاد و نمايندگان رأي خود را دادند؛ همانطور كه شــوراي 
نگهبان شما را تأييد كرده و در شعبه بحث شده، همان شوراي نگهبان 
در بخشنامه گفته كه حتما بايد در مجلس اين اتفاق نظر صورت بگيرد. 
اين اتفاق نظر نبود؛ لذا ما آن را به رأي مجلس گذاشتيم پس به رأي 

مجلس احترام بگذاريم. 

سرنوشت اعتبار نامه تاجگردون چه مي شود؟
طبق آيين نامه مجلس، كميســيون تحقيق حداكثر 1۵ روز فرصت 
دارد تا توضيحات كتبي شــعبه معترض يا معترضان را رســيدگي 
كرده و پس از اســتماع و بررســي توضيحات نظر خود را به مجلس 
ارســال كند. اگر كميســيون تحقيق، نظر به تأييد اعتبارنامه داشته 
باشــد، گزارش آن براي تصميم گيري در دســتور كار قرار مي گيرد 
و اگر نظــرش مبني بــر رد اعتبارنامه باشــد، گــزارش آن حداكثر 
به مدت 1۵دقيقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه مي شود. 
نماينده اي كه اعتبارنامه اش توســط كميسيون رد شده فرصت دفاع 
 از خــود دارد و در نهايت گزارش كميســيون در صحن علني به رأي

 مجلس گذاشته مي شود.

توصیهایرانبهآمریکادربارهتحریمها
سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: به مقامات آمريکايی توصیه می کنیم که دست از تحريم های يکجانبه بردارند، چراکه تحريم های 
يکجانبه و غیرقانونی آنان بیشتر از آنکه علیه ايران باشد، علیه متحدان خودشان و تجارت جهانی است. سیدعباس موسوی با بیان 
اينکه تحريم هايی که از سوی آمريکا اعالم می شود همان تحريم های گذشته است، گفت: مقامات آمريکايی تحريم ها را جزء به جزء 
دسته بندی و طبقه بندی می کنند و تنها خودشان را به زحمت می اندازند؛ جمهوری اسالمی ايران با اينگونه تحريم ها و فشارها تسلیم 
نمی شود. سخنگوی وزارت امورخارجه به مقامات آمريکايی توصیه کرد: دست از اقدامات يکجانبه و غیرقانونی و بازی با قواعد و 
مقررات بردارند، هرچند که تحريم های آنها بی اثر و داخلی خود آمريکاست و پشتوانه بین المللی ندارد. سخنگوی وزارت امورخارجه 
همچنین گفت: جهان بايد به  خودش بیايد و مانع اينگونه تحريم های يکجانبه و فراسرزمینی و تسری آن به ديگر کشورها شود که 

امیدوارم اين اتفاق رخ دهد.

ث
مك

گزارش

قالیباف به شوراي نگهبان رفت
سياست هاي كلي نظام، معيشت و انتخابات برخي از محورهاي 

مالقات رئيس مجلس با اعضاي شوراي نگهبان بودند

شوراي نگهبان در نخستين  ماه تشكيل مجلس يازدهم ميزبان 
رئيس آن بود. جلســه چهارشــنبه فقها و حقوقدانان شوراي 
نگهبان با حضور محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس برگزار شد. 
پايگاه اطالع رساني شوراي نگهبان محتواي اين ديدار را بحث 
و تبادل نظر درباره راهكارهاي تعامل و همكاري ميان مجلس 
و شوراي نگهبان در زمينه قانونگذاري عنوان كرد. قاليباف هم 
3مورد از مباحثات اين جلسه را اطالع رساني كرد. او از محتواي 
اين جلسه به سياست هاي كالن نظام كه در 17بند از سوي مقام 
معظم رهبري به مجلس ابالغ شــده اشاره كرد و گفت: اجراي 
اين سياست ها مبناي كار مجلس و همچنين شوراي نگهبان و 
مجمع تشخيص مصلحت نظام اســت. رئيس مجلس به عنوان 
مهمان ويژه نشست رســمي اعضاي شوراي نگهبان با اشاره به 
فرايند نظام تقنيني در كشور و اينكه »آغاز فرايند قانونگذاري 
از مجلس و ادامه آن در شــوراي نگهبان و بعضا هم در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام است«، گفت:در روند قانونگذاري، هم 
در بعد زمان و هم هزينه هاي يك  قانــون و دقت و اثرگذاري، 
نيازمند همكاري نزديك با شوراي نگهبان هستيم. جلسه امروز 
كه به دعوت شوراي محترم و رئيس محترم آن، حضرت آيت اهلل 
جنتي انجام شد، نخستين جلسه بود كه به گفت وشنودي بسيار 

مفيد گذشت.
او بــا بيان اينكه ان شــاءاهلل بتوانيــم با هم افزايــي به وظايف 
خود عمل كنيــم، تصريح كرد: مخصوصاً  سياســت هاي كالن 
قانونگــذاري كه مقام معّظــم رهبــري آن را در 17 بند ابالغ 
كرده اند و مســئوليت پيگيري آن هم به عهده مجلس است، را 
بايد با همكاري شــوراي نگهبان پياده سازي كنيم. اين قوانين 
هم براي مجلس و شــورا و هم مجمع تشخيص مصلحت نظام 

مبناي كار است. 
رئيس مجلس اضافــه كــرد: »اميدواريم با ايــن هماهنگي، 
برخي قوانين ازجمله قانون انتخابات كه قانون مهمي اســت و 
سياست هاي كالن آن تصويب شده اما روي زمين مانده است 
با ســرعت و دقت پيگيري شــود. اميدواريم پيگيري موضوع 
اقتصاد و معيشــت مردم كه اولويت اول ماست را هرچه زودتر 

شروع كنيم.«
 قاليباف درباره اولويت هاي مجلــس تصريح كرد: نيازمند اين 
هســتيم كه با اولويت دادن به نظارت در قانــون و بعد هم اگر 
قانونگذاري الزم است يا قوانيني كه مانع هستند برداشته شوند، 
تا مشكالت اقتصادي كشــور مرتفع شود. مخصوصاً  كه امسال 
سال جهش توليد است و ان شاءاهلل با كمك دولت و مجلس اين 

كار را انجام دهيم.

روايت کدخدايي از محتواي ديدار با قالیباف
سخنگوي شوراي نگهبان در حاشيه جلسه چهارشنبه اين شورا 
با حضور رئيس مجلس شوراي اســالمي گفت: در اين جلسه 
نكات مشترك زيادي مطرح شــد. به گزارش فارس، عباسعلي 
كدخدايي دربــاره جزئيات مباحثات اين جلســه توضيح داد: 
قرار شــد كه همكاري نزديك تر و بيشتري را با مجلس شوراي 
اسالمي در حوزه هاي پژوهشــي براي تصويب بهتر و سريع تر 
قوانيني در حوزه هاي مختلف ازجمله انتخابات، سياست هاي 

قانونگذاري و همچنين معيشت و جمعيت داشته باشيم.

اسماعیل سلطنت پور
خبر نگار

 چين و روسيه تالش های ديپلماتيكی را برای مقابله با 
طرح دولت ترامپ در تمديد تحريم تسليحاتی ايران ديپلماسي

كليد زده اند. وزيران خارجه اين كشــور در نامه اي به 
شوراي امنيت و دبيركل سازمان ملل، استدالل هايي حقوقي آورده اند 
كه آمريكا از برجام خارج شــده و حق ندارد مانع از لغو تحريم هاي 
تسليحاتي ايران شود. ديروز حســن روحانی، رئيس جمهور هم با 
نام بردن از چين و روسيه به عنوان 2عضو شورای امنيت سازمان ملل 
به طور غيرمستقيم خواستار وتوی قطعنامه پيشنهادی آمريكا عليه 
ايران شد. ارديبهشت ماه امسال روزنامه هاي آمريكا اعالم كردند مايك 
پمپئو، وزير امورخارجه اين كشور طرحي حقوقی آماده كرده كه نشان 
دهد آمريكا هنوز عضوی از توافق هسته ای با ايران است. نيويورك تايمز 
نوشته بود: اين بخشی از يك راهبرد پيچيده برای تحت فشار قرار دادن 
شورای امنيت سازمان ملل است كه تحريم تسليحاتی عليه تهران را 
تمديد كرده و اطمينان حاصل كند كه تحريم های سختگيرانه تری 
عليه ايران اعمال شود.  انگليس، فرانسه، روسيه، چين، ايران و آمريكا 
اعضای دائم شورای امنيت و 10كشور بلژيك، جمهوری دومينيكن، 
استونی، آلمان، اندونزی، نيجر، سنت وينسنت و گرنادينس، آفريقای 
جنوبی، تونس و ويتنام هم اعضای غيردائم اين شورا هستند. برايان 
هوك، نماينده ويژه آمريكا در امور ايران گفته بود: اگر آمريكا از مسير 
قطعنامه شورای امنيت نتواند تحريم تسليحاتی ايران را تمديد كند، با 
استناد به توافق هسته ای و طرح اين موضوع كه آمريكا عضوی از برجام 
است اقدام به اسنپ بك كرده و قطعنامه های قبلی شورای امنيت را احيا 
می كند. البته آنچه آمريكايی ها می گويند يك چالش حقوقی به شمار 
می رود، چون نه تنها ديگر كشورهای جهان بلكه حتی داخل آمريكا هم 
نظرات كسانی كه معتقدند آمريكا از برجام خارج شده و عضويتی در 

آن ندارد، بر ديدگاه دولت آمريكا غالب است.

درخواست روحاني از چین و روسیه
ديروز رئيس جمهور با اشــاره به تاريخ اتمام تحريم تســليحاتی 
ايران طبق قطعنامه2231 كه برای مهر ماه امســال و 2هفته قبل 
از انتخابات رياســت جمهوری آمريكا برنامه ريزی شــده اســت 
گفت: آمريكايی ها از االن عصبانی هســتند، ناراحت هســتند و 
می خواهند اين موضوع را به شورای امنيت ببرند. ما از ۴كشور دائم 

می خواهيم در برابر آمريكا به خاطر منافع دنيا بايستند. مخصوصا 
از 2كشور دوستمان روسيه و چين توقع داريم در برابر اين توطئه 
ايستادگی كنند. روحانی تاكيد كرد: اطمينان داريم از آنجايی كه 
انواع توطئه هايی كه آمريكا تا به امروز عليه ملت ايران داشته منجر 
به شكست شده، در اين توطئه هم به موفقيت نخواهد رسيد و ما با 

همه توانمان، توانمندی دفاعی  خود را باال می بريم.
روسيه و چين كه روابط خوبی در زمينه های سياسی و اقتصادی 
با ايران دارند در تالشــند كه از طريق ســازمان ملل با فشارهای 
واشنگتن برای بازگرداندن تمامی تحريم های بين المللی آمريكا 
عليه ايران مقابله كنند. وانگ يی و سرگئی الوروف، وزيران خارجه 
چين و روسيه نامه هايی جداگانه به شــورای امنيت )متشكل از 
1۵كشــور عضو( و آنتونيو گوترش، دبيركل ســازمان در رابطه با 
تهديدات آمريكا مبنی بر بازگرداندن تمام تحريم های بين المللی 
عليه ايران ارسال كرده اند. وانگ يی، وزير خارجه چين در نامه ای 
در تاريخ 7ژوئن )1۸خرداد( تاكيد كرد كه واشنگتن از برجام خارج 
شده و ديگر عضو اين توافق به شــمار نمی رود، بنابراين حق ندارد 
از شورای امنيت بخواهد بازگشت ســريع تحريم های بين المللی 
عليه ايران را اجرايی كند.  از ســوی ديگر، سرگئی الوروف، وزير 
امورخارجه روســيه دولت ترامپ را به ايجــاد كارزاری با انگيزه 
سياسی عليه ايران متهم كرد و خواســتار »محكوميت جهانی« 
تالش آمريكا برای ترغيب شــورای امنيت سازمان ملل به اعمال 
تحريم تســليحاتی دائمی بر ايران شــد. الوروف گفت كه آمريكا 
از توافق هســته ای كه ميان ايران و 6قدرت جهانی انجام شــد، 
خارج شــده و اكنون هيچ گونه حــق قانونی برای بــه كار گرفتن 
قطعنامه مربوط به اين توافق در راستای تداوم نامحدود اين تحريم 
تسليحاتی كه در 1۸اكتبر )27مهر( سال جاری مهلت آن به پايان 
خواهد رسيد، ندارد. اســتناد او به نظر دادگستری بين المللی در 
سال1971 است كه براساس آن طرفی كه تعهدات خود را نشناسد 
و يا آن را كامل نكند نمی تواند به عنوان ذينفعی از اين رابطه شناخته 
شود. ديروز سرگئی ريابكوف، معاون وزير امورخارجه روسيه طی 
يك ســخنرانی در نشست ويدئوكنفرانســی انديشكده »شورای 
روابط خارجی« در نيويورك، درباره ناتوانی آمريكا در اســتفاده از 
مكانيسم احيای تحريم های سازمان ملل عليه ايران تصريح كرد كه 
واشنگتن از توافق هسته ای كه حاوی اين بند است، خارج شده و به 
تبع آن از قطعنامه شورای امنيت در تاييد برجام )قطعنامه2231( 

نيز خارج شده است. 

دومين جلسه دادگاه اكبر طبري، متهم پرونده ارتشا 
در قوه قضاييه روز گذشته برگزار شد؛ در اين جلسه، قضايي

معاون اجرايي سابق حوزه رياست قوه قضاييه در دوره 
آيت اهلل آملي الريجاني كه به عنوان متهم رديف اول پرونده در اين 
دادگاه حضور دارد، در دفاعيات خود، اتهامات طرح شــده از سوي 
دادستان را رد كرد و مدعي شد كه »20سال خدمت صادقانه« به قوه 
قضاييه كرده و اكنون براي وي پرونده ســازي  صورت گرفته است. 
طبري گفت: »تا اين لحظه هيچ كــدام از اتهامات را قبول ندارم و 
آقاياني كه به عنوان متهم از آنها نام برده شده، موارد اتهامي اغلبشان 

ارتباطي به من ندارد.«
معاون اجرايي سابق حوزه رياست قوه قضاييه به دريافت رشوه هاي 
كالن از متهمان مفاسد اقتصادي متهم است. براساس كيفرخواست 
اين پرونده كه در جلسه نخســت دادگاه از سوي نماينده دادستان 
قرائت شــد طبري 1۵هزار متر زمين و 3طبقــه ويالي لوكس به 
ارزش ۴20ميليارد ريــال از مصطفي نيــازآذري، 3واحد لوكس 
مسكوني در ســاختمان روما و 3واحد در ســاختمان فلورا و مبلغ 
1۸3ميليارد و 233ميليون و 300هزار ريال از رسول دانيال زاده و 
نيز ۸0ميليارد ريال وجه نقد، زمين به مســاحت 300 مترمربع در 
خيابان كريمخان، زميني مشجر به مساحت هزار و 6۵7 مترمربع 
واقع در قريــه نجاركالي لواســان و آپارتمان اداري به مســاحت 
10۸مترمربع در مجتمع ســانا از متهم حسن نجفي دريافت كرده 
است. در جلسه ديروز دادگاه، طبري درباره دريافت رشوه به مبلغ 
۸۴ميليارد ريال از حسن نجفي مدعي شــد: اصال قبول ندارم با او 
قراردادي نداشتم و قراردادم با فرهاد مشايخ بود و مشايخ اين پول را 
داد كه با هم ساخت وساز كنيم، ارتباط مالي با نجفي نداشتم. متهم 
طبري گفت: با آقاي مشــايخ قراردادي را با هم منعقد كرديم و با 

توجه به رشته تخصصي من كارهايشان را انجام مي دادم.
اولين تناقض در سخنان طبري آنجا بود كه نماينده داستان با اشاره 
به اظهارات متهم مشايخ گفت كه طبري مبلغ 7ميليارد تومان از وي 
دريافت كرده است. درحالي كه متهم طبري مدعي شد كه ۴ميليارد 

تومان بابت ساخت وساز از مشايخ دريافت كرده است.
نماينده دادستان در ادامه به دست نوشته اي از طبري اشاره كرد كه 
در ويالي مشايخ در لواسان كشف شده است. رسول قهرماني گفت: 
در اين دست نوشته، نوشته شده اســت كه نظر به توافق في ما بين 
آقاي مشايخ مبلغ ۸ ميليارد و ۴00ميليون تومان بابت مشاركت در 
ساخت وساز در اختيار بنده قرار داده است. نخستين سؤال اين است 
كه چرا اين افراد ضد و نقيض صحبت مي كنند. از طرفي اين به ذهن 
آمد كه آقاي مشايخ در سال۸۴، ۸ميليارد از كجا آورده است. در اين 
خصوص با آقاي مشايخ صحبت كرده ام كه گفت اگر تمام زندگي و 

كارخانه هاي خود را بفروشد شايد اين ميزان بشود.
در ادامه دادگاه، قهرماني به ملك 300متري واقع در كريمخان اشاره 
كرد كه متهم مشايخ سند آن را به نام متهم طبري زده بود. نماينده 
دادستان گفت: آقاي مشايخ گفته است كه پول ها براي بنده نيست 
و توسط حسن نجفي داده شده كه به آقاي طبري بدهم. ۸ ميليارد 

و ۴00 در چندين مرحله بوده است.
در ادامه نماينده دادستان از متهم طبري پرسيد آيا با آقاي نجفي 
مراوده داريد يا خير؟ متهم پاسخ داد: 30 سال است با آقاي نجفي 
آشنا هستم. نماينده دادستان خطاب به وي گفت: شما قبال گفته 

بوديد كه او را نمي شناسيد.
متهم گفت: شايد شما گوشتان اشتباه شنيده است.

در ادامه نماينده دادســتان گفت: مشايخ به عنوان نماينده شركت 
پوشــينه براي آقاي نجفي، به او وكالت مي دهد. در اين ميان آقاي 
طبري قرارداد مشاوره و كارشناسي مي نويســد و توجيه مي كند 

اگر ما به دام افتاديم بگوييم اين پول ها پول هاي كارشناسي است.
وي ادامه داد: كدام كارشناس رسمي دادگستري ۸ ميليارد و ۴00 
ميليون تومان دستمزد كارشناسي مي گيرد؟ اين در حالي است كه 

آقاي طبري در سال۸۴ اين ميزان پول به حسابشان آمده است.
به گزارش ميزان، نماينده دادستان اظهارات مشايخ در مورد دريافت 
رشوه و اقدامات ما به ازاي رشوه و پولشويي را قرائت كرد و گفت: با 
پيگيري هاي سازمان بازرسي، طبري نگران مي شود و قراردادي با 
مشايخ منعقد مي كند و بعد از آن ملك كريمخان را به نام دانيال زاده 

مي زنند.
متهم طبري درباره دريافت 2واحد ســاختماني در مجتمع ســانا 
مدعي شــد كه اين ملك را به عنوان امانت از مشايخ گرفته است و 
در پاسخ به سؤال نماينده دادستان درباره دليل گرفتن اين امانت، 

مدعي شد »رفيقمان است.«
طبري مدعي شــد كه وجوه دريافتي از مشــايخ را بابت كارهاي 
ســاختماني گرفته و از نجفي هيچ نگرفته است. قاضي خطاب به 
متهم گفت: طبق اسناد و مدارك، شما تحت پوشش مشايخ، وجوه 

و اراضي دريافت كرديد.
متهم طبري در پاسخ به سؤال قاضي درباره دريافت وجوه و امالك 
مختلف از ساير متهمان توسط وي مدعي شد: اگر من ۸00 ميليارد 
هم بخواهم اين برادرانم مي دهند و اگر كل لواسان و كارخانه اش را 
بخواهم به نام من مي كند. اين رفاقت است. اگر شما از اين دوستان 
نداريد به من ارتباطي ندارد.اگر آنها نيز از من بخواهند من نيز براي 

آنها انجام مي دهم.
نماينده دادستان خطاب به متهم طبري گفت: دستمزد كارهايي 
كه شما مدعي هستيد در ساختمان و... انجام مي داديد چقدر بوده 

است؟
متهم گفت: هر چقدر باشــد كار من ارزش داشت. به كسي ربطي 

ندارد كه دريافتي من زياد بوده است.
نماينده دادستان در پاسخ به ادعاهاي متناقض متهم گفت: آقاي 
طبري گفتند كه اين افراد دوست داشتند تا به من پول بدهند. كامال 
درست است آقاي طبري محبوب دل هاي متهمان اقتصادي بودند.
متهم طبــري در بخشــي از دفاعيات خــود گفــت: كار عمراني 
مي كرديم، اتهامات را نمي پذيرم. نمي دانم پولي كه مشايخ به من 
داده 700 و ۸00 بوده يا ۸00 و ۴00 ميليارد، چون از اين حرف ها با 

هم نداشتيم. ما هر شب با هم تماس تلفني داشتيم. 

شاهدان خروج آمريكا از برجام
چين و روسيه استدالل كردند كه آمريكا از برجام خارج شده و نمي تواند معافيت ايران از تحريم هاي تسليحاتي 

را لغو كند

  وزيــر خارجه چيــن در نامــه ای در تاريخ 7ژوئن 
)1۸خرداد( تاكيد كرد كه واشــنگتن از برجام خارج 

شده و ديگر عضو اين توافق به شمار نمی رود

   وزير خارجه روسيه با استناد به نظر دادگستری بين المللی 
در سال1971 اعالم كرده طرفی كه تعهدات خود را نشناسد   

نمی تواند به عنوان ذينفعی از اين رابطه شناخته شود 

حاتمبخشيدوستانطبري
طبري: اگر من ۸00ميليارد هم بخواهم برادرانم نجفي و مشايخ به من مي دهند 

و اگر كل لواسان و كارخانه اش را بخواهم به نام من مي كنند؛ اين رفاقت است

ردادعايقاضيمتواري
نماينده دادستان در بخشي از جلسه دادگاه درباره ادعاي متهم غالمرضا 
منصوري درباره عدم حضــورش در دادگاه به دلیل بیماري گفت: او هیچ 
گواهي پزشکي به دادسرا ارائه نداده و اگر ادعايي دارد آن را برابر اصل به 
سفارت ايران تحويل دهد. او يك ماه بعد از دستگیري طبري از ايران خارج 
شد و تلفن خود را در ايران گذاشتند! در کیفرخواست پرونده اکبر طبري، 
نام قاضي غالمرضا منصوري به عنوان متهم رديف نهم و متواري از کشور 
مطرح شده بود. اتهام او دريافت رشوه اي بالغ بر ۵۰۰هزار يورو از متهم است. 
منصوري در سال92 به عنوان سرپرست دادسراي زمین خواري منصوب 
شد. وي پیش از آن نیز سرپرست دادسراي فرهنگ و رسانه بوده است. 
منصوري پس از نخستین جلسه دادگاه در پیامي ويدئويي اتهامات خود را 

رد کرد و گفت که به زودي به کشور بازخواهد گشت.

اعتبارنامه تاجگردون بعد از تأييد در شعبه 12 مجلس 
به كميسيون تحقيق رفت

كماكان در برزخ
 نماينده گچساران: از مجلس مي روم 
و شما بايد روز قيامت پاسخگو  باشيد

زان
 مي

س:
عك
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سابقه پرواز هواپيما ها در فرودگاه 
قلعه مرغي به نزديك 100ســال گزارش

قبل مي رســد. زماني كه با ورود 
تجهيزات جديد نظامي به ايران و استفاده از آنها 
در ارتش، نياز به نيروي هوايي هم احساس شد 
و چند فروند هواپيما از اروپا به ايران انتقال پيدا 
كردند. پيش از آن فرودگاه هايي در نقاط ديگر 
كشور ساخته شــده بود كه نيرو هاي نظامي يا 
نمايندگان كشــور هاي خارجي از آنها استفاده 
مي كردند اما قلعه مرغي را مي توان نخســتين 

فرودگاه رسمي ايران در پايتخت دانست.
بعضي از تاسيسات باقيمانده از آن دوران مانند 
آشــيانه هاي هواپيما ، ســوله و برج ديده باني 
هنوز هم در اراضــي اين فــرودگاه كه اكنون 
»بوستان واليت« نام دارد، باقي  مانده اما از آنجا 
كه تمام فرودگاه به شهرداري تحويل داده نشده 
و قسمت هايي از آن هنوز در اختيار ارتش است، 

به تدريج به بخش بوستان افزوده خواهد شد.
در بازديد شهردار تهران از بوستان بزرگ واليت، 
پيروز حناچي، شهردار تهران همراه با عبدالرضا 
گلپايگاني، معاون شهرسازي و معماري شهردار 
تهران  و علي توكلي، شهردار منطقه19 با حضور 
در محوطه بوستان واليت به محل آشيانه هاي 
تاريخي پرواز در اين بوســتان رفتند و از فضا و 
موقعيت اين آشيانه ها كه قرار است به باغ موزه 

پرواز تبديل شود، بازديد كردند.
آشــيانه هاي پرواز بوســتان واليــت آثار ملي 
ثبت شده اي هســتند كه طبق طراحي صورت 
گرفته توسط مهندسان مشــاور، موزه اي براي 
معرفي سير تاريخي پرواز و هوانوردي در ايران 
خواهند شد. درهمين راستا نيز طراحي پروژه 
صورت گرفته و آماده ساير فرايندها براي شروع 

عمليات است.
شــهردار منطقه19 در اين  باره گفت: »تحويل 
پادگان و فــرودگاه قلعه مرغي به شــهرداري 
در سال 88 و براي تبديل شــدن به بوستان و 
استفاده عمومي شــهروندان آغاز شد. در مدت 
بيش از 10سال بخش هاي مختلفي از آن آماده و 
به عنوان بوستان واليت مورد استفاده قرار گرفت 
اما بخش هايي همچنان باقي  مانده است كه در 

انتظار تحويل آنها هستيم.«

نخستين آشيانه  چوبي هواپيما ها در بوستان واليت)پادگان قلعه مرغي( واقع شده است.

خبرهاي كوتاه

 پايداري هواي سالم در روزهاي پاياني 
بهار

هواي تهران در پايان سومين هفته از خرداد سالم 
خواهد بود.ليال نظري، سخنگوي شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران در اين باره به همشــهري 
گفت: نتايج به دست آمده از سامانه پيش بيني  
هواي تهران نشــان مي دهد امروز پنجشــنبه 
هواي تهران ســالم خواهد بود. بــه گفته او، از 
ابتداي سال جاري تاكنون هواي تهران 15روز 
پاك، 65روز سالم و 3روز ناسالم براي گروه هاي 
حساس بوده است. اين شرايط در حالي است كه 
در مدت مشابه سال گذشــته هوا 25روز پاك، 
54روز ســالم و 4روز ناســالم براي گروه هاي 
حساس بوده كه از اين نظر شمار روزهاي سالم 
امسال بيشتر از پارسال بوده است. نظري تصريح 
كرد: هواي پايتخت از ســاعت 20روز دوشنبه 
19خرداد تاكنون آلوده نشده و شاخص ساعتي 
تهران نيز طي اين دوره همواره سالم بود. امروز 
پنجشــنبه نيز دماي هوا از 33درجه بيشــتر 
نخواهد شد و ساعت 9صبح وزش باد به كمترين 
حد خود مي رســد ولي در طول روز با وزش باد 
متوسط، تهويه هوا انجام خواهد شد تا از انباشت 
آالينده ها جلوگيري شود. روز جمعه نيز وزش باد 
در تهران تا 6.3متر بر ثانيه افزايش خواهد يافت.

 افزايش اتوبوس هاي خراب تهران نسبت 
به گذشته 

اتوبوس هاي شــهر تهران بيش از 10سال عمر 
دارند كه اين فرســودگي سبب شــده تا آمار 
خرابي و نياز به تعميرات اتوبوس ها افزايش يابد.
به گزارش همشهري، محمود ترفع، مديرعامل 
شركت واحد اتوبوسراني تهران با اعالم اينكه آمار 
خرابي اتوبوس هاي فرســوده نسبت به گذشته 
افزايش يافته اســت، توضيح داد: عمر متوسط 
اتوبوس هاي دو كابين 10سال است. اتوبوسي كه 
بيش از 10سال، روزانه در مسير شيب دار، حجم 
بسيار زيادي مسافر را جابه جا مي كند به سرويس 
و نگهداري بيشتري نسبت به اتوبوس هاي جديد، 
نيازمند است. او تأكيد كرد: آمار خرابي اتوبوس ها 
نسبت به گذشته بيشتر شده اســت اما با ارائه 
راهكارهاي تأمين مالي شــهرداري و مذاكره با 
تأمين كنندگان مالي جديد مشكل در مدت زمان 
كوتاهي حل خواهد شد. مسئله اصلي فرسودگي 
ناوگان اتوبوسراني است و دولت بايد براي نوسازي 
ناوگان ارز تخصيص دهد چرا كه بعد از تعميرات 
مجدد، چند ماه ديگر اتوبوس خراب مي شــود 
اما نخســتين مرحله اعمال تحريم ها مربوط به 

قطعات خودرو است. 

محمد سرابي
خبر نگار

موزهاسلحهدردوشانتپه
موضوع تبديل آشيانه هاي قلعه مرغي به موزه هوانوردي در حالي مطرح شده كه از سوي ديگر مذاكراتي بين شهرداري تهران و 
نيروي دريايي سپاه پاسداران در حال انجام است تا امكان بازديد شهروندان از بناي تاريخي قصر فيروزه به عنوان موزه اسلحه 
براي روزهاي پنجشنبه و جمعه هر هفته فراهم شود.مرتضي رحمان زاده، شهردار منطقه۱۳ در اين رابطه گفت: »سال گذشته 
طي بازديدي كه به همراه رئيس امور نهادها و فرماندهي نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي از مجموعه تاريخي قصر 
فيروزه انجام گرفت، قرار شد كه اين فضا در اختيار شهروندان قرار بگيرد و از آن به عنوان موزه استفاده شود.«او با اشاره به اينكه 
مديريت اين مجموعه در اختيار سپاه پاسداران است، افزود: »بعد از اين بازديد جلسات ديگري در سطح شهردار تهران برگزار 
و پيگيري هايي نيز از طرف شوراي شهر و رئيس كميته مشاركت هاي مردمي اين نهاد انجام شد و هم اكنون راه اندازي اين بنا 
به عنوان موزه اسلحه و امكان بازديد شهروندان از اين مجموعه براي روزهاي پنجشنبه و جمعه در دست بررسي است.« كاخ 
فرح آباد )قصر فيروزه( ساختماني متعلق به دوره قاجار در دوشان تپه كه انتهاي خيابان پيروزي واقع شده است. اين اثر در تاريخ 

۲۰بهمن۱۳۵۵ با شماره ثبت۱۳۳۱ به عنوان يكي ازآثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

ث
مك

تبديلكاخياقوتبهموزه
شهردار منطقه۱۳ همچنين با اشاره به اينكه ۵۶پروژه براي 
تامين كمبود سرانه هاي فرهنگي، اجتماعي و... شرق تهران 
براي بوستان تاريخي ســرخه حصار تعريف شده است، 
گفت: تبديل كاخ ياقوت به موزه گامي براي جبران كمبود 
سرانه هاي فرهنگي و خدماتي شرق تهران است.قصر ياقوت 
از كاخ هاي شرق تهران در سال۱۲۶۲ خورشيدي و در دوران 
ناصرالدين شاه قاجار در منطقه سرخه حصار بنا نهاده شد. 
اين كاخ كه درون پهنه كنوني بيمارستان شهيد لواساني جاي 
دارد در تاريخ يكم مهرماه سال۱۳۸۲ با شماره ثبت۱۰۴۱۲ 

به عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

ث
مك

شــهردار تهران روزهاي پُركاري را ســپري 
ديپلماسي 

مي كند. پيروز حناچي عالوه بر حضور در آيين شهري
نكوداشــت روز فرهنــگ پهلوانــي و ورزش 
زورخانــه اي در زورخانــه غالمرضا تختي منطقــه 20، در 
ديدار هاي جداگانه اي با شــهرداران آتن و ســارايوو درباره 
تجربيات اين دو شهر در مبارزه با كرونا و همچنين فعاليت هاي 
تهران در مواجهه با اين ويروس گفت وگو كرد. به گزارش سايت 
شــهر، او در ديدار مجازي با شــهردار آتن، با اشاره به تالش 
چهار ماهه ايران براي مهار كرونا، گفت: »پزشكان و مديران 
كشور در يك تالش تحسين برانگيز توانستند در مدت زمان 
يك  ماه اين بيماري را كنترل كنند. مديريت شهري هم در اين 
فاصله تالش كرد هر روز چندين بار ناوگان حمل ونقل عمومي 
و ايستگاه هاي مربوطه و همچنين معابر عمومي را ضدعفوني 
كند كه اين اقدامات در كنترل بيماري نقش بسياري داشت.« 
حناچي اضافه كرد: »آغاز سال نوي شمسي را در قرنطينه به 
ســر برديم و خوشــبختانه با تالشي كه پزشــكان و جامعه 
بهداشتي انجام دادند، در كمتر از يك ماه توانستند آن را كنترل 
كنند و اين اتفاق بزرگي بود. مديريت شــهري همچنين در 
دوران كنترل اپيدمــي، حمل ونقل عمومي را تعطيل نكرد و 
روزانه نــاوگان حمل ونقل عمومي و ايســتگاه هاي آن 2 بار 
ضدعفوني شدند.« او با اشــاره به سياستگذاري براي انتقال 
بيماران با شرايط حاد به بيمارستان، گفت: »اين سياست باعث 
كم شدن بيماران مبتال شد، بسياري از مبتاليان در خانه ماندند 
و كرونا را شكست دادند. همين سياست باعث شد ميزان تلفات 
و بيماران كنترل شود. هم اكنون نيز تالش شده است استفاده 
از ماسك در ناوگان حمل ونقل عمومي اجباري شود.« حناچي 

خطاب به شهردار آتن گفت: »ايران در حقيقت با 2 ويروس 
كرونا و تحريم جنگيد، درحالي كه طبق عرف هميشگي در 
شرايط حاد كشــورها به هم كمك مي كنند اما در ايران اين 
اتفاق نيفتاد.« شــهردار تهران درخواست كرد كه بين آتن و 
تهران يك قرارداد تفاهم خواهرخواندگي امضا شود كه مورد 
استقبال شهردار آتن قرار گرفت. كامينيس، شهردار آتن نيز با 
دعوت از شــهردار تهران براي ســفر به آتن گفت: »تبادل 
تجربيات ملت ها در مقابله با كرونا مي تواند بســيار ارزشمند 
باشد، در ضمن از راه اندازي اينستكس خوشحالم و اميدوارم 
اين اتفاق به نزديكي 2ملت ايــران و يونان بينجامد.« پيروز 
حناچي، شــهردار تهران همچنين در گفت وگوي مجازي با 
شهردار سارايوو نيز گفت: »معموال همه كشورها مي جنگيدند 
اما ما در ايران با 2ويروس كرونا و تحريم مي جنگيم. با وجود 
تحريم ها، مديران كشــور ما با اســتفاده از تجربيات جنگ 
تحميلي بسياري از نيازهاي كشور را برآورده كردند و هم اكنون 
در حوزه بهداشت، بسياري از تجهيزات مثل ماسك و دستكش 
و دستگاه اكسيژن در كشور توليد مي شود و نيازي به ديگران 
نداريم. تنها مورد آزار دهنده اين اســت كه در شرايط بحران 
مثل سيل و زلزله، كشورها براي كمك به هم تالش مي كنند و 
سابقه ندارد كه در اين شرايط، ساير كشورها شرايط را براي 
يك كشور ديگر ســخت تر كنند! اين پيام را شما به اعضاي 
كابينه و مردم شريف بوسني و سارايوو برسانيد كه چه ظلمي 
در حق مردم ايران شــده اســت.« عبداهلل اسكاسا، شهردار 
سارايوو هم در اين گفت وگوي مجازي ضمن اعالم آمادگي 
براي كمك به تهران در زمينه مقابله با كرونا، از شهردار تهران 

دعوت كرد كه به سارايوو سفر كند.

سياستگذاري صحيح براي 
رونق ساخت وساز

در شيوه هاي تامين مالي 
نويــن اســتفاده از گيم 
تئوري يك روش مرســوم براي افزايش درآمد 
سازمان ها و شــركت هاي خصوصي محسوب 
مي شود. بسياري از اين سازمان ها به خصوص 
بانك ها، با ايجاد بســترهايي بــراي پرداخت 
ديرهنگام اقساط سود بســيار بيشتر از حالت 
مفروض را به دســت مي آورند. اين شــيوه در 
شهرداري تهران نيز با معقول قرار دادن ضرايب 
مورد اســتفاده در فرمول از بابت مــازاد تراكم 
مي تواند درآمد به نســبت بهتــري را در طول 
بازه هاي يكساله نصيب شهرداري تهران كند. بر 
همين اساس ضروري است اين موضوع با رعايت 
قوانين و مقررات در دستور كار مديران شهرداري 
و شوراي اسالمي شهر تهران قرار گيرد.از طرف 
ديگر با تصميم جديد دولت مبني بر نرخ گذاري 
مسكن توسط كارشناس رسمي دادگستري و با 
افزايش بازده بازارهاي موازي مسكن، از قبيل 
بازارهــاي مالي و پولي، شــاهد كاهش رغبت 
ســرمايه گذاران عمده در اين بازارها خواهيم 
بود.به داليل فوق الذكر صــرف افزايش درآمد 
از طريق دســتكاري در نرخ محاسبه ضرايب 
موجب افزايش درآمد شهرداري تهران نخواهد 
شد.   با درنظر گرفتن طرح هاي تشويقي مي توان 
به افزايش رونق در ساخت وساز مسكن تحقق 
بخشيد. به اين ترتيب  شهرداري از تامين منابع 
و تحقق بودجه خود سود مي برد و تعهدات خود 
در برابر شهروندان را هم به انجام مي رساند. ضمن 
اينكه بازار مســكن و مصرف كنندگان نهايي از 
اثرات بلندمدت كاهش صدور تعداد پروانه هاي 

ساختماني آسيب نمي بينند.

در آيين گراميداشت روز فرهنگ پهلواني و ورزش زورخانه اي انجام شد

 اهداي شال پهلواني
به شهردار تهران

در آيين نكوداشت روز فرهنگ پهلواني و ورزش زورخانه اي، شال پهلواني 
به پيروز حناچي، شهردار تهران اهدا شــد و شهردار تهران نيز يك عدد آيين

ضرب نفيس زورخانه اي بــه پهلوان نمونه شــهرري محمد محمودي، 
پيشكســوت ورزش هاي زورخانه اي اهدا كرد. به گزارش همشهري،  در اين مراسم از 
خانواده شهيد دكتر مهدي وريجي، شهيد راه سالمت قدرداني شد. شهيد دكتر مهدي 
وريجي، فرزند شــهيد دوران دفاع  مقدس رحيم وريجي، مديــر درمانگاه منطقه21 
شهرداري تهران بود كه در راه مبارزه با بيماري كرونا به شهادت رسيد. پيروز حناچي در 
اين مراسم گفت: »يكي از وظايف سازمان ورزش شهرداري، توسعه ورزش پهلواني است 
و از اين ورزش تا زماني كه روي پاي خود بايســتد،  حمايت مي كنيم. ما فضاي ورزش 
زورخانه اي را متناسب با درخواست ها توســعه خواهيم داد چرا كه ورزش زورخانه اي 
ورزشي كامال ايراني با خاستگاهي ايراني است.« شهردار تهران با گراميداشت ياد و نام 
پهلوانان واقعي وطن، شهداي 8 سال دفاع  مقدس، شهيد سپهبد قاسم سليماني و مرحوم 
جهان پهلوان تختي تأكيد كرد: »ورزش زورخانه اي و باســتاني متأثر از اخالق نبوي و 

سيره اهل بيت عصمت و طهارت)ع( است.« 

مديرعامل صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران از 
شفافيت صورت هاي مالي اين صندوق خبر داد و افزود: مالي

كفه دارايي هاي صندوق باالتر از بدهي هاي آن قرار گرفته 
اســت. به گزارش همشــهري، محمد قائمي اميري در تشريح آخرين 
وضعيت صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران با اشاره به آغاز به كار 
اين صندوق در سال 1387 با مصوبه شوراي شهر تهران، گفت: 3 درصد 
از حقوق پرسنل به همراه 3 درصد سهم سازمان مربوطه هر يك از پرسنل 
به حساب صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران واريز مي شود و با اين 
منابع ورودي در صندوق كارهاي اقتصادي انجام و ذخيره اي براي آتيه 
كاركنان ذخيره مي شود و زماني كه فرد بازنشسته شود يا قطع همكاري 

و يا فوت كند 6 درصد به صورت اضافه سود پرسنل برايش واريز مي شود. 
در حقيقت صندوق با منابع ورودي كارهاي اقتصادي انجام مي  دهد و 
سود آن براي اعضا ذخيره و نهايتا به آنها پرداخت مي شود. وي با بيان 
اينكه صنــدوق 65 هزار عضــو دارد گفت: صندوق ذخيــره كاركنان 
شهرداري تهران به صورت هلدينگ عمل كرده و 7 شركت كنترلي داشته 
كه در دوره فعلي 5 شــركت فعاليتشــان متوقف شــده است كه اين 
شركت ها شامل شركت هاي تجاري، بورس، كارگزاري و ساختماني بوده 
و خدماتي ارائه مي كردند؛ همچنين 5 شركت نيمه كنترلي نيز داريم كه 
بين 5 تا 20درصد ســهام  آنها متعلــق به صندوق ذخيــره كاركنان 
شهرداري تهران است. عالوه بر اين بيش از 5درصد سهام شركت بانك 
شهر نيز در اختيار اين صندوق است. مديرعامل صندوق ذخيره كاركنان 
شهرداري تهران در تشــريح وضعيت دارايي هاي اين صندوق در سال 
1396 گفت: در پايان اين سال 1100ميليارد تومان دارايي هاي صندوق 
بوده و از سوي ديگر 1233ميليارد تومان بدهي وجود داشت كه اين ارقام 

براساس صورت هاي مالي اعالم مي شود؛ به اين ترتيب در پايان سال 96، 
140ميليارد تومان زيان انباشته داشتيم. ضمن آنكه 85 تا 90 درصد 
دارايي ها در اين ســال در زمينه امالك بوده كه نشــان مي دهد سبد 
دارايي هاي به صورت نامتوازان توزيع شــده بوده اســت. به گفته وي، 
70درصد دارايي ها به نقل از سازمان بازرسي كل كشور در يك پروژه قرار 
داشت كه همراه با مشــكالت و مخاطرات زيادي بود؛ پروژه تجاري در 
كيش كه سازمان بازرسي كل كشــور به نحوه انعقاد قرارداد آن ورود 
مي كند. همچنين پروژه ديگر در سال 95 خريداري شد كه مبلغ آن 120 
ميليارد تومان بود اما در كارشناسي هاي بعدي ما كمتر از نصف اين رقم 
ارزشــگذاري شــد؛ به اين ترتيب ميــزان دارايي هاي ســال 96 كه 
1100ميليارد تومان اعالم شــده به صورت واقعي و دقيق نبوده است. 
قائمي اميري اين را هم گفت كه در سال 1396 سازمان بازرسي كل كشور 
به موضوع صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران ورود پيدا كرده و 
گزارشــي را به شــهردار تهران و خود صندوق ابــالغ مي كند و در آن 

به صورت جدي درخواست مي شــود كه در مورد دارايي هاي صندوق 
ارزيابي دقيق انجام شود.مديرعامل صندوق ذخيره كاركنان شهرداري 
تهران تأكيد كرد: تا سال 1396، 482 ميليارد تومان پولي بوده كه متعلق 
به اعضا بود و 390ميليارد تومان نيز تسهيالت بانكي در حال واخواست 
بود؛ لذا الزم بود دســتگاه هاي نظارتي به اين موضوع ورود پيدا كنند و 
مبلغ اعضا پرداخت شود و در همين راستا ما فعاليت شركت هاي كنترلي 
خود را به غيراز يك شــركت كه همگي زيانده بودند، متوقف كرديم. 
همچنين چالش هاي صندوق احصا شد. وي در اين باره اضافه كرد كه 
پرسنل صندوق، رسمي شهرداري تهران نيستند و به صورت قراردادي 
بودند كه در پايان قراردادها بيش از 50درصد پرسنل را به دليل سنگيني 
بدنه و لــزوم چابك ســازي  تعديل كرديــم. قائمي اميــري در ادامه 
صحبت هاي خود با اشاره به اينكه سازمان بازرسي كل كشور از ابتداي 
راه اندازي صندوق تا سال 1396 را مورد بررسي قرار داده بود افزود: عمده 
مواردي كه حدود 29 مورد بود، مربوط به پايان ســال 92 تا اوايل سال 

1396 بود كه به عنوان موارد تخلف عنوان شده است؛ لذا تكليف مي شود 
توســط هيأت امنا معامله و كار اقتصادي جديدي توسط صندوق آغاز 
نشود و تثبيت دارايي ها براي صندوق به عنوان تكليف در دستور كار قرار 
گيرد. در پايان سال 96 حدود 8هزار سپرده در صف دريافت بودند؛ لذا با 

توجه به مشكالت موجود نمي توانستيم سپرده ها را پرداخت كنيم.
مديرعامل صندوق ذخيره كاركنان شــهرداري تهران افزود: در پايان 
سال 98 زيان 140 ميليارد توماني به 3700 ميليارد تومان سود تبديل 
مي شود؛ لذا هيأت امنا تصميم به ادامه كار صندوق گرفت؛ البته بايد اين 
نكته را عنوان كرد كه بودجه صندوق در هيأت امنا تصويب مي شــود. 
در پايان سال 98 صورت هاي مالي صندوق شفاف شده و هزينه اداري 
و مالي حدود 37 درصد ظرف مدت 2 سال اخير كاهش پيدا مي كند. 
همچنين سپرده هاي ســنگين زيان دهي كه بالغ بر 70ميليارد تومان 
بود، همگي تسويه مي شــوند؛ به اين ترتيب نارضايتي اعضا به حداقل 

ممكن مي رسد.

ديگر تعريف شــود.« توكلي دربــاره همكاري 
نيروي هوايي و انجمن هــاي مردمي مرتبط با 
هوانوردي در تجهيز مــوزه پرواز گفت: »برخي 
گروه هاي مردمي نظير انجمني از بازنشستگان 
نيروي هوايــي نيز براي كمك بــه ايجاد موزه 
اعالم آمادگي كرده اند كه از همكاري همه آ نها 

بهره مند خواهيم شد.«
شــهردار منطقه19 درباره پرونده قلعه شادي 
بوستان واليت نيز گفت: »قلعه شادي بوستان 
واليت از سال91 طي قرارداد 5ساله به بهره بردار 
واگذار شد كه تا سال97 به بهانه ايراد قرارداد از 
پرداخت اجاره بها و تخليه ملك خودداري كرده 
بــود. اداره حقوقي اين منطقه با اخذ دســتور 
قضايي از معاون دادستان و سرپرست دادسراي 
عمومي و انقالب ناحيه37 تهران و تخليه ملك، 
اقدام به طــرح دعوي حقوقي بــراي پرداخت 
اجاره بها و اجرت المثل ايــام تصرف كرد كه در 
نهايت حكــم دادگاه تجديدنظر ارديبهشــت 
امســال صادر شد. براســاس حكم صادر شده 
بهره بردار محكوم به پرداخت 12ميليارد ريال 
بابت اجرت المثل ايام تصــرف و پرداخت مبلغ 
اجاره بها وفق قرارداد كه 100ميليارد ريال بود، 

شده است.«

اول فرودگاه، ســپس پادگان، حاال بوستان 
و موزه

تا سال1301 هجري شمســي در شهر تهران 
محلي رســمي بــراي نشســت و برخاســت 
هواپيما وجود نداشــت. البته قبل از آن برخي 
هواپيماهايــي در ميدان هاي وســيع اطراف 
ساختمان وزارت امورخارجه به زمين نشسته 
بودند. وقتــي ورود هواپيما هاي انگليســي به 
ايران قطعي شــد، زمين هاي روســتاي قلعه 
مرغي براي اين كار انتخاب شد و با به كارگيري 
زندانيان سطح باند فرودگاه را تسطيح كردند. 
زمين هاي منطقه قلعه مرغي حدود 300هكتار 
بود كه حدود 17هكتــار آن در اختيار فرودگاه 
قــرار گرفت و بخشــي از آن نيز بــه مجموعه 
نظامي و پادگان اختصاص يافت. به اين ترتيب 
صنعت هوايي در تهران آغاز شــد و اكنون كه 
فرودگاه هاي متعدد نظامي و غيرنظامي مشغول 
به كار هستند، مي توان نخستين فرودگاه تهران 
را به چشــم يك اثر تاريخــي و فرهنگي مورد 

بهره برداري قرار داد.

شــهردار تهران از اجرا شــدن بخش 
نخست طرح كاپ در 4منطقه تهران، با پسماند

هدف تغييــر در مديريت پســماند و 
نزديك شدن به استاندارد جهاني در اين حوزه خبر 
داد. به گزارش همشهري، پيروز حناچي در جلسه با 
فعاالن محيط زيســت به مناســبت هفته جهاني 
محيط زيســت درباره جزئيات اين خبر گفت: »تا 
پايان اين هفته بخش نخست طرح كاپ در 4 منطقه 
تهران اجرا مي شود كه قرار است با ارائه آموزش ها و 
در اختيار قرار دادن ابزارهاي تفكيك از مبدأ زباله، 
سيستم جداسازي وارد منازل مسكوني شود. با اجرا 
شدن اين طرح بخشــي از معضالت حوزه پسماند 
مانند زباله گردي و حتي زبالــه دزدي كاهش پيدا 

مي كند.« 
به گفته شــهردار تهران، صورت وضعيت تفكيكي 

حوزه پسماند نشان دهنده آن است كه ميزان زباله 
از 1200تن در روز به 570تن كاهش يافته كه اين 
اتفاق به دليل برخــي تغييرات در انتقــال زباله به 
آرادكوه بوده چراكه هم اكنون چــوب و زباله هاي 
حجيم مانند مبلمان به آرادكوه منتقل نمي شــود. 
او در ادامه يادآور شــد: »اپليكيشن پسماند خشك 
هم در هفته آينده فعال مي شــود كه نقش مهمي 
در كيفي كردن پســماند تهــران دارد. همچنين 
شاخص هاي محالت ســبز هم شناسايي شده و در 
دستور كار شهرداري براي ســال جاري قرار گرفته 
اســت.« حناچي با اشــاره به موضوع اتالف انرژي 
تأكيد كرد: »33درصد اتالف انرژي در بخش تجاري 
و خانگي رخ مي دهــد و تجربه نشــان داده كه در 
دوره هايي كه دولت روي اين موضوع حساس شده، 
سرعت بهينه ســازي مصرف انرژي بسيار باال رفته 

اما هم اكنون دولت شــرايط اين را ندارد كه منابع 
الزم را به تمام بخش هــا اختصاص دهد ولي اين به 
آن معني نيست كه هيچ كاري نمي توان انجام داد. 
در شرايط فعلي در رده كشورهايي قرار داريم كه نه 
جهت رده بندي شدت انرژي وضعيت خوبي ندارد 
كه ريشه آن هم در وضعيت حامل هاي انرژي بوده 
كه شرايط غيرواقعي دارند.« شهردار تهران به تجربه 
كشور آلمان در بهينه سازي مصرف انرژي اشاره كرد 
و ادامه داد: »در آلمان هيچ يارانه اي براي انرژي داده 
نمي شــود اما در مقابل براي مصرف انرژي هزينه 
دريافت مي شود و از همين رو توجه به مصرف بهينه 
انرژي در تمامي شهروندان نهادينه شده است. فردي 
كه در اين كشــور قصد اجاره منزل مسكوني دارد، 
يكي از اصلي ترين مواردي كه درنظر مي گيرد اين 
است كه مقررات ذخيره انرژي در آن واحد اجرا شده 
يا خير و ميزان اتالف انرژي در اين واحد چقدر است 
كه رسيدن شهروندان به درك اين موضوع ناشي از 

سياست هاي دولت در اين زمينه است.« 

خبر خوش براي كاركنان شهرداري
كفه دارايي هاي صندوق ذخيره از بدهي ها باالتر رفت

اجراي طرح كاپ براي تحول در مديريت پسماند

ادامه از 
صفحه اول

ان
رعي

د زا
سعي

س: 
عك

 شهردار تهران در بازديد از بوستان واليت برسرعت بخشي تبديل آشيانه هاي قلعه مرغي
)بوستان واليت( به موزه پرواز تأكيد كرد

احداثموزهپروازدرنخستينفرودگاهتهران

علي توكلــي در گفت وگو با همشــهري اظهار 
كرد: »ســاختمان هاي اين محدوده بيشــتر 
يك يا 2طبقه هســتند و به چند دوره تاريخي 
تعلق دارند. آشــيانه هايي كه به شــكل سوله 
ساخته شده  بودند و هواپيما هاي قديمي در آنها 
نگهداري مي شدند قديمي ترين و با ارزش ترين 
ساختمان ها هستند و در ساختن سقف بعضي 
از آنها از تير هاي چوبي استفاده شده است. در 

آشيانه هاي جديد تر تير هاي فلزي به كاررفته 
است اما اغلب اين سوله ها قابل استفاده هستند 
و اگر مرمت شوند مي توان آنها را به موزه تبديل 

كرد.«
او درباره اينكه براي بازســازي بنا ها چه كاري 
انجام خواهد شــد، گفت: »اگرچه شــهرداري 
در تمام اين 11ســال پيگير اســتفاده از تمام 
اراضي فرودگاه بود اما از حدود 2سال قبل كار 

با جديت بيشتري دنبال شــد. ترميم و تجهيز 
اين آشــيانه ها چندان پيچيده نيســت، زيرا 
ساختمان  ها فرسودگي شديد ندارد و مي شود 
در مدت كمتــر از يك ســال كار مرمت آنها را 

تمام كرد.«
توكلي با اشاره به مساحت بنا ها افزود: »مجموع 
ساختمان هاي قديمي، ســوله ها و آشيانه هاي 
هواپيما درحــدود 3هزار مترمربع مســاحت 

دارد و فضاي ميان آنها از معبر و فضاي ســبز 
هم به نزديك 5-4هزار مترمربع مي رســد. ما 
طرح جامعي براي تبديل مجموعه قلعه مرغي 
به بوســتان داريم كه كاركرد هــر فضا در آن 
مشخص شده است و هر بار كه قسمتي را تحويل 
بگيريم اجرا مي شود، اما اين كار زماني به پايان 
مي رســد كه تمام اراضي را در اختيار داشــته 
باشيم تا فعاليت هر بخش در كنار قسمت هاي 

 نتيجه گفت وگوي مجازي حناچي با شهرداران آتن و سارايوو

تهران و آتن خواهرخوانده مي شوند
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 كاهش قيمت اوراق خريد وام مسكن
 مدير امور مالي بانك مسكن وعده داد طي روزهاي آينده قيمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن تعديل 
شود. صابر عسكرپور با اشاره به برداشته شدن برخي محدوديت ها افزود: به زودي در شعب منتخب بانك مسكن نيز 
امكان احراز هويت مشتريان در سجام فراهم خواهد شد.

نبض بازار

ديروز شاخص كل بورس تهران 3درصد رشد كرد و براي نخستين بار 
به محدوده يك ميليون و 153هزار واحد رســيد. با اين رشد پرقدرت 
ديروز ارزش كل سهام شركت هاي حاضر در بورس و فرابورس 152هزار 
ميليارد تومان افزايش يافت. به گزارش همشهري، فضاي عمومي بازار 
سهام ديروز تحت تأثير معامالت سهام خودرو سازان و پااليشگاه ها بود، 
به طوري كه بخش زيادي از تقاضا به سمت خريد سهام اين شركت ها 
معطوف بود، ديروز همچنين سازمان حمايت با افزايش علي الحساب 
30درصدي قيمت تايرهاي توليد داخل موافقــت كرد و اين موضوع 
سهام شركت هاي اين گروه را متاثر كرد. برخي شايعات نيز حاكي از آن 
است كه سازمان حمايت قصد دارد براي هفته بعد مجوز افزايش قيمت 
سيمان را تا 63درصد صادر كند. اين موضوع منجر به ورود نقدينگي به 
سهام سيمان از روز سه شنبه شده است. از روز سه شنبه همچنين بخش 
زيادي از نقدينگي جذب سهام پااليشــگاه ها و محصوالت فلزي شده 
است و سهامداران حقيقي در مقابل در حال فروش سهام شركت هاي 
دارو سازي  هستند. ديروز همچنين وزير اقتصاد تأكيد كرد وزارت اقتصاد 
هيچ برنامه اي براي وضع ماليات بر عايدي در بازار سرمايه ندارد. اين در 
حالي است كه در بين سهامداران نارضايتي گسترده اي از طرح ها و لوايح 
مجلس به وجود آمده است چرا كه اوايل هفته جاري بروز بحث هايي در 
مورد افزايش پلكاني ماليات بر عايدي سهام جو عمومي بازار سهام را به 
هم ريخت. به نظر مي رسد طرح ها و لوايح مجلس در مورد بازار سرمايه 
به پختگي بيشتري نياز دارد. همچنين حسن روحاني، رئيس جمهور با 
اعالم 3۴ اولويت براي معاون جديد و رئيس بنياد شهيد، خواهان پايان 
تصدي گري و فروش سهام شــركت هاي زيرمجموعه از طريق بورس 
شــد. او همچنين تأكيد كرده بايد مانع آن شويم عده اي كه در كمين 
سهام مردم و تصرف صندلي هاي مديريتي هستند بتوانند اين سهام را با 
ارزش كمتر خريداري كنند. برخي اخبار تأييد نشده حكايت از آن دارد 
كه گروهي با تجميع سرمايه در تالشند تا با خريد بلوكي سهام عدالت 

صندلي هاي هيأت مديره شركت ها را به دست آورد.

نماگرهاي بازار سرمايه در مبادالت ديروز
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1,153,678355603,18شاخص كل-واحد
ارزش معامالت
28,46-6055-15221ميليارد تومان

2,088,00053,0422,61تعداد معامالت
ارزش بازار

51671523,03هزارميليارد تومان

قيمت دالر به 18هزار تومان رسيد
روند صعودي قيمت طال و ارز در مبادالت ديروز شتاب گرفت؛ به طوري 
كه قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد به مرز 18هزار تومان رسيد و سكه 
از مرز 7ميليون  و500هزار تومان گذشت. به گزارش همشهري، شيب 
صعودي قيمت طال و ارز هر روز بيشتر مي شود؛ به طوري كه در مبادالت 
روز گذشــته قيمت هر دالر آمريكا در صرافي هاي مجاز 320تومان 
افزايش يافت و به 17هزارو250تومان رســيد، اما قيمت دالر در بازار 
آزاد تا مرز 18هزار تومان پيشــروي كرد و حتي در ســبزه ميدان با 
قيمت هايي باالتر از 18هزار تومان هم فروخته شــد. ديروز همچنين 
قيمت هر سكه 81هزار تومان افزايش يافت و براي نخستين بار از مرز 
7ميليون 500هزار تومان عبور كرد. قيمت نيم ســكه و ربع سكه هم 

30هزار تومان افزايش يافت.

قيمت طال و ارز در صرافي هاي مجاز)تومان(
تغيير )درصد(تغيير )تومان(قيمتنوع دارايي

172503201,89دالر
189003001,61يورو

4938581,19درهم امارات
7501000810001,09سكه امامي

73000001000001,39سكه بهار آزادي
قيمت ها مربوط به مبادالت روز گذشته تا ساعت 17ديروز است.

چاه هاي غيرمجاز را رها كرده اند
علي مراد اكبري، معاون آب و خاك وزارت جهادكشاورزي با بيان 
اينكه بيش از350هزار حلقه چاه غيرمجاز و حدود ۴00هزار حلقه 
چاه مجاز در كشــور وجود دارد، گفت: چندين مكاتبه با وزارت 
نيرو براي بستن چاه هاي غيرمجاز در كشور داشتيم كه متأسفانه 
پيگيري نشــده و وزارت نيرو نيز چاه هاي غيرمجاز را رها كرده و 

به دنبال اصالح پروانه چاه هاي مجاز است.

رشد 152هزار ميليارد توماني بازار سهام

خداحافظي با قبض كاغذي گاز
سخنگوي شركت ملي گاز مي گويد:   اكنون قبوض كاغذي براي 
مشتركان گاز حذف شده و تنها در موارد خاص و با درخواست 
مشتركان قبض چاپ مي شــود. محمد عسكري افزود: حدود 
2۴ميليون نفر مشترك گاز داريم كه 21.5ميليون نفر شماره 
همراهشان ثبت شده است كه افراد باقي مانده بايد نسبت به 

ثبت شماره تلفن همراه خود يا بستگان شان اقدام كنند.

اعالم آنالين خسارت بيمه ثالث
شركت دولتي بيمه ايران سرانجام از سامانه اعالم خسارت آنالين 
شخص ثالث رونمايي كرد. مردم مي توانند در محل حادثه به صورت 
برخط عكس و فيلم از مواضع خسارت ديده خودرو و مدارك مورد 
نياز ازجمله گواهينامه و شماره پالك خودرو  را ارسال و ثبت كنند. 
قرار است خسارت هاي تا 3ميليون تومان به صورت آنالين ارزيابي 

و تا 2۴ساعت به بيمه گذاران پرداخت   شود.

قيمت دولتي لوازم خانگي!
كيوان گردان، مديركل لوازم خانگي وزارت صمت مي گويد: قيمت   
رسمي لوازم خانگي در روزهاي آينده تعيين تكليف خواهد شد و 
سازمان حمايت هيچ قيمت جديدي اعالم نكرده است. اما مديركل 
سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان مي گويد: تغيير 
قيمت لوازم خانگي تأييد شده تا 20درصد بوده كه برخي شركت ها 

اعمال كرده اند. آيا بازار لوازم خانگي با قيمت دولتي آرام مي گيرد؟

تحريم و كرونا، كسري بودجه 
دولــت را تشــديد كــرده و بودجه 

برآوردهاي متفاوتي از ميزان 
تنگدستي دولت در سال جاري ارائه شده؛ در 
عين حال كه تقاضا بــراي اختصاص بودجه 
بيشــتر شــده و فشــار به دولت براي حل 
مشــكالت اقتصادي در حال افزايش است. 
چنــد روز پــس از آنكه سرپرســت مركز 
پژوهش هاي مجلس در صحن علني پارلمان 
خطاب به نمايندگان اظهار كرد: دولت امسال 
حداقل با كســري بودجه 185هزار ميليارد 
تومانــي مواجــه خواهــد شــد، ديــروز 
رئيس جمهور، حسن روحاني با اشاره به فشار 
شــديد تحريم ها از ابتداي ســال 97و  آغاز  
كرونا در اواخر سال 99از »شرايط دشوارتر« 
پيش روي دولت خبر داد و اظهار كرد: با اين 
همــه مشــكالت دولــت هرگــز وارد 
حاشيه سازي ها نمي شود و از منتقدان دولت 
هم خواست خيلي راحت و با زبان روان انتقاد 
كنند، اما هم شــرايط را درنظر بگيرند و هم 
انصاف داشته باشند. به گفته روحاني شرايط 
فشــار فوق العاده تحريم ها باعث شــده تا 
درآمدهاي ارزي ايران به ميزان 50ميليارد 
دالر كاهش يابد. اين نخستين عدد رسمي از 
ميزان اثرگــذاري واقعي تحريم ها بر دخل و 
خرج ساالنه دولت است كه از سوي عالي ترين 
مقام اجرايي كشور بيان مي شود. روحاني با 

بيان اينكه بودجه دولت از ۴۴8هزار ميليارد 
تومان در سال 98به رقم 570هزار ميليارد 
تومان در سال 99افزايش يافته اظهار كرد: 
كاهش 50ميليارد دالري درآمدهاي كشور 
معادل 870هزار ميليارد تومان است؛ يعني 
دوبرابر بودجه پارســال و 300هزار ميليارد 
تومان بيشتر از بودجه امسال؛ كاهش درآمد 
شــديد دولت كه به گفتــه رئيس جمهور 
مي تواند هر دولتي را در دنيا به زانو درآورد، اما 
دولت در صحنه مانده با ايســتادگي مردم، 
همكاري قــواي ديگر و حمايــت رهبري، 
اقتصاد كشور را اداره مي كند و قصد ورود به 

حاشيه ها را ندارد.

در جست وجوي منابع جديد
درحالي كه برآوردهاي مركز پژوهش هاي 
مجلس ميزان كسري بودجه امسال دولت 
را 185هزار ميليارد تومان نشان مي دهد، 
محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و 
بودجه اما معتقد است كه بودجه دولت با 
167هزار ميليارد تومان ناترازي بين منابع 
و مصارف مواجه خواهد شد كه 2راه پيش 
روي مجلس و دولت است يا صرفه جويي 
بيشتر يا شناسايي منابع جديد. به گزارش 
همشهري، به نظر مي رسد با تشديد فشار 
تحريم ها و كرونــا، دولت در تحقق برخي 
از درآمدهــاي خود به ويــژه درآمدهاي 

مالياتي با مشكل مواجه خواهد شد و يكي 
از گزينه هاي احتمالي، ارســال اليحه اي 
براي اصالح قانون بودجه امسال مي تواند 

باشد.

رؤياي گشايش با حفظ تحريم ها
كاهش شــديد درآمدهاي ارزي ايران تنها 
محدود به افت محسوس صادرات نفت ايران 
و تنگناي نقل و انتقاالت ارزي نمي شــود و 
خطر جدي تر افت درآمدهاي ارزي غيرنفتي 
و محدود شدن كشورهاي طرف تجاري با 
ايران است. در اين ميان كه يكي از نيازهاي 
اصلي كشــور براي تقويت رشد اقتصادي، 
استفاده از منابع ســرمايه گذاري خارجي 
و به ويژه درآمدهاي ارزي اســت، در داخل 
كشــور و به ويژه نمايندگان جديد مجلس 

بر اين نظريه تأكيد دارند كه بايد اقتصاد را 
در دوران تحريم ها بــا افزايش درآمدهاي 
ريالي به ويژه ماليات ها اداره كرد. نظريه اي 
كه 13خردادماه از سوي محمدباقر قاليباف، 
رئيس مجلس يازدهم با اشاره به گزارش هاي 
رئيس سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي 
گفت: تصميم دشــمن براي محدود كردن 
فروش نفــت ايران يك فرصت اســت و نه 
تهديد و تذكر دوستان هم اين است كه چرا 
يك برنامه مشخص و مدون براي عبور از اين 
مشكالت وجود ندارد. او با اشاره به احتمال 
كســري 150هزار ميليارد توماني بودجه 
امسال گفته اســت كه براي رهايي از اين 
مشــكالت راه هاي مختلفي وجــود دارد و 
يكي از آنها اصالح سياســت هاي مالياتي 

كشور است.

دالر يا ريال؛ مسئله اين است!
درحالي كه مطالبات از دولت براي افزايش 
حقوق ها و اختصــاص اعتبارات بودجه اي 
هر روز افزايش مي يابد، مركز پژوهش هاي 
مجلس با بررســي روند محل تأمين مالي 
بودجه از محلي غيــر از درآمدهاي پايدار 
نظير درآمدهاي مالياتي فاش كرده كه در 
سال هاي اخير با كاهش منابع ريالي ناشي 
از فروش شركت هاي دولتي، جبران كسري 
بودجه دولت بيشــتر از كانال استقراض از 
صندوق توسعه ملي و انتشار اوراق صورت 
گرفته و با كاهش درآمدهاي نفتي ســهم 
استقراض و برداشت از صندوق توسعه ملي 
و حســاب هاي خاص به بيش از 70درصد 
رسيده است. به گزارش همشهري، تشديد 
تحريم ها و بسته شدن كانال هاي بانكي و 

نقل و انتقال ارز در طول 18ســال گذشته 
باعث شده تا تعداد كشورهايي كه 80درصد 
درآمدهاي صادراتي ايران را در اين مدت 
تامين مي كردند، از 23كشور در سال 80به 
9كشور در ســال 97كاهش يابد و سهم 3 
كشــور امارات، چين و عراق از 1۴7كشور 
مقصد صادراتي ايران به بيش از 5۴درصد 
برسد كه شكننده بودن تجارت خارجي و 
محدود شدن محســوس شركاي خارجي 
ايران در نتيجه افزايش تحريم ها را نشــان 
مي دهــد. اصلي ترين چالــش پيش روي 
دولت در 1۴ ماه باقيمانــده با مجلس تازه  
متولد شده اين اســت كه چه راهي براي 
گشايش ارزي و عبور از تنگناي درآمدهاي 
ريالي دارند كه در اجرا بتــوان بر آن تكيه 

كرد؟ 

روايت رئيس جمهور از خسارت تحريم
50ميليارد دالر به دليل »تحريم ها« از درآمد كشور كم شده است

30سال است كه ابوعبداهلل در گرماي هواي اهواز با بوريابافي امرار 
 عكس
معاش مي كند. حصيري كه هم به عنوان زير انداز و هم سقف خانه ها و خبر

حتي كپرها استفاده مي شود. ابوعبداهلل اميدوار است كه امسال هم 
درآمد خوبي به دست آورد، به ويژه اينكه كرونا در استان خوزستان 
همچنان يكه تازي مي كند و درآمد مردم اين ديار را كاهش داده است. خسته نباشيد 

ابوعبداهلل!   عكس از علي معرف / ايرنا

نابساماني مسكن روي بازارهاي ارز، طال و خودرو 
را ســفيد كرده و گويا به جدي ترين بحث در مسكن

دولت و مجلس تبديل شده است؛ هرچند وزير 
راه و شهرسازي، التهاب در اين بازار را ناشي از تغييرات نرخ ارز و 
بازارهاي موازي مي داند كه اگر درست باشد، حتي نسخه پيچي 
دولت و مجلس براي ساماندهي آن نيز به جايي نخواهد رسيد. 
به گزارش همشهري، ديروز وزير راه و شهرسازي در مجلس 
حاضر شد به تشريح وضعيت و اقدامات حوزه مسكن پرداخت. 
از سوي ديگر در جلسه هيأت دولت نيز پاي بحث مسكن باز شد 
و در اين ميان عضو هيأت رئيسه مجلس هم از تهيه يك طرح 

يك فوريتي در مجلس براي حل مشكل مسكن خبر داد.

دستور تشكيل كارگروه مسكن
بيش از يك سال است كه كارشناسان، دولتمردان و مردم در 
انتظار كشيده شدن ترمز رشد قيمت مسكن هستند؛ اما هر بار 
كه در آمارها نشانه اي از احتمال تحقق اين انتظار نمايان شد، 
بالفاصله بازار مسكن چنان جهشي در قيمت تجربه كرد كه 
گويي تازه اول راه رونق قرار دارد. براي نمونه، در ارديبهشــت 
امسال، ميانگين قيمت هر مترمربع زيربناي مسكوني در شهر 

تهران با رشد سنگين 11درصدي به 17ميليون تومان رسيد كه 
همه معادالت را به هم زد و يك بار ديگر ثابت كرد بازار مسكن در 
بي ثباتي هاي اقتصادي و زير سايه تورم، يكي از نخستين مقاصد 

نقدينگي در اقتصاد ايران است.
اين وضعيت باعث شد ديروز بحث مسكن به هيأت دولت نيز 
كشيده شــود و ازقضا رئيس دولت را بر آن داشت كه با صدور 
دســتور، مردان اقتصادي كابينه را در يك كارگروه گرد هم 
آورد تا براي حال وروز بازار مسكن و اجاره چاره انديشي كنند. 
به گزارش همشهري، در جلســه ديروز هيأت دولت، موضوع 
افزايش بهاي مسكن و اجاره بها موردبحث و بررسي قرار گرفت 
و در پايان حسن روحاني، رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه امروز 
شــرايط، اجاره و قيمت مسكن با شــاخص هاي اقتصادي ما 
منطبق نيست، دستور داد كارگروهي مركب از وزيران اقتصاد، 
راه و شهرسازي و رئيس كل بانك مركزي با مسئوليت معاون اول 
رئيس جمهوري تشكيل شود و به بررسي علل و عوامل گراني 

مسكن و راه حل هاي برون رفت از اين وضعيت بپردازد.

اثر پروانه اي در بازار مسكن
ديروز محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي هم ميهمان صحن 

نسخه دولت و مجلس براي  مهار قيمت مسكن

مركــز پژوهش هاي مجلس 
باتوجه به هجوم نقدينگي به بورس

بازار سهام از سياستگذاران 
بازار ســرمايه خواســت با اجراي سلسله 
تدابيري نخســت از فرصت به وجود آمده 
اســتفاده كنند و توان مالي شــركت ها را 
افزايش دهند تا توليد واقعي اقتصاد افزايش 
يابد و ســپس نقدينگي را با اســتفاده از 

راهكارهايي مديريت كنند.
به گزارش همشــهري، هجــوم نقدينگي 
به بازار ســرمايه منجر به رشــد شــتابان 
شاخص ها شده است. شدت ورود پول هاي 
جديد به حدي است كه براساس تازه ترين 
اطالعات روزانــه 1500ميليــارد تومان 
نقدينگي جديد وارد بورس مي شــود. اين 
موضوع منجر شده اســت كه فرصت هاي 
بي نظيري پيش روي بازار ســرمايه ايجاد 
شود. اكنون اين پرسش ايجاد شده است كه 
هجوم نقدينگي به بورس چه فوايدي براي 

اقتصاد دارد؟
اقتصاددانــان معتقدند سياســتگذاران 
بازار ســرمايه بايد از اين پتانسيل استفاده 
و منابــع عظيم مالي كه در حــال ورود به 

بورس اســت را صرف افزايــش توان مالي 
شركت ها كند تا از اين طريق ميزان توليد 
شركت ها و همينطور توليد ناخالص داخلي 
افزايش يابد. انتقاد تحليل گران اين است كه 
چنانچه اين منابع فقط صرف خريدوفروش 
سهام شود اثر اقتصادي ماندگاري بر جاي 
نخواهد گذاشت. همه اينها در حالي است 
كه اقتصاد ايران چند ســالي است  با ركود 
تورمي مواجه است و اغلب شركت ها حتي 
با كسري وجوه در گردش مواجهند بنابراين 
ضروري است كه سياســت هايي از سوي 
مسئوالن بازار سرمايه درنظر گرفته شود تا  
نقدينگي عظيم در بورس صرف تأمين مالي 
شركت هاي بورس شــود تا اين شركت ها 
بتوانند توليدشان را افزايش دهند و همگام 
با افزايش توليد چرخ اقتصاد هم بهتر بگردد 

و توليد ناخالص داخلي هم رشد كند.

هدايت نقدينگي به سمت توليد
مركز پژوهش هاي مجلس با انتشار گزارشي 
خواستار آن شد كه با عرضه سهام شركت ها 
در بازار اوليه، افزايش سرمايه از روش صرف 
ســهام يا از محل آورده نقدي سهامداران 

و انتشــار صكوك، نقدينگــي موجود در 
بورس به سمت توليد هدايت شود. به زعم 
مركز پژوهش هاي مجلس با توجه به ورود 
گســترده نقدينگي و افزايــش قابل توجه 
تقاضا براي خريد ســهام، افزايش سرمايه 
از روش صرف سهام يا از محل آورده نقدي 
سهامداران  يا عرضه عمومي اوليه سهام هم 
باعث افزايش عرضه سهام و متعادل تر شدن 
شرايط بازار مي شود و هم منابع جديد مالي 
به بنگاه تزريق مي كند و بنگاه توان توسعه 
فعاليت ها را به دست خواهد آورد. اجراي اين 
پيشــنهاد به طور خاص درمورد بانك هاي 
خصوصي و بانك هاي واگذار شده در قالب 
قانون اجراي سياســت هاي كلي اصل۴۴ 
كه دچار ناتــرازي و زيان انباشــته جدي 
هستند، ضرورت دوچندان دارد. با توجه به 
اينكه اين نوع افزايش سرمايه هم منجر به 
ورود نقدينگي جديد به بانك مي شود و هم 
زيان انباشته بانك را كاهش مي دهد، توان 
اعطاي تسهيالت بانك نيز افزايش خواهد 
يافت و تأثير مثبت مجدد بر بخش واقعي 
اقتصادخواهد داشــت. همچنين ضروري 
است معافيت هاي مالياتي نيز براي تشويق 

مركز پژوهش هاي مجلس خواستار شد
هدايت نقدينگي به توليد از كانال بورس

بنگاه ها درنظر گرفته شود.

مديريت نقدينگي
مركز پژوهش هــاي مجلــس همچنين 
خواستار آن شده است كه براي ايجاد تعادل 
در بازار سهام، نقدينگي وارد شده به بورس 

با اجراي سلسله تدابيري مديريت شود.
آنطور كه بازوي تحقيقاتي مجلس پيشنهاد 
كرده اســت براي مديريت اين نقدينگي 
بايد هر چه ســريع تر ســهام شركت هاي 
بيشتري در بورس عرضه شود و همينطور 
ميزان سهام شناور آزاد شركت ها افزايش 
يابد. همچنين ســازمان بورس بايد دقت 
كند كه شــركت ها قواعد و الزامات مربوط 
به سهام شــناور آزاد را رعايت كنند. مركز 
پژوهش هاي مجلس همچنين پيشــنهاد 
كرده اســت عرضه هاي اوليه افزايش يابد 
و باقيمانده ســهام دولت در شركت هاي 
فهرست شده در بورس و فرابورس هم عرضه 
شوند. ضمن اينكه الزم است شركت هاي 
بورس كه خود زيرمجموعه يك شــركت 
هستند اما ســهام شــركت اصلي خود را 
خريداري كرده اند، ســهام شركت اصلي 
را در بورس بفروشــند. مركز پژوهش هاي 
مجلس پيشــنهاد داده اســت براي اينكه 
شركت ها ملزم شوند تا سهام شركت هاي 
اصلي را بفروشــند بايد تنبيه هاي مالياتي 

درنظر گرفته شود.

»اگــر بانك هاي كــره اي بــه توافقات 
بين المللي خود با ما پايبند نباشند ما اين 
حق را داريم كه تحت قوانين بين المللي 
به اقدامات قانوني روي آوريم و ما مقامات 
كره جنوبــي را در اين فرايند مســئول 
مي دانيم.« اين تازه ترين موضع رســمي 

بانك مركزي ايــران در واكنش به انفعال بانك هــاي كره جنوبي در 
آزادسازي منابع ارزي كشورمان است كه از سوي عبدالناصر همتي 
بيان شده است. او در گفت وگو با شبكه خبري بلومبرگ، اظهار كرد: 
ما ميلياردها دالر در كره جنوبي داريم و حق ماســت كه از اين منابع 
استفاده كنيم اما جاي تأسف دارد كه شركاي تجاري قديمي ايران به 
دام آمريكا افتاده اند و مانع تراشي مي كنند. به گزارش همشهري، ايران 
اميدوار بود در نتيجه رايزني هاي بانكي سال گذشته بتواند از درآمدهاي 
ارزي ناشي از صادرات نفت و ميعانات گازي به كره جنوبي استفاده كند 
اما به گفته رئيس كل بانك مركزي، منابع ارزي ايران به طور غيرقانوني 
در بانك هاي كره جنوبي مسدود شــده و حتي اجازه استفاده از آنها 
در تجارت كاالهاي بشردوســتانه ازجمله مواد غذايي و دارويي داده 
نمي شــود. وي تأكيد كرد: منابعي ما در بانك هاي كره اي داريم كه 
مربوط به زمان قبل از خروج آمريكا از برجام مي شــود و در نشست 
سال گذشته قائم مقام نخست وزير و وزير اقتصاد كره جنوبي اطمينان 
داد كه مشــكل را حل خواهد كرد، اما هيچ گونه پيشرفتي در تحقق 
وعده هاي اين مقام كره اي ديده نمي شود. همتي با بيان اينكه قصد 
داريم از منابع ارزي خود در بانك هاي كره اي براي خريد مواد غذايي و 
پزشكي استفاده كنيم كه مشمول تحريم هاي آمريكا نمي شود، اظهار 
كرد: اگر بانك هاي كره اي به بازي سياسي خود ادامه دهند و به توافقات 
بين المللي خود با ايران پايبند نباشند، اين حق را داريم كه تحت قوانين 
بين المللي به اقدامات قانوني روي آوريم و ما مقامات كره جنوبي را در 

اين فرايند مسئول مي دانيم.
رئيس كل بانــك مركزي معتقد اســت كه مقامــات كره جنوبي با 
آمريكايي ها همدست شده  و تالش مي كنند تا اطمينان خزانه داري 
آمريكا براي اســتفاده از يك كانال تجاري را به دست آورند و حتي 
به دليل تحريم هاي آمريكا و عدم تمايل بانك هاي كره اي، ايران قبول 
كرده كه از اين منابع فقط در تامين نيازهاي بشردوســتانه استفاده 
كند. همتي تأكيد كرد: بانك هاي كره اي با خيال راحت تعهدات خود 
را زير پا مي گذارند و به توافقات مالي بين المللي رايج عمل نمي كنند 
و تصميم گرفته اند وارد بازي سياست شوند و از تحريم هاي غيرقانوني 
و يكجانبه آمريكا پيروي كننــد؛ درحالي كه ما درخواســتي كه با 
تحريم هاي آمريكا در تضاد باشد، نداشته ايم. رئيس كل بانك مركزي 
اين احتمال را مطرح مي كند كه مقامات كره جنوبي ايران را به بازي 

گرفته اند و از پول ايران براي تقويت منابع خود استفاده مي كنند.

  مركز پژوهش هاي مجلس: دولت 
با كسري حداقل 185 هزار ميليارد 
توماني در سال 99روبه رو خواهد بود

  نوبخت: بالغ بر 167هزار ميليارد 
تومان ناترازي منابع داريم كه بايد 

آن را حل كنيم

علني مجلس بود و توضيحاتي در مورد حوزه تحت مديريت 
خود ارائه داد. البته اسالمي همان اول بحث مسكن اعالم كرد 
كه همواره، تغييرات نرخ ارز و نرخ تورم و شرايط التهاب آوري 
كه در بازارهاي موازي وجود دارد، بازار مسكن را دچار بحران 
كرده است. او در ادامه مسكن ملي را يكي از نسخه هاي مؤثر 
براي حل مشكالت حوزه مسكن دانست كه با اجراي آن ساالنه 
۴00هزار واحد مسكوني براي متقاضيان دهك متوسط ساخته 
مي شود و بخشي از بار تقاضا از بازار را برمي دارد. تحويل 63 هزار 
واحد مسكن مهر باقي  مانده تا قبل از آبان و همچنين تعيين 
تكليف حاشيه نشيني در استان هاي بحراني شامل خراسان 
رضوي، سيستان و بلوچستان، خوزســتان و كرمانشاه نيز از 

ديگر وعده هاي اسالمي بود.

روحاني: 850 هزار ميليارد تومان 
از درآمدهاي كشور كم شده؛ يعني 

2 برابر بودجه پارسال مملكت

   مسكن مهر برمي گردد
ديروز، حسينعلي حاجي دليگاني، عضو هيأت رئيسه مجلس نيز 
از تدوين طرحي در مجلس براي حل مشكل مسكن خبر داده و 
به فارس گفته؛ اين طرح هفته آينده با يك فوريت تقديم هيأت 
رئيسه مي شود. او با تأكيد بر اينكه مجلس يازدهم بايد يك اقدام 
انقالبي براي حل فوري مشكل مسكن انجام دهد، جزئياتي از طرح 
مجلس ارائه مي دهد كه برخي از ويژگي هاي آن مانند جداسازي 
قيمت زمين از مسكن، ايجاد شهرهاي جديد و الحاق زمين به 
شهرهاي موجود و حذف و تسهيل بروكراسي و مجوزهاي توليد 

مسكن كامالً شبيه خصوصيات مسكن مهر است.

ايران از بانك هاي كره جنوبي 
شكايت مي كند



هر جا هستي حرفي بزن، خبري بده كه من فكر 
نكرده خوشحال شوم و از شوق، دوري ات را پر از 
بغل كنم و بگويم چه بوي دالويزي، باز كه دست 

به دامن ياس شده اي نازنين! 
چيزي بگو با آن دو چشم شــيرين تا سيب از 
دست درخت بيفتد در دهان زندگي تا كرونا پا 
به فرار بگذارد، وقتي كه من و تو با دستكش و 
ماسك زل زده ايم به زندگي. شعري بخوان تا 

من جوان شوم، همايون شوم، آواز شوم!
راستي كه چقدر رؤيابافي شيرين اســت، وقتي از خستگي سرسپرده 
دودست شده اي روي صندلي پيري كه سن و سال از يادش رفته است. 
پس پنجره را باز كنم و رؤياهايم را به باد بسپارم! كوچه دم غروبي كه 
نامش چهارشنبه است حال خوشــي دارد، چون خبر دارد پنجشنبه 
و جمعه در راه است و او ســرش زير پاي عابران كمتري است! پا گرد 
مي كنم و روي مبل رها مي شوم. شــبكه ها در تسخير كرونا، تظاهرات 

عليه خشــونت و آتش سوزي هاي زنجيره اي اســت. دل آدمي به درد 
مي آيد حتي در اين روزگار دلسنگي! صداهايي نازك، شاداب و خندان 
خبــر از زندگي مي دهــد. دختربچه هاي چهارقلوي كوچه مشــغول 
دوچرخه سواري هستند، به به، اميد به زندگي در من باغ گيالس و آلبالو 
مي شــود. پس چهار حبه يخ مي ريزم در ليواني كه شربت آلبالو در آن 

شنا مي كند. بفرماييد ميل كنيد آقايان و خانم هاي محترم تر از بهار! 
هزار كاكلي شاد

در چشمان توست
هزار قناري خاموش

در گلوي من
عشق را  اي كاش زبان سخن بود

هزارسال پيش، يعني همين 40-50 سال پيش كه روز و شب آهسته 
راه مي رفت و حال روزگار چهار فصل كامل بود، به من در هر قدوبااليي 
كه بودم مي گفتند تو هنوز بچه اي! آري، در همان سال ها يادم نمي آيد 
كسي يا كســاني محكوم به قرنطينه و حبس خانگي، درسي، ورزشي، 

ســينمايي و اين جور چيزها شده باشــند. حبس مال دزدها، حبس 
پادگاني جريمه سربازان تنبل و حبس خانگي براي بچه هاي سركش 
از ســوي پدر بود، همين! پس حال دنيا خوب و خوش و روزگار رقص 
كردي، چوبي و باباكرم بود. فال حافظ، بستني قنداني و فالوده شيرازي 
همه جا حاضر بود، دعوا و مرافعه اي هم اگر بود نزاع بچه ها، گردگيري 
لوطي ها بود. خالصه روزگار نان و كباب داغ، نيمرو با تخم مرغ محلي و 
كره عسلي بود. نان فانتزي هم اگر بود، نان ساندويچ تخم مرغ با گوجه و 
جعفري بود. شاعر تصنيف مي گفت، آهنگساز ملودي مي ساخت، ايرج 
و عهديه، فردين و فروزان مي شدند، چون روزگار هفت خط نبود، 2- 3 

خط بود، چون اگر الت و جاهل بود ژيگول هم بود.
آن كه مي گويد دوستت مي دارم

دل اندوهگين شبي است
كه مهتابش را مي جويد

اي كاش عشق را زبان سخن بود
حاال و اكنون، دريغا حال روزگار خراب است. سيل كرونا بيش از ٧ميليون 
نفر را با خود برده اســت و بيش از 400 هزارنفر غرق شده اند. درختان 
شعله ور، گراني افسارگسيخته، بيكاري در اوج و نگراني فراوان، آسايش 

گمشده و آرامش ناپيداست و اين يعني سردرگمي و درماندگي ما كامل 
است، يعني ظاهرا كار به جايي رسيده كه دوست و رفيق هم نمي توانند 
به ما نيكي كنند چون ممكن است شر برسانند! اين را مسئوالن كنترل 
كرونا مي گويند. با همه اين مشــكالت ما موظفيم زندگي كنيم چون 
خودمان را دوست داريم، چون مي دانيم تا هستيم با زندگي بايد عاشقانه 
رفتار كنيم. مرد جواني كه روي نيمكت پارك نشســته و دود سيگار و 
بستني يخي را با هم قورت مي دهد، مي گويد: اي آقا، اگر ما را دوست 
داشــت كه نمي رفت شــوهر كنه. من مي گويم كي؟ او مي گويد حاال 
هركي! وقتي پشت سرت گرگ و پيش رويت پرتگاه است بودن يا نبودن 
مسئله اي نيســت! من مي گويم دنيا عوض شده است و هر يك از ما به 
فراخور حال و روز خود بايد زندگي جديد را مديريت كنيم چون فردا روز 
ديگري است، پشت سر گرگ گريخته و پيش رو پرتگاه پل شده است! 
آقاي جوان مي گويد اميدوارم! رهگذري جواب مي دهد اميد، آينده را 
مي سازد اين را همه شكوفه ها مي دانند كه سيب، انار و انجير مي شوند. 

هزار آفتاب خندان در خرام توست
هزار ستاره گريان در تمناي من
عشق را  اي كاش زبان سخن بود

گرگ گريخته و پرتگاه پل شده است

فريدون صديقی
استاد روزنامه نگاری

يادداشت 
اول

شعرها برگرفتي از شعر »ترانه هاي كوچك غربت« از احمد شاملو
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گفت وگو با روزبه حصاري؛ بازيگر سينما، 
 تئاتر، تلويزيون، نوازنده و خواننده 

كه با سريال »بچه مهندس3« مشهور شد

مهــــــــــــندس شدم اما بچه 
ــــــنايع خواندم   مهندسی صـــــــــ

 بهمن پناهــي احمــد دالكي علــي ميرميراني
 مهــدي غبرايي الهــام طهوري ناصــر ممدوح 
براي اوقــات فراغــت  يك عالمــه كتــاب و فيلم 
خــوب و اثرگــذار بــه شــما پيشــنهاد داده انــد

 با ديدن فيلم و خواندن گزارش هاي اين صفحه گشتي 
در خانه موزه دكتر معين و استاد اميرجاهد بزنيد

خانه فرهنگ
06ساز و ادب

خاطره بازي با محمود درودي نيا كه يكي از نخستين ساندويچ فروش هاي 
تهران است و شاهد زنده روزهاي باشكوه ورزشگاه امجديه 

فروش 13هزار ساندويچ 
08در يك روز

 گفت وگو با حسين وفايي، نابغه ايراني كه بزرگان اسنوكر جهان 
را شكست داده است

ترامپ 
12به من باخت

در سالگرد درگذشت نادر ابراهيمي، خاطرات او را با همسرش 
فرزانه منصوري در كتابخانه-موزه اين نويسنده مرور كرده ايم

زندگی ما يك 
07عاشقانه آرام بود

قديمي ترين دست ساخته هاي بشر با قدمت يك ميليون سال 
در موزه ايران باستان نگهداري مي شود

ساطور و تبر 
10انسان های اوليه

 درباره تيمسار سرلشكر فالحي؛ نظامي خوشنامي 
كه اين روزها بازهم نامش سر زبان ها افتاده

 عجالتا
13ارتش منم



گل خانه6

 با ديدن فيلم و خواندن گزارش هاي اين صفحه گشتي 
در خانه موزه دكتر معين و استاد اميرجاهد بزنيد

خانه فرهنگ
ساز و ادب

وقتي صحبت از موزه به ميان مي آيد اغلب انتظار داريم ساختماني با قدمت چند صد ساله و اشيای 
عتيقه و بســيار قديمي ببينيم. اما گاهي حضور گرم و دانش افراد چنان ارزشمند است كه خانه 
و اشــياي معاصر را تبديل به موزه اي گرانقدر مي كند. همچون »خانه موزه  اســتاد معين و استاد 
اميرجاهد« كه اينگونه است. دكتر محمد معيني نامش با فرهنگ واژه فارسي گره خورده و كتاب 
مرجع او بعد از فرهنگ دهخدا معتبرترين و معروف ترين فرهنگ واژگان فارسي است. دكتر جاهد 
هم كه شاعر، تصنيف ساز، موسيقي دان بزرگ معاصر و خالق تصنيف هزاردستان است. حاال خانه 
باصفاي اين دو فرهيخته كه ديوار به ديوار هم بودند با هم ادغام شــده  است. شهرداري تهران اين 
خانه را در سال۱۳85 از خانواده شان خريداري كرده و بعد از بازسازي و ادغام با يكديگر ابتدا با نام 
مركز فرهنگي هنري غدير به بهره برداري رسانده و چند سال بعد در سال۱۳۹5 تبديل به موزه اي 
تماشايي شده كه به عنوان نخستين و تخصصي ترين مركز موسيقي و ادبيات شناخته مي شود. با ما 

همراه باشيد تا با هم سري به اين خانه موزه متفاوت بزنيم.

الناز عباسيان 
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  فرار به غرب
غوطه خــوردن در ادبيــات 
و داســتان هاي كشــورهاي 
مختلف، ما را از نگاه پوسته اي 
و سطحي به اين كشورها و افراد، 
دور كرده و وارد فضاهايي ديگر 
مي كند؛ فضاهايي كــه ما را به 
اين نتيجه مي رســاند كه آنها 
نيز انسان هايي چون ما هستند، 
با همــان دغدغه هــا، با همان 
نگراني ها و با همان اميدها. رمان 
»فرار به غرب« نيز چنين اثري 
است؛ رماني كه توسط محسن 
حميد، نويســنده پاكســتاني 
نگاشته شده؛ نويسنده اي مطرح 
و شناخته شده در سطح جهاني. 
شــخصيت هاي اين كتاب، زن 
و مردي هســتند كه در ميانه 
جنگ با هم آشــنا مي شــوند 
و تصميم شــان بر فرار استوار 
مي شود. در واقع اثر حميد را بايد 
رمان پناهندگي و تعليق هاي 
آدمي ناميــد. رمان هايي از اين 
دســت با موضوع پناهندگي و 
تعليق هاي ناشي از آن، تقريباً 
دارنــد بــراي خودشــان يك 
ژانر مي شــوند. ناديا و سعيد، 
شخصيت هاي اصلي اين رمان 
هستند. آنها شنيده اند درهايي 
وجــود دارد كــه مي تواند به 
واقع درهاي يك دنياي جديد 
را روي آنها بگشــايد؛ دري كه 
روي مهاجــرت باز مي شــود؛ 
دري كه ترســناك است؛ دري 
كه البته اميدها نيز در دل خود 
دارد. رمان، جــزو برترين هاي 
نيويورك تايمز در سال 2017 
هم بوده است. اين رمان، ضمن 
رئاليستي بودن، البته تخيلي هم 

محسوب مي شود.

  اشعار غالمرضا طريقي
اشــعار غالمرضــا طريقــي، 
شــاعرزنجاني معاصر ما، از آن 
دست اشــعاري هســتند كه 
مي توانند حــال خوب ادبي به 
شما ببخشــند. طريقي متولد 
1356زنجان اســت و زيرنظر 
حسين منزوي كارش را شروع 
كرد. به خاطر داشته باشيد كه 
منزوي نيز زنجاني بود. از اين 
شاعر آثاري چون »آنقدر پرم 
از تو كه كم مانده ببارم«، »هر 
لبت يك كبوتر ســرخ است«، 
»جهان غزلي عاشقانه است«، 
»با ياد شانه هاي تو«، »ايمان 
بياوريد به تمديد فصل سرد«، 
»شلتاق«، »باران اگر ببارد« و... 
نشر يافته. ضمن اينكه گزيده 
غزلياتش هم در دسترس است 
تا بخوانيد. طريقي با راديو هم 
همكاري هاي زيادي داشته و 
موفق شده تقديرهاي زيادي 
هم بابت اشعارش دريافت كند. 
غزلي از او را مــرور مي كنيم: 
»اين مهم نيســت كه دل تازه 
مســلمان شده است/كـــــه 
بـــــه عشق تو قمــــر قاري 
قرآن شده است/ مثــــل من 
باغچـــــــه خانــه هـــــم 
از دوري تــــــو/ بس كه غم 
خــورده و الغر شــده گلدان 
شده اســت/ بس كـــــه هر 
تكــه آن با هوسي رفت، دلم/ 
نســخه ديگري از نقشه ايران 
شده اســت/  بي شك آن شيخ 
كه از چشــم تو منعم مي كرد/ 
خبـــــــر از آمدنت داشــت 
كـــه پنهان شده است/عشق 
مهمان عزيزي است كه با رفتن 
او/ نرده پنجره هــا ميله زندان 

شده است...«.

2 پيشنهاد

پناهندگي

آقاي شاعر

۱ پيشنهاد

هزينه ورودي و ساعت بازديد
 بازديد از اين موزه رايگان است. شما مي توانيد 
همه روزه از ساعت10صبح تا ۴ بعد از ظهر از آن 

بازديد كنيد.
اين فيلم را در  newspaper.hamshahrionline.ir ببينيد اين باركد را اسكن كنيد و مجازی به در خانه موزه دكتر معين و استاد اميرجاهد برويد

نحوه دسترسي
دسترسي به اين خانه بسيار ساده است و 

می توانيد از طريق متروي ابن سينا، با حدود 
5تا 10دقيقه پياده روي از ضلع شرقي اتوبان 

امام علي)ع( و با تابلو هاي راهنما، خود را به موزه 
برسانيد. همچنين مي توانيد با وسيله  شخصي تان 

از سمت شرق به غرب خيابان پيروزي، بعد از 
اتوبان امام علي)ع( وارد خيابان بسطامي شويد. 

موزه در انتهاي اين خيابان مشخص است.

نشاني موزه
خيابان پيروزي، ميدان چهارصد دستگاه، جنب 
 بزرگراه امام علي)ع(، خيابان بايزيد بسطامي. 

شماره تماس: 0213378300۴

   خانه تصنيف و موسيقي 
در حياط خانه مــوزه دكتر 
معيــن و اســتاد جاهــد، 
مراسم باشكوه بزرگداشت 
هنرمندان ادبيات و موسيقي 
با حضــور خودشــان برپا 
مي شود كه بسيار تماشايي 
ا ست. همچنين دختر دكتر 

معين نيز در زمينه هاي مختلف با موزه همكاري دارد. برگزاري 
دائمي نشست هاي ادبياتي  همچون نشست هاي فردوسي شناسي 
و موالناشناســي از جذابيت هاي اين موزه اســت. در محوطه 
خانه موزه دكتر معين يك كارگاه تارسازي هم قرار دارد. قسمتي 
از برنامه هاي اين موزه آموزش تمامي سازهاي ايراني و موسيقي 
جهاني، تئوري موسيقي و اصول آهنگسازي  است كه با حضور 
استادان برجسته دانشگاه ها و صداو سيما اجرا مي شود. همچنين 
اين مجموعه در زمينه هاي تشكيل اركستر، راه اندازي جشنواره 
سراسري موسيقي اميرجاهد، شركت در جشنواره هاي موسيقي 

بين المللي فجر و كالسيك ايراني نيز فعاليت دارد.

   ردپاي شهرزاد و قباد در خانه معين
و  زيبــا  صحنه هــاي 
نوستالژيك بعضي فيلم ها 
طــور خاصــي در ذهــن 
آدمي جا خشك مي كند و 
جزئي از خاطرات مي شود. 
بي شك اين فيلم ها بخشي 
از جذابيت و موفقيت شان را 

مرهون لوكيشن هاي زيبا و دكوراسيون خاطره انگيزشان هستند. 
جالب است بدانيد كه از خانه موزه معين به عنوان لوكيشن فيلم ها 
نيز استفاده مي شــود؛ فيلم هاي مشــهوري مانند »شهرزاد«، 
»سرزمين كهن« و حتي »بيست و يك روز« از آن دسته اند. بعد 
از پخش سريال نمايش خانگي شهرزاد عالقه مندان زيادي براي 
تماشاي خانه شهرزاد و قباد اين سريال به اين موزه آمدند  تا جاي 
بازيگران اين فيلم ها در حياط، خانه و اندروني اين خانه قدم بزنند 

و سكانس به سكانس اين فيلم را در ذهن تداعي كنند.

   دست نوشته هايي از استاد واژگان ايراني 
در كنار آثار و يادگاري هاي 
مختلف از هر دو اســتاد در 
اين خانه، يك چيز برايمان 
بسيار جالب و ارزشمند بود 
و آن برگه و يادداشت هاي 
دكتر معين بــراي نگارش 
لغتنامه بود. اين برگه ها خود 

گواه اين است كه سال ها پيش كه رايانه و امكانات جست وجوي 
پيشــرفته نبود اين اديب بزرگ چگونه واژه به واژه زبان فارسي 
را معنا كرده است. استاد با هوشمندي بسياري كوشش كردند 
كه در هنگامي كه مسئول تدوين لغتنامه هستند از ابراز سليقه 
شــخصي خود در تدوين آن اثر كه يادگار عالمــه دهخدا بود 
بپرهيزند و نظرات و نكات موردنظر خود را در اثر خاص خود و 

به طور جداگانه وارد كنند كه فرهنگ معين پديد آمد.

   نامي از بزرگان بر ديوار موزه 
يكــي از جذابيت هاي اين 
مــوزه ديوار كاشــي كاري 
شده در حياط آن است. اين 
ديوار يــك يادمان متفاوت 
است. به اين شكل كه اسامي 
نام آشنايي از استادان هنري، 
سينمايي و موسيقي كه پا به 

موزه گذاشته اند روي كاشي حك و روي ديوار نصب شده اند. اين 
خود نشان از اين دارد كه موزه  تماشايي دكتر معين و اميرجاهد، 
مرجع ادبيات و موســيقي و هنر بوده و هر روز پذيراي بسياري 
از بزرگان اهل فرهنگ و هنر است. عالوه بر اين نام ها، در داخل 
موزه هم تصاوير حضور شخصيت هاي بزرگ سياسي، اجتماعي 

و فرهنگي در قالب يك قاب بزرگ به نمايش درآمده است.

   پيشينه اين موزه 
بناي خانــه به ســبك خانه هاي وياليــي و بزرگ 
تهــران قديم اســت. خانــه  دكتر معيــن در ضلع 
شــرقي و خانه اســتاد اميرجاهد در ضلع غربي در 
كنار هم واقع شــده اند. اين دو خانه جزو نخستين 
خانه هاي محلــه  چهارصد دســتگاه بوده  اســت؛ 
محله اي كه نام آن برگرفتــه از چهارصد آپارتماني  
اســت كه مهندســان آلماني آنها را در سال هايي 
دور ســاخته اند. بناي اين خانه ها با نماي آجري با 
مســاحتي نزديك 880مترمربع بيش از 70ســال 
قدمت دارند. البته خانه دكتر معين كمي مدرن تر و 
جديدتر از ساختمان ديگر است. جالب است بدانيد 

 استاد محمدعلي اميرجاهد همســايه ديوار به ديوار 
دكترمعين و در واقع پدرهمســرش بوده و حاال اين 
دو خانه را با يكديگر ادغام كرده اند و فقط قســمتي 
از چارچوب در بين ايــن دو خانه به عنوان يادمان به 
جا مانده است. گفتني اســت كه اين خانه های زيبا 
و قديمي از خانواده دكتر معيــن و آقاي اميرجاهد 
خريداري شد و در تملك شــهرداري تهران درآمد. 
هدف از ايــن كار، برگزاري كالس هــاي ادبيات و 
موسيقي و همايش هاي مربوط به اين دو رشته بوده 
 تا ياد و نام اين دو مرد بزرگ عرصه هنر و ادبيات زنده 

نگه داشته شود.

   خانه اي با ديوارهاي پر ساز و آواز 
از يكي از خروجي هاي بزرگراه امام علي)ع( راهي محله چهارصد دســتگاه مي شويم. در همين حوالي با پاركي 
جمع وجور اما باصفا روبه رو مي شويم و پس از گذشتن از آن، تابلوهاي راهنما، ما را به سمت خانه موزه دكتر معين 
و استاد جاهد هدايت مي كند. گرچه نام دكتر معين بر باالي خانه  اش نقش بسته اما در محل تالقي دو خانه، سردر 
موزه به نام دو بزرگوار مزين است؛ خانه اي زيبا و پر از خاطره كه البته در ادامه علت خاطره انگيز بودن اين خانه را 
به شما خواهيم گفت. براي ما كه با آپارتمان نشيني، به كلي از فضاي حياط و خانه هاي قديمي محروم شده ايم، 
ديدن اين عمارت زيبا بسيار لذتبخش است. شك نداريم كه معماري باشكوه و مرتفع اين بنا شما را هم حيرت زده 
خواهد كرد. اين موزه، حياط پردرخت و باصفايي دارد كه حتي در واپسين روزهاي بهاري هم سرسبز هستند. 
اما براي ورود به خانه موزه اول بايد از يك در چوبي كوچك كه به راهرويي تودر تو ختم مي شود عبور كنيم. تمام 
ديوارهاي خانه پوشيده است از انواع سازها، تابلوهاي شــعر و خوش نويسي، انواع تابلوهاي استادان موسيقي و 
ادبيات و زندگي نامه  اين هنرمندان، از جمله خود استاد اميرجاهد و دكتر معين. همچنين عكس هاي بي شماري 
از بزرگان موسيقي  و ادبيات كه به موزه آمده اند، با ظرافتي خاص روي تابلوي بزرگ در جاي جاي خانه در كنار 
 هم نصب شــده اند. در كنار تزئينات زيباي ديگر منزل، صندلي هاي بزرگ چوبي قديمي كه با جاجيم پوشيده 
شده اند، در گوشه و كنار خانه ديده مي شوند. بناي خانه و درها و پنجره هاي چوبي به سبك خانه هاي وياليي و 
بزرگ زمان هاي گذشته اند. رقص نور با ساز چوب و شيشه رنگ و بويي قديمي به فضاي خانه بخشيده است. در 
جاي جاي خانه موزه دكتر معين كه قدم مي گذاريد، در پشت تمام درهاي بسته  چوبي، صداي انواع سازها و آالت 
موسيقي، فضا را آكنده كرده  است. اتاق هاي خانه موزه به بخش هاي مختلفي براي تعليم و تربيت هنرمندان در 

زمينه هاي مختلف تقسيم شده  است.

   هم موزه، هم كتابخانه 
خانه دكتر معين دو طبقه بوده و با راهروهايي تودرتو به شكل زيبايي ساخته شده است. نور از پشت ارسي هاي 
رنگي بدون واسطه پرده فضاي اتاق ها را رنگ آميزي كرده است. سرتاسر نماي خانه، داخل ديوارهاي بيروني 
با حفاظ هايي آبي و مشــبك تزئين شده  است. سمت راست به يك اتاق روشــن و پرنور مي رسيم. اينجا خانه 
كتاب هاست يا بهتر اســت بگوييم كتابخانه  دكتر معين. يك اتاق تو در توي ديگر هم كنار آن هست كه با يك 
در شيشه اي جدا شده است. در آن اتاق كه در ضلع شمال شرقي ساختمان اســت تعداد زيادي براي مطالعه 
نشسته اند. اينجا ناخودآگاه آدم را به سكوت وادار مي كند؛ اين چنين است كه اكنون خانه دكتر معين، امروز هم 
كتابخانه است هم مركز فرهنگي و هم موزه. از اين رو رفت وآمدهاي بسياري به اين خانه مي شود. مثل قديم؛ 
مثل وقتي كه دكتر معين زنده بود. كتابخانه  اين خانه موزه  بيش از 2هزار عضــو دارد و روزانه افراد زيادي به 
آن مراجعه مي كنند. اين كتابخانه را مي توان در زمره باقيات صالحات اين استاد دانست كه جان خود را بر سر 

فرهنگ اين مرزوبوم نهاد.

   يادگاري دكتر معين 
تعدادي از اتاق ها، از جمله اتاق پذيرايي دكتر معين 
به موزه اي از وســايل دكتر معين تبديل شــده  كه 
مي توان به اين وســايل اشــاره كرد: لوازم شخصي، 
كارت هاي شناسايي، دانشنامه ها، مدارك و جايزه ها 
و نشان هاي مهم بين المللي، كتابخانه  باارزش شان و 
دست نوشته ها. دو راه پله در شرق و غرب ساختمان، 
ما را به اتاق هاي زيرين ساختمان راهنمايي مي كند؛ 
اولي بزرگ و جادار اســت و دومي كه در غرب قرار 
دارد كوچك و نقلي. در قســمت شــرقي يك اتاق 
بزرگ كه به نام اتاق جلسات نامگذاري شده ميزبان 
اهالي فرهنگ دوســت و به ويژه شــهروندان محله 
چهارصد دســتگاه است تا با شــركت در كالس ها و 
همايش ها به دانش خود اضافه كنند. يك استوديوی 
تدوين، يك زيرپله ضبط صدا، يك اتاق براي آموزش 
خوشنويسي و نقاشي و يك آبدارخانه كوچك امكانات 
ديگر خانه استاد معين است كه در زيرزمين اول تعبيه 
شده است. در زيرزمين دوم يك اتاق كوچك هست 
و دري كه به حياط شــمالي باز مي شــود. اين خانه 
فرهنگي زيبا عــالوه بر نقش ارزنــده و تأثيرگذاري 
كه در رشــد و تعالي فرهنگ و ادبيــات و هنر دارد، 
يك جايگاه امن و پر از آرامش است براي كساني كه 
مي خواهند پژوهش و مطالعــه كنند. باالي پله هاي 
خانه دكتر معين چند كمد شيشه اي ديده مي شود 

كه در آن قاب عكس هايي، يادآور گذشته پربار دكتر 
معين، خودنمايي مي كند؛ عكس هايي  از جد پدري، 
جد مادري، پدر و مادر، مدارك و درجه هاي اســتاد 
معين و ... . گلگشت تماشــای متن ها و نوشته هاي 
قديمي گاه مثل ماشين زمان  آدم را به دوردست هاي 
خاطره مي برد يا براي او خاطره مي سازد. اين راهروی 
خنك با سنگفرش آجر ســرخ و آرامشي كه در آن 
حكمفرماســت تو را وادار مي كند تأمل بيشتري به 
خرج بدهي. موزه اســتاد معين جايــي براي ديدن 
و به خاطر ســپردن گذشــته پربار مردي است كه 
نخســتين دكتري ادبيات را به ميهن ما آورده است. 
هم از طبقه اول و هم طبقه  دوم خانه موزه دكتر معين 
مي توان وارد حياطي بسيار بزرگ و بي نهايت باصفا و 
پردرخت شد. 2حوض بزرگ فيروزه اي با گلدان هاي 
زيبايي در اطرافشان، وسط هر دو حياط قرار گرفته 
و چارچوبي آجــري در محل تالقــي 2حياط هنوز 
باقي مانده است. چارچوبي كه با عبور از آن مي توان 
متوجه شد كه چگونه حياط 2خانه با هم ادغام شده 
است. گوشــه و كنار حياط پر از گلدان هاي زيباست 
و ميان آپارتمان هاي نوســاز اطراف خانه جلوه گري 
مي كند. در دو طرف ساختمان، حياط خلوت طويلي 
قرار گرفته است كه شما را از حياط به پشت ساختمان 

هدايت مي كند.

   از دكتر معين بيشتر بدانيم
دكتر محمد معيــن، متولد 1۹ ارديبهشــت 
سال 12۹7 هجري شمسي در محله زرجوب 
شهر رشت اســت. او در 6سالگي پدر و مادرش 
را بر اثر بيمــاري حصبه از دســت داد. از آن 
زمان بــه بعد جد پدري اش شــيخ محمدتقي 
معين العلما مسئوليت پرورش و تربيت او را بر 
عهده مي گيرد. دكتر معين، تا دوره متوسطه در 
رشت مانده و بعد براي ادامه تحصيل به تهران 
مي آيد. او سپس در مدرسه دارالفنون تحصيل 
می كند و بعد در دانشگاه در رشته  ادبي مشغول 
به تحصيل مي شــود. در 16ســالگي موفق به 
گذراندن دوره كارشناسي مي شود. همچنين 
به وســيله  مكاتبه با آموزشــگاه روانشناســي 
بروكســل، روانشناســي عملي و ديگر شعب 
آن را از قبيل خط شناســي، قيافه شناســي و 
مغزشناسي فرا مي گيرد. سپس در 2۴ سالگي از 
دانشگاه تهران مدرك دكتري خود را در رشته  
ادبيات فارســي دريافت مي كند. دكتر معين 
در شــهريور 1321از پايان نامــه دكتري خود 
در حضور استادان ملك الشعراي بهار، تدين و 
پورداوود دفاع كرده و با نمره »بســيار خوب« 
نخســتين دكتري ادبيات فارسي در ايران را از 
دانشــگاه تهران مي گيرد. جالب است بدانيد 
كه استاد معين نخســتين فارغ التحصيل دوره 
دكتري غيرپزشكي يعني دكتري ادبيات فارسي 

در ايران بوده است. او در همين سال با دختر 
شاعر و تصنيف ساز مشــهور ايراني، 

محمدعلي اميرجاهد ازدواج كرد. 

خدمات اين مرد بزرگ بسيار فراتر از حد يك 
»دكتر« معمولي بود. او در دوران زندگي خود 
به رياست هاي متعددي منصوب شد. از  جمله  
اين  رياست ها طبق وصيت نامه  علي اكبر دهخدا، 
رياست ســازمان لغتنامه بود و هنگامي  كه او 
كاستي هاي اين لغتنامه را دريافت، خود دست 
به كار نوشتن و تاليف شــاهكار خود، فرهنگ 
معين شد. نهايتا دكتر معين در سال 13۴5 بر 
اثر فشار كار به كما رفت و بعد از 5سال گذراندن 
زندگي در حالت اغما در 13تير1350 دار فاني را 
وداع گفت. از اين استاد آثار و تأليفات بسياري به 
جا مانده اما نگارش فرهنگ لغت معين در ميان 

آنها از ارزش باالتري برخوردار است.

   از استاد اميرجاهد بيشتر بدانيم
اگر تصنيف هزاردستان را با صداي استاد شجريان شنيده باشيد با كمي دقت 
مي توانيد تخلص جاهد را در پايان اين تصنيف بشنويد و دريابيد كه شعر آن را 
اميرجاهد سروده است. تصنيفي با اين مطلع: هزاردستان به چمن، دوباره آمد به 
سخن/ كه  اي خسته از رنج دل، ببين جشن گل هاي من. بد نيست بدانيد استاد 
اميرجاهد متولد سال1275 در تهران، شاعر، تصنيف ساز، موسيقي دان بزرگ 
معاصر و خالق اثر هزاردستان است. او كسي است كه هنرستان آزاد موسيقي 
را راه اندازي كرده و در سال1308 نخســتين تصنيف خود را به ثبت و ضبط 
رسانده است. بيش از 100سرود و تصنيف از استاد اميرجاهد كه بيشتر مضامين 

اجتماعي، سياسي و فلسفي دارد و همچنين ديواني از اين استاد هنرمند در 
2جلد به يادگار مانده است. در سال1302 بر اثر شهرت تصنيف ها و شعرهايش 
احمدشاه قاجار از او دعوت كرد و كلمه »امير« را به تخلص و نام خانوادگي او 
افزود و از آن پس با نام »امير جاهد« شناخته شد. دكتر معين بعد از دريافت 
مدرك دكتري خود با »مهين پرنيا اميرجاهد«، دختر استاد كه آن زمان مؤسس 
و مدير سالنامه پارس هم بود ازدواج كرد و در همسايگي پدر همسرش ساكن 
شد. حتي جشن عروســي آنها هم در اين خانه برگزار شد و نمونه ای از كارت 

عروسي اين دو بزرگوار هم در موزه به نمايش درآمده است. 



7 كتاب خانه

اشك ها و لبخندها
ســال ها قبل، دوره گرداني از محله ها رد مي شــدند كه بــراي بچه ها، 
كاردســتي هاي كاغــذي، بادبزن، فرفــره و چيزهايي از اين دســت 
مي ساختند و به وق وق صاحاب معروف بودند. معموال افراد مسني كه 
ديگر كاري از آنها برنمي آمد ســراغ اين كار مي رفتند. روزي نادر با 
يكي از اين افراد در كوچه روبه رو شده بود، آدرس خانه مان را داده 
بود تا اگر توانستيم به او كمك كنيم. اين پيرمرد تا آخرين روز به 
ما سر مي زد. روز ديگري ديدم نادر گريه كنان به خانه آمد، گفت از 
كوچه رد مي شده كه ديده پيرمرد لحاف دوز، پشت سر او راه مي رود 
و جاي دادزدن، زيرلب با خودش از اين مي گويد كه كاسبي نكرده 
و پولي ندارد. نادر دســت در جيب كرده و نيمي از پول كمي را كه 
داشته، به لحاف دوز داده بود. اين پيرمرد لحاف دوز هم تا سال ها 

به ما سر مي زد و خيلي نادر را دوست داشت.

شما كه كتاب هاي نادر 
ابراهيمي را مي خوانيد، 

تصور مي كنيد كه زندگي 
ما جاده اي صاف، هميشه 
خوب و آشتي بوده است، 
درحالي كه زندگي ما هم 

مثل هر زندگي مشتركي، 
بحث و گفت وگو و 

اختالف سليقه داشته 
است

  اولين بار نــادر ابراهيمي را كجا 
ديديد؟

50ســال مي گذرد. من در خانه يكي از اقوام كه 
فاميل مشــترك ما دو نفر بود نادر را ديدم. ظاهرا 
صاحبخانه تداركي بــراي اين ديــدار ديده بود. 
نادر از كوه آمده بود و من ديــدم جواني باالبلند، 
خوش چهره و خوش صحبت است. مهماني برپا بود 
و همه با هم صحبت مي كردند، كم كم به من خبر 

دادند كه قضيه چيست و بايد بيشتر توجه كنم.
  آن زمان شــما مشغول چه كاري 

بوديد؟
من معلم بودم، تازه دوران تربيت معلم را تمام كرده 

بودم. هنوز به تحصيالت عاليه نپرداخته بودم.
  چه ويژگي ای از همسرتان بيشتر 

توجه شما را جلب كرد؟
از نظر ظاهر كه دلنشــين بود، صحبت هايش هم 
جذاب و با اعتماد به نفس. بعد قرار شد ديدارهاي 
ما ادامه پيدا كند. در واقــع ازدواج ما، يك ازدواج 
سنتي بود اما من كمي روشنفكري به خرج دادم 
و خواســتم چندبار يكديگــر را ببينيم و صحبت 
كنيم. اقــوام، مهماني مي دادنــد و از ما 2نفر هم 
دعوت مي كردند تا بتوانيم با هم بيشتر آشنا شويم. 
هرچند چيز زيادي از هم دســتگيرمان نشد اما 
به نظر مي رســيد در همين مالقات هاي اول براي 
هم دلنشين بوديم. خصوصياتي كه نادر داشت با 
معيارهاي من براي ازدواج مي خواند. معيارهاي من 
هم چندان پيچيده نبود، مي خواستم تحصيالت 
همسرم از من بيشــتر باشــد، خانواده ها از نظر 
فرهنگي حتما با هم متناسب باشند و از نظر مادي 
از پس يك زندگي ساده بربيايد. زندگي مشترك 
ما با ازدواجي سنتي شروع شد اما بعد آرام آرام، به 

دوست داشتن و عشق منجر شد.
  آن موقع چه قــول و قراري با هم 

گذاشتيد؟
هر كدام از خودمان گفتيم و ويژگي هايي كه شايد 
كمي مخفي تر بود. ما براي يك زندگي مشترك، 
هيچ قوانيــن و نســخه از پيش تعيين شــده ای 
نداشتيم. وقتي زندگي را شــروع كرديم، تجربه 
زندگي براي مــا آرام آرام قوانيني را به وجود آورد. 
اين هم نسخه خودمان شــد و هم سال ها بعد، به 
2 كتاب »چهل  نامه كوتاه به همســرم« و »يك 
عاشــقانه آرام« منجر شــد. نادر در مصاحبه اي 
گفته كه يك عاشقانه آرام، اصول و دكتريني است 
براي يك زندگي رو به تعالي كه قرار اســت دوام 
داشته باشد و دچار روزمرگي و دل مردگي نشود؛ 
قوانيني كه در اين كتاب گفته شده، بعد از تجربه 
يك زندگي مشترك به وجود آمده است. مثال اگر 
برگردم و به نخستين خانه مشتركمان نگاه كنم، 
يك ظرف سفالي هم در آن پيدا نمي شود اما كم كم 
در ســفرهايمان به همدان، اللجين، تبريز، ميبد 
و شهرضا، به ســفال عالقه مند شديم و خانه هاي 

بعدي ما پر از سفال شد.
  چقدر از عاشقانه هايي كه آنها را 
در آثار نــادر ابراهيمي لمس مي كنيم، 
در زندگي و جهــان واقعي هم واقعيت 

داشت؟
اين ســؤال برمي گــردد بــه 3كتابي كــه خود 
خوانندگان، نام آنها را عاشقانه هاي نادر ابراهيمي 
گذاشته اند، يعني »بار ديگر شــهري كه دوست 
مي داشــتم«، چهل نامه كوتاه به همسرم و يك 
عاشــقانه آرام. امــا در نگاهي به تمام آثــار نادر، 
مي بينيم كه عشــق در همه آنها لبريز اســت، به 
شــرطي كه وقتي حرف از عشق مي شود، فقط به 
عشــق 2انســان و بين يك زن و مرد فكر نكنيم. 
عشــق به يك آرمان و عقيده، به وطــن و مردم 

آن، ظلم ســتيزي و مبارزه، توجه بــه مقام زن و 
باورهاي اينچنيني، در تمام آثــار نادر ابراهيمي 
ديده مي شــود. نمي خواهم بگويم ما 100 درصد 
اين عاشــقانه ها را زندگي كرده ايم، اما بســياري 
از آنها را تجربه كرديم. اگــر نادر ابراهيمي پيامي 
در آثارش دارد، از تجربه يــك زندگي، چه از نظر 
زندگي مشترك و چه از نظر اجتماعي و مبارزاتي  
كه به وجود آمده، اســت. بله، آنچــه در آثار نادر 
ابراهيمي مي بينيد، تجربه و زندگي كرده و آنگاه 

نوشته است.
  به عنوان يك زن، نقش خودتان را 
در مسير حرفه اي كه نادر ابراهيمي طي 

كرده چطور مي بينيد؟
يادم هســت در زمان نامزدي، بعد از صحبتي كه 
درباره هنرمندان معروف با هم داشتيم، به شوخي 
به نادر گفتــم اميدوارم تو هم معروف شــوي به 
اينكه همسر خوبي داشته باشــي. آن زمان اصال 
نمي دانســتم چه چيزي در انتظار ماســت. شما 
كه كتاب هاي نادر ابراهيمي را مي خوانيد، تصور 
مي كنيد كه زندگي ما جاده اي صاف، هميشــه 
خوب و آشتي بوده اســت، درحالي كه زندگي ما 
هم مثل هر زندگي مشــتركي، بحث و گفت وگو 
و اختالف سليقه داشته است. اما آنچه مهم است 
اين است كه سعي كرديم از كنار اينها بگذريم تا 
چهارچوب و حريم زندگي شكسته نشود. نادر در 
صحبت ها و نوشــته هايش گفته كه اگر امروز من 
اين نادر ابراهيمي هستم، همسرم پشت سرم بود. 
اما من اين را باور ندارم و مي گويم درباره من مبالغه 
كرده است. من ســعي كرده ام كه يك زن خوب 
باشم اما همان زن خوب سنتي ايراني كه مي گوييم 
قانع است و خود را با شرايط وفق مي دهد. خودم را 
در اين حد قبول دارم اما نادر بزرگواري كرده و مرا 

بيش از اين نمايانده است.
  درباره ارتباط نــادر ابراهيمي با 
فرزندان در جايــگاه يك پدر برايمان 

بگوييد.
به عنوان پدري اخالق مدار، از 3دخترمان در اين 
زمينه خيلي مراقبت مي كرد، به طوري كه اگر پاي 
درددل بچه ها بنشينيد، شايد گاليه داشته باشند. 
البته خيلي پدرشــان را دوســت دارند و اين پدر 
بوده كه جز مسائل اخالقي، موضوعات فرهنگي 
را هم هميشه درنظر داشته است. هر سه شنبه در 
خانه ما باز بود و نادر مالقات هايي داشت، عالوه بر 
دانشجويان و عالقه مندانش، هنرمندان هم به خانه 
ما رفت وآمد داشتند و اين وجود پدر نويسنده بود 
كه چنين فضاي فرهنگــي اي را در خانه ما ايجاد 
مي كرد. هميشــه به بچه ها مي گفت كه بايد يك 

هنر را دنبال كنيد.
  اين توجه به هنر به كجا انجاميد؟

دختران من با هنر آشنا هستند. دختر بزرگم هليا 
نقاش است، يكي دو نمايشــگاه هم برگزار كرده 
و حاال روي چيني نقاشــي مي كند كه كارهايش 
طرفدار هــم دارد. دختر دوم ام اليكا نقاشــي را 
خيلي جدي تر دنبال كرده و هر دو ســال يك بار، 
نمايشگاهي از كارهايش برگزار مي كند و مي توانم 
به طور قاطع بگويم چهره اي شناخته شــده است. 
فرزند ســوم ما هم عكاس اســت و نگاهي هم به 

بازيگري دارد.
  زندگي با يك نويسنده، با روحيات 
معمول كه از نويسندگان مي شناسيم، 
مثل عالقه به خلوت و تمركزي كه روي 
نوشتن دارند، از اين جنبه ها برايتان 

سخت نبود؟
زندگي با يــك هنرمند شــيريني ها و 

سختي هايي دارد. من با كسي ازدواج 

كردم كه مشهور بود و هر جا مي رفتيم، عالقه مندان 
سراغش مي آمدند، به او محبت مي كردند و آثارش 
را دســت به دســت مي چرخانند. من هم به عنوان 
همسر نويســنده، از اينكه همسرم را دوست دارند 
و شــهرت دارد لذت مي بردم. اگر بخواهيم درباره 
خلوت و نوشــتن طوالني مدت حرف بزنيم، يكي 
از خوبي هاي سبك كار كردن همسرم اين بود كه 
شب تا صبح مي نوشت، يعني وقتي را كه بايد صرف 
خانواده مي كرد، براي نويسندگي نگه نمي داشت. 
اما از نظر اعتقادات و ديدگاه سياســي - اجتماعي، 
نادر ابراهيمي نگاه خاصي داشــت. نادرابراهيمي 
يك مبارز بــود، بارها زندان رفته بــود و اعتقادات 
اخالقي ای كه داشت باعث مي شد همانطور كه در 
»ابن مشغله« مي بينيم، مدام شــغلي را رها كند و 
سراغ كار بعدي برود. او به دليل عقايدش هيچ وقت 
كار دولتــي نپذيرفت، چون اگــر مي ديد در محل 
كارش اتفاقي مخالــف با آرمان هــا و منافع مردم 
رخ مي دهد، اگــر نه با دعوا و مرافعــه و جنجال، با 
يك اســتعفا آن كار را ترك مي كرد. اين موضوع از 
نظر اقتصادي خانواده را در وضعيت ســختي قرار 

مي دهد.
  اين سختي ها چه بودند؟

در اين شرايط ما درآمدي نداشتيم. يك حقوق معلمي 
من بود با اجاره خانه و بقيه مخــارج. نادر كه به قول 
مرتضي مميز از هر انگشتش يك هنر مي باريد، شروع 
كرد به نقاشي كردن روي روسري. آن زمان روسري ها 
همه در رنگ های تيره و بدون طرح و نقاشي بود. من 
هم با آن اندك خياطي ای كه بلد بودم، 
پارچه مي خريــدم و دامن هايي كه آن 
زمان به دامن اســكاتلندي معروف بود 
مي دوختم. اينها را براي فروش مي برديم و 
زندگي را مي گذرانديم. وقتي براي فروش 
مي رفتيم، من عرق شرم مي ريختم كه 
»سعدي را به كار گل گماشته اند«؛ بايد 
از نادر ابراهيمي در اجتماع استفاده هاي 
مفيدتري مي شد. از طرف ديگر خجالت 
مي كشيدم كه به مغازه ها بروم و بگويم 
من روسري براي فروش دارم. اما گذشت 
و بعدها نادر شغل هاي ديگر را هم تجربه 
كرد. اين سختي ها بود اما االن به شيريني و با افتخار 
از آنها ياد مي كنم كه توانستم هم قدم و همراه مردي 
باشم كه بر ســر اعتقادات و عقايدش به نفع وطن و 

مردمش مي ايستاد.
  ويژگي وطن پرستي در تجربه ها و آثار 
نادر ابراهيمي پررنگ است. چه آرماني 

براي ميهنش داشت؟
خودش بارها گفته وقتــي مي گويم ميهن، خاك را 
نمي پرســتم، مردمي را كه وطن، قدمگاه آنهاست 
دوست دارم. قطعا دلش مي خواست مردم آسايش 
و راحتي داشته باشند، آزادي هاي مشروع را تجربه 
كنند و خوشبخت باشند. ايران ما ايران ظلم ديده اي 
است و اگر در تاريخ به عقب برگرديم، دوره اي نيست 
كه مردم آســوده و در آسايش باشــند. در تمام آثار 
نادر ابراهيمي، عشق به وطن و مردم سرريز است و 
البته اميد. هيچ وقت در آثار او نااميدي نمي بينيم و 
هميشه اميدي هست كه مردم باالخره به خوشبختي 

خواهند رسيد.
  روي ديوار كتابخانــه، برنامه هاي 
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  قاعده 10برابر
يكي از رايج تريــن حوزه هاي 
كتابخواني در كشور ما و البته 
بيشتر كتاب ها، حوزه كتاب هاي 
توسعه فردي و خودياري است. 
به واســطه اقبال بــازار به اين 
كتاب ها نيز غالبــاً آثار خوبي 
در اين زمينه منتشــر نشده يا 
معموال يك اثــر با ترجمه هاي 
رايج راهي بازار مي شود؛ گاهي 
نيز بــا ترجمه هاي به شــدت 
پرغلط و نامفهوم. اما در همين 
بازار نيز گاهي اتفاقات خاصي 
مي افتد كه قابل تأمل اســت؛ 
مثل انتشار همين كتاب »قاعده 
10برابــر« از گرنــت كاردون. 
كاردون از شــخصيت هايي 
است كه حرف هاي زيادي براي 
مطرح كردن در دنياي توسعه 
فــردي داشــته و دارد. به واقع 
آموزه هاي او، جــزو اطالعات 
الزمي هســتند كه هر كسي 
بايد مرور كند. در كتاب قاعده 
10برابر، يكــي از تفاوت هاي 
بزرگ افــراد موفق و غيرموفق 
را مشــاهده مي كنيم. كاردون 
در اين كتــاب، از قاعده تفاوت 
بنيادين و تفاوت حاشــيه اي 
صحبــت مي كنــد. در تفاوت 
حاشيه اي، شما و كار يا خدمت 
يا محصولــي كه داريــد، تنها 
مقداري از ديگران بهتر است. 
اين كمي بهتربودن، اصالً شما را 
در موقعيت امني قرار نمي دهد. 
اما اگر تفاوت ايجادشده 10برابر 
باشــد، شــما مطلقاً بازار را در 
اختيار خواهيد داشت. البته اين 
تفاوت 10برابر، صرفاً در يك بعد 

اتفاق مي افتد نه در همه ابعاد.

  نزديك ترين مخاطب من 
باش

يكي از ژانرهاي رايج ادبيات نويسي 
در ايران، نامه نگاري است؛ يعني 
نويســنده، شــروع مي كند به 
نامه نگاري به فردي ديگر. اين فرد 
مي تواند واقعي يا غيرواقعي باشد. 
حتي اين نامه نگاري مي تواند در 
خالل داستان اتفاق بيفتد؛ يعني 
نويسنده نامه و پاسخ آن، هر دو 
يكي باشند اما در خالل همين 
نامه نگاري ها، گره ها گشــوده 
شده و داســتان دنبال مي شود. 
كتــاب »نزديك ترين مخاطب 
من بــاش« نيز از اين دســت 
كتاب هاست؛ كتابي كه صديق 
قطبي در آن، بــه نامه نگاري به 
دوست مســيحي خيالي خود 
مي پردازد و هميــن امر، روايت 
را پيش مي برد. او در اين ماجرا، 
با دوست ناديده و حتي ناموجود 
خودش، خاطره بــازي مي كند 
و بــه گفت وگو مي پــردازد. در 
كشاكش همين نامه هاست كه 
هم به تصويــر كاملي از صديق 
مسلمان و آرمن مسيحي دست 
مي يابيم. نگارنــده درباره اين 
كتاب چنين گفته اســت: »نوع 
نگاهم به ديــن و مقوالت ديني 
متأثــر از نگاه عارفــان )به ويژه 
عرفــان خطه خراســان( و نيز 
مدرسه روشنفكري ديني است 
كه طبيعتاً بسياري از دينداران 
و نيز بي دينان بــا انكار و ترديد 
به آن مي نگرند. گــروه اول آن 
را نوعي خــروج از اصول ديني 
و فهم متداول مي دانند و گروه 
دوم دســت وپازدني نافرجــام 
در خوانش اخالقــي و ُعقاليي 
دين. با اين حال، اين راه دشوار 
و باريك، تنها راهي است كه مرا 

راضي مي كند.«

2 پيشنهاد

راز آن تفاوت بزرگ

دوست من آرمن

1 پيشنهاد

 در سالگرد درگذشت نادر ابراهيمي، خاطرات او را با همسرش فرزانه منصوري 
در كتابخانه-موزه اين نويسنده مرور كرده ايم

زندگی ما 
يك عاشقانه آرام بود

پشت ميز همسرش مي نشيند، عينك و خودنويسش را سر جايشان مي گذارد و كتاب ها را 
مرتب مي كند؛ همانطور كه در آخرين روزهاي زندگي پربار نويسنده بودند. بعد بلند مي شود، 
خاك روي قفســه و كتاب ها را مي تكاند و با لذت به گوشه اي كه سال ها برايش آشنا و گوشه 
نوشتن همسرش بوده نگاه مي كند. همسر نادر ابراهيمي، خالق عاشقانه ترين داستان هاي 
ادبي، از زندگي عاشقانه  با مردي تعريف مي كند كه چيزي ننوشته، مگر آنكه آن را عميقا باور داشته است. فرزانه منصوري 
طهراني مقدم، از اينكه هم قدم و همراه مردي بوده كه پاي باورهايش ايستاده و ميهن و مردمش را بسيار دوست مي داشته، 
خوشحال و رضايتمند است. 22سال از درگذشت نويسنده مي گذرد و به اين بهانه، با همسرش در كتابخانه-موزه اي كه به 

نام نادر ابراهيمي در مجموعه فرهنگي عباس آباد ساخته شده، به مرور خاطرات شنيدني او مي نشينيم.

نيلوفر ذوالفقاري

دقيقي براي فعاليت هايش در  هر ســال 
ديده مي شــود. نادر ابراهيمي اين قدر 

منظم بود؟
نادر همين قدر منظم بود، جز اين برنامه ها كه روي 
ديوار موزه مي بينيم، دفترهايي هم داشت كه در آنها 
برنامه هايش را در زمينه هاي مختلف مي نوشت. برنامه 
نوشتن، سخنراني ها، تدريس و همه كارها روي نظم 

پيش مي رفت و هيچ برنامه اي حذف نمي شد.
  آيا حين نوشتن قصه ها، با شما درباره 
شخصيت ها و ماجراها حرف مي زد و از شما 

نظر مي خواست؟
هروقت مي خواست قصه يا اثري را نامگذاري كند، 
با من مشورت و بيشتر وقت ها نظر مرا قبول مي كرد. 
گاهي با عجله از اتاقش بيــرون مي آمد و مي گفت: 
فرزان بنشــين اين را برايت بخوانم. من هم معموال 
خودم را جــاي مخاطب مي ديدم، نه همســر نادر 
ابراهيمي كه شــناخت بيشــتري از او دارد. گاهي 
خيلي بي رحمانه نظر مي دادم و مي گفتم اين جمله 
بايد عوض شود. پيش مي آمد كه حتي يك صفحه 

پاكنويس شده تميز را بعد از نظر من عوض مي كرد.
  خودتان هم تجربه ترجمه چندين 
كتاب را داريد؛ چرا فعاليت ادبي را ادامه 

نداديد؟
من حدود 16كتاب براي كــودك و نوجوان ترجمه 
كرده ام كه يكــي از آنها هم از طرف شــوراي كتاب 
كودك جايزه گرفت. آن زمان وقت آزادتري داشتم 
و به تدريج مســئوليت هايم در زندگي بيشتر شدند. 
وقتي كه 2بچه داشتم و معلم هم بودم، وارد دانشكده 
شدم. اين شلوغي ها باعث شــد آرام آرام از ترجمه 

فاصله بگيرم.
  همسرتان تشويق تان مي كردند كه 

سراغ ترجمه برگرديد؟
قطعا. اصال كتاب ها را نــادر انتخاب مي كرد، معموال 
كتاب هايي را كه جايزه برده بودند مي آورد و او 

باعث شد كه من به مترجمي روی بياورم.
  به عنوان نزديك ترين فرد به نادر 
ابراهيمي، به نظر شما چه ويژگي ای از 
نادر ابراهيمي هست كه دوستدارانش 

درباره آن كمتر مي دانند؟
مخاطبيــن از طريــق آثار نــادر او 
را شــناخته اند. حتــي در فضــاي 
مجازي صفحه هــاي متعددي براي 
دوســتداران نادر ابراهيمي راه افتاده 
است. شيفتگي و تعصب مخاطبان نشان 
مي دهد كه جنبه هاي مختلف شخصيت 
او را شناخته اند. اما شــايد ويژگي ای باشد كه 
كمتر دربــاره آن مي دانند؛ مثــال نادر بچه ها 
را آنقدر دوست داشــت، كه با كوچك ترين 
ظلمي كه به هر بچه اي مي شد بي اختيار 
گريه مي كرد. بارهــا مي ديدم 
نادر آمده خانه و گريه مي كند، 
چون مثال مــادري را ديده بود 
كه دســت بچــه اي را محكم 
گرفته و او را به ســختي 
دنبال خود مي كشيد. 
خيلي دل رحم بود و از 
شدت رقت احساسات 

و محبتي كــه به هم نوعــان داشــت، خيلي زود 
اشك هايش جاري مي شد.

  چه كاري بود كه نادر ابراهيمي دوست 
داشت انجام دهد و فرصت آن پيش نيامد؟

خودش در آخرين نامه اش نوشته كه آرزويي ندارد 
و اگر دوباره به زندگــي برگردد، همينطور زندگي 
خواهد كرد. اما مــن مي توانم بگويــم كه يكي از 
آرزوهاي بزرگش، ايجاد مؤسسه ايران شناسي بود. 
چندبار به طرف اين كار رفت، اساليدها و فيلم هاي 
كوتاه جذابي از سراسر ايران تهيه كرد اما در نهايت 
به نتيجه نرسيد. آرزوي بزرگش، خوشبختي و رفاه 
براي ملت بود. از نظر فعاليت ادبي، نادر آثار ناتمامي 
دارد كه يكي از آنها، »بر جاده هاي آبي سرخ« است 
كه مبارزات ميرمهنا و مردم جنوب است و قرار بود 

10جلد باشد، اما 5جلد آن به نتيجه رسيد.
  چهل نامه كوتاه به همسرم، هميشه 
با اســتقبال مخاطبان مواجه بوده. شما 
مخاطب اين نامه ها هستيد. اگر قرار بود 
خودتان نامه اي به همسرتان بنويسيد، چه 

مي نوشتيد؟
اگر قرار باشد امروز بنويسم، مي نويسم كه متشكرم 
از تو عزيزم، طعــم خوشــبختي را در يك زندگي 
خانوادگي به من چشاندي. لحظاتي در زندگي بود 
كه احساس خوشبختي داشــتم، هرچند هميشه 
متاثر مي شدم كه چرا من و نه همه؟ چرا نبايد دنيا 
طوري بچرخد كه همه احساس خوشبختي كنند؟ 
اين حرف هاي امروز من است. نامه هايي هم هست 
كه در گذشته برايش نوشته ام و آنها، گاهي گله بوده 

و گاهي سپاس و تشكر.
  نادر ابراهيمي پاتوق خاصي براي وقت 

گذراندن داشت؟
نه، بيشــتر وقت ها در خانه بود. اوايــل ازدواجمان 
كه هنرمنــدان دهه ۴0، مثل نــادر، مرتضي مميز، 
محمدعلي سپانلو، احمدرضا احمدي، بهرام بيضايي 
و بقيه هنرمنــدان آن دوره مي خواســتند دور هم 
جمع شوند، پاتوقشان كافه نادري بود. در كافه جمع 
مي شدند و بحث و گفت وگوي ادبي و فرهنگي جريان 

داشت. اما بعدها ديگر پاتوق خاصي نداشت.
  چه چيزي نادر ابراهيمي را خوشحال 

مي كرد؟
هروقت اثري از او چاپ مي شــد، به قول خودش 
داغ داغ كتاب را مي گرفت، پله هــا را چند تا يكي 
باال مي آمد و درحالي كه گل و شــيريني در دست 
داشــت، وارد خانه مي شد. اين نشــان مي داد كه 
خيلي خوشحال است. هر اثري به آساني به وجود 
نمي آمد و خودش بارها گفته كه نوشــتن جز رنج 
براي من نبوده اســت. در چنيــن روزهايي واقعا 
خوشــحال بوديم. تنها يك بار بود كه چشم مان با 
اشك همراه شد، آن هم زماني بود كه سرود سفر 
به خاطر وطن كه با صداي محمــد نوري خوانده 
شده، منتشر شــد. نادر نوار را در ضبط گذاشت و 
ما شــنيديم: ما براي آنكه ايران خانه خوبان شود، 
رنج دوران برده ايم، خون دل هــا خورده ايم. ابتدا 
دست زديم و بعد اشك هايمان را پاك كرديم. اين 
ترانه هنوز هم هرجا پخش مي شود، چشم هايم نم 
مي شود و اين نشــان مي دهد ما وطنمان را خيلي 

دوست داريم.

يك عاشقانه آرام
رمان يك عاشــقانه آرام، معروف ترين اثر نادر ابراهيمي به حساب مي آيد كه 
توسط انتشارات روزبهان بيش از 40بار به چاپ رســيده است. نگارش اين 
كتاب پر طرفدار به آذر ماه 1373بر مي گردد و هنوز هم به عنوان يك عاشقانه 
پرطرفدار در قفسه هاي كتابفروشي خودنمايي مي كند. يك عاشقانه آرام در3  
فصل روايت شده و نادر ابراهيمي براي هر فصل عناوين جذاب و متفاوتي را 

انتخاب كرده است.

آتش، بدون دود
»آتش، بدون دود«، رمان بلندي است اثر نادر ابراهيمي كه در7 جلد منتشر شده 
و نويسنده در آن پس از اشاره به زيبايي هاي تركمن صحرا در 3 جلد اول در 4 
جلد بعد به شيوه اي داستاني- تاريخي به بيان مبارزات انقالبي معاصر پرداخته 
است. نادر ابراهيمي براي ساخته و پرداخته كردن آتش بدون دود بيش از 30 
ســال - يعني نيمي از عمرش- را صرف كرده است. سريالي نيز با همين نام و 

توسط خود نادر ابراهيمي ساخته شده است.

چهل نامه كوتاه به همسرم
اين كتاب شامل چهل نامه از نادر ابراهيمي است كه خطاب به همسرش نوشته 
شده. در يكي از نامه هاي آمده در اين كتاب مي خوانيم:  اي عزيز!راست مي گويم. 
من هرگز يك قدم جلوتر از آنجا كه هستم را نديده ام. قلم ام را ديده ام؛ چنان كه 
گويي بخشي از دسِت راسِت من است و كاغذ را. من هرگز يك قدم جلوتر از آنجا 
كه هستم را نديده ام. من اينجا »من« را ديده ام كه اسير زنداِن بزرِگ نوشتن 

بوده است، هميشه  خدا كه زندان را پذيرفته...
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اين باركد را اسكن 
كنيد و خالصه 
ويديوی اين 

گفت وگو را ببينيد



تلگراف خانه8

يك پيش بيني عجيب
تابلوي روي ديوار، مملو از عكس هاي يادگاري است كه با گذشت سال هاي طوالني 
حاال به شناسنامه و بخشي از هويت مغازه كوچك محمود درودي نيا بدل شده است. 
امير قلعه نويي، ستاره سال هاي نه چندان دور استقالل و رفيق گرمابه و گلستان 
صاحب مغازه جاي ويژه اي در اين قاب دارد و تصوير فوتباليســت ها و هنرمندان 
ديگر مثل علي جباري و حسن روشــن و نويد محمدزاده و... حول آن قرار گرفته 
است. شايد جالب باشد بدانيد كه مربيگري امير قلعه نويي در استقالل، نخستين 
بار در همين مغازه كليد خورده و اين هم عجيب ترين پيش بيني محمود درودي نيا 

در همه سال هايي است كه با فوتباليست ها حشر و نشر كرده. او كه سال ها براي 
باشگاه تاج سابق كشتي گرفته، طرفدار آبي هاي پايتخت است اما مغازه اش گاهي 
اوقات پاتوق قرمزها هم بوده است. درودي نيا مي گويد امير قلعه نويي اما بيش از 
هر اهل فوتبالي در اين مغازه رفت وآمد داشــته و در همين ديد و بازديدها، آينده 
مربيگري را پيش بيني كرده كه دست بر قضا به واقعيت بدل شده است؛»يك روز 
من پشت پيشخان ايســتاده بود و امير هم روبه رويم بود. آن موقع تازه مربيگري 
را با تيم برق تهران شــروع كرده بــود و تيمش هم انصافا خــوب بازي مي كرد. 
ناخودآگاه به او گفتم مربي آينده استقالل تويي. اگرچه امير با لبخند جوابم را داد 
اما يك سال بعد مربي استقالل شد و تيمش را قهرمان كرد«. ساندويچي محمود 

نخستين ساندويچ فروشي تهران نيســت اما بدون ترديد سرنوشت هيچ كدام از 
ساندويچ فروشي هاي تهران اين چنين با تار و پود ورزش به خصوص بازار داغ فوتبال 
در پايتخت گره نخورده و به همين دليل ساندويچ محمود را بايد بخشي از هويت 
فراموش شده تهران قديم دانست. مغازه كوچكي كه با تعطيلي تدريجي امجديه، 
نفس هايش به شماره افتاد اما همان رفقاي قديمي كه ساندويچ هاي مجاني نوش 
جان مي كردند هنوز هم دل در گروي اين مغــازه كوچك اما باصفا دارند و خوب 
مي دانند كه سر زدن به محمود درودي نيا يعني روشن نگه داشتن اجاق دل يكي 
از قديمي ترين ساندويچ فروش هاي تهران. يعني روشن نگه داشتن چراغ اين مغازه 

پرخاطره و زنده نگه داشتن خاطرات روزهاي باشكوه امجديه.

مهرداد رسولي

   پنجشنبه
  22  خرداد  1399

  شماره 79

  آخرين رقص
مســتندهاي ورزشــي هميشه 
جــزو ديدني ترين مســتندها 
و فيلم گونه هايــي هســتند كه 
توليد مي شــوند؛ خاصه اگر اين 
مستندها، درباره شخصيت هاي 
معروفي هم باشــد؛ مثاًل درباره 
مايكل جردن. جردن را در كنار 
پلــه و محمدعلي كلــي، جزو 
بزرگ تريــن ورزشــكاران قرن 
بيستم مي دانند. حاال نتفليكس 
اقدام به توليد مســتند »آخرين 
رقص« كرده است كه در واقع به 
ماجراهاي مايكل جردن و شيكاگو 
بولز در ششمين قهرماني اين تيم 
بازمي گــردد. اين مســتند، كه 
حالت سريالي هم دارد، اين روزها 
به شــدت مورد توجه قرار گرفته 
و بازخوردهاي خوبــي هم پيدا 
كرده است. در واقع اين مستند، 
به فصل 1997 و 1998ميالدي 
بزرگ ترين ليگ بسكتبال جهان، 
يعني ان بي اي مي پردازد. جردن، 
بازيكني اســت كه ۶بار قهرماني 
ان بي اي با شيكاگو بولز، 14حضور 
در آل اســتار، ۲طالي المپيك، 
۵بار كسب ارزشمندترين بازيكن 
ان بي اي و افتخاراتي ديگر را كسب 
كرده است. در اين مستند شما در 
واقع، گوشه هايي كمتر ديده شده 
از سختكوشــي هاي بزرگ ترين 
بازيكن بسكتبال تاريخ را مشاهده 
خواهيد كرد؛ كســي كه همگان 
فكــر مي كردنــد اســتعدادي 
ويــژه دارد، درحالي كه به گفته 
خودش، همه اينها ماحصل تالش 
طاقت فرساي او بوده است. جالب 
اينكه در اين مستندها، مي بينيم 
حتي وقتي پايش شكسته بود، به 
دانشگاه بازگشته و تمرين مي كند 

تا مخفيانه خودش را آماده كند.

تالش هاي بي پايان
1 پيشنهاد

دنياي كمي عبوس
2 پيشنهاد

  سريال پرگار
شبكه اول سيما، هنوز بهار تمام  
نشده چهارمين سريال خودش 
را هم رو كرده؛ ســريالي جدي و 
ملودرام به نام »پرگار«. اين شبكه 
كه موفقيت هايي نســبي را در 3 
سريال قبلي خودش تجربه كرده، 
حاال چشــم انتظار است كه اين 
موفقيت را در پــرگار هم تكرار 
كند. تا االن هم كه بازخوردهاي 
نسبتاً خوبي از اين سريال مشاهده 
كرده ايم. اين ســريال، داستان 
خانواده اي است كه براي تحصيل 
فرزندشان، راهي تهران مي شوند. 
همين جابه جايــي جغرافيايي، 
باعث مي شــود تا ايــن خانواده 
درگيــر گره هــا و موقعيت هاي 
خاصي هــم بشــوند. از اينجا به 
بعد اســت كه پاي آســيب هاي 
اجتماعــي همچــون مصــرف 
مواد مخدر و... بــه ميان مي آيد. 
اين سريال را هر شب مي توانيد 
از شــبكه يك تماشا كنيد. البته 
حاال ديگر به ميانه خودش رسيده 
است اما غالباً خالصه اي از آن هم 
پخش مي شــود. كارگردان اين 
سريال، شهرام شاه حسيني است 
و بازيگراني چون مرجانه گلچين، 
الهام طهموري، مريم سرمدي، 
سهيال جوادي، مريم سردشتي، 
بهرنگ علوي، فريبا كوثري و... در 
آن ايفاي نقش كرده اند. نويسنده 
اين مجموعه هم احمد رفيع زاده 
است كه رزومه خوبي در سينما 
و تلويزيون دارد. گفته مي شود كه 
اين مجموعه، فصل دوم سريال 
»هميشه آســمان ابري نيست« 
است كه سال ها پيش پخش شد و 
به آسيب شناسي دنياي نوجوانان 

پرداخته بود.
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خاطره بازي با محمود درودي نيا كه يكي از نخستين ساندويچ فروش هاي تهران 
است و شاهد زنده روزهاي باشكوه ورزشگاه امجديه 

فروش 13هزار ساندويچ 
در يك روز

كمتر كسي مي داند كه مغازه كوچك انتهاي خيابان مفتح جنوبي، جزو 
نخستين ساندويچ فروشي هاي تهران بوده و ســاندويچ خوردن پاي 
پيشــخان جمع و جور اين مغازه، فصل مشــترك خاطرات بسياري از 
فوتباليست هاي معروف پايتخت است؛ همان فوتباليست هايي كه وقتي 
پا به ساندويچي محمود مي گذاشتند، به سرعت خودشان را در محاصره عشق فوتبال ها مي ديدند و 
خوش و بش گاه و بي گاه آنها با صاحب خوش مشرب اين مغازه، نام ساندويچ محمود كه در همسايگي 
ورزشگاه كهنسال پايتخت واقع شده را بر سر زبان ها انداخت؛ مغازه اي چند متري كه در آن چند 
نوع غذا مثل كوكتل و مغز گوسفند و سوسيس بندري همراه  با فلفل سبز شمال و ليموترش تازه با 
بهاي نازل هر پرس يك تومان به مشتري ها عرضه مي شد. اين مغازه كوچك پاتوق آخر هفته هاي 
فوتباليست هاي معروف بود و جايي براي صحبت كردن درباره اتفاقات ريز و درشت فوتبالي در دهه 
40كه امجديه در بطن همه آنها وجود داشت.محمود درودي نيا، صاحب اين ساندويچ فروشي قديمي 
بعد از قريب به 60سال هنوز هم گاهي روي صندلي هاي كنار پياده رو مي نشيند و خاطرات همنشيني 
با سوپراستارهاي سال هاي دور فوتبال ايران مثل علي جباري، علي پروين، حسن روشن و بسياري 

از ستاره هايي كه مردم براي ديدنشان در حوالي مغازه اش جمع مي شدند را مرور مي كند.

   جايي براي خاطره بازي 
پيدا كردن مغازه كوچك محمود درودي نيا در چند قدمي شلوغي و ازدحام ميدان هفتم تير كار دشواري نيست. تابلوي 
قديمي و رنگ و رو رفته اي سر در مغازه كه يادگار دهه40 است و بنرهايي كه سال 134۵با فونت درشت روي آنها چاپ شده، 
خيال همه مشترياني كه آدرس ساندويچي محمود را مي جويند، راحت مي كند. براي ورود به داخل مغازه بايد ريسه هاي 
فلزي پرده را كنار بزنيم تا به پيشخان برسيم. صاحب اين مغازه ۶0ســاله هنوز حي و حاضر پشت ميز ايستاده و به كار 
جوان ترها نظارت مي كند. محمود درودي نيا در 8۵سالگي، يكي دو روز در هفته براي تجديد خاطراتش با فوتباليست هاي 
قديمي به اينجا مي آيد و درباره زانوزدن تيم هاي بزرگ آسيا در برابر تيم ملي فوتبال ايران يا نبردهاي كالسيك كه سرآمد 
آنها جدال تاج و شاهين بود با آنها صحبت مي كند. اين سنت البته از نخستين سال هاي افتتاح اين مغازه به يادگار مانده 
است. در آن سال ها ساندويچ فروشي ها معموال پاتوق قشــرها و صنف هاي مختلف بود. مثل ساندويچ خزر در چهارراه 
استانبول كه پاتوق دانشجويان بود يا ساندويچ فروشي هاي خيابان الله زار كه به عنوان جايي براي دورهمي هاي دانشجويان 
دانشكده افسري و بازيگران تئاتر شناخته مي شــد. قبل از آنكه بگويم چطور شــد حوالي امجديه را براي راه انداختن 
مغازه ساندويچ فروشي انتخاب كرد، مي گويد: »اولين بار چند نفر ارمني در خيابان الله زار ساندويچ فروشي باز كردند و 
ساندويچ هاي ۶ريالي مي فروختند. ما هم با رفقا به الله زار مي رفتيم و ساندويچ مي خورديم تا اينكه اين مغازه را اجاره كردم. 
3 سال بعد هم آن را خريدم و اسمش را گذاشتم ســاندويچ محمود.« محمود درودي نيا مي گويد: مغازه اش جايي براي 
دورهمي دوستانه فوتباليست هاي دهه40 بود و اين سنت با گذشت دهه هاي طوالني كم رنگ شده اما از بين نرفته است؛ 
»سال134۵ در اين مغازه ساندويچ هاي يك توماني مي فروختم. روزهايي كه قرار بود بازي هاي مهم در امجديه برگزار شود 
داخل و اطراف مغازه جاي سوزن انداختن نبود. مثال روزي كه تاج با شاهين بازي داشت عزيز اصلي و علي جباري حتما 
يك سري به اينجا مي زدند. همه فوتباليست هاي معروف آن موقع دست كم يك بار به مغازه من آمده اند. مردم هم براي ديدن 
آنها جمع مي شدند و خالصه بلوايي مي شد كه بيا و ببين«. اين مغازه صرفا پاتوق فوتباليست ها نبوده چرا كه امجديه در آن 
سال ها قلب تپنده ورزش ايران بود و بزرگاني مثل آقا تختي در مسير رسيدن به امجديه، سري هم به ساندويچي محمود 

مي زدند و گاهي طعم كوكتل ها و لقمه ها يا سوسيس بندري هاي معروف آن را مي چشيدند.

   خدا بركت داد 
محمود درودي نيا، پيرمرد خوشــرو و خوش مشــربي است و البته 
مردمدار. او كسي است كه به قول معروف رگ خواب سوپراستارهاي 
فوتبال ايران در دهه هاي40و50 را مي دانســت و صرفا به اين بسنده 
نمي كرد كه فوتباليســت ها به مغازه اش بيايند و ساندويچي بخورند 
و بروند. او براي بســياري از ســتاره هاي فوتبال ايران يك رفيق 
قابل اعتماد هم بــوده و مي گويد رفاقت 50ســاله اش با آنها هنوز 
پابرجاست؛»من با فوتباليست ها و كشــتي گيرهاي كه به امجديه 
رفت وآمد داشــتند نان و نمك مي خوردم و رفاقت مي كردم. در اين 
راسته 3 مغازه ساندويچ فروشي ديگر هم بود اما حريف من نشدند و 
يكي پس از ديگري كركره شان را پايين كشيدند و رفتند. در آن سال ها 
فوتباليست ها مثل حاال دستمزدهاي ميلياردي نمي گرفتند و اصال 
پولي در بساط فوتبال نبود. گاهي بسياري از فوتباليست هاي سرشناس 
ساندويچ مي خوردند و پولي نمي دادند و مي رفتند. من هم مي گفتم خدا 
بركت بدهد و با لبخند بدرقه شان مي كردم«. ورزشكاران به خصوص 
فوتباليست هاي قديمي، محمود درودي نيا را با تكيه كالم معروفش 
مي شناســند؛ همان خدا بركت بده هايي كه بركت را به معناي واقعي 
در زندگي او جاري كرد؛ »از ته دل به ورزشكاراني كه پول مي دادند يا 
پول نمي دادند مي گفتم خدا بركت بدهد. خدا را شكر كه االن هم يك 
خانه چند طبقه در خيابان كريمخان دارم و خدا هر چه خواستم به من 
داده است. اگر در كاسبي گذشت داشته باشي خدا هم بركت مي دهد 

اما خيلي از كاسب ها اين را نمي دانند و خساست به خرج مي دهند«.

   طعم ساندويچ هاي يك توماني 
محمود درودي نيا در ميان صحبت هايش فروتني به 

خرج مي دهد و شلوغي مغازه اش در 
دهه 40را توفيق اجباري براي 

مردم مي داند. او معتقد است 
در روزهايي كه رستوران ها 
و كافي شاپ هاي لوكس 
و الكچــري، تهــران را 
قبضه نكــرده بودند مردم 

با ســاندويچ و نوشابه هاي  
۶ريالــي و يــك توماني 

شكم شــان را 

سير مي كردند. به واسطه رفت وآمد فوتباليست ها، 
ساندويچ خوردن در مغازه او هم فال بوده هم تماشا. 
يعني مشــتري ها هم براي صرف شــام خانوادگي 
به اينجا مي آمدند هم ديدار با ورزشــكاران معروف 
و گرفتن امضا و عكــس يادگاري با آنهــا؛ »در آن 
سال ها فوتباليستي نبود كه دست كم يك بار به اين 
مغازه نيامده باشد؛ از مصطفي عرب كه كاپيتان تيم 
ملي بود بگيريد تا عزيز اصلي كه وسط يك مسابقه 
فوتبال، سيلي محكمي به داور زد و مدت ها محروم 
شد و علي پروين و علي جباري كه هر دو لقب سلطان 
داشتند«. داستان باز شدن پاي فوتباليست ها 
بــه اين مغــازه نقطــه عطــف زندگي 
محمود درودي نيا اســت و او خاطره 
روزي كه نخســتين فوتباليست ها 
وارد مغــازه اش شــدند را خوب به 
ياد دارد؛»اولين فوتباليســتي كه 
وارد مغازه ام شــد مصطفي عرب 
بود. يادم هست او و عزيز اصلي 
خدا بيامرز، چند باري از جلوي 
مغازه ام رد شــدند و بعد هم 
يك ساندويچ خريدند و با هم 
نصف كردند. آن روز از آنها 
پول نگرفتــم و گفتم خدا 
بركت بدهد. همين شد كه 
فوتباليست ها مغازه ام 
را به همديگر معرفي 
كردند و يك موقعي 
به خودم آمدم كه اينجا 

پاتوق آنها شده بود«.

   ساندويچ با فلفل و ليموي اضافه 
همســايگي بــا ورزشــگاه امجديــه و 
همنشــيني و خوش و بش با ورزشكاران 
نامي ايــران، تيتر يــك زندگي محمود 
درودي نياســت و در ايــن ســال هاي 
طوالني تغيير نكرده اســت. گوش هاي 
شكسته اش را نشــان مي دهد تا بگويد 
همــدوره آقاتختــي بــوده و در وزن 
48كيلوگــرم كشــتي مي گرفتــه اما 
چرخاندن اين مغازه قديمي را به ادامه 
كشتي ترجيح داده و پشيمان هم نيست. 
يكي از ســنت هاي اين مغــازه قديمي 
سرو كردن فلفل سبز شمال و ليموترش 
تازه همراه با ســاندويچ است كه هنوز 
هم پابرجاست. مشــتري هاي قديمي 
مي گوينــد ماندگاري طعــم كوكتل ها 
و ســاندويچ هاي مغز و لقمه اين مغازه 
بي ارتباط با همين فلفل ها و ليمو ترش ها 

نيســت و با وجود انبوه رســتوران ها و 
پيتزافروشي هاي متعددي كه مثل قارچ 
در محدوده ميدان هفتم تير سبز شده، 
مشتري ها را به اين مغازه كوچك و باصفا 
مي كشاند. او مي گويد: »معموال در كنار 
غذا فلفل و ليموترش هــم مي خورم و 
از همــان ابتداي راه انــدازي اين مغازه 
تصميم گرفتم اين تجربه را به مشتريان 
هم انتقــال بدهم. بــزرگان دين ما هم 
گفته اند آنچه خودت مي پسندي را براي 
ديگران هم بپســند«. صاحــب يكي از 
نخســتين ساندويچ فروشي هاي تهران 
البه الي صحبت هايش مدام خدا را شكر 
مي كنم و شــايد همين شــكرگزاري و 
احترام به ذائقه مشتري، چراغ اين مغازه 
قديمي را بعد از قريب به ۶0سال روشن 
نگه داشته است. اگر چه روزگار امجديه 

سپري شده و ورزشگاه قديمي پايتخت 
ديگر رمقي ندارد اما ســاندويچ محمود 
هنوز هم مشتريان خاص خودش را دارد 
و خيلي ها براي چشيدن طعم كوكتل ها و 
ساندويچ هاي مغز يا سوسيس بندري هاي 
اين مغازه خودشــان را به پايين دست 
خيابان شهيد مفتح مي رسانند. سنت ها 
در اين مغازه هنوز پررنگ است و يكسري 
از قوانيني كه از ســال 134۵توســط 
محمود درودي  نيا بنا گذاشــته شده در 
غياب او هم رعايت مي شود. مثال اينكه 
در انواع ساندويچ از پنير و قارچ استفاده 
نمي شــود. صاحب مغازه معتقد اســت 
پنير به خاطر چربي بيــش از حدي كه 
دارد براي سالمتي مردم مفيد نيست و 
قارچ هم وقتي سياه مي شود ساندويچ را 

زشت مي كند.

   فروش 13هزار عدد ساندويچ در يك روز 
از هر دري كه با محمود ســخن مي گوييم، 
دست آخر به امجديه مي رسيدم. همنشيني 
با او مترادف است با كنار زدن غبار از خاطرات 
گذشــته و فرصتي براي پي بردن به جالل 
و جبروت ورزشــگاه پير و خسته پايتخت 
در دهه40. وقتي صحبــت از تاريخي ترين 
روز امجديه مي شــود بايد ســكوت كرد تا 
همســايه قديمي، آن را بــا جزئيات كمتر 
شنيده شــده اي روايت كند؛ روزي كه تيم 
ملي فوتبال ايــران در يك بازي سراســر 
حماسي رژيم صهيونيستي را شكست داد و 
بر بام آسيا ايستاد؛ »ارديبهشت سال 1347و 
۲ روز قبــل از بازي با رژيم صهيونيســتي، 
اطراف امجديه حســابي شــلوغ بود. مردم 
در كوچه و خيابان جمع مي شــدند و عليه 
صهيونيست ها شعار مي دادند. نوك شعارها 
سمت اشپيگل- بازيكن گلزن اسرائيل- بود. 
مردم لباس بازيكنان رژيم صهيونيستي را تن 
سگ ها كرده بودند و آنها را اطراف امجديه 
مي چرخاندند. ما با يك مساوي هم قهرمان 
آسيا مي شديم اما آنها حتما بايد مي بردند. 
به هر حال همان اشپيگل گل اول بازي را زد 
اما همايون بهزادي در شلوغي مقابل دروازه 

حريف گل تساوي را به ثمر رساند. بعد هم 
پرويز قليچ خاني همه بازيكنان و دروازه بان 
حريــف را دريبــل كــرد و گل دوم را زد و 
خالص. بعد از اين بازي مردم تا صبح پايكوبي 
مي كردند«. صاحب يكــي از قديمي ترين 
ساندويچ فروشــي هاي تهران مي گويد در 
روز بازي ايــران و رژيم صهيونيســتي يك 
ركورد ابدي ثبت كرده كــه حتي مي تواند 
در گينس ثبت شود؛ »ما در آن روز 13هزار 
تا ساندويچ فروختيم. از پنجره ديوار مغازه 
پول را از مشــتري مي گرفتيم و ساندويچ را 
مي داديم. شلوغي و ازدحام به حدي بود كه 
گاهي اشتباها به جاي ساندويچ، نان خالي به 
مردم مي داديم. بسته هاي 100تايي نان را در 
ساختمان بغلي خالي مي كرديم و وانت هاي 
حمل سوسيس و كالباس هم مرتب جلوي 
مغازه تخليه مي شــد. فروش 13هزار عدد 
ساندويچ در يك روز ركوردي است كه كسي 
از آن خبر ندارد و چنيــن ركوردي تا ابد در 
ايران شكسته نمي شود. آن روز تماشاگران 
با ســاندويچ هاي من جــان گرفتند و روي 
سكو حســابي بچه ها را تشــويق كردند تا 

صهيونيست ها را ببريم«.

 روزگار سپري شده
خيابان روزولت

همسايگي با النه جاسوســي آمريكا در 
تقاطع خيابان مفتح و طالقاني بخشــي 
ديگــر از هويــت يكــي از قديمي ترين 
ساندويچ فروشــي هاي تهران اســت. آن 
هــم در روزهايــي كه به گفتــه محمود 
درودي نيا، كارمندان سفارت آمريكا حتي 
پول كافي براي خريد ســاندويچ هايش 
را نداشــتند و يك ســاندويچ را دو نفري 
يا ســه نفري مي خوردنــد. پيرمرد حاال 
ســر حرف آمده و برايمــان از خاطرات 
ســال هاي دور خيابان روزولت و شهيد 
مفتح كنونــي مي گويــد. از روزهايي كه 
ديوارهاي النه جاسوســي كه حاال جاي 
خوبي براي شعارنويســي است كاهگلي 
بود و هر بار يك تكــه اش فرومي ريخت؛ 
»خانه ما پشــت امجديه بــود و من در 
كوچه پســكوچه هاي خيابــان روزولت 
بزرگ شده ام. گاهي اوقات پاتوق مان در 
ســفارت آمريكا بود. وقتي داخل سفارت 
مي شديم بچه هاي آمريكايي را از استخر 
بيرون مي كرديم تا خودمان شــنا كنيم. 
نيمي از زمين سفارت آمريكا به كارخانه 
شيشــه و بلور ســازي  اختصاص داشت 
و حباب هــاي شيشــه اي را بــه ۲ ريال 
مي فروختند. آن موقــع اتوبوس مردم را 
از ميدان اعدام تا اطراف امجديه مي آورد 
و يك قران مي گرفت«. آنطور كه محمود 
درودي نيا مي گويد ايســتگاه اتوبوســي 
كــه در چند قدمي مغازه اش واقع شــده 
يكي از نخستين ايستگاه هاي اتوبوس در 
تهران اســت و رونق بخش مغازه كوچك 
و پربركتــش بوده اســت. تماشــاگران 
بعد از ترك اتوبوس، مســير رســيدن به 
امجديه را گز مي كردند و ســر راهشــان 
طعم ســاندويچ هاي كوكتــل و لقمه و 
سوسيس بندري هاي ساندويچ محمود را 

مي چشيدند.

اين باركد را اسكن كنيد 
و خالصه اين گزارش 

را ببينيد



9 تماشا خانه

  بگذاريد گفت وگويمــان را با 
اين سؤال شــروع كنيم؛ شاگرد اول 
دبيرستان تيزهوشان چطور شد از 
انتگرال، حسابان و فيزيك پا به صحنه 

تئاتر گذاشت و بازيگر شد؟
من دوران دبيرســتان را در مدارس تيزهوشان 
)ســمپاد( درس خواندم و آن دوره اين مدارس 
فقط 2رشــته رياضي فيزيك و تجربي پذيرش 
داشــتند در حالي  كه به  نظر من بايد رشته هاي 
ديگر را هم دربرمي گرفــت. من مخالف فعاليت 
اينگونه مدارس نيســتم اما بايد از اين مدارس 
حمايت بيشتري شود تا بيشــتر استعداديابي 
كنند. از آنجايي كه پــدر و مادر من هر دو معلم 
بودند، كم و بيش با فضاي سيســتم آموزشــي 
و مشــكالت آن آشــنا بودم. آن زمان سيستم 
آموزشــي ما بــه اين شــكل بود كــه كمتر به 
استعدادهاي هنري دانش آموزان توجه مي شد 
يا فرد صرفاً به واسطه دستاوردهايي كه به دست 
آورده بود ارزيابي شده و نمره مي گرفت. به اين 
ترتيب اگــر نمره خوبي مي گرفــت دانش آموز 
بااســتعدادي معرفــي مي شــد و برعكــس. 
خوشبختانه اين سيستم آموزشي در چند سال 
اخير تا حــدودي تغيير كــرده و دانش آموزان 
را- به ويژه در مقاطع پايين تر- بيشــتر به سمت 
استعدادهايشــان هدايت مي كند تا به ســمت 

دستاوردهايشان.
خاطرم هست در دوران پيش دانشگاهي يكي از 
دوستانم به خاطر عالقه ام به هنر به من پيشنهاد 
كرد تا در دانشگاه رشــته هنر را انتخاب كنم اما 

من مردد شــدم. با خودم مي گفتــم اگر هنر را 
انتخاب كنم ممكن است آينده شغلي و درآمد 
چنداني نداشته باشــم. البته جامعه آن دوران 
اين نگرش را در من ايجاد كرده بود. در آن مقطع 
رشته مهندسي صنايع يكي از رشته هاي سرآمد 
مهندسي بود و من هم چون برادرم در اين رشته 
تحصيالت عاليه داشت اين رشته را انتخاب كردم 
اما در كنار تحصيل اين رشــته دوست داشتم 
بازيگري را هم ادامه دهم و در نهايت ترجيح دادم 
هنرمند خوشحالي باشم تا يك مهندس افسرده، 
و كالس هاي بازيگري را در كنار درس با جديت 

دنبال كردم.
  تحصيل در رشــته مهندسي 
همزمان با تمرين در صحنه هاي تئاتر 

برايتان سخت نبود؟ 
سخت بود اما من به هنر به عنوان يك تخصص 
نگاه مي كنم تا يك سرگرمي و تفريحي؛ بنابراين 
با خودم عهــد كردم كه اين رشــته را به صورت 
تخصصي ادامه دهم. جامعه ما هم نبايد به هنرمند 
به عنوان ابزار سرگرمي نگاه كند. يكي از سؤاالتي 
كه اغلب افراد از من مي پرسند اين است كه ما به 
بازيگري عالقه داريم چگونــه مي توانيم بازيگر 
شــويم؟ از كجا بايد شــروع كنيم؟ من هم يك 
روزي هم اين سؤال را در ذهنم داشتم و به واسطه 
يكي از دوستان به آقاي فرخ نژاد معرفي شدم و با 
راهنمايي ايشــان بازيگري را در آموزشگاه هاي 
آزاد بازيگري به صــورت آكادميك دنبال كردم. 
امروز هم كه من در اول راه هســتم اگر كسی از 
من راهنمايی بخواهد همين پيشنهاد را خواهم 

داشت. چون بازيگري ارتباط مستقيم به تمرين 
و تالش است. اين را به چشم خود در  جوان هايي 
كه در شــهرهاي دور و نزديك در رشته تئاتر و 
بازيگري زحمت مي كشــند، شــبانه روز تالش 
مي كنند، فيلم نگاه مي كنند، كتاب مي خوانند و با 
سختي هاي بسياري دور از خانه و خانواده درس 
مي خواننــد و تمرين مي كنند ديــده ام. انصاف 
نيست كه اين دوستان را نديده بگيرم و بخواهيم 
از افرادي كه بدون تحصيالت آكادميك و صرفاً 
به دليل چهره، بيان و يا حتي پول وارد اين حوزه 
مي شوند استفاده كنيم. بازيگري ابداً  رؤيا نيست 
و سراسر هنر و علم است و نبايد به بچه هاي مردم، 
به نسل جديد  رؤيا فروشي كنيم. اگر آموزش بلد 
نيستيم حداقل راهنمايي كنيم و تجربه هايمان 
را انتقال دهيم. آقاي سمندريان چرا شد استاد 
سمندريان؟ چون عالوه بر علمي كه در هنرهاي 
نمايشي و توانمندي در عمل و شناخت از درام ها 
داشتند بلد بودند كه نسل جوان را هدايت كرده 

و معلمي كنند.
  شما با سريال »يادآوري« بيشتر 
به مردم معرفي شديد. چرا بعد از اين 

سريال مدتي كم كار شديد؟
بعد از سريال يادآوري ۴ســال پيشنهاد كاري 
چنداني به من داده نمي شــد. علت آن را دقيق 
نمي دانم احتمال هاي زيادي بود و دوست ندارم 
در اين مورد صحبت كنم. اما بعد از اين ســريال 
خود من هم تا مدتي درگير يك سري فشارهاي 
روحي بودم. براي بازي در اين ســريال استرس 
بسيار زيادي به من متحمل شد و من حتي براي 
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  فيلم سلما
حاال كه ايــن روزهــا موضوع 
نژادپرستي در آمريكا داغ است، 
بد نيســت فيلمي در اين حوزه 
هم تماشــا كنيد. ايــن فيلم، 
»ســلما« نام دارد. سلما درباره 
زندگي مارتين لوتركينگ است 
كه دست بر قضا، فيلمي تاريخي 
و خوش ساخت هم از آب درآمده 
و تحسين همگان را برانگيخته 
اســت. البته اين فيلم در اسكار 
چندان خوش شــانس نبود و با 
وجود نامــزدي براي اين جايزه 
معتبر، نتوانست به اين موفقيت 
برســد؛ امري كه باعــث ايجاد 
تنش هايي هم شــد. كارگردان 
اين اثر ايوا دووروني است. اين 
فيلم در ســال 201۴، يكباره 
چشــم ها را خيره كــرد و همه 
نگاه ها را متوجه خود ســاخت. 
در زماني كه اين فيلم موفق به 
دريافت اســكار نشد، جنبشي 
راه افتاد با عنوان »اسكار بيش از 
حد سفيد«. كمپاني سازنده اين 
فيلم، تازگي ها درباره اين فيلم 
پيام داده است: »۵۵ سال پس از 
راهپيمايي تاريخي از »سلما«، 
درحالي كه ما شاهد بيان دهه ها 
درد مشــترك هســتيم، بايد 
ســخنان دكتر كينگ را به ياد 
بياوريم: بي عدالتــي در هر جا 
خطري براي عدالــت در همه 
جاست.« جالب است بدانيد كه 
6 سال پيش كه اين فيلم پخش 
شد، اين امر مصادف با قتل اريك 
گارنر شد كه مانند جورج فلويد 
توسط پليس كشته شده و او نيز 
گفته بود: نمي توانم نفس بكشم.

  خاله قورباغه
ايــن روزها كــه غالباً ســعي 
مي كنيم بچه ها را از خانه خارج 
نكنيم، تنها سالح باقيمانده ما 
در منزل يــا بازي هاي خانگي 
است يا انيميشــن. به همين 
دليل هميشه بايد چنته شما 
از انيمه ها و كارتون هاي ريز و 
درشت و محتوادار پر باشد. در 
اين صورت هيچ وقت حوصله 
بچه ها سر نخواهد رفت. يكي 
از ايــن انيميشــن هايي كــه 
مي توانيد براي چنين روزهايي 
كنار بگذاريد و هر وقت حوصله 
بچه ها سر رفت، تماشا كنيد، 
»خالــه قورباغه« اســت. اين 
فيلم سال 139۵ساخته شده 
و يــك ســاعت و 11 دقيقه 
است. اين انيميشــن، درباره 
خاله قورباغه اي اســت كه از 
بچه هايش دور افتــاده و بابت 
همين كلي غصــه مي خورد. 
در كنــار او، شــخصيت هايي 
چون خواهر دوقلويش با اسم 
آبجي باجي، پزشــك جنگل، 
همســايه طماع و... هم وجود 
دارد. عالوه بر بچه ها، خودتان 
هم مي توانيد ايــن انيمه را به 
تماشا بنشيند. شخصيت هايي 
چون مرضيه برومند، شــبنم 
مقدمي، غزل شاكري، احسان 
كرمي و... در آن صداپيشــگي 
كرده انــد و كارگرداني اش را 
هم افشين هاشمي انجام داده 
است. تهيه كننده اين فيلم نيز 
فرشته طائرپور است. اين فيلم 
را در ژانــر انيمه هاي موزيكال 
طبقه بندي مي كنند. برومند 
را پيــش از اين با »مدرســه 
موش هــا« و ديگــر آثاري كه 
براي كودكان ســاخته، به ياد 

داريم.
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 گفت وگو با روزبه حصاري؛ بازيگر سينما، تئاتر، تلويزيون، نوازنده و خواننده 
كه با سريال »بچه مهندس3« مشهور شد

مهندسی صنايع خواندم  
اما بچه مهندس شدم

تجربه نوازندگي، حتي كنار خيابان
حصاري تجربه نوازندگي در خيابان و كار با گروه هاي زيرزميني را هم داشته است. او كه 
نوازنده سازهاي كوبه اي است مي گويد: »مي خواستم خيلي جدي اين مسير را شروع 
كنم و با يك سري بند نواختم كه االن صاحب نام هســتند. آلبوم مي دهند، كنسرت 
برگزار مي كنند و شايد راضي نباشند اسم شــان بيايد كه يك موقع كنار خيابان با هم 
ساز مي زديم. بسياري ساز خياباني مي زنند و من در يك مقطعي تجربه نوازندگي در 
كنار خيابان را همراه دوستانم داشتم؛ تجربه اي كه با حس ماجراجويانه من آغاز شد 
و گرچه تعداد دفعات حضورم كم بود اما بســيار لذتبخش و آموزنده بود و همين االن 
هم اگر شــرايطش فراهم بود اين كار را انجام مي دادم. اجراي خياباني موسيقي كار 
عجيب و غريبي نيست. فارغ التحصيل رشته موســيقي چه بايد كند؟ مگر همه اين 
فارغ التحصيالن و هنرمندان اين رشته شرايط اجراي عمومي هنرشان را دارند. پس چه  
چيزي بهتر از اين اجراهاي خياباني كه كمترين فاصله را با مخاطب داري و بازتاب هاي 
آنها را مي بيني. به عقيده من بهتر است به سراغ اين نوازنده ها كه اغلب فارغ التحصيالن 
رشته موسيقي هستند برويد. خيلي دور نيست كه  ستاره هاي موسيقي كشورمان از 

ميان اين هنرمندان معرفي شوند«.

اجراي تيتراژ پاياني سريال بچه مهندس3
در قسمت آخر سريال بچه مهندس3صداي حصاري به عنوان خواننده تيتراژ پاياني پخش 
شد. خودش درباره ساخت آهنگ و تجربه خوانندگي اش مي گويد: »بعد از حدود 7سال تمرين 
نخستين آهنگ من با سريال بچه مهندس3همزمان شد كه البته بي ارتباط با خود محتوای 
سريال نيست و اصال من و همكارانم به نيت تيتراژ سريال اين آهنگ را آماده كرده بوديم كه 
متأسفانه به زمان پخش نرسيد. در واقع در برنامه كاري من بود كه بعد از پخش سريال، نخستين 
آهنگم  منتشر و آثارم را در اين زمينه به مخاطباني كه پيگير كار من هستند معرفي كنم. ماجرا 
اينگونه بود كه اواخر سال گذشته از سوي دوستان پيشنهاد شد كه حاال كه من در اين زمينه 
فعال هستم چه بهتر كه براي تيتراژ سريال بخوانم. من اين چالش را دوست داشتم و اين ريسك 
را پذيرفتم. زمانبندي پخش سريال مشخص نبود و قرار هم نبود در  ماه رمضان به آنتن برسد. 
اما از آنجا كه با تعطيالت نوروز و شيوع ويروس كرونا مصادف شد، كار به پخش نرسيد و آقاي 
خواجه اميري كه از خوانندگان طراز اول كشورمان هستند و من به او و پدرشان ارادت ويژه دارم 
تيتراژ پاياني را خواندند. تااينكه در اواسط سريال آهنگ ما آماده شد و در قسمت آخر سريال 
پخش شد. البته ناگفته نماند تيم سازنده اين آهنگ هم حمايت نشد. من به نيت اين سريال 

و بچه مهندس اين آهنگ را خواندم و خودمان تمام هزينه ساخت آن را پرداخت كرديم«.

از بازي در تئاتر تا كارگرداني نمايش
حصاري در سن 2۹ سالگي به واسطه بازي در يك فيلم مشترك مدتي در اوكراين زندگي كرد 
و پس از پايان پروژه به كشور بازگشت. او در سال13۸۹ پس از 2سال تمرين بازيگري براي 
نخستين بار در تئاتر »باالخره اين زندگي مال كيه« نوشته »برايان كالرك« به كارگرداني اشكان 
خيل نژاد به ايفاي نقش پرداخت. سپس در تئاترهاي مختلفي در تهران با كارگردان هايي نظير 
سيما تيرانداز، مازيار شهزاد دولتشاهي، دايانا فتحي و داوود بني اردالن همكاري كرد. او در 
سال13۹1 با اجراي نمايش هاي »پيتزا جهان« به كارگرداني فريد فرمانبرداري موفق به دريافت 
جايزه جشنواره شهر شد. روزبه حصاري در همان سال با بازي در تئاتر »مرگ در مي زند« نوشته 
»وودي آلن« كه خودش كارگرداني آن را به عهده داشت، جايزه جشنواره اميد را به دست آورد. 
او در سال13۹2 براي بازي در سريال »يادآوري« دعوت شد. پس از آن بازي روزبه حصاري در 
سريال »تاريكي شب، روشنايي روز« )سال13۹۵( با استقبال بسيار خوب مخاطبان و بازتابي 
گسترده در رسانه ها و فضاي مجازي مواجه شد. خودش در اين باره مي گويد: »من در تئاتر سعي 
مي كنم فرزند زمانه خود باشم. برايم مهم است در چه كاري روي صحنه مي روم و كدام دغدغه 
مردم ام را روايت مي كنم. اگر كار تئاتر با دغدغه مردم گره نخورد بيشتر به خوش رقصي روي 

صحنه تبديل مي شود تا خلقي هنرمندانه كه دردي را بازگو كند«.

چهره خوشرو و مهرباني دارد. درست مثل اغلب نقش هايي كه بازي كرده محجوب اما پرانرژي است. گرچه 
پيش تر در سريال هايي نظير »يادآوري«، »تاريكي شب، روشنايي روز« ، »سالم آقاي مدير«، »دومينو« و 
فيلم هاي سينمايي »امروز«، »ماهور« و ده ها نمايش تئاتر هم بازي كرده بود اما بازي در نقش »جواد جوادي« 
سريال بچه مهندس3 او را بيش از پيش به عرصه هاي نمايشي و مخاطبان سينما، تئاتر و تلويزيون معرفي 
كرده است. البته نام روزبه حصاري اين روزها فقط به خاطر بازي در اين نقش بر سر زبان ها نيفتاده و اتفاق جالب ديگر حضور او در صحنه 
موسيقي و اجراي تيتراژ قسمت پاياني اين سريال است. اين بازيگر 33ساله عالوه بر اينها تجربه هاي متفاوتي در نوازندگي و تدريس 
موسيقي هم دارد كه همه اينها بهانه به دست ما داد تا در واپســين روزهاي بهاري ميزبان او در دفتر روزنامه باشيم. آنچه مي خوانيد 

ماحصل گفت وگوی ما با اين هنرمند است.

اينكه نقشــم را به خوبي بازي كنم خواستم كه 
لحظاتي را در سردخانه سپري كنم.

  واقعــا نيازي بود كــه اينگونه 
خودتان را درگير نقش كنيد؟

من به سهم خودم وظيفه ام را در قبال نقشم انجام 
دادم؛ اين متد بازيگري است. شايد در اين زماني 
كه ما زندگي مي كنيم اين متد منسوخ شده باشد 
اما به آن اصطالحاً استحاله در نقش يا غرق شدن 
در نقش مي گويند. شيوه اي كه خيلي از استادان 
ما در سيستم بازيگري اعمال مي كنند و ما سعي 
مي كنيم كه از آنها ياد بگيريم. خالصه اينكه بازي 
كردن خيلي از نقش ها، فشاري زيادي روي جسم 
و روان فرد تحميل مي كند. زيرا وقتي يك بازيگر 
خودش را در شرايط هيجاني و استرس آن نقش 
قرار مي دهد بدن او- از آنجا كه متوجه اين نيست 
كه فقط يك نقش اســت نه زندگي واقعي فرد- 
تحت تأثير قرار گرفته و آنزيــم و هورمون هايي 
ترشح مي كند. اين موضوع فشــار زيادي روي 
يك بازيگر وارد مي كند و اينجاســت كه توجه 
به بهداشت روحي و رواني اهميت پيدا مي كند. 
حتماً نياز است بعد از هر نقشي به ويژه نقش هايي 
كه استرس بيشتري دارند با مشاور و روانشناس 

براي پيدا كردن فرديت خودمان تالش كنيم.
  اين واقعيــت دارد كه به خاطر 
چهره تان بيشتر نقش هاي مثبت به 

شما پيشنهاد مي شود؟ 
من نقش خاكستري هم داشته ام 
حتي نقش شيطان را هم در تئاتر 
بازي كرده ام. به عنــوان بازيگر 
هميشه عالقه دارم كه نقش هاي 
متفاوت بازي كنم. بازيگر نقش 
را از از متني كه به او داده شده 
گرفته و بــه واســطه هدايت 
كارگردان و دانش آكادميك و 

تجربه اي كه دارد خلق مي كند.
  ايــن روزها در 
به ويژه در  جامعــه 
فضاي مجازي بحثي 

بسيار داغ شده است و آن اين است 
كه بسياري توقع دارند يك بازيگري 
كه كاراكتر خاصي)مثال شخصيت افراد 
مذهبي( را در فيلمي بازي كرده است 
در دنياي واقعي هم همانطور باشد؟ 

نظر شما در اين باره چيست؟
بهتر است بازيگر بتواند نقش هاي متفاوت بازي 
كند و هيچ الزامي هم نيست كه بازيگر در جامعه 
شبيه نقش هايش باشــد. بازيگري يك توانايي 
و يك عرصه هنري اســت. شــخصيت فردي 
آرتيست با شخصيت هنري او می تواند متفاوت 
است. به نظر من همين كه بازيگر عرف و قوانين 
جامعه را زير ســؤال نمي برد وظيفه شهروندی 
خود را ادا كــرده و نبايد محدوديتی برای ايفای 
نقش های مختلف برای او ايجاد شود.  اتفاقاً بايد 

كمك كنيم هنرمندان ما  كمي رهاتر باشــند و 
بتوانند نقش هــاي ماندگارتر خلق كنند. نمونه 
بارز اين صحبت ما اســتاد محمدعلي كشاورز، 
مرحوم اســتاد عزت اهلل انتظامي و اســتاد علي 
نصيريان است كه نقش هاي بسيار متفاوتي - از 
يك قهرمان گرفته تا يك فــرد معتاد يا جاني و 
زورگير - بازي كردند؛ مگر مي شــود دوستشان 
نداشت و قبول نكرد؛ زيرا اين بزرگان بازيگران 
با ايفاي همين نقش هاي متفاوت اســت كه در 
تاريخ هنري ما ثبت شده و بر گردن فرهنگ اين 

مملكت و سينما و تئاتر مملكت حق دارند.
  برسيم به سريال بچه مهندس3 
كه اين روزها بســيار از آن صحبت 
مي شود. ماجراي قيد نشدن اسم شما 
در تيتراژ سريال چه بود كه شائبه هاي 
وجود اختالف بين شما و عوامل توليد 

را ايجاد كرده بود.
هيچ گونه اختالفي وجود نداشــت بلكه عوامل 
ســازنده اين ســريال ترجيح دادنــد از عنصر 
غافلگيري اســتفاده كــرده و تماشــاگر را در 
قسمت هاي بعدي سريال با نمايش چهره جديد 
و جواني جواد جوادي غافلگيــر كنند. اما چون 
تصوير و اسم من در تيتراژ دوم بود و پيش تر در 
خبرگزاري ها اسم من آمده بود عمالً غافلگيري به 
زعم اصحاب رسانه چندان جواب نداد و به همين 
دليل آنها دنبال دليل ديگري بودند. البته پست 
اينستاگرامي من هم كه كامال 
جنبه شــوخي داشت كمي به 

ايجاد اين شائبه دامن زده بود.
  از بازخوردهــاي مردم 
درخصــوص ســريال بچه 

مهندس3برايمان بگوييد.
داستان ســريال بچه مهندس 
گرچه يك ســريال براي عموم 
گروه هاي سني ســاخته شده 
بود اما جالب اينجا بود كه قشر 
نوجوان و جوان بيشتر از همه 
مخاطبان اين ســريال بودند و 
من از اين گروه كامنت هــا و بازتاب هاي زيادي 
دريافت كردم. به نظر مــن مهم ترين چيزي كه 
اين سريال مي گويد اين است كه يك فرزند اين 
ديار بدون پشــتوانه پدر و مادر و بدون پشتوانه 
رفاهي مي تواند به موفقيت هاي بزرگي دســت 
پيدا كند. اين خيلي پيام بزرگي است و بسياري 
از خانواده ها و به ويژه جوانــان و نوجوان ها را به 
فكر فرو خواهد برد. ايــن يعني تمجيد فرديت 
كه حتي در فرهنگ و ادبيات ما هم نمود داشته 
است. جايی كه كه شــاعر مي گويد: »گيرم كه 
پدر تو بود فاضل/ از فضل پدر تو را چه حاصل؟« 
البته به اين معنا نيست كه از اصل و ريشه خود 
و خانواده دور شويم بلكه بايد مسير موفقيت را با 
تكيه بر توانمندي هاي خود با بهره گيري از نصايح 
و راهنمايي بزرگان طي كرد. حتي اگر به كاراكتر 

جواد در اين ســريال دقت كرده باشيد متوجه 
مي شويد كه او هم براي رسيدن به موفقيت در 
كار و زندگي از نصايح اطرافيانش بهره مي برد اما 

مستقل رفتار مي كند.
  برســيم به بحث موســيقي و 
فعاليت شــما در اين زمينه. شــما 

نوازندگي هم مي كنيد؟
من از كودكي به موســيقي عالقه داشــتم و از 
چهار سالگي ســاز مي زدم. واقعيت اين بود كه 
هيچ گاه از ســوي خانواده ممانعتي براي دنبال 
كردن اين رشته هنري وجود نداشت اما هر بار 
كه من مي خواســتم در زمينه موسيقي كاري 
را انجام دهم خانواده يك نگراني ای برايشــان 
ايجاد مي شــد. البته ايرادي به آنها نبود و به هر 
حال وضعيت هنرمندان ما در جامعه به ويژه در 
دهه هاي گذشته چندان خوشايند نبود. اطرافيان 
به من مي گفتند كه تمركزت روي درس و مدرسه 
باشد كه هنر و موسيقي نمي تواند آينده شغلي تو 
را تضمين كند. اما با همه اين حرف ها موسيقي 
با روح و جان من عجين و جزء الينفك زندگي 
من شده بود. در مقطعي آموزش هم ديدم و در 
ابتداي جواني افتخار اين را داشتم كه يك سري 
دوره ها را كنار دوستان و استادان موسيقي دنبال 
كنم. رشــته تخصصي من در موسيقي در ابتدا 
نوازندگي و نواختن سازهاي كوبه اي بود. اما وقتي 
وارد تئاتر شدم يك ســري تمرينات مشترك 
تئاتر و موســيقي هم چون تمرينات مربوط به 
سلفژ و آشنايي با عضالت تنفســي و ديافراگم 
مرا به موســيقي عالقه مند كرد. احساس كردم 
كه در اين عرصه هم مي توانــم خودم را محك 
بزنم و االن تقريبا 7سال است كه در اين زمينه 

فعاليت مي كنم.
  از اينكه چند رشته را همزمان 
دنبال مي كنيد راضي هســتيد يا نه 
دوست داريد در آينده يك رشته را 

تخصصي تر دنبال كنيد؟
هميشه از خدا خواسته ام تا توفيق به من بدهد 
تا هنرمند خوبي باشم؛ حاال در هر رشته اي كه 
فعاليت مي كنم. هنرمند بودن يعني تالش براي 
انساني بهتر بودن نه كســب جايزه و بازي هاي 
متعدد. من دوست دارم در هر رشته اي كه هستم 

يك هنرمند واقعي و خوب باشم.
  االن مشغول چه كاري هستيد 

و برنامه ای براي روزهاي آتي داريد؟
هم اكنون در حال خواندن چند فيلمنامه هستم. 
همچنين براي ســاخت آهنــگ جديدم وقت 

بيشتري اختصاص داده ام. 
  سخن آخر؟

ارتباط گرفتن با مردم برايم خيلي مهم اســت. 
مردم مخاطبان اصلي من هســتند و يك پيام 
براي مردم دوست داشتني دارم و آن اينكه بياييم 
كمي با خودمان مهربان باشيم تا اين انرژي مثبت 

را به ديگران هم منتقل كنيم.

الناز عباسيان

اين باركد را اسكن كنيد 
و خالصه ويديوی اين 

گفت وگو را ببينيد
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  قطعه مرو  اي دوست
محمد اصفهانــي ذاتاً صدايي 
غمگيــن دارد. به همين دليل 
است كه بخشي از غمگين ترين 
قطعه هاي سال هاي اخير را با 
صداي اين خواننده مي شنويم. 
يكي از ايــن غمگين ترين ها 
هم قطعه شــنيدني »مرو  اي 
دوست« است كه به مناسبت 
و بي مناســبت، هزاران بار از 
رســانه هاي مختلف بازپخش 
شده اســت. ترانه اش را اهورا 
ايمان گفته و آريا عظيمي نژاد 
هم تنظيم و آهنگسازي اش را 
عهده دار بوده است. اين قطعه، 
در آلبوم بركت گنجانده شده و 
در ســال1384 نشر يافت. در 
ترانه آن مي خوانيم: »مرو  اي 
دوست، مرو  اي دوست، مرو از 
دست من  اي يار/ كه منم زنده 
به بوي تو، به گل روي تو/ مرو 
 اي دوســت، مرو  اي دوست، 
بنشين با من و دل/ بنشين تا 
برسم مگر به شب موي تو/ تو 
نباشي چه اميدي به دل خسته 
من؟/ تو كه خاموشــي، بي تو 
به شام و ســحر چه كنم با غم 
تو؟...« اما چرا چنين قطعه اي، 
اين چنين ســوزناك شد؟ اين 
آهنگ در واقــع براي زلزله بم 
و مرگ ايرج بسطامي ساخته 
شــد. ضمن اينكه خود اهورا 
ايمان نيز  زاده بم است. نحوه 
شكل گيري اين قطعه و ترانه 
نيز داســتان هاي خــودش را 
دارد و عرق ريزان روح زيادي 
اتفاق افتاد تا تبديل به چنين 

اثري شود.

غم بي پايان
1 پيشنهاد

بخندد به پرپر من
2 پيشنهاد

  قطعه رفتي
به محض اينكه پاپ خواني در 
ايران رايج شــد، خوانندگان 
ســنتي مختلفي هم ســعي 
كردند كه در ايــن حوزه ورود 
كنند. گاهي ايــن آثار، فارغ از 
هرگونــه يكپارچگــي هنري 
در مي آمــد. امــا گاهــي نيز 
آثــار، واقعاً در نوع خودشــان 
شــنيدني بودند. يكي از اين 
صداها را بايــد علي زندوكيلي 
بدانيــم؛ خواننــده جواني كه 
البته رويكــرد آوازخواني اش 
غالبــاً ســنتي اســت امــا 
تركيب خواني هاي او نيز باعث 
شده تا اســم و رســمي پيدا 
كند؛ تــا جايي كــه برخي از 
بزرگ ترين خوانندگان ايراني 
نيز عاشق ســبك و صدايش 
شــوند. اين نوازنده و خواننده 
شيرازي، قطعه هاي شنيدني 
زيادي را توليد كرده اما بدون 
شــك يكــي از معروف ترين 
و دلنشــين ترين آهنگ هايي 
كه از او ســراغ داريم، »رفتي« 
اســت. اين قطعه براســاس 
ترانــه اي از رحيــم معينــي 
كرمانشــاهي تــدارك ديده 
شــده كه چنين اســت: »اي 
كه رفته با خود دلي شكســته 
بردي/ اين چنين به توفان تن 
مرا سپردي/اي كه مهر باطل 
زدي به دفتر من/ بعد تو نيامد 
چه ها كــه بر ســر من/بعد تو 
نيامد چه ها كه بر ســر من.../
اي خداي عالــم چگونه باورم 
شد/ آنكه روزگاري پناه و ياورم 
شد/ســايه اش نماند هميشه 
بر ســر من/ زير لــب بخندد 
به مــرگ و پرپر مــن/ رفتي و 
نديدي كه بي تو شكســته بال 

و خسته ام...«

  پارينه سنگي قديم
دوران پارينه ســنگي قديــم دوراني 
است كه انسان اوليه در غارها زندگي 
مي كرد و براي يافتن غذا، دســت به 
شــكار حيوانات مي زد يا از ميوه ها و 
گياهان به صورت خام استفاده مي كرد. 
در دوران پارينه ســنگي قديــم كه 

تاريخ شناسان عمر آن را بيش از يك ميليون سال پيش تخمين زده اند، 
بشر ياد گرفت با سنگ براي خودش ابزارهاي كارآمد بسازد؛ ابزارهايي 
كه كاربرد آنها از خرد كردن و شكستن استخوان گرفته تا بريدن گوشت 

و پوست حيوانات شكار شده و تراش چوب گسترده بود.

  پارينه سنگي مياني
دوران پارينه ســنگي مياني، دومين 
دوره پارينه ســنگي اســت كــه 
باستان شناسان آن را آغازگر زندگي 
انســان مدرن اوليه مي نامند. در اين 
دوران كــه از 200هزار ســال پيش 
تا 40هزار ســال پيش ادامه داشته، 

ابزارهاي سنگي پيشرفت فوق العاده اي داشتند. ابزارهاي يافت شده از 
سنگ چخماق و بقاياي سنگواره جانوران از آن روز و روزگار كه در غارها 
و پناهگاه هاي انسان هاي اوليه كشف شــده، نشان از جهش ابزارهاي 

سنگي بشر در دوران پارينه سنگي مياني دارد.

  پارينه سنگي جديد
پارينه ســنگي جديد از 40هزار سال 
پيش شروع شده و 18هزار سال پيش 
به پايان رسيده اســت. اين دوران را 
دوره ورود انسان هوشــمند امروزي 
نامگذاري كرده اند كــه از مهم ترين 
ويژگي هاي آن مي توان به ســاخت 

ابزارهاي سنگي از تيغه و زيرتيغه اشاره كرد. همچنين در اين دوران بشر 
متوجه نقش زيبايي و تزئين اشيا در زندگي شد و استفاده از ابزارهاي 
اســتخواني و تزئينات شــخصي مانند آويز صدفي، دندان حيوانات و 

همچنين ِگل اُخرا به عنوان ماده رنگي متداول شد.

  فراپارينه سنگي
عصر فراپارينه سنگي پايان بخش دوران 
پارينه سنگي به حساب مي آيد كه در 
آن انســان هاي پيش از تاريخ متوجه 
اهميت ذخيره ســازي مواد خوراكي 
شــدند. تغيير در رژيم غذايي بشر و 
روي آوردن انســان به شكار حيوانات 

كوچك تر، ماهيگيري و گردآوري غالت، از مهم ترين اتفاقات اين عصر 
بود؛ ضمن اينكه در اين دوران كه از 18هزار سال پيش آغاز شد و حدود 
12هزار سال پيش با اتمام عصر يخبندان به پايان رسيد، انسان ها به ابداع 

ابزارهاي تركيبي پرداختند و به استفاده از سنِگ ساب روي آوردند.

  نوسنگي
دوران نوســنگي كه درواقــع آغازگر 
روستانشيني است، خودش به 2دوره 
نوسنگي بدون ســفال و نوسنگي با 
سفال تقســيم مي شــود. در دوران 
نوسنگي بدون سفال كه مورخان آن 
را 12هزار سال تا 9هزار سال پيش از 

ميالد مي دانند و دوران نوسنگي با سفال كه عمر آن از 9هزار تا 4هزار 
و 500سال پيش از ميالد است، بشــر به اهلي كردن دام و كشاورزي 
پرداخت. يكي ديگر از ويژگي هاي اصلي ايــن دوره هم توليد ظروف 

سنگي و سفالي است.

  عصر مس و سنگ
پايــان دوران نوســنگي، بــا ظهور 
عصــر مــس و ســنگ همــراه بود. 
اين دوره تقريبا هزارســاله كه از آن 
به روستانشــيني ميانــه و جديد هم 
تعبير مي شــود، عصري است كه در 
آن تحوالت گســترده اي در اقتصاد، 

اجتماع و فناوري رخ داد، تا جايي كه انسان در اين دوران چرخ سفالگري 
و كوره هاي پيشرفته پخت سفال ساخت و در ساخت ابزار از مس بهره 
گرفت. همچنين ساخت ُمهر كه درواقع نشان دهنده پيدايش مالكيت 

خصوصي است در اين دوران اتفاق افتاد.

  عصر مفرغ
عصــر مفــرغ را كــه از 3هــزار تــا 
هزارو500ســال پيــش از ميــالد 
دانســته اند، آغازگر دوران تاريخي اي 
است كه مهم ترين دستاورد آن استفاده 
گســترده از آلياژ مفــرغ )آميزه اي از 
مس و قلع( و همزمان با آن برداشتن 

نخستين گام ها براي تشكيل حكومت اســت. توليد دست آفريده هاي 
مفرغي مانند ظرف، جنگ افزار، زين و يراق اســب، پيكره هاي انساني 
و جانوري، آثار تزئيني و آييني مانند سرســنجاق، بازوبند، گردنبند و 

سرَعلَم ها ازجمله مهم ترين يادگاري هاي عصر مفرغ هستند.

  عصر آهن
حدفاصــل دوره مفرغ تــا امپراتوري 
هخامنشي در تاريخ ايران را عصر آهن 
نامگذاري كرده اند كه ويژگي اصلي آن 
آشنايي انسان با چگونگي ذوب فلز آهن 
است. از ديگر ويژگي هاي اين دوران كه 
از هزارو500 تا 559پيش از ميالد ادامه 

داشته و به نوعي آخرين دوره قبل از تاريخ به حساب مي آيد، مي توان به 
گسترش توانمندي سفالگران در ساخت فرم هاي متنوع و تدفين افراد به 
همراه اشياي شان اشاره كرد كه به  نظر مي رسد اين آيين متاثر از اعتقاد 

انسان ها به زندگي پس از مرگ بوده است.

 نگاهي به دوران پيش از تاريخ كه از زمان حضور بشر در ايران 
تا پيش از روي كار آمدن سلسله هخامنشيان ادامه داشت

از پارينه سنگي تا عصر مفرغ و آهن

بيشتر اطالعات همه ما از تاريخ ايران، مربوط به شكل گيري تمدن در كشورمان است كه تاريخ شناسان آغاز آن را تاسيس سلسله هخامنشيان مي دانند. اما تا پيش از روي كار آمدن 
كورش كبير و ورود ايراني ها به عصر جديد، بشر در دوران پيش از تاريخ مي زيسته و از عصر سنگ قدم به قدم به عصر نوسنگي، مس و سنگ، مفرغ و آهن آمده و با كشفيات و ابداعات 
بي نظير خود، زمينه زندگي مدرن امروز را فراهم كرده است. در اين گزارش كوتاه نگاهي به دوران پيش از تاريخ انداخته ايم كه از حدود يك ميليون سال پيش آغاز شده و تا سال559 
پيش از ميالد و روي كار آمدن نخستين سلسله شاهنشاهي ايران ادامه داشته است. شما هم اگر مي خواهيد بيشتر درباره اين عصر هيجان انگيز در تاريخ كشورمان بدانيد، مي توانيد 
با قدم زدن در موزه ايران باستان و ديدن يادگاري هاي دوران پيش از تاريخ، براي چند لحظه هم كه شده حضور در دوران ابتدايي حيات بشر در ايران را تجربه كنيد. آثار به نمايش 

درآمده از عصر سنگ تا عصر آهن در اين موزه منحصر به فرد كمك تان مي كند تا تصوير بهتري از آن روز و روزگار داشته باشيد.

قديمي ترين دست ساخته هاي بشر با قدمت يك ميليون سال در موزه ايران باستان نگهداري مي شود

ساطور و تبر انسان های اوليه

موزه ايران باســتان يا همان موزه ملي ايران، بخشي به 
نام پارينه ســنگي دارد كه در آن دست ساخته هاي بشر 
از عصر سنگ را به نمايش گذاشــته است؛ عصري كه در 
آن انسان هاي اوليه با برش دادن سنگ ها براي خودشان 
ابزار زندگي و جنگ افزار مي ســاختند. اشــياي به نمايش درآمده در اين بخش، 
قطعه سنگ هايي سفت و سخت هستند كه به گفته باستان شناسان قدمتي از 200هزار 
تا يك ميليون ســال دارند و درواقع قديمي ترين دست ساخته هاي بشر به حساب 

مي آيند! اين ابزارهاي ســنگي باقيمانده از دوره پارينه ســنگي، براي انسان هاي 
نخستين حكم تبر و ساطور را داشتند و مردمان عصر سنگ از آنها براي شكستن 
و بريدن چوب، استخوان و... استفاده مي كردند! اگر مي خواهيد اطالعات بيشتري 
درباره اين ابزارهاي سنگي چند صدهزار ساله به  دست آوريد، مثال بدانيد انسان اوليه 
چطور از يك قطعه سنگ براي خودش ابزاري كارآمد مي ساخته؟ جنس اين قطعه 
سنگ ها از چيست؟ كجا كشف شــده اند و چه ويژگي هايي دارند؟ همراه ما به موزه 

ايران باستان بياييد.

پرنيان سلطاني    حضور بشر در ايران
باستان شناسان براساس مطالعات 

انجام شده روي بقاياي استخواني كشف شده 
در شرق آفريقا، عمر تقريبي بشر روي كره 

زمين را بالغ بر 4ميليون سال تخمين زده اند. 
اين در حالي است كه ابزارهاي سنگي 

به دست آمده از »كَشف رود« خراسان نشان 
مي دهد كه حضور انسان در ايران از حدود 

يك ميليون سال آغاز شده است.

   چرا عصر سنگ؟
همانطور كه همه ما مي دانيم، انسان هاي 

اوليه درون غارها زندگي كرده و مانند 
حيوانات از راه شكار و خوردن ميوه ها و 

گياهان، غذاي خودشان را تامين مي كردند 
و به همين دليل بشر ابتدايي براي حفاظت 
از خود، شكار حيوانات و ساختن پناهگاه، 
نياز به ابزار داشت. در روزگاري كه هنوز از 

كاربردهاي چوب و فلز چيزي نمي دانست، 
»سنگ« بهترين و در دسترس ترين ماده 
خام موجود براي تهيه ابزار بود. انسان هاي 
نخستين به مرور ياد گرفتند كه سنگ ها 
را با تكنيك هاي خاص خودشان بشكنند 
و با مهارت آنها را تراش دهند تا بتوانند از 
آنها براي مصارف مورد نيازشان استفاده 
كنند، به همين دليل تاريخ آن دوره پر از 

ابزارهاي سنگي اي است كه نسل نخستين 
بشر از آنها براي پيشبرد زندگي اش استفاده 

مي كرد. باستان شناسان روي دوران 
ابتدايي حضور انسان بر كره زمين، نام 

عصرسنگ يا پارينه سنگي را گذاشته اند.

   پايان پارينه سنگي
پژوهشگران و باستان شناسان، دوران پارينه سنگي را به 

3دوره قديم، ميانه و جديد تقسيم كرده اند. پارينه سنگي 
قديم از ابتداي زيست بشر روي كره زمين تا حدود 200هزار 

سال پيش بوده، پارينه سنگي ميانه به 200هزار سال قبل 
تا حدود 40هزار سال پيش اطالق مي شود و پارينه سنگي 

جديد محدوده 40هزار تا 20هزار سال قبل را دربر مي گيرد. 
درنهايت پارينه سنگي حدود 18هزار سال پيش به پايان 

رسيد و از آن زمان بشر پا به دوران فراپارينه سنگي گذاشت.

اما اگر مي خواهيد بدانيد بشر نخستين با چه 
تكنيك هايي براي خودش ابزارهاي سنگي 

مي ساخت، بايد بگوييم كه براساس تحقيقات كهن، 
2روش اُلُدوان و آشولي، تكنيك هاي ساخت ابزارهاي 

سنگي بودند. روش اُلُدوان به اين صورت بود كه 
آدم ها قلوه سنگي را بر لبه سنگ ديگري مي كوبيدند 

و تراشه هايي با لبه تيز از آن جدا مي كردند كه اين 
تراشه ها براي بريدن مورد استفاده قرار مي گرفت. 

قطعه سنگ هاي جدا شده را »تراشه« مي گفتند 
و سنگ اصلي هم »سنگ مادر« نام داشت كه به 

آن »ساطور« هم گفته مي شد و كارش خردكردن 
مواد ديگر بود. در روش آشولي هم ابزارهاي سنگي 

2رويه اي ساخته مي شد كه دوطرف آن تيز بود و 
انسان از آنها به عنوان تبر استفاده مي كرد. شكستن 

چوب و استخوان حيوانات ازجمله كاربردهاي 
ابزارهايي بود كه با روش آشولي ساخته مي شد.

»اُلُدوان« و »آشولي«؛ 
تكنيك هاي ساخت

جالب است بدانيد پژوهشگران كاربرد اشياي 
انسان ســاز ابتدايي را از روي بقاياي استخواني 
حيوانات متوجه شــده اند. به ايــن ترتيب كه 
انســان ها با اين ابزارها، اســتخوان حيوانات را 
شكسته و پوست و گوشت شان را مي بريدند. بعد 
همين استخوان هايي كه از آن روزگار به عصر 
ما رسيده، روايتگر اين موضوع شده اند كه بشر 

اوليه چطور از ابزارهايش استفاده كرده است.

يادگار ابزارهاي سنگي بر 
بقاياي استخواني حيوانات

و اما بشنويد از محل كشف كهن ترين دست ســاخته هاي انسان در ايران. 
نقل است كه انسان هاي دوره پارينه سنگي بيشــتر در حاشيه رودخانه ها 
ساكن مي شدند يا به شكار مي پرداختند، چون هم به آب دسترسي داشتند 
و هم براي ساخت ابزارهاي ســنگي مي توانستند از قلوه سنگ هاي موجود 
در حاشيه رودخانه ها اســتفاده كنند، براي همين، اين ابزارهاي سنگي كه 
بي شك نخستين و قديمي ترين اشياي ساخته شده به دست بشر به حساب 
مي آيند، بيشتر در حاشيه رودخانه ها كشف شــده اند. مكان هاي باستاني 
»كَشف رود« در خراسان، »گنج پَر« و »غار دربَند« در گيالن، »شيوه تو« در 
مهاباد و »الديز« در سيستان و بلوچستان، ازجمله مكان هايي هستند كه 

باستان شناسان توانسته اند اين ابزارهاي سنگي را كشف كنند.

 كشف ابزارهاي سنگي 
در مكان هاي باستاني ايران

در ميان دست ساخته هاي به نمايش درآمده 
در موزه ايران باستان، ابزارهاي سنگي اي به 
چشم مي خورند كه بيش از يك ميليون سال 
قدمت دارند. به عنوان مثال سنگ كوارتزي 
كه از حوزه رودخانه كَشف رود در شرق 
مشهد به دست آمده، يك ميليون ساله است! 
از عمر جديدترين ابزار هاي سنگي مربوط 
به عصر پارينه سنگي قديم هم دست كم 
200هزار سال مي گذرد! 

 قدمتي 
چند صدهزار ساله

جنس سنگ هايي كه در موزه ملي ايران به عنوان 
نخستين دست ساخته هاي بشر به نمايش درآمده، 
عمدتا آذرين و كوارتز است؛ سنگ هايي سخت كه 
از ديرباز در پوســته زمين وجود داشته و بهترين 
ماده خام و در دســترس براي انســان هاي دوره 
پارينه ســنگي به حســاب مي آمده. سنگ هاي 
آذرين معموال حاصل انجماد مواد مذابي هستند 
كه يا در فرايند آتشفشــاني از دهانه آتشفشــان 
بيرون ريخته اند و يا در داخل كوه هاي آتشفشان 
مانده و آهسته آهسته سرد شــده اند. كوارتز هم 
سنگي بلوري و شفاف است كه در برابر حرارت و 
هوازدگي از خود سختي و مقاومت بسيار زيادي 
نشان مي دهد. اينطور كه محققان و زبان شناسان 
مي گويند ريشه كوارتز از واژه هاي آلماني و يوناني 
و به  معناي عبارت هاي »يخ« و »سخت« به دست 

آمده است.

   غني ترين موزه جهان با ميراث ايراني
براي ديدن نخستين دست ساخته هاي بشر در ايران كه عمرشان از 200هزار تا 
يك ميليون سال متغير است بايد به موزه ملي ايران برويد؛ موزه اي كه با وجود 
داشتن 300هزار شيء از دوران پارينه سنگي تا دوران متاخر اسالمي، غني ترين 
موزه جهان از نظر ميراث باستاني ايران به شمار مي رود. اين موزه كه همچنين 
عناوين بزرگ ترين، مهم ترين و قديمي ترين موزه كشور را هم يدك مي كشد، در 
سال 1316خورشيدي گشايش يافته و هم اكنون شامل 2موزه »ايران باستان« 
و »باستان شناسي و هنر اسالمي« است. اگر قصد داريد به همين زودي ها سري 
به اين موزه منحصربه فرد بزنيد، بد نيست بدانيد كه خود ساختمان موزه ايران 
باستان از 2مجموعه ديگر با نام هاي »پيش از تاريخ ايران« و »دوران تاريخي« 
شكل گرفته كه اولي نمايش آثار دوران پارينه سنگي قديم تا اواخر هزاره چهارم 
پيش از ميالد را برعهده دارد و دومي مربوط به نمايش آثاري است كه از اواخر 
هزاره چهارم پيش از ميالد تا پايان دوران ساساني به دست آمده اند. براي بازديد 
از غني ترين موزه جهان از نظر ميراث باستاني ايران مي توانيد همه روزه از ساعت 
9 تا 19 به خيابان امام خميني)ره(، ابتداي خيابان ســي تير، خيابان پروفسور 
 رولن، شماره يك مراجعه كنيد. راســتي تا يادمان نرفته اين نكته را هم اضافه 
كنيم كه با مراجعه به سايت irannationalmuseum.ir مي توانيد به صورت 

مجازي از اين موزه ديدن كنيد.

 سنگ هايي از جنس 
كوارتز و آذرين

اين باركد را 
اسكن كنيد و 
خالصه اين 

گزارش را 
ببينيد

   كتاب خواندني
اگر جزو آن دسته از افرادي هستيد كه ديدن 
چنــد قطعه ابزار ســنگي مربوط بــه دوران 
پارينه ســنگي كنجكاوتان كرده كه بيشــتر 
دربــاره چگونگي زندگي آدم هــا در آن دوره 
بدانيد، حتما كتاب» ايران از پارينه سنگي تا 
پايان ساســاني« را تهيه كنيد و بخوانيد. اين 

كتاب كــه اثري از 
ماندانا كرمي است، 
به روايت موزه ملي 
ايران تهيه شده و 
در زمســتان سال 
1390 بــه همت 
نشر پازينه به چاپ 

رسيده است. 



 ناصر 
ممدوح

 الهام 
طهوري

مهدي 
غبرايي

علي 
ميرميراني
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  وايسا دنيا
يكــي از آن خواننده هايي كه 
يكباره در دنيــاي پاپ خواني 
ايران گل كــرد و آهنگ هايش 
دهان به دهــان چرخيد، رضا 
صادقي بــود. اصــًا برخي از 
آهنگ هاي او چنــان جرياني 
ايجاد كردند كــه بعدها، كمتر 
مي توانيم چنيــن چيزي را در 
موســيقي ايران ببينيم؛ مثل 
موجي كه »مشكي رنگ عشقه« 
ايجاد كرد؛ آن لباس مشــكي 
پوشــيدن ها و... . امــا صادقي 
آهنگ هاي شــنيدني ديگري 
هم دارد كه هنوز هم مي توانند 
شنيدني باشــند؛ مثل همين 
آلبوم »وايسا دنيا« كه در سال 
1385راهي بازار شد. اين آلبوم 
را خود صادقــي خوانندگي و 
آهنگســازي كــرده و البتــه 
چهره هاي شاخصي از موسيقي 
پاپ نيز در تنظيم ها كمك حال 
او بوده انــد؛ ازجملــه اميــد 
 حاجيلي، سيروان خسروي و... .

ترانه هاي اين آلبوم نيز مشتركاً 
توسط صادقي و مرجان زنگنه 
سرايش شده است. معروف ترين 
قطعه اين آلبــوم كه همان نام 
وايســا دنيا را دارد نيز توسط 
سيروان خسروي تنظيم شده 
اســت. ترانه اين قطعه معروف 
را با اين ابيات به يــاد بياوريد: 
»من ديگه خســته شدم بس 
كه چشمام بارونيه/پس دلم تا 
كي فضاي غصه رو مهمونيه/من 
ديگه بسه برام، تحمل اين همه 
غم/بسه جنگ بي ثمر براي هر 
زياد و كم/وقتي فايده اي نداره، 
غصه خوردن واســه چي/واسه 
عشقاي تو خالي، ساده مردن 

واسه چي...«.

  گل آفتابگردون
زماني كه موسيقي پاپ در ايران 
پا گرفت، گروه هاي پاپ هم از راه 
رسيدند. نخستين گروه ها هم 
چون در نوع خودشان و طي اين 
سال ها يك اتفاق جديد بودند، 
به شــدت در يادها ماندند؛ مثل 
همين گروه آريــان. اين گروه، 
قطعه هاي زيادي را راهي بازار 
كردند كه يكي از معروف ترين 
آنهــا »گل آفتابگــردون« بود. 
ملودي و ترانه اين اثر نيز كاري 
از علي پهلوان بــود. اين قطعه 
در ســال 1379منتشــر شد. 
بخش هايــي از ترانه آن را با هم 
مرور مي كنيم: »گل آفتابگردون 
هــر روز به انتظار ديــدن ياره/ 
اما خورشيدو پوشــونده ابري 
كه تاريكــه و تاره/ چشــماي 
آفتابگردون باز نگران از ابرا/ داد 
مي زنن اين تنهــا طاقت دوري 
نداره/ تا بشه وقتي خورشيد از 
دل ابرا پيدا/ باز كار آفتابگردون 
انتظاره انتظاره...«. اين گروه با 
تغييرات و نوآوري هايي كه در 
اجراي خودش داشت، توانست 
حســابي گل كند. جالب اينكه 
محمدرضا گلزار نيز نخســتين 
بار با اين گروه بود كه شناسانده 
و بعدها، جزو سوپراســتارهاي 
معروف ســينماي ايران شــد. 
ملودي و ترانه اين قطعه سال ها 
قبــل در ذهــن علــي پهلوان 
شكل گرفته بود. تا اينكه وقتي 
گروه شان ســر و سامان گرفت، 
با همــكاري گروه كــر و ديگر 
نوازندگان، اين قطعه و قطعه هاي 
ديگر را نيز اجرا كردند؛ قطعه اي 
كه جزو نوســتالژي هاي دهه 

شصتي ها شد.

2 پيشنهاد

اين دنياي لعنتي

يك گروه خوش تيپ

1 پيشنهاد

اين روزها قرار است بيشتر وقت مان را در خانه بمانيم. 
براي گذران اين خانه نشيني اجباري چه برنامه اي داريد؟

قرنطينه با طعم 
فرهنگ

اوج گيري دوباره كرونا نشــان داد كه ما حاال حاالها بايد مراقب اين ويروس مرموز باشــيم و تا جايي كه ممكن اســت در محيط 
امن خانه بمانيم. اما اين خانه نشــيني اجباري كه از اســفند ماه ســال گذشته شروع شــده و معلوم نيســت تا چه زماني ادامه 
داشــته باشــد، حوصله خيلي هايمان را ســر برده اســت. زندگي بدون تفريحات معمول مثل رفتن به پارك، ديدن يك فيلم 
روي پرده ســينما يا تماشــاي يك نمايش روي صحنه تئاتر، بازديد از موزه هاي مختلف و... واقعا ســخت اســت اما مي توان با 
جايگزين كــردن تفريحات خانگي، كمي شــرايط را بهتر كرد. يكي از اين تفريحات، بي شــك ديدن فيلم هاي تحسين شــده دنيــا و خواندن كتاب هاي 
خوب و تأثيرگذار اســت؛ فيلم ها و كتاب هايي كه نه تنها در اين ايام قرنطينه ســرگرم مان مي كنند بلكه ما را در يك مســير فرهنگــي قرار مي دهند كه 
در انتهاي آن قطعا انســان بهتر و با دانش تري هستيم. در شــماره اين هفته بهمن پناهي، اســتاد خوشنويســي، احمد دالكي، پدر علم نجوم آماتوري 
ايران، علي ميرميراني، نويســنده كه اهل مطالعــه او را با نام »ابراهيم رها« مي شناســند، مهدي غبرايــي، مترجم فعال و نامي، الهــام طهوري، بازيگر 
 ســينما و تلويزيون و ناصر ممدوح، بازيگر و دوبلور نام آشــنا براي گذران قرنطينه خانگي با طعــم فرهنگ، كتاب ها و فيلم هايي پيشــنهاد داده اند كه 

در ادامه مي خوانيد.

پرنيان سلطاني

بهمن 
پناهي

   هنر، موسيقي، كتاب و فيلم، خوش ترين ياران اين ايام هستند
بهمن پناهي بين هنرمندان و هنردوستان آن قدر چهره شناخته شده اي است كه نياز به معرفي ندارد. او 
كه از ابتداي دهه 80در زمينه هنرهاي تجسمي، خوشنويسي و موسيقي در پاريس به تحصيل، تدريس و 
خلق آثار هنري پرداخته، اين روزها ساكن فرانسه است. اين خوشنويس نام آشنا و نوازنده تار و سه تار كه مبدع 
كانسپت هنري »موزيكاليگرافي« اســت، وقتي متوجه كاركرد صفحه پيشنهاد ما براي ايام قرنطينه 
خانگي شد، برايمان يادداشت كوتاهي نوشت كه بخشي از آن را در ادامه مي خوانيد: »همچنان 
كه قدر و نعمت تندرستي در ايام بيماري و كسالت توجه بيشتري در ضميرآگاه و ناخودآگاه 
انسان به وجود مي آورد، اين ايام قرنطينه هم به نظر بهترين فرصت عيني براي بازبيني و واكاوي 
خود و خودآگاهي است. در اين ميان هنر، موسيقي، كتاب، فيلم و هر آنچه بال هايمان را براي 
پرواز دروني و روحي فربه تر كند، خوش ترين ياران اين ايامنــد. به همين دليل به مقتضاي 
رشــته هنري و تخصصي كه آموخته ام و مي آموزم )خوشنويسي و موسيقي(، چند پيشنهاد 

براي كتاب و فيلم دارم كه اميد دارم به كار آيند.«

   كتاب های دوست داشتنی
  كليات شمس تبريزي)اثر موالنا جال الدين محمد بلخي(

 نسخه تصحيح شده بديع الزمان فروزانفر، انتشارات: پيمان
  شناخت هنر موسيقي

اثر مجيد كياني، انتشارات: مجيد كياني
  انسان و سمبولهايش

اثر كارل گوستاو يونگ، ترجمه: محمود سلطانيه، انتشارات: جامي

   فيلم های دوست داشتنی
)While at War( در خالل جنگ  

محصول سال 2019)اسپانيا(، كارگردان: الخاندرو آمنابار
)The Immigrant( مهاجر  

محصول سال 2013، كارگردان: جيمز گري
)Every Thing Will Be Fine( همه  چيز درست مي شود  

محصول سال 2015، كارگردان: ويم وندرس

   شيفته آثار برگَمن هستم
مهدي غبرايي براي عاقه مندان به مطالعه نياز به هيچ معرفي اي ندارد. اين مترجم نام آشنا كه كارش را به طور 
جدي و حرفه اي از سال 1360آغاز كرده، تاكنون بيش از 70كتاب ترجمه كرده كه از مهم ترين آنها مي توان به 
»اليور توئيست«، »بادبادك باز«، »بلندي هاي بادگير«، »كافكا در كرانه«، »كوري«، »ميليونر زاغه نشين«، »هزار 
خورشيد تابان« و... اشاره كرد. غبرايي كه آخرين اثرش با نام »ساعت بغداد« به نويسندگي شهد الراوي توسط 
نشر ثالث منتشر شده، عاوه بر ارائه ليستي از كتاب هاي مورد عاقه اش براي خواندن در ايام قرنطينه، 
خواندن كتاب هاي »ليدي اِل« و »مزدور« با ترجمه خودش و كتاب هاي »سفر به انتهاي شب« و 
»پاريس جشن بيكران« با ترجمه برادر مرحومش فرهاد غبرايي را هم توصيه مي كند. او همچنين با 
اشاره به فيلم هاي پيشنهادي اش مي گويد: »من از جواني شيفته برگَمن، كارگردان سوئدي هستم 
و چندي پيش مجموعه 20فيلمي اش را تهيه و دوباره آنها را تماشا كردم.« اگر مي خواهيد بدانيد 
توصيه هاي ديگر اين مترجم فعال، پركار و ناآشنا براي غني سازي اوقات فراغت مان در اين روزهاي 

قرنطينه چيست، در ادامه نگاهي به فهرست كتاب ها و فيلم هاي پيشنهادي اش بيندازيد.

   كتاب های دوست داشتنی
  آناكارنينا

اثر لئو تولستوي، ترجمه سروش حبيبي، انتشارات: نيلوفر
  جنگ و صلح

اثر: لئو تولستوي، ترجمه سروش حبيبي، انتشارات: نيلوفر
  طاعون

اثر: آلبر كامو، ترجمه كاوه ميرعباسي، انتشارات: چشمه

   فيلم های دوست داشتنی
  توت فرنگي هاي وحشي

محصول سال 1957، كارگردان: اينگمار برگمن
  ُمهر هفتم

محصول سال 1957، كارگردان: اينگمار برگمن

   از كتاب هاي »ايتالو كالوينو« تا سه گانه »كيشلوفسكي«
با اينكه تاكنون در سريال هايي چون »پيك راستان«، »نفس گرم«، »پرستاران«، »آسمان هواي باران دارد«، 
»سرزمين كهن«، »ماه تي تي« و »بي قيد و شرط« و همچنين فيلم هاي سينمايي »سارا و سندباد«، »قبيله 
من«، »بازگشت لوك خوش شانس«، »تروماي سرخ« و »تقصير من نيست« ايفاي نقش كرده، اما بيشتر ما او 
را با »وارش« مجموعه تلويزيوني وارش و »مهتاب« سريال »پدر« مي شناسيم. صحبت از الهام طهوري است؛ 
بازيگر جوان و بي حاشــيه اي كه بازي در نقش مهتاب )دختر حاج علي و خواهر حامد( سريال پدر باعث 
شهرتش شد و با ايفاي نقش در قالب شخصيت اصلي زن ســريال وارش، خودش را به عنوان يك بازيگر 
توانمند مطرح كرد. »مهتاب« سريال پرستاران و »سميرا«ی سريال نفس گرم كه دانش آموخته رشته 
تئاتر و گرافيك است و فعاليت هنري اش را از ســال 1385آغاز كرده، وقتي در جريان كاركرد صفحه 
پيشــنهاد فيلم و كتاب ما قرار مي گيرد، توصيه مي كند اين روزهاي خانه نشيني اجباري را با ديدن 
فيلم هاي خوب و خواندن كتاب هاي اثرگــذار بگذرانيم و بعد فهرســتي از كتاب ها و فيلم هاي مورد 

عاقه اش ارائه مي دهد كه در ادامه مي خوانيد.

   كتاب های دوست داشتنی
  بارون درخت نشين

اثر ايتالو كالوينو، انتشارات: نگاه
  ويكنت دو نيم شده

اثر ايتالو كالوينو، انتشارات: چشمه
  شواليه ناموجود

اثر ايتالو كالوينو، انتشارات: چشمه

   فيلم های دوست داشتنی
  آبي

محصول سال 1993، كارگردان: كيشلوفسكي
  سفيد

محصول سال 1994، كارگردان: كيشلوفسكي
  قرمز

محصول سال 1994، كارگردان: كيشلوفسكي

 احمد 
دالكي

   يك پيشنهاد كامال آسماني!
احمد دالكي، پدر نجوم آماتوري ايران اســت. براي همين دور از ذهن نيست كه پيشنهادهای فيلم و كتاب 
اين ستاره شناس، مدرس دانشگاه و نويسنده، همه و همه حول محور آسمان باشد! دالكي كه رشته تحصيلي 
تخصصي اش، نقشه برداري هوايي و فضايي است، افتخارات زيادي در كارنامه ستاره شناسي اش دارد كه از 
مهم ترين آنها مي توان به راه اندازي رصدخانه پارك زعفرانيه، پايه گذاري مركز علوم و ستاره شناسي 
تهران و مديريت آسمان نماي تهران اشاره كرد. اما اين، همه فعاليت هاي دالكي در حوزه نجوم 
نيست. پدر نجوم آماتوري ايران تاكنون 27عنوان كتاب نگارش كرده كه بيش از 20عنوان آن 
مرتبط با ستاره شناسي و نجوم است. وقتي از او مي خواهيم براي گذران اين ايام فيلم و كتاب 
پيشنهاد دهد، مي گويد: »اين روزها كه خبري از هواي آلوده نيست، بهترين فرصت است كه با 
رفتن روي پشت بام ها يا فضاهاي باز كم خطر، كمي به آسمان نگاه كرده و از ديدن شگفتي هاي 
آن لذت ببريم. اما براي لذت بردن از زيبايي هاي شب بايد كمي دانش مان را درباره آسمان 

شب باال ببريم كه اين كار به راحتي با مطالعه چند كتاب آموزشي امكان پذير است.«

   كتاب های دوست داشتنی
  زمين در فضا )منظومه شمسي(

اثر احمد دالكي، انتشارات: مؤسسه گيتاشناسي
  صورتهاي فلكي

اثر احمد دالكي، انتشارات: مؤسسه گيتاشناسي
  راهنماي ماهانه آسمان شب

اثر ايان ردپت، ترجمه: احمد دالكي، انتشارات: مؤسسه گيتاشناسي

   فيلم های دوست داشتنی
)Interstellar( در ميان ستارگان  

محصول سال 2014، كارگردان: كريستوفر نوالن

   فيلم هاي دوران طاليي 40تا 70ميالدي را ببينيم
مگر مي شود اهل كتاب و مطالعه بود و علي ميرميراني را نشناخت؟ اين نويسنده، فيلمنامه نويس، طنزنويس، 
فعال مطبوعاتي و برنامه ساز تلويزيون كه بيشتر با نام مستعار ابراهيم رها قلم مي زند، تاكنون بيش از 40كتاب 
روانه بازار كتاب كرده، با حدود 20نشريه همكاري داشته، 7برنامه تلويزيوني ساخته، براي 5مجموعه تلويزيوني 
فيلمنامه نوشته و 2كتاب صوتي منتشر كرده است. ميرميراني در ادبيات داستاني، شيفته ادبيات آمريكاي التين 
است و توصيه مي كند در اين روزها كه وقت فراغت بيشتري داريم، حتما كارهاي ماريو بارگاس يوسا و گابريل 
گارسيا ماركز را دنبال كنيم. نيكاي گوگول و چخوف هم ديگر نويسندگان خارجي مورد عاقه ميرميراني 
هستند و اين نويسنده نام آشنا در بين كارهاي ايراني، آثار مصطفي مستور و زويا پيرزاد را براي مطالعه 
پيشنهاد مي كند. ميرميراني درباره فيلم هم مي گويد: »به نظر من دهه 40تا 70ميادي دوران 
درخشان سينماي جهان است و خوب است كه در اين مدت تاريخ سينما را مرور كنيم. توصيه 
مي كنم حتما كارهاي فرد زينَمن، جان فورد، آلفرد هيچكاك، ژان پير ملويل، پكينپا و... را 

تماشا كرده و طعم واقعي و جان حقيقي سينما را مزمزه كنيد.«

   كتاب های دوست داشتنی
  خاطره دلبركان غمگين من

اثر گابريل گارسيا ماركز، انتشارات: نيلوفر
  چه كسي پالومينو مولرو را كشت؟

اثر ماريو بارگاس يوسا، انتشارات: نگاه
  عطر سنبل عطر كاج

اثر فيروزه جزايري دوما، انتشارات: قصه

   فيلم های دوست داشتنی
  جويندگان

محصول سال 1956، كارگردان: جان فورد
  دايره سرخ

محصول سال 1970، كارگردان: ژان پير ملويل
  مردي براي تمام فصول

محصول سال 1966، كارگردان: فرد زينمن

   فرصتي براي ديدن فيلم هاي تاريخ سينما
ناصر ممدوح  اگرچه بازيگر هم هست و در يك دهه گذشته در 6مجموعه تلويزيوني به نام هاي »آسمان هميشه 
ابري نيست«، »راه شب«، »اغما«، »فاكتور هشت«، »روياي گنجشك ها« و »تاريكي شب، روشنايي روز« ايفاي 
نقش كرده اما بي شك شهرتش به خاطر صداي متمايز و منحصر به فردش است؛ صدايي كه با آن 
سال هاي سال لوسيوس مالفوي مجموعه »هري پاتر«، هركول فيلم »هركول« و خدايان، پرنس 
آناتول فيلم »جنگ و صلح«، جوليوس سزار فيلم »اسپارتاكوس«، دوك آلباني فيلم »شاه لير«، 
بازرس كندي فيلم »گذرگاه تاريك«، صورت آبي ســريال »جنگجويان كوهستان«، هانس 
كارتون »سفر به مركز زمين«، ليليان كارتون »جزيره اسرارآميز« و... بوده است. اين استاد 
دوبله كه يكي از باسابقه ترين مستندگوهاي كشورمان است . رئيس انجمن گويندگان و 
سرپرستان گفتار فيلم درحالي كه خواندن كتاب و ديدن فيلم هاي تاريخ سينما را بهترين 
ســرگرمي ايام قرنطينه مي داند، مي گويد: »تنها راه مبارزه با ويروس كرونا اين است كه 

بيشتر در خانه بمانيم و فقط براي انجام كارهاي ضروري از خانه خارج شويم.«

   كتاب های دوست داشتنی
  ريشه ها

اثر الكس هيلي، انتشارات: اميركبير

   فيلم های دوست داشتنی
  گربه روي شيرواني داغ

محصول سال 1958، كارگردان: ريچارد بروكس
  برف هاي كليمانجارو

محصول سال 1952، كارگردان: هنري كينگ
  بن هور

محصول سال 1959، كارگردان: ويليام وايلر
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حريف انگليسي با حقه مرا برد و قهرمان جهان شد 
اولين حضور حســين وفايي در مســابقات 
جهاني حرفه اي ها با يك اتفاق تلخ همراه شد 
و اگر كم تجربگي او نبود مي توانست بازيكن 
انگليســي را شكست بدهد. اســنوكرباز تيم 
ملي مي گويد مــارك كينگ با حيله و نيرنگ 
آن بازي معروف را برد و مســير قهرماني اش 
هموار شد؛»در مسابقات جهاني سال2017 
به جمع 8نفر برتر راه پيدا كردم و براي صعود 
به نيمه نهايي بايد مارك كينگ را مي بردم. او 
استاد راه انداختن جنگ هاي رواني است و در 
اين كار تبحر خاصي دارد. ساليوان، اسطوره 
اسنوكر جهان كه به طور افتخاري در مسابقات 
مختلف مرا كوچ مي كنــد قبل از بازي درباره 
شگردهاي مارك كينگ با من صحبت كرده 
بود. كينگ 32سال در مسابقات حرفه اي بازي 
مي كرد. او در كارنامه اش قهرماني نداشــت و 
من بايد به راحتــي او را مي بردم. وقتي بازي 
ســه بر دو به نفع كينگ بود، روي 2توپ آخر 
برنده صد درصد بودم و بايد سه بر سه را قبول 
مي كرد. من هم با انجام كارهاي نمايشــي او 

را مقابل چشم تماشــاگران تحقير مي كردم 
و صداي خنده تماشــاگران را مي شنيدم. در 
همان لحظات مارك كينگ از داور اجازه گرفت 
تا به دستشويي برود.من هم به داور اوكي دادم 
و او بدون اينكه باخت را بپذيرد به دستشويي 
رفت. كينگ بعد از نيم ساعت به بازي برگشت 
و تســاوي را قبول كرد. او با ايــن كار از نظر 
ذهني مرا به هم ريخــت و بازي را 5بر 3برد و 
بعد هم به فينال رفت و بعد از 32سال قهرمان 
شد«. حسين وفايي باخت به يكي از بهترين 
بازيكنان جهان را يك تجربه تلخ اما با ارزش 
مي داند؛ »االن جزو 32بازيكن اول دنيا هستم 
اما وقتي با كينگ مسابقه مي دادم رتبه 80 را 
داشتم. من اعتماد به نفس داشتم اما كينگ 
انگليسي با سياســت مرا برد. البته بازي هاي 
خوبي كه در مسابقات سال2017 انجام دادم 
احترام همه بازيكنــان و مربيان را برانگيخت 
و بعد از اين مســابقات بود كــه چند بازيكن 
سرشناس ديگر را بردم و براي نخستين بار به 
نيمه نهايي مسابقات حرفه اي راه پيدا كردم«.

 گفت وگو با حسين وفايي، نابغه ايراني كه بزرگان اسنوكر جهان 
را شكست داده است

ترامپ به من باخت
اسنوكر جزو ورزش هاي مهيج است و آرام آرام جاي خودش را بين نسل جديد 
باز مي كند اما خبرهاي آن مثل بسياري از رشته هاي ورزشي ديگر در گردوغبار 
برخاسته از هياهوي فوتبال گم مي شــود و جايي بين تيترهاي ريز و درشت 
رسانه ها ندارد. مثال كمتر كسي مي داند حسين وفايي كه از نوجواني عضو تيم 
ملي ايران بوده حاال يكي از ورزشكاران سرشناس و بين المللي اين رشته ورزشي است و در 25سالگي 
افتخارات قابل اعتنايي در كارنامه ورزشــي اش دارد. او با قهرماني در مسابقات اسنوكر آماتوري جهان 
در سال2011 به عنوان نخستين ايراني به مسابقات حرفه اي ها راه پيدا كرد و ماجراجويي هايش از همان 
موقع آغاز شد. اوج موفقيت جوان آباداني در مســابقات اوپن چين رقم خورد كه بزرگان اسنوكر جهان 
ازجمله جاد ترامپ انگليسي، نفر سوم رده بندي جهاني را برد و به يك چهارم نهايي راه يافت. او سال2019 
هم در يك هشتم نهايي مسابقات آزاد ولز، مارك سلبي، مرد شماره يك اسنوكر جهان را شكست داد و 
شگفتي ساز شد. وفايي به عنوان يكي از استعدادهاي بالقوه اسنوكر جهان به تورنمنت هاي معتبر دعوت 
مي شود و اين روزها خودش را براي حضور در مسابقات جهاني انگليس آماده مي كند. شايد اغراق نباشد 
اگر بگوييم قهرماني اسنوكرباز ايراني در مسابقات جهاني اسنوكر به اندازه قهرماني تيم ملي فوتبال در 
يك تورنمنت مهم بين المللي شگفتي قلمداد مي شــود اما وفايي مي گويد شكست دادن مارك سلبي، 
مارك كينگ، جاد ترامپ و ساير بزرگان اسنوكر جهان برايش دور از دسترس نيست و مي تواند قهرمان 

جهان شود.

  آبادان معموال فوتباليست هاي خوبي به 
فوتبال ايران معرفي مي كند. چطور يك بچه 

آباداني قهرمان اسنوكر مي شود؟
ماجراي عالقه مندي من به اســنوكر از اين قرار است كه 
روبه روي خانه ما در آبادان يك باشــگاه بيليارد باز شده 
بود و در 6ســالگي مدام به جلوي باشگاه مي رفتم تا بازي 
اسنوكربازها را ببينم. كنجكاوي من ادامه داشت تا اينكه 
يك روز از پدرم پرس و جو كردم و او هم دستم را گرفت و 
به داخل باشگاه برد تا اسنوكر يادم بدهد. من از همان روز، 

عاشق اسنوكر شدم و رهايش نكردم.
  اصال به سمت فوتبال بازي كردن در كوچه 

پسكوچه هاي آبادان نرفتيد؟
اتفاقا سراغ فوتبال هم رفتم و در تيم نونهاالن صنعت نفت 

آبادان هم بازي مي كردم.
  در چه پستي؟

در پست هافبك. يادش بخير آن روزها امكانات چنداني 
نداشتيم و در زمين اسكواش، فوتبال تمرين مي كرديم. من 
هنوز هم شيفته فوتبالم اما اسنوكر برايم چيز ديگري است.
  در چند ســالگي وارد مسابقات اسنوكر 

شديد؟
اولين بار 8سالم بود كه در بخش تيمي مسابقات استاني 
قهرمان شــدم. بعد از آن مســابقات تــا مدت ها در هيچ 
مسابقه اي شركت نكردم چون اصال نمي دانستم مسابقه اي 
برگزار مي شود يا نه. از 11ســالگي هم به اردوي تيم ملي 
دعوت شدم و براي نخســتين بار مرا به مسابقات آسيايي 

آماتورها در هندوستان اعزام كردند. آن موقع اسنوكرباز 
كم تجربه اي بودم و به همين دليل در گروه خودم سوم شدم 
و نتوانستم به مرحله بعد راه پيدا كنم. مهم ترين دستاوردم 

از آن مسابقات اين بود كه ياد گرفتم چگونه نبازم.
  يعني بعد از مسابقات آسيايي هندوستان 

هيچ مسابقه اي را نباختيد؟
يك سال بعد، در مسابقات جهاني آماتورها كه در رده سني 
جوانان و در كيش برگزار شــد به جمع 8نفر برتر راه پيدا 
كردم و بعد از اين مسابقات در رده جوانان به هيچ حريفي 
نباختم تا اينكه قهرمان آماتورهاي جهان شدم. يعني بعد 
از شكست در مسابقات آســيايي، قهرمان آسيا و يك بار 
هم بعد از شكست در مسابقات جهاني آماتورها، قهرمان 

جهان شدم.
  قهرماني در مسابقات آماتورها مي تواند 
براي يك نوجوان 16ساله سكوي پرتاب باشد. 

اين اتفاق براي تو افتاد؟
براي قهرماني در آن مسابقات خيلي تمرين كرده بودم. از 
6ماه قبل به همه گفته بودم كه اگر قهرمان نشوم اسنوكر را 
براي هميشه كنار خواهم گذاشت. روزي 8ساعت و بعضي 
روزها بيشتر از 8ســاعت تمرين مي كردم. از فدراسيون 
اجازه گرفته بــودم و تنهايي در ورزشــگاه آزادي تمرين 
مي كردم. 3 ماه قبل از شــروع اردوي تيم ملي تمريناتم 
را شروع كرده بودم كه باعث شد يك ركورد جهاني به نام 
خودم ثبت كنم. قبل از من هيچ اسنوكر بازي با 16سال 
سن در مســابقات آزاد آماتورها قهرمان جهان نشده بود. 
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  بردگيم تورتوگا
بردگيم هــا بــه بازي هــاي 
فيزيكــي و كارتــي گفتــه 
مي شــود كه غالبــاً روي ميز 
مي تــوان انجامشــان داد و 
البتــه اســم ديگرشــان هم 
بازي هــاي روميزي اســت. 
بدين ترتيــب شــما از دنياي 
اينترنت و گوشــي هاي همراه 
دور مي شــويد و چند ساعتي 
را با اطرافيان خودتان، خوش 
مي گذرانيد. چي بهتر از اين؟ 
يكي از اين بردگيم هاي جالبي 
كــه مي توانيد بــازي كنيد، 
همين بــازي تورتوگاســت. 
نظرتان دربــاره دنياي دزدان 
دريايي چيســت؟ كاًل دنياي 
مرموزي دارند. حاال دوســت 
داريد كه خودتان يكي از آنها 
بشويد و بازي كنيد؟ در اينجا 
يك كشتي اســپانيايي هست 
و شــما يا از اهالي كشتي هاي 
فرانســوي هســتيد يا اهالي 
كشــتي هاي انگليســي. بايد 
ســعي كنيــد كــه گنج هاي 
مســتقر در ايــن كشــتي 
اسپانيايي را متعلق به خودتان 
كنيــد. در اينجا، شــما حتي 
نمي توانيــد اين گنج هــا را با 
خدمه كشــتي هم شــريك 
شــويد و فقط و فقــط بايد با 
هموطنان خودتان فكر و طرح 
شراكت داشته باشيد. در واقع 
تم اصلي اين بــازي، حمله و 
شــورش و تبعيد و درگيري 
و خيانت كــردن و... اســت؛ 
درســت همان اتفاقي كه در 
دنياي واقعي هم مي افتد. اين 
بردگيم را از ژانر هويت مخفي 
مي دانند و بيشتر كساني هم 
كه درگير بازي با آن شده اند، 

معتقدند ارزش خريد دارد.

  بردگيم ناشتايي
اين بــازي در اصــل از روي 
بازي sushi go ســاخته شده 
است، ولي ســعي كرده اند كه 
تم آن را كامــاًل ايراني كنند. 
شما كارت ها را از جعبه بازي 
در مي آوريد و ســپس آنها را 
به 3 قسمت مســاوي تقسيم 
مي كنيد. در هر دســت 3 نفر 
بايد بازي كنند. 3 دست 9تايي 
كارت در اختيار شــما خواهد 
بود. هر كارت، نماد و تصويري 
از مواد تشكيل دهنده ناشتايي 
است كه در فرهنگ ايراني يك 
رفتار مشــخص و تعريف شده 
اســت، مثاًل مي توانــد گردو، 
تخم مرغ يا نان و... باشــد. در 
هر دست بازي، كارت ها دست 
به دست مي چرخد و شما يكي 
از آنهــا را انتخــاب مي كنيد. 
ســپس كارت هاي باقيمانده 
را به بغل دســتي مي دهيد و 
او هم انتخــاب مي كند و باقي 
را به بغل دســتي اش مي دهد. 
در نهايــت همــه كارت هاي 
انتخاب شده را بر مي گردانند تا 
ببينند چه چيزهايي را انتخاب 
كرده انــد و ايــن مرحله مدام 
تكرار مي شــود. در پايان هر 
دست، براســاس قواعد بازي، 
امتيازها بازشــماري مي شود. 
 نحوه شــمارش امتيازها هم 
در نوع خودش جالب اســت. 
مثاًل تخم مرغ اگر 2تا بشود به 
شما امتياز مي دهد. در پايان 
بازي، هر كســي كه امتيازات 
بيشتري كســب كند، برنده 

خواهد بود.

2 پيشنهاد

دنياي دزدان دريايي

بفرما صبحانه

1 پيشنهاد

مهرداد رسولي

نمي خواهم نقشه هايم لو برود 
شايد خيلي ها نمي دانند كه ملي پوش اسنوكر ايران، 
سال هاســت بدون مربي و در تنهايــي مطلق تمرين 
مي كند. تمرين در تنهايي يكي از شگردهاي حسين 
وفايي براي رويارويي با بازيكنان سرشــناس است. او 
مي گويد در تنهايي تمرين مي كند چون نمي خواهد 
مشتش براي رقبا باز شود؛»ترجيح مي دهم در سكوت 
تمرين كنم و كســي تمرين كردن مرا نمي بيند. چه 
لزومي دارد كسي ببيند كجا و چگونه تمرين مي كنم؟ 
يكسري نقشه هايي دارم كه آنها را براي خودم نوشته ام 
و نمي خواهم رازهايم به راحتي فاش شــود. هر كسي 
در زندگي اش رازهايي دارد و تمرين در ســكوت هم 
بزرگ ترين راز زندگي من اســت. دليل ديگرش اين 
است كه نمي خواهم كسي بفهمد چقدر سخت تمرين 
مي كنم. قبال حداقل روزي 8ساعت تمرين مي كردم 
اما بعد از شيوع كرونا به ناچار 3 ماه در قرنطينه ماندم. 
در اين مدت دســتم به چوب بيليارد هــم نخورد و 
سخت ترين دوره زندگي ورزشي ام را گذراندم اما آرام 
آرام به تمرين برگشــته ام و خودم را براي مســابقات 

جهاني آماده مي كنم«.

همين موفقيت ها باعث شــد به مســابقات حرفه اي راه 
پيدا كنم.

  اين ركورد چند سال پابرجا بود؟
حدود 3 سال ركورددار بودم تا اينكه اسنوكر باز 14ساله 
چيني ركوردم را شكســت اما بازتاب كسب اين مقام در 
رســانه هاي جهان برايم مهم تر از ثبت ركورد بود. كسي 
باورش نمي شد يك ايراني قهرمان مسابقات جهاني اسنوكر 
شده باشــد و بازتاب خبري زيادي داشت. يك روز وقتي 
مي خواستم ايميلم را چك كنم، عكس خودم را در صفحه 
اصلي ياهو ديدم. عكسي كه همان موقع از صفحه اول ياهو 

گرفتم را به يادگار نگه داشته ام.
  البته يك ركورد ديگر هم در اســنوكر 
ثبت كرديد كه بعيــد مي دانم به اين زودي ها 

شكسته شود.
بله، در 19ســالگي يك بار ديگر در رده ســني جوانان، 
قهرمان آماتورهاي جهان شــدم و باالتريــن امتياز را در 
اسنوكر كسب كردم. نخستين اسنوكر بازي شدم كه بِِرك 
147را در فينال جوانان جهان زد. اين ركورد 6سال است 
كه دســت نخورده و خيلي سخت اســت يك اسنوكرباز 

بتواند چنين ركوردي را تكرار كند.
  براي ركوردشكني به مسابقات رفته بوديد 
يا اينكه ناخودآگاه، شــرايط براي زدن برك 

147مهيا شد؟
قبل از اين مســابقات، بارها در تمرين 147 زده بودم.آن 
موقع در ايرلند تمرين مي كردم. در مســابقه فينال ديدم 
شرايط مهياســت تا اين ركورد را در يك مسابقه رسمي 
ثبت كنم. اين مســابقات به طور زنده از شبكه تلويزيوني 

دبي اسپرت هم پخش مي شد.
  از بيــن بازيكناني كــه در رده جوانان 
شكست شان داديد كسي به جمع حرفه اي ها 

راه پيدا كرد؟
بيشتر اســنوكر بازهاي چيني كه بازيكنان حرفه اي و 
بزرگي شده اند، هميشــه مرا با كاپ قهرماني مسابقات 
مي ديدند. آنها آرزوي شان اين بود كه قهرمان شوند اما 
با وجود من، اين فرصت را پيدا نمي كردند. االن همان ها 
به واسطه حمايت اسپانسرها و داشــتن امكانات عالي 
پيشرفت كرده اند و جلوتر رفته اند. آنها مثل من دغدغه 
اخذ ويزا ندارند. مــن با حداقل امكانات به اين ســطح 
رسيده ام و اين دســتاورد برايم دست كمي از رنك يك 

دنيا بودن ندارد.
  االن به عنوان اســنوكرباز موفق ايراني 

چقدر در سطح دنيا شناخته شده ايد؟
پربيننده ترين شبكه هاي تلويزيوني جهان، مسابقات مرا 
پخش مي كنند. مسابقات من به خصوص از شبكه هاي 
معتبر و بين المللي چين به طور مرتب پخش مي شــود 

و به همين دليــل در اين كشــور طرفداران 
زيادي دارم امــا نمي دانم در دنيا چقدر 

مرا مي شناسند.
  در داخــل ايران 
هــم اين قــدر ديده 

مي شويد؟
من اصراري به ديدن شــدن در 
كشــور خودم ندارم. اگر مردم 
دوســت داشته باشــند قهرمان 

ورزشي خودشــان را مي شناسند 
و مسابقاتش را دنبال مي كنند. هيچ 

وقت براي كسب شــهرت دست و پا نزدم 
و به اينكه مسابقاتم از تلويزيون پخش نمي شود 

انتقادي ندارم. آن قدر برنده مي شوم تا باالخره مرا نشان 
بدهند. وقتي در مسابقات حرفه اي قهرمان جهان شوم به 

اوج شهرت هم مي رسم.
  شايد اگر به برنامه دورهمي نمي رفتيد 
خيلي ها هنوز نمي دانستند ايران يك نماينده 

در مسابقات جهاني اسنوكر دارد.
صد درصد همينطور اســت. به همين دليــل از مهران 
مديري تشكر مي كنم كه مرا به برنامه اش دعوت كرد و 
برايم سنگ تمام گذاشت. آقاي مديري خودش به طور 
حرفه اي اسنوكر را دنبال مي كند و شايد به همين دليل 
برايش مهم بــود كه مرا به برنامــه اش دعوت كند. يك 

بخشي از شناخته شدنم در ايران را مديون او هستم.
  در ورزش هاي پرتماشاگر مثل اسنوكر 
كه جنبه نمايشــي هم دارد، حاميان مالي 
نقش پررنگي ايفــا مي كنند اما معموال بدون 
حامي مالي به مسابقات جهاني مي رويد. چرا 
حاميان مالي از يك اسنوكر باز ايراني كه وجهه 

بين المللي هم دارد حمايت نمي كنند؟
يكي از داليلش اين اســت كه مسابقات من چند ساعت 
به طور زنده از پربيننده ترين شبكه هاي تلويزيوني دنيا 
پخش مي شــود اما در تلويزيون كشــور خودم نيستم. 
اسپانسر هم مي گويد برند من در ايران شناخته مي شود 
و اگر قرار است مسابقه ورزشكاري كه مورد حمايت قرار 
مي دهم از تلويزيون ايران پخش نشــود برايش هزينه 
نمي كنم. نقش حاميان مالي در ورزش ايران هنوز مبهم 

است و خيلي از ورزشكاران ايراني هنوز اسپانسر ندارند.
  با اين حســاب، حمايت حاميان داخلي 
پيش زمينه توافق با اسپانســرهاي خارجي 

است؟
دقيقا همينطور است. وقتي در داخل كشور حامي مالي 
نداشته باشيم، اسپانسر هاي خارجي تصور مي كنند در 
كشور خودت شناخته شده نيستي. بگذاريد يك ماجرايي 
را تعريف كنم. يك بار آقاي ساليوان كه اسطوره اسنوكر 
دنياست به من گفت مي خواهم برايت اسپانسر بگيرم و 
برايم يك كمپاني چيني را جذب كرد. بعد هم گفت من 
براي تو اسپانسر گرفتم و اگر يك روز به ايران آمدم به من 
نشان بده كه ماركت ايران چقدر تو را مي شناسد. من هيچ 
جوابي ندارم كه به او بدهم. اگر ساليوان بخواهد به ايران 
بيايد كدام كمپاني ايراني با پيشــنهاد من از او حمايت 

خواهد كرد؟
  تا امروز هيچ كدام از كمپاني هاي ايراني 

به عنوان حامي مالي پا پيش نگداشته اند؟
من هيچ وقت كاســه گدايي دستم نگرفتم و 
نيازي هم به كسي ندارم اما اگر حامي 
مالي داشــته باشــم براي معرفي 
برندش همه تالشــم را مي كنم. 
پيشــنهادهايي بوده امــا نه در 
حدي كه حتي ارزش خواندن 

قرارداد را هم داشته باشد.
  حريفانت از نظر مالي چه 
وضعي دارند؟ درآمد بازيكنان 
سرشناســي كه در مسابقات 
جهاني آنها را شكست داده اي از 

محل جذب حامي مالي چقدر است؟
بازيكناني در حد ســاليوان و جاد ترامپ سالي 
2ميليون دالر با يكي از اسپانســرها قــرارداد مي بندند 
و هر كدام مي توانند 3 اسپانســر داشته باشند. در مورد 
آســيايي ها اگر بخواهم صحبت كنم، دينگ چيني يك 
نمونه دم دستي است. دينگ به حدي در كشور خودش 
منتفع شده كه اصال نيازي به اسپانسر ندارد. كشور چين 
به تازگي ثروت او را 70ميليون پوند اعالم كرده است. من 
بارها با اين بازيكن تمرين كرده ام و در تمرين او را برده ام.

  با همين شــرايط بازيكنان بزرگي را در 
مسابقات رســمي برده ايد. مثل جاد ترامپ 
انگليسي كه يك موقعي شكست ناپذير بود. 
چطور خودتان را براي مبارزه با اسطوره هاي 

اسنوكر جهان آماده مي كنيد؟
از هيچ حريفي نمي ترسم. در مسابقه با ترامپ هم ترس به 
دلم راه ندادم. قبال يكي دو بار مرا برده بود اما در مسابقات 
جهاني 2017 بازيكنان بزرگي را برده بودم و نمي توانستم 
بپذيرم كه باز هم به ترامپ ببازم. او آن موقع رتبه يك دنيا 
را داشت و قهرمان دوره قبل مســابقات بود اما به خودم 
گفتم اينجا ديگر جاي باختن به ترامپ نيست. تماشاگران 
اصال مرا تشــويق نمي كردند اما هر توپي كه جاد ترامپ 
مي انداخت برايش دست مي زدند. وقتي بازي را بردم دو 
بار فرياد كشيدم؛ يك بار براي بردن ترامپ و يك بار هم 

براي تماشاگران.
  بعد از سال2017 ديگر با ترامپ رودررو 

نشديد؟
چرا، يك بار ديگر در مسابقات تيمي بازي كرديم و باز هم 

شكستش دادم اما به اهميت برد اول نبود. ترامپ جايي 
به من باخت كه فقط برد مي خواست. فكر مي كنم باز هم 

مي توانم در مسابقات انفرادي او را شكست بدهم.
  خيلي ها بازي با ترامپ را درخشان ترين 
بازي شما در مسابقات جهاني مي دانند.بعد از 
اين بازي چقدر مورد تحسين بزرگان اسنوكر 

جهان قرار گرفتيد؟
احترام ها خيلي بيشتر شد و رقبا هم با ترس بيشتري با من 
بازي مي كردند. مردم دنيا هم بيشتر مرا شناختند؛ چون 
اسنوكر براي انگليسي هاست و من داشتم اسطوره هاي 

آنها را در كشور خودشان شكست مي دادم.
  پيشنهاد تغيير تابعيت و بازي براي كشور 

ديگري هم از راه رسيد؟
پيشنهادهاي زيادي از كشورهاي همسايه دريافت كردم 
اما ترجيح دادم در دنياي حرفه اي خودم بمانم و پيشرفت 
كنم. فكر مي كــردم پولي كه كشــورهاي عربي به من 
مي دادند را مي توانستم فقط در يكي از مسابقات حرفه اي 

به دست بياورم.
  االن چنين شرايطي را داريد؟

خدا را شكر وضع مالي ام بد نيست.
  االن فوتباليســت هاي ممتاز ليگ برتر 
دســتمزد چند ميليــاردي مي گيرند. يك 
اســنوكرباز حرفه اي به اندازه ستاره ليگ 

برتري فوتبال دستمزد مي گيرد؟
منبع درآمد من جوايزي اســت كه در مسابقات مختلف 
مي گيرم. مثال اگر در مسابقات حرفه اي يك راند را ببرم 

دست كم 100ميليون تومان جايزه دريافت مي كنم.
  به طور متوسط هر سال در چند مسابقه 

شركت مي كنيد؟
ســالي 12مســابقه. من معمــوال به مســابقات بزرگ 
به خصوص مسابقاتي كه در چين برگزار مي شود، مي روم.
  پس درآمدت از فوتباليست هاي معروف 

هم بيشتر است؟
مگر اين فوتباليست ها چقدر دستمزد مي گيرند؟

  مي گوينــد برخي بازيكنــان مطرح 
10ميليارد تومان در سال دستمزد مي گيرند.

من با قهرماني در يك تورنمنت مي توانم 10ميليارد تومان 
بگيرم. جايزه نفر اول مسابقات جهاني كه 2 ماه ديگر در 
انگليس برگزار مي شود 10ميليارد و 200ميليون تومان 

است.
  شانس قهرماني در اين مسابقات را داريد؟

 صد درصد، من هميشه براي قهرماني به مسابقات جهاني 
مي روم. اگر هم نشد باز فرصت دارم.

  در ورزش چه كســي را به عنــوان الگو 
انتخاب كرده ايد؟

تنها الگوي من روني ساليوان است و از بين ايراني ها علي 
كريمي و علي دايي را خيلي قبول دارم.

  آينده اســنوكر را در ايــران چگونه 
مي بينيــد؟ مي توانيــم به ظهور حســين 

وفايي هاي ديگر خوش بين باشيم؟
آينده اسنوكر روشــن است به شــرطي كه پايگاه هاي 
استعداديابي تشكيل شــود. به شــرطي كه مسابقات 
اســنوكر از تلويزيون پخش شود. چه اشــكالي دارد كه 
خانواده ها فرزندان خودشــان را در باشگاه هاي اسنوكر 

ثبت نام كنند؟

از هيچ حريفي نمي ترسم. در 
مسابقه با ترامپ هم ترس به 
دلم راه ندادم. قبال يكي دو بار 
مرا برده بود اما در مسابقات 

جهاني 2017 بازيكنان بزرگي 
را برده بودم و نمي توانستم 
بپذيرم كه باز هم به ترامپ 

ببازم
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اين باركد را اسكن كنيد 
و خالصه ويديوی اين 

گفت وگو را ببينيد
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براي تبيين نگاه شهدا، يكي از بهترين روش ها بازبيني موضع گيري ها و نيز 
بازخواني وصيت نامه هايي است كه به جا گذاشته اند. بازخواني اين وصيت ها، 
خيلي سرراست ما را متوجه ذهنيت چنين افرادي مي كند؛ بدون هيچ بحث و 
جدلي. وصيت شهيد ولي اهلل فالحي چنين بود: »بسم اهلل الرحمن الرحيم، به نام 
خدا؛ به نام ايران، به نام اسالم، به ياد شهيد، به نام انقالب، به نام مبارز و به نام 
رهبر انقالب حضرت آيت اهلل امام روح اهلل خميني. وصيت من، فرمان خدا، كتاب 
خدا و قانون مدني جمهوري اسالمي ايران. زندگينامه و كارنامه من، قضاوت ملت 
ايران به ويژه ارتش ايران. همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادران و خواهرانم و برادرزادگان و خواهرزادگان و 
همسران آنها و عمو و عموزادگان بزرگ را به خداوند و به ملت ايران مي سپارم. از همه مي خواهم مرا ببخشند و من 
نيز همه را مي بخشم و هيچ آرزوي دوري در اين جهان هستي جز كمال انقالب و كمال جهاد اكبر ندارم. سرتيپ 

فالحي، 30تير 1358«.

شهيندخت مجيديان، همسر شــهيد فالحي در يكي از مصاحبه هايش، درباره 
شخصيت مذهبي او  چنين گفته است: »از روزي كه ايشان متولد شدند، خداوند در 
نهاد ايشان نيروي الهي گذاشت كه به مذهب، دين، وطنش، عقايد و افكارش، به 
شغلش و به همه چيز بي نهايت احترام مي گذاشتند. ايشان از هفت سالگي روزه و نماز 
را شروع كردند و تا زماني كه به خدا ملحق شدند، هيچ روزي نماز و روزه هايشان 
قضا نشد. تيمســار فالحي در يك خانواده مذهبي به دنيا آمده بود و اعتقادات 
ايشان به همان نسبت هميشه باقي ماند، تا جايي كه حتي در زمان مأموريت در 

كشورهاي اروپايي و آمريكا، ماه هاي رمضان و محرم، تمام مسائل ديني شان را رعايت مي كردند. ايشان حتي زماني 
كه در دوران شاه براي مأموريت پاسداري از صلح به ويتنام رفته بودند، همه نماز و روزه هايشان را خوانده و گرفته 
بودند«. با چنين توضيحاتي، عمال به تصويري كامل از اين شخصيت مي رسيم؛ تصويري كه وطن دوستي و مذهب 

را كنار هم جمع آورده بود.

وصيت 
ژرنال

از هفت سالگي 

روزه مي رگفت

  عيسي محمدي
اولين بار در سال92 بود كه بحث ها بر سر شخصيت شهيد تيمسار سرلشكر ولي اهلل 
فالحي باال گرفت. آن روزها فيلم »چ« اكران شــده و عالوه بر چمران و علي اصغر 
وصالي )فرمانده دستمال سرخ ها(، تيمسار فالحي هم از ديگر شخصيت هاي حاضر 
در اين فيلم بود. آن روزها هم بحث هايي از اين دســت كه شــخصيت اين نظامي 
وطن پرست و بلندمرتبه خوب تبيين نشده، سر زبان ها افتاد. اما اين بار صحبت هاي 
اميردريادار سياري، معاون هماهنگ كننده ارتش و فرمانده سابق نيروي دريايي، 
بار ديگر اين بحث را داغ كرد؛ اينكه به نقش ارتش و ارتشــي ها در دفاع از كشور، 
كمتر پرداخته شده است. جدا از گفت وگوهاي صورت گرفته در اين زمينه، اين سؤال 
مطرح مي شود كه ولي اهلل فالحي چه كســي بوده و چه كار كرده است؟ اين حواشي 
به وجود آمده، بهانه اي شــد تا در وقايع اتفاقيه اين هفته، روايت هايي از اين 

شخصيت را مرور كنيم.

شماره 4 - ماجراي تيمسار فالحي

ردباره تيمسار رسلشكر فالحي؛ نظامي خوشنامي هك اين روزاه بازهم 
انمش رس زبان اه افتاده

  بازي اندرويدي كات
حاال كه چند ماهي اســت از 
فوتبال و دنيــاي فوتبال دور 
شــده ايد، چــرا درگيــر يك 
بازي فوتبالي نشويد تا همان 
تجربــه را داشــته باشــيد؟ 
منظورمان فيفــا و بازي هايي 
از اين دســت نيســت. داريم 
درباره بــازي اندرويدي كات 
صحبت مي كنيم كه ســاخت 
داخل اســت. اين بــازي در 
ژانر ورزشــي بوده و توســط 
موتور بازي Unity پشــتيباني 
مي شــود. از طريق كافه بازار 
و... هم كه قابل دانلود اســت. 
اين بازي آنالين، بدين ترتيب 
است كه بازيكنان پشت توپ 
قــرار گرفته و هر كســي كه 
بتواند بيشــتر گل بزند،  برنده 
خواهد بود. البتــه دروازه بان، 
توســط رايانه كنترل مي شود 
اما در نهايت مي توانيد سطح 
دروازه بانــان خودتــان را هم 
تعيين كرده و ارتقا دهيد. پس 
شما پشــت توپ قرار گرفته و 
بايد گل بيشــتري بزنيد. در 
نهايت اينكه زمان شــما هم 
محدود اســت؛ درســت مثل 
بازي هــاي عــادي و طبيعي. 
يعني اگر زيــاده از حد وقت 
تلف كنيــد، در ايــن صورت 
نوبت از شــما گرفتــه خواهد 
شــد. اين بازي در يك محيط 
سه بعدي اجرا شده و دوربين 
نيز به صورت دنيــاي بازي از 
نــگاه بازيكن بــه نمايش در 
مي آيد. در هر ضربه اي هم كه 
مي زنيد زاويــه دوربين، محل 
توپ و زاويه آن نسبت به قبل 

كمي عوض مي شود.

  مهديار 3
اين هم بازي مهديار 3 كه يك 
بازي ايراني است. اين بازي در 
پلتفرمي ســبك شكل گرفته 
و ماجراجويي اســت و توسط 
استوديو بازي سازي مهدي يار 
هم ساخته شــده است. البته 
ورژن هــاي ديگــرش هــم 
موجود اســت كه موقعيت و 
داســتان و گره هاي آنها فرق 
مي كند. اما در مهديار 3شــما 
با يــك بــازي ماجراجويانه و 
معمايي و البته داستان محور 
طرف هســتيد. در اين بازي، 
بايد به مهديــار كمك كنيد تا 
بــه اردوهاي ورزشــي رفته و 
براي رقابت هــاي پيش رو، به 
ســختي تمرين كند و برنده 
شــود. مهديار خواب ديده كه 
به رقابت هاي دوچرخه سواري 
رفته و برنده شــده اســت. به 
همين دليل به شــدت مصمم 
اســت كه هرطور شده در اين 
رقابت ها شركت كند. اين بازي 
براي مخاطبان باالي3 ســال 
مناسب است و با صحبت كردن 
با دوســتان و خوانــده و حل 
چند معما و ميني گيم شروع 
مي شود. قرار است كه بعدتر، 
بخش هاي بعدي هم به مرور 
به اين قســمت اضافه شود تا 
كامل تر از پيش باشد. محتواي 
درنظرگرفته شــده براي اين 
بازي نيز كاماًل با فرهنگ ايراني 
و اسالمي هماهنگ است كه از 
مزيت هاي آن به شمار مي رود. 
بازي، گرافيــك قابل قبول و 
داســتان خوبــي دارد، امــا 
نقدهايي به گره هاي معمايي 

آن وارد شده است.

2 پيشنهاد

گل  بزن

روياي قهرماني

1 پيشنهاد

اين سكانس ماندگار
شايد بازخواني ديالوگ هاي علي اصغر وصالي و ولي اهلل فالحي، براي آغاز اين مقاله چيز بدي نباشد. در 

فيلم »چ«، اين ديالوگ ها چنين است:
وصالي: اجازه دارم يه سؤال از تيمسار بپرسم؟

فالحي: بفرماييد.
وصالي: تنها اومدن فرمانده نيروي زميني ارتش چه معني داره؟

فالحي: سؤال خوبيه. بهش فكر كن.
وصالي: مي خوام بدونم خاك پاوه جزو منطقه نگهباني ارتش هست يا نيست؟

فالحي: من اينجا پادگان ندارم، پس به تعبيري نگهباني هم ندارم.
وصالي: پس با اين حساب تو سنندج، بانه، مهاباد و سقز كه پادگان داشتين و االن افتاده دست همين مهاجما، 

تكليف چيه؟
فالحي: جوون! گفتني زياد دارم، ولي عجالتا مي بيني كه من اومدم.

وصالي: خوش اومدين، خيلي، صفا آوردين، ولي شما فقط يه هفت تير به كمرتونه.
چمران: اصغرجان! من و تيمسار اومديم براي ارزيابي اوضاع.

وصالي: كدوم ارزيابي؟ شما به ته  ديگ رسيدين، همه چي تموم شده سروران!
چمران:خدا رو شكر شما هنوز شوخ طبعي تون سر جاي خودش باقيه.

وصالي: شما هم اگه تو  ماه رمضون سربازاتون بدون آب و غذا مي جنگيدند همين حال و پيدا مي كردين.
فالحي: مقصر منم آقا؟ وقتي آقايون هم قطارام رو اخراج مي كردن بايد فكر اين روزم مي كردن كه ممكنه به 

كمك شون نياز داشته باشن.
وصالي: اون هم قطارا جنايت كردن.
فالحي: ابداً! تو قضاوت عجله كردن.

وصالي: انقالب همينه، تاريخ رو بخونين، ببينين روس ها و فرانسويا چي كار كردن.
فالحي: خب، اين هم نتيجه ش! من بيگناه تا پاي اعدام رفتم.

وصالي )لباس باال زده و كمرش را با نشانه هاي شكنجه نشان مي دهد(: اينايي كه مي بيني جاي نيش پشه نيست 
تيمسار، جاي اتوي شكنجه گراي ساواكه، انقالب اسمش روشه، يعني زير و رو شدن. اين وسط اونايي رو اعدام 

كردن كه روي مردم فرمان آتيش دادن.
فالحي )خطاب به چمران(: ارتش مارگزيده شده دكتر. ديگه حاضر نيست چوب خدمتش رو بخوره.

وصالي: آهان! شما بفرماييد مي ترسين رژيم ساقط بشه و همين نامردا شما رو بكشن پاي ميز محاكمه.
فالحي: اين حرف من نيست آقا!

وصالي: ولي شما اينا رو با مردم يكي كردين تيمسار.
فالحي: ابداً! به علي قســم تا پاي جون مدافع انقالبم. عجالتا ارتش منم. سربازايي مثل من تو پادگان ها كم 

نيستن، فقط وقت و حوصله الزمه كه ما همديگه رو پيدا كنيم...

شهيد فالحي در 
چنين سالي بود كه 
در طالقان به دنيا 

آمد. طالقان به واسطه 
طبيعت كوهستاني 
و خاص خودش، 

مشهور به اين است 
كه آدم هاي محكمي 
را بار مي آورد. شايد 
بخشي از محكم بودن 
شهيد فالحي هم به 
اين قضيه برگردد.

در مهرماه چنين 
سالي بود كه 

ولي اهلل فالحي، 
راهي دانشكده 

افسري شد؛ جايي 
كه جوان ترهايي كه 
آينده خودشان را در 
نظام و نظامي گيري 

مي بينند، جزو 
نخستين گزينه ها به 

آن فكر مي كنند. بعد 
از فارغ التحصيلي هم 
كارش را در لشكر 92 

زرهي شروع كرد.

دوره دافوس يا 
دانشكده فرماندهي 
و ستاد اعزام شد تا 

اين دوره ها را ببيند. 
همين تعليمات و 

دوره ها بود كه يكي از 
موفق ترين چهره هاي 
نظامي تاريخ معاصر را 

شكل مي داد.

به ايران بازگشت و 
به كار در دانشكده 
فرماندهي و ستاد، 

دافوس پرداخت. اين 
كارها و فعاليت ها 
تا سال انقالب ادامه 
داشت. طي اين 

مدت، چون اعتقادات 
مذهبي داشت، تحت 

نظر ضد اطالعات 
ارتش هم بود.

بعد از پيروزي 
انقالب اسالمي بود 

كه او را فرمانده 
نيروي زميني ارتش 
كردند؛ فرماني كه 

سپهبد قرني، رئيس 
وقت ستاد مشترك 

ارتش، برايش صادر 
كرد. به اين ترتيب 
مسئوليت يافت تا 
عليه ناآرامي هاي 
صورت گرفته اقدام 

كند.

پس از آغاز حمله 
بعثي ها به ايران، او 
راهي جنوب و غرب 

شد. بيشتر وقتش 
هم در اين مناطق 

مي گذشت. هر هفته 
48ساعت به ستاد 
مشترك مي رفت تا 
هماهنگي ها را انجام 

داده و گزارش مستقيم 
به رهبر انقالب 

بدهد، سپس راهي 
مناطق عملياتي 

مي شد.

درسش را در 
دبيرستان عالمه 
خواند و سپس 
وارد دبيرستان 

نظام شد تا به سمت 
سرنوشت خودش كه 
تبديل شدن به يك 

نظامي بلندرتبه بود، 
حركت كند.

در چنين سالي بود 
كه راهي تهران 

شد تا وارد دانشگاه 
نظامي شود. سمت او 
فرماندهي گروهان 

دانشجويان و 
فرماندهي گردان 

بود. همچنين در اين 
دوره، دوره پرسنل 
نظامي و دوره عالي 
آجوداني را نيز در 

آمريكا  گذراند.

فالحي با درجه 
سرهنگ دومي با 
گروهي ديگر از 

افسران ايراني، راهي 
ويتنام شد. آنها قرار 
بود كه به عنوان ناظر 
صلح سازمان ملل در 
آتش بس، در اين 
كشور حضور داشته 

باشند.

دوازدهم مهرماه بود 
كه فالحي به درجه 

سرتيپي ارتقا يافت، 
سپس به شيراز رفت 
و معاون فرماندهي 

مركز پياده شيراز شد. 
گفته شده بود كه به او 
شغل فرماندهي لشكر 

ندهند؛ به واسطه 
رويكرد مذهبي اش.

پس از ابراز لياقت و 
نظم بخشي او به بدنه 
نيروي زميني ارتش، 

در بيست وهشتم 
مرداد چنين سالي 
بود كه رئيس ستاد 

مشترك ارتش شد. او 
در كردستان و عليه 

نيروهاي ضد انقالب، 
فعاليت هاي مستمري 

انجام داد.

او در عمليات مهم 
ثامن االئمه، معروف به 
شكست حصر آبادان، 
حضور داشت. هفتم 
مهرماه كه پس از 

پايان اين عمليات و 
با شهيدان فكوري، 
كالهدوز، نامجو و... 
راهي تهران شد، 
در منطقه شهرري 
هواپيماي آنها 

دچار سانحه شد و به 
شهادت رسيد.
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از نظر ضد اطالعات ارتش شاهنشاهي، فردي مانند فالحي داراي عالقه هاي 
مذهبي بود و به همين دليل، نبايد مناصب اجرايي مي گرفت. يعني صرفا بايد 
درگير مناصب غيراجرايي تر مي شد. شرط موافقت با ارتقاي او به اميري، در 
سال1357 نيز چنين بود كه هيچ وقت فرمانده لشكر نشود. در سال انقالب بود 
كه فالحي به شيراز رفت. نيمه دوم سال57، نيمه  اعتصاب ها و حكومت نظامي 
و سرانجام، پيروزي انقالب بود. حضور او در شيراز، منجر به لغو حكومت 
نظامي در اين شهر شــد و در نتيجه نظاميان از اين شهر خارج و شهرباني 
مسئول اجراي نظم شد. همچنين اشاره شده است كه فالحي در رژيم پهلوي، 
4بار زنداني شد كه داليلش را مخالفت با نظام وقت دانسته اند. پس بي جهت 
نبود كه بالفاصله بعد از پيروزي انقالب، ابتدا فرمانده نيروي زميني ارتش و 
سپس رئيس ستاد مشترك شد. مبارزه با حزب دمكرات كردستان، جلوگيري از 
سقوط پادگان سنندج و طراحي و اجراي عمليات ثامن االئمه، از كارهايي بود 
كه در اين دو سال انجام داد. راهبردهاي نظامي و دفاعي نيروهاي مسلح در 

ابتداي جنگ نيز تحت تأثير تفكرات و برنامه هاي او بود.

  تو نبايد فرمانده شوي

اين باركد را اسكن كنيد و 
پادكست »وقايع اتفاقيه« 

را بشنويد.

بهتر است ابتدا، روايت هايي را از سرتيپ بازنشسته ارتش، مسعود بختياري كه افسر عمليات قرارگاه 
نيروي زميني ارتش بود و روزگاري در مصاحبه با رسانه ها مطرح كرده بود، بخوانيم. او از سوء ظن هايي 
مي گويد كه ابتداي انقالب نسبت به ارتش وجود داشت، همچنين از دخالت هايي كه به صورت سرخود، در 
امور ارتش مي شد. او از 15روز بعد از بيست ودوم بهمن مي گويد كه عمال پادگان مهاباد توسط مردم خالي 
مي شود؛ يعني توپ و تانك و ادواتش را برمي دارند و مي برند. در چنين وضعيت بغرنجي بود كه تيمسار 
فالحي، فرماندهي نيروي زميني را عهده دار شد؛ در وضعيتي كه كسي دوست نداشت مسئوليت نظامي 
داشته باشد. كساني كه مسئوليت نظامي عهده دار مي شدند، هم از بيرون ارتش و توسط افكار عمومي و 
گروه هاي مختلف و هم از داخل ارتش و پرسنل، تحت فشار بودند. 

جالب اينكه در آن وضعيت، به روايت سرتيپ بختياري، دخالت ها در كار ارتش چنان زياد 
شد كه حتي سپهبد قرني هم استعفا كرد. او از وضعيت دخالت هاي دولت موقت و نحوه 
برخورد با ناآرامي هاي كردستان و... گاليه داشت؛ ضمن اينكه گاهي برخوردهايي نيز 
با نظاميان صورت مي گرفت. مثال وقتي گروهي يك نظامي را در خيابان مي ديد، دستگير 
مي كرد و چشم بسته، به جايي مي برد؛ در حالي  كه مشخص نبود اين گروه چه رويكردي دارد و 
تحت نظر كيست. به گفته او، حتي چندباري سرتيپ فالحي را در حال مراجعه به ستاد ارتش، 
دستگير كرده بودند! به اين حالت كه گوني بر سرش كشيده و او را به جايي مي بردند.

و اما روايت ديگري هم بشنويم از جعفر بريري، از محافظان شهيد فالحي كه البه الي خاطرات خودش از اين چهره نقل كرده 
و ماندگار شده است. او مي گويد كه آبان 1359، يعني درست 2 ماه بعد از حمله بعثي ها به ايران، شهيد فالحي در سوسنگرد 
بود. او در نقطه اي كه ميان خط آتش خودي و دشمن قرار داشت، در حال نظارت بر اين عمليات بود. اين عمليات، هماني بود 
كه دكترچمران هم در آن مجروح شده بود. بريري به فالحي پيشنهاد مي كند كه از كاله آهني استفاده كند تا از تركش ها در امان 
باشد. پاسخ تيمسار جالب بود؛ »گر نگهدار من آن است كه من مي دانم/ شيشه را در بغل سنگ نگه مي دارد.« نخستين آرزويش، 
زمينگيرشدن بعثي ها در خوزستان بود. دومين آرزويش هم عقب راندن آنها از آبادان تا مارد. او به هر دو آرزويش رسيد و 
تنها يك روز بعد از دومين آنها، شهيد شد.

يكي از ايراداتي كه به تيمسار فالحي روايت شده در فيلم »چ« مي گيرند، عدم پرداخت كامل شخصيت اين چهره بوده است. 
شخصيت پردازي مقايسه اي او در كنار چمران، باعث شده تا برخي تصور كنند كه با يك نظامي نه چندان عملگرا روبه رو هستند، در 
حالي كه او براساس تعليماتي كه ديده بود، معتقد بود نبايد به دست ضد انقالب اسير شود و اين اتفاق، بهترين خبر براي معاندان 
خواهد بود، به همين دليل صحنه پرواز او به كرمانشاه براي برخي ايجاد شائبه كرده است. اين در حالي است كه در سبك زندگي 
شهيد فالحي، پايبندي به رفتارهاي ديني اهميت زيادي داشت. از حيث اخالقي هم، از احترام زيادي نزد شاگردان و همكاران 
و حتي شاگردان خارجي اش برخوردار بود. به همين دليل بود كه شغل فرماندهي در رژيم پهلوي از او دريغ مي شد. 
هميشه ورد زبانش جمله »ُحبُّ الَْوَطِن مِنَ االيمان« بود و خدمت به ملت و ميهن را نوعي عبادت مي دانست.

  ماجراي 29فروردين و روز ارتش

  وقتي فرمانده نيروي زميني دستگير مي شد

  آرزوهاي تيمسار

  يك نقد، يك روايت

در بازخواني روزگار فالحي در بعد از انقالب، ماجراهاي پاوه و ضد انقالب مستقر در كردستان 
از اهميت زيادي برخوردار است. چمران و فالحي، زماني كه وارد پاوه شدند، تنها پاسگاه 
ژاندارمري و خانه پاسداران بود كه به اشغال ضدانقالب درنيامده بود. در آنجا فالحي و چمران 
مقاومتي چهل وهشت ساعته را در كنار ديگر نيروهاي مستقر در پاسگاه ژاندارمري انجام مي دهند. در اين 
باره، اين نوشته ها از شهيد چمران به جا مانده است؛ »در چنين شرايط سخت و خطرناكي، من و تيمسار 
فالحي كه هميشه در كردستان پا به پاي ما مي آمد و بزرگ ترين فداكاري ها را از خودشان نشان مي داد، 
به كمك يك هلي كوپتر عازم پاوه شديم. در باالي پاوه به هر كجا كه نزديك مي شديم رگبار گلوله ما را 
استقبال مي كرد و سرانجام هلي كوپتر روي فرودگاه پاوه در منتهي اليه غربي پاوه فرود آمد، در حالي 
 كه به ضرب گلوله هاي متعددي سوراخ سوراخ شد. ما اصال به سالمت خود اطمينان نداشتيم... .«

شهيندخت مجيديان )فالح(، همسر و دخترعموي شهيد فالحي نيز خاطرات زيادي را از او با رسانه ها 
درميان گذاشته است. ازجمله اين خاطره ها كه در گفت وگو با شرق مطرح كرده است: »يك شب از جبهه به 
تهران و منزل آمدند. موقعي كه به نماز رفتند و بلند شدند، ديدم كه صورت شان خيس است. گفتم چيزي 
شده؟ گفت: خير. چيزي نيست. و زماني كه اصرار من را ديدند، گفتند: در جبهه زماني كه آمبوالنس از 
جلوي من رد شد، به وضوح ديدم كه از پشت آمبوالنس خون روي زمين مي چكيد و آن خون فرزندان من 
بود. شما جاي من بوديد، ناراحت نمي شديد؟«. در خاطره اي ديگر، نقل شده است كه در يكي از حضورهاي 
او در جبهه ها، از وي مي خواهند كه سرش را بدزدد و خم شود. وقتي هم كه اصرار اطرافيانش زياد مي شود، 
پاسخ مي دهد: »چقدر سخت است كه آدم در مملكتش، نتواند سرش را باال نگه دارد«.

  بزرگ ترين فداكاري ها را نشان مي داد

  اشك هاي ژنرال
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  گلكاري
مي گويند كه اگــر مي خواهي از 
افسردگي دور باشــي، دستانت 
را  به خاك آلــوده كن. تعبيري از 
اين موضوع است كه كار كردن با 
خاك و طبيعت و... و سرگرم بودن، 
ضد افسردگي است. در مورد گل و 
گياه، در همين روز هفتم خودمان 
زياد صحبت كرده ايم و همه هم، 
درباره اش گفته اند و مي گويند. اما 
مسئله اصلي اينجاست كه غالباً 
شروع به اين كار نمي كنيم. بيشتر 
ما بالكن داريم. مي توانيم بخشي از 
اين بالكن را به گل كاري اختصاص 
دهيم. اينكه صبح و ظهر و شب، 
چشــم مان مدام به در و ديوار و 
ســقف و آهن و گــچ و... بيفتد، 
طبيعي است كه در درازمدت ما 
را افسرده خواهد كرد. اواخر بهار 
و البته فصل تابســتان، فرصتي 
بي نظيــر براي آغــاز گل كاري و 
پرورش گياهان آپارتماني است. 
حتي اگر در يك آپارتمان خلوت 
هم زندگي مي كنيــد، مي توانيد 
با رضايت همســايه ها بخشي از 
پشت بام را حصاربندي كرده و به 
اين كار اختصــاص دهيد. نياز به 
هزينه كرد زيادي هم نيست؛ حتي 
با استفاده از ظرف هاي نوشابه هاي 
استفاده شده و شير خشك و... هم 
مي توانيد اقدام به اين كار كنيد. 
همچنين از تشت هاي پالستيكي 
مي توانيد براي ســبزي كاري و 
گل كاري استفاده كنيد. مي بينيد 
چقدر امكانات ساده اي را مي شود 
براي اين كار پيدا كرد؟ اينترنت 
و مراكــز گل و گيــاه موجود در 
محله و شــهر، امكان مناســبي 
براي كسب اطالعات شما در اين 

زمينه هستند.

بهشت در بالكن
1 پيشنهاد
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معرق چوبي يكي از پرطرفدار ترين هنرهاي اين روزهاست؛ هنري كه كارش 
ساختن تصوير از رگه هاي رنگارنگ چوب است

چوبها
بهحرفمیآيند

گلهايريزودرخشان،برگهايلطيفوجاندار،صورتهاييخندانوزنده.ابرها،سنگها،كوزهوهرچيز
ديگركهدريكتابلويمعرقفقطازچوبساختهميشود.بهخاطرهمينهمهستكهمعرقكارهابههنرشان
ميگويندزندهكردنچوبها؛چوبهاييكهدرذهنآدمهااجساميخاموتكرنگهستندوهمهظرافتشاندر
خمياستكهطبيعتبهآنهاداده.اماهمينچوبهاوقتيشانسميآورندويكتكهشانميشوديكيازصدها
جزءسازندهيكتابلويمعرق،جانميگيرندوتفاوتهايشانباهمرابهنمايشميگذارند.چوبهاييكهوقتي
پايمعرقوسطباشد،معلومميشودكههركدامچهرنگيدارندوهركدامازچهجوربافتيتشكيلشدهاندو
نرميولطافتكدامشانبيشتراست.هميناستكهميگويندهنرمعرق،هنرحرفزدندرختاناست.حاال
كهبهدليلخانهنشيني،اوقاتفراغتتانبيشترشده،بهترينفرصتاستبراييادگيرييكهنرجذاب.هنر
معرقرابايكسريابزارسادهويكسريويدئوهايآموزشيبهراحتيميتوانيديادبگيريدوبهعنوانيكيادگار

دورانكرونادرتمامعمرازآناستفادهكنيد.

چطور مي سازند؟ 
كار معرق از يك طرح شــروع مي شــود. 

طرحي كه اجزايش را به دقــت از هم مي برند و 
بعد تكه هاي بريده شــده را روي چوب هاي مختلف 

مي چسبانند و با اره مويي چوب ها را به شكل طرح ها مي برند. 
بعد هم تكه هاي بريده شــده را كنار هم و روي بدنه اصلي كار 

مي چسبانند و در   نهايت كار را رنگ مي كنند. اين مراحل 
به ظاهر ساده همه كاري است كه يك معرق كار انجام 

مي دهد؛ كاري كه انجــام دادن حرفه اي اش با 
انجام دادن آماتورش در شناخت چوب ها و 

ظرافت برش ها معلوم مي شود.

چطور درآمد كسب كنيم؟ 
بر خالف خيلي از هنرهاي دستي ديگر، معرق 

اين روز ها بازار خوبــي دارد. اما در كنــار اين بازار 
خوب، تعداد زيادي هنرمند هم هســتند كه هر روز هم 

به تعدادشان اضافه مي شوند. به خاطر همين معرق كار ها براي 
پيدا كردن بازار كار هايشان بايد باهوش باشند؛ هوشي كه مي توانند 

از آن براي شــناخت بازار و نياز ها و احتياجات مــردم كمك بگيرند و 
هنرشان را به اين شكل عرضه كنند. نكته ديگري هم كه بايد به آن توجه 

كرد، اين اســت كه معرق فقط تابلوي مينياتور نيست. قرار دادن 
تكه هاي چوب كنار هم براي ساختن هر وسيله اي مي شود 

معرق. بنابراين مي شــود از اين هنر براي ساخت انواع 
وسايل چوبي استفاده كرد. فقط يك ذهن خالق 

مي خواهد و يكســري طرح ابداعــي و البته 
چوب در رنگ هاي مختلف.

روكش گران
بيشــترين هزينه اي كــه معرق 

روي دست هنرجو ها مي گذارد هزينه 
پلي استر نهايي كار اســت. البته بهتر است 

بدانيد كه اســتاد كار ها اين هزينه را نمي پردازند 
و معمــوالً هنرجوهاي آماتور مجبور مي شــوند 

كارشــان را براي روكش كردن بفرســتند 
بيرون. مشــكلي كه بعد از ياد گرفتن 

حرفــه اي معرق حل مي شــود و 
هزينه اش هم پس انداز.

هنر آكادميك
يك عاشــق معرق، كارش با ديدن 

ويدئوهاي آموزشــي و گرفتن اســتاد 
خصوصــي و اينها تمام نمي شــود. حســن 

ديگر  اين هنر اين اســت كه در چند رشته مختلف 
دانشگاهي مي شود به آن رسيد. رشته هايي مثل 

صنايع دســتي، هنرهاي چوبي و هنرهاي 
اسالمي كه در همه شان مي شود معرق 

را به صورت آكادميك شناخت.

معرق چه ابزاري 
مي خواهد؟ 

شــايد يكــي از مهم ترين داليل اســتقبال 
هنرجو ها از ياد گرفتن هنر معرق اين باشــد كه 

براي ياد گرفتــن اين هنر به ابزار خاصي نياز نيســت. 
معرق كارگاه و ميز معرق كاري و يك عالمه ابزار جور واجور 

نمي خواهد. همه ابزار يك معرق كار خالصه مي شود در 
يك اره مويي، يك ميخ كش و يك چكش. در كنار 

اينها يكسري چوب هاي مختلف كه بنابر 
طرح هاي انتخاب شده براي آموزش، 

قيمت و نوع شان فرق مي كند. 

چقدر طول مي كشد ياد 
بگيريم؟ 

يكي ديگر از شــانس هاي هنر معرق هم اين اســت 
كه هنرجو ها خيلي زود آن را يــاد مي گيرند و زود تر از آن 

مي توانند يك تابلو يا كار ديگر را به نام خودشــان ثبت كنند. 
آموزش معرق روي يك تابلو كه طرحش تقريباً ســاده است، شروع 

مي شود و طبيعي است كه بعد از تمام شدن آموزش، هنرجوي مربوطه يك 
تابلوي معرق در دست هايش دارد كه به شدت مايه مباهات است. در 

كل براي در دست گرفتن اين مايه مباهات هم بسته به زماني 
كه هنرجو صرف مي كند، بين ۲ تا ۵ ماه زمان نياز است؛ 

زماني كه غير از اره كردن و چسباندن چوب ها صرف 
شناخت چوب ها و رنگ و جنس و خواص شان 

در كار مي شود.

   كجا معرق كار شويم؟ 
خب فعال بايد قيد كالس هاي حضوري اين رشته هنري را 
بزنيد. كافي است يك جست وجوي ساده در اينترنت انجام 
دهيد و بعد با ده ها ويدئوي آموزشــي در اين زمينه مواجه 
خواهيد شد. تماشاي اين ويدئوها به راحتي مي تواند اصول 
اوليه اين هنر را به شــما آموزش دهد. حتي اگر دسترسي 
به اينترنت هم نداريد، يكســري ســي دي هاي آموزشي و 
كتاب هم مي توانيد در اين زمينه پيدا كنيد. بعد از باز شدن 
كارگاه هاي آموزش اين هنر هــم مي توانيد تجربه آموزش 
حضوري را داشته باشيد. تقريباً در هر فصلي از سال مي شود 

فرهنگسرا ها و آموزشــگاه هايي را پيدا كرد كه در آنها 
آموزش معرق مي دهند. به هر حال باز هم مي گوييم كه 

معرق از آن هنرهايي است كه امكان ياد گرفتنش به تنهايي 
هم وجود دارد. اصول كار را مي شــود از همين ويدئوهاي 
آموزش معرق ياد گرفت و نوع و رنگ و جنس چوب ها را هم 
مي شود از اينترنت فهميد. بعد از آن مي ماند خريد چوب و 
وسايل و آزمون و خطا براي ياد گرفتن اين هنر. البته دست 
آخر به يك استاد معرق كار نياز است كه عيب و ايرادهاي كار 

را بگيرد و ريزه كاري ها را به هنرجو ياد بدهد.
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بعد از فروكش كردن نســبي فشار باشــگاه ها براي لغو مسابقات ليگ، 
در روزهاي اخير تعداد بازيكناني كه در مصاحبه هايشــان از بازگشايي 
رقابت ها استقبال كرده اند، بيشتر شده است. شايد تا يكي دو هفته پيش 
غيراز بازيكنان پرسپوليس كمتر فوتباليستي حاضر مي شد در رسانه ها 
به پيشواز ليگ برتر برود، اما حاال شرايط فرق كرده و بازيكنان تيم هاي 
مختلف فارغ از جايگاه جدولي شــان به اين موضوع چراغ ســبز نشان 
مي دهند. به نظر مي رسد چهره مصمم ســازمان ليگ در برگزار كردن 
بازي ها باعث شده فوتباليست ها هم جرأت بيشــتري براي اظهارنظر 
در اين مورد پيدا كننــد. حتي يكي از اين نفرات مدعي شــده بود ابراز 
 مخالفت تني چند از بازيكنان ليگ برتري صرفا به خاطر فشار مديران

 باشگاه ها ست، وگرنه او و دوستانش مشتاق شروع ليگ هستند.
فهميدنش سخت نيست كه چرا برگزاري مســابقات ليگ برتر به سود 
بازيكنان است. اوال احتمال ابتال بيرون از زمين هم باالست و تازه شايد با 
رعايت پروتكل ها در تمرين و مسابقات، شاهد فضاي ايمن تري باشيم. ثانيا 
با برگزاري مسابقات، باشگاه ها هيچ بهانه اي براي نپرداختن حق و حقوق 
كامل بازيكنان ندارند و بايد مبلغ مندرج در قرارداد آنها را تمام و كمال به 

حساب شان واريز كنند. نكته سوم اينكه فرصت 9هفته اي تا پايان فصل، 
مي تواند به بهبود شرايط بازيكنان در بازار نقل وانتقاالت كمك كند. در 
حقيقت آنها با درخشش در ثلث باقيمانده ليگ برتر، بخت شان را براي 
حضور در تيم هاي بزرگ تر و يا حتي ترانسفر به ليگ هاي خارجي افزايش 
خواهند داد. همين شــرايط براي بازيكناني كه شانس ملي پوش شدن 

دارند هم صادق است و آنها امكان جلب نظر كادرفني تيم ملي را در زمين 
مسابقه پيدا خواهند كرد. طبيعي است كه بدون برگزاري بازي ها، تمام 
اين امتيازات از بين خواهد رفت. بنابراين حاال كه اغلب مديران باشگاه ها 
باور كرده اند راهي جز حضور در بازي ها نيست، بازيكنان هم با آزادي عمل 

بيشتري مي توانند حرف دل شان را بزنند.

اميرحســين اعظمي|  احمد سعادتمند و ديگر مديران اســتقالل، اين روزها در تالش براي پرداخت 
بدهي هاي باشگاه به مربيان و بازيكنان خارجي و سابق اين تيم هستند؛ موضوعي كه در اين شرايط 
سخت اقتصادي، آبي ها را با بحراني جدي روبه رو كرده است. يكي از پرونده هاي مهم استقالل، بدهي 
330هزار دالري به بويان نايدنوف اســت؛ بازيكني كه در زمان وينفرد شــفر به استقالل آمد و تنها 
۲0۵دقيقه )4 بازي ليگ و يك بازي آسيايي( پيراهن اين تيم را بر تن كرد! اين در حالي است كه گفته 
مي شد طلب اين بازيكن در ابتدا مبلغي در حدود 40 تا 60 هزار دالر بوده و پس از شكايت اين بازيكن 
به فيفا به رقمي در حدود 330 هزار دالر تبديل شده است. احمد سعادتمند، مديرعامل استقالل در اين 
خصوص بيشتر توضيح مي دهد: »متأسفانه از سال97 قريب به 330هزار دالر كه نزديك به 6ميليارد 
تومان حال حاضر است و با وجود 3نوبت اخطار به باشگاه جهت پرداخت اين پول، اين مبلغ پرداخت 
نشده است. نامه اين موضوع هم با توجه به زمان كم موجود جهت پرداخت، به باشگاه واصل شده است. 
اين موارد تبعات زيادي براي باشگاه دارد. اين تبعات مي تواند شامل كسر امتياز، محروميت از نقل و 

انتقاالت و جرايم سنگين دالري و ارزي و خدايي نكرده حتي سقوط به دسته هاي پايين تر باشد.«
جدا از بويان، استقاللي ها تا ۵ روز ديگر بايد طلب وينفرد شفر را هم پرداخت كنند. سعادتمند در اين 
خصوص هم توضيحاتي داده است: »متأسفانه ما از فيفا ايميلي دريافت كرديم كه تا ۵روز آينده بايد 
۵۵0هزار دالر معادل حدودا 10ميليارد تومان به ايشــان پرداخت كنيم  كه اگر با كمي تدبير در اين 
قضيه برخورد مي كرديم، اين مبلغ شايد كمتر بود و مي شــد در موقع خودش پرداخت شود. با توجه 

به فرصت بسيار كمي كه وجود دارد، االن اين  موضوع معضل بزرگي براي باشگاه محسوب مي شود.«
به هر حال اينطور كه سعادتمند مدعي شــده، اســتقاللي ها در روزهاي آينده بايد مبلغي در حدود 
17 ميليارد جور كنند تا خطر كسر امتياز، محروميت از حضور در بازار نقل و انتقاالت و حتي سقوط به 
دسته پايين تر دست از ســر اين تيم بردارد. جالب اينكه سعادتمند در صحبت هاي ديروزش با رسانه 
باشگاه استقالل، از دوستاني كه در قضيه دياباته به او كمك كرده اند، خواسته تا بار ديگر وارد ماجرا شوند 
و با پرداخت پول جلوي يك فاجعه براي آبي ها را بگيرند. البته مديران باشگاه روي پروژه وقت گرفتن از 

فيفا هم حساب باز كرده اند تا بتوانند هرطور شده اين پول را تهيه كنند.

از زمان راه اندازي ليگ برتر هيچ سالي نبوده كه در تابستان 
و اوج گرما شاهد برگزاري مسابقات رسمي باشيم، اما امسال 
كرونا همه  چيز را به هم ريخته است. قرار شده ادامه ديدارهاي 
ليگ نوزدهم از اوايل تيرماه آغاز شود و قاعدتا اين بازي ها تا 
ميانه هاي مرداد به طول خواهد انجاميد؛ اين يعني گرم ترين 
روزهاي ســال.باتوجه به تغييراتي كه در تقويم مسابقات 
ايجادشــده، بازي هاي باقيمانده تيم هــاي مدعي از نظر 
آب وهوايي هم اهميت مضاعفي پيدا كرده؛ از اين نظر كه 
هر تيم چند بازي بيرون از خانه دارد و چندبار بايد به مناطق 
گرمسيري سفر كند.وقتي مسابقات 9هفته پاياني را مرور 
مي كنيم، درمي يابيم بدترين قرعه به استقالل تهران تعلق 
پيدا كرده است. آبي ها با احتســاب بازي عقب افتاده شان، 
۵سفر برون شــهري دارند كه از اين تعداد، 4مسافرت به 
مناطق گرمسيري است. شاگردان فرهاد مجيدي ابتدا بايد 
با فوالد در اهواز پيكار كنند، سپس در استان بوشهر به مصاف 
پارس جنوبي جم بروند، در ادامه با نفت در آبادان دوئل كنند و 
آخرين بازي بيرون از خانه آنها هم با شاهين در بوشهر خواهد 
بود. تنها سفر استقالل به مناطق غيرگرمسيري، حضور در 

مشهد براي بازي با شهرخودرو است.
در عوض اما پرســپوليس كه فاصله امتيازي قابل توجهي 
ايجاد كرده و مســابقاتش هم روي كاغذ آسان تر از ساير 
مدعيان است، از اين نظر نيز با خوش اقبالي نسبي مواجه 
شده. سرخپوشان در ادامه مسابقات 4بازي بيرون از خانه 
دارند كه از اين بين فقط ديدار با نفت مسجدســليمان در 

هواي بسيار گرم برگزار خواهد شد. البته بازي با گل گهر در 
سيرجان هم شرايط نسبتا سختي دارد، اما ۲بازي بيرون از 
خانه ديگر پرسپوليس برابر ماشين سازي و نساجي قائم شهر 
در وضعيت مطلوب تــري برگزار خواهد شــد. همچنين 
فرامــوش نكنيم بازي بــا گل گهر در هفته بيســت ونهم 
ممكن است در شــرايطي برگزار شود كه قبلش قهرماني 
سرخپوشان قطعي شده باشــد. در اين صورت اين بازي 
براي تيم گل محمدي فاقد حساسيت خواهد بود. بهترين 
قرعه دمايي اما براي سپاهان است كه از مجموع 4سفرش، 
3مسافرت به تهران و ديگري به تبريز خواهد بود. در ادامه 
برنامه مسابقات بيرون از خانه 4تيم باالي جدول را مي بينيد. 
فراموش نكنيد حتي اگر جدال براي قهرماني را تا حدودي 
تشريفاتي بدانيم، برنامه تيم هاي باالنشين از منظر تالش 
براي كسب سهميه آسيايي اهميت خاصي دارد؛ مخصوصا 
كه مسابقات به صورت فشرده برگزار مي شود و فاصله بازي ها 

فقط در حد 3 تا 4روز است.
  مسابقات بيرون از خانه مدعيان: 

پرسپوليس: ماشين ســازي تبريز، نفت مسجدسليمان، 
نساجي مازندران و گل گهر سيرجان

سپاهان: سايپا، تراكتور، استقالل و پيكان
تراكتور: استقالل تهران، شهرخودرو، شاهين بوشهر و فوالد 

خوزستان
استقالل: فوالد خوزستان، پارس جنوبي جم، نفت آبادان، 

شهر خودرو و شاهين بوشهر

  اضطراب در استقالل
  خطر سقوط و كسر امتياز

  آبي ها تا 5 روز آينده بايد 17 ميليارد جور كنند و طلب بويان و شفر را بدهند

 بدترين قرعه »دمايي« براي استقالل
   آبي ها چله تابستان، 4سفر به مناطق گرمسيري خواهند داشت

   3 دليل براي افزايش اظهارنظرهاي مثبت 
درباره بازگشايي ليگ

 پريسا عرب: دوست ندارم لژيونر شوم
يكي از گاليه هاي هميشگي پريسا عرب، ركورددار دوي 
استقامت زنان اين اســت كه در ايران شرايط تمريني 
ندارد، فاصله رقيبان از او زياد است و بدون انگيزه تمرين 
مي كند. او در پاسخ به سؤال خبرگزاري ايرنا كه چرا لژيونر 
نمي شود، گفته است: »عالقه اي به لژيونر شدن ندارم، 
زندگي در ساير كشــورها سخت است و تحمل غربت 
را ندارم.« عرب بيشــتر ترجيح مي دهد در كشورهاي 
ديگر تمرين كند:» من عالقه اي ندارم لژيونر شوم. هر 
چند حضــور در اردوهاي خارجي خوب اســت و بايد 
يك حامي مالي باشد تا حداقل يك يا ۲ ماه در اردوهاي 
خارجي به ويژه در كنيا تمرين كنم تا به پيشرفت برسم. 
فرزانه فصيحي با حضور در صربستان خيلي در اين مدت 
پيشرفت كرده و اگر اين شرايط براي ما پيش بيايد، به 
سطح مطلوب تري مي رســيم.«تمرين براي عرب در 
دوران كرونا سخت تر از قبل شده: »در اين مدت هم كه 
ويروس كرونا بحراني شد، به تنهايي و با رعايت فاصله 
اجتماعي يــا در منزل يا در بيــرون تمرين مي كنم تا 
براي حضور در مسابقات صحرانوردي آسيا آماده باشم. 
تالشم براي ثبت بهترين ركورد در اين رقابت هاست.« 
مسابقات صحرانوردي قرار بود فروردين در هنگ كنگ 
برگزار شود. فدراسيون ايران به ورزشكاران گفته احتمال 
دارد اين مسابقات ماه هاي آخر سال ۲0۲0برگزار شود.

منهاي فوتبال

هيچ وقت »غايب« را نزن!
 درباره محمدحسين ميثاقي كه براي دومين بار

 در برنامه اش تلويحا به عادل فردوسي پور طعنه زد

بهروز رسايلي|  دوگانه عادل فردوسي پور - محمدحسين ميثاقي 
همچنان ادامه دارد؛ يعني هر زمان كه مي رود رو به سردي بگذارد، 
يك اشاره كافي است تا داستان دوباره اوج بگيرد. شهريور پارسال 
طي يادداشــتي در روزنامه همشــهري با تيتر »عادل؛ اسم رمز 
تضميني وايرال شدن« نوشتيم كه از اين به بعد مهمانان فوتبال 
برتر هر كجا كه گرفتار شــوند و راه فراري از چالش نداشته باشند 
يا هر زمان كه بخواهند ســوژه شــبكه هاي اجتماعي شوند، يك 
راه ســاده و ميانبر دارند و آن هم ياد كردن از عادل فردوسي پور 
است؛ مثل بمب مي تركاند. اصال پيش بيني سختي نبود، اما كامال 
محقق شده و در اين مدت خيلي ها با چنين ترفندي به محبوبيت 
خودشــان اضافه كرده اند يا اعصاب مجــري فوتبال برتر را به هم 
ريخته اند. آخرين شــان هم مهدي تاج بود؛ كســي كه كوشيد با 
سنگر گرفتن پشت اســم عادل، از پاســخگويي طفره برود و در 
بدترين وضع مقبوليت عمومي، مردم را كمي با خودش همراه كند. 
متأسفيم كه بگوييم او »تا حدي« هم موفق بود. اين يعني قدرت 
تطهيركنندگي اسم عادل، حتي مي تواند به رئيس مستعفي يك 
فدراسيون شكست خورده و نامقبول هم كمك كند. چشم مديران 

تلويزيون روشن....
در مورد كم و كيف مصاحبه تاج در فوتبال برتر به اندازه كافي بحث 
شده و االن سوژه مطلب ما اين نيست. بحث ما بر سر دومين حمله 
غيرمستقيم محمدحسين ميثاقي به عادل فردوسي پور است. مرتبه 
قبلي مجري فوتبال برتر، عادل و نــود را متهم كرد به اينكه ذائقه 
مردم را به حاشيه عادت داده اند و حاال اين نقطه ضعف بايد ترميم 
شود. آن طعنه براي ميثاقي خيلي گران تمام شد، اما او دست از اين 
كار برنداشت و اين بار هم در مصاحبه با تاج، غيرمستقيم عادل را 
به ايجاد سپر حمايتي از فدراسيون فوتبال و حتي انجام مصاحبه 
سفارشي با رئيس فيفا متهم كرد. اصال كاري نداريم كه اين اتهامات 
درست هستند يا نه؛ نكته اينجاست كه وقتي عادل سكوت كرده و 
در تلويزيون تريبوني براي دفاع از خودش ندارد، جوانمردانه نيست 

كه چنين مورد هجوم قرار بگيرد.
فردوســي پور ۲0 ســال نود را اجرا كرد. آدم بود و خيلي هم زياد 
اشتباه داشت. اخالق بد هم داشت، اما يكي از محكم ترين اصولش 
اين بود كه اگر كســي را »مي زد« به او فرصــت دفاع هم مي داد. 
احتماال حتي يك مورد هم پيدا نمي كنيد كه عادل فردي را مورد 
نقد قرار داده باشــد، بدون اينكه او امكان حضــور روي آنتن )ولو 
برنامه هفته بعد( را داشته باشــد. اگر هم يكي نمي آمد، كامال به 
ميل و تصميم خودش بود، وگرنه عادل هرگز فرد غايب را نمي زد. 
بله؛ االن ميثاقي مي تواند اســتدالل كند كه رسانه هاي مكتوب و 
ديجيتال دراختيار فردوسي پور هســتند، اما واقعيت آن است كه 
مديوم اينها با تلويزيون فرق دارد. ارگان ها و افراد حقيقي و حقوقي 
حتي وقتي به مطبوعات هم جوابيــه مي دهند، اصرار دارند كه در 
همان صفحه و با همان فونتي كار شود كه اصل مطلب چاپ شده 
بود. پس منصفانه نيست كه ميثاقي، استاد خانه نشين و مهجورش 
را بنوازد. با اختياراتي كه تلويزيون به او داده، محمدحسين راحت 
مي تواند كارش را بكند و حرفش را بزند، بــدون اينكه به عادل و 
رويه اش اســتناد كند؛ پس ديگر چه لزومي بــه آزردن فرد غايب 

است؟

يادداشت

نكته بازي

 مدال طالي اروپا براي يوسف كرمي 
يوسف كرمي، تكواندوكار ســابق تيم ملي آخرين مدال طاليش را از اتحاديه تكواندوي اروپا گرفت. او از بهمن سال 
گذشته سرمربيگري تيم جاسترب زاگرب را بر عهده گرفته و حاال ساكيس پراگالوس، رئيس اتحاديه تكواندوي اروپا با 

اهداي مدال طال و حكم از كرمي تقدير كرده است. دليل اين تقدير توسعه و پيشرفت تكواندوي كرواسي و اروپاست. 
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پرسپوليس 3بازيكن خارجي دارد كه از بين آنها رادوشويچ به موقع 
به ايران برگشت و در تمرينات حاضر شد. بشار رسن هم كه مشكل 
مالي داشــت دير آمد، اما هر روز حرفش در ايران بود و رسانه ها و 
هواداران سراغش را مي گرفتند. اين وسط فقط مي ماند اوساگوناي 
نيجريه اي، كه نه آمده، نه معلوم است كي مي آيد و نه اصال آمدن 
او براي كسي مهم است. پرسپوليس بين ۲نيم فصل در آن شرايط 
بد اقتصادي، ۲بازيكن خارجي خريد كه قرارداد يكي شان را فسخ 
كرده و اين يكي هم كامال مستمع آزاد است. انصافا اين چه مدل 
خريدكردن است؟ مي خواستيد پول دور بريزيد؟ حداقل بازيكني 
مي گرفتيد كه اگر ديــر آمد يا نيامد، يك هــوادار نگران برايش 
كامنت بگذارد. نه اينكه اوساگونا با سالي ۲گل زده بازيكن بدي 

باشد، اما آيا واقعا در سطح اين پرسپوليس بود؟

كسي كه هيچ كس نگرانش نيست

تالش هاي باشگاه تراكتور براي لغو ليگ وارد فاز تازه اي شده است. 
بعد از آنكه اعالم شد تســت كروناي 6بازيكن اين تيم مثبت بوده، 
ســاكت الهامي مصاحبه كرده و گفته بدون اين نفرات، نمي تواند 
تيمش را آماده كند. عجيب اســت كه اخبار رســمي حكايت از 
تمرين نكردن تراكتور دارد، اما باز 6نفر از اعضاي اين تيم مبتال شده اند. 
جالب ترين جمله الهامي اما جايي است كه مي گويد: »اگر سرمربي 
تيم كرونا گرفت تكليف چيست؟« االن سؤالي كه به وجود مي آيد اين 
است كه سرمربي تيم از چه كسي بايد كرونا بگيرد؟ بازيكنان در زمين 
با هم درگير هستند و احساس نگراني مي كنند؛ سرمربي چه مي گويد 
اين وسط؟ آيا قرار است ساكت خان با بازيكنانش من تو من كند؟ يا 
زير پاي بازيكن حريف تكل بزند؟ سرمربي كرونا بگيرد، مشكل را بايد 

بيرون فوتبال جست وجو كند عزيزجان!

سرمربي تيم از كي بايد كرونا بگيرد؟

عليرضا بيرانوند جلــوي دوربين عكاس ها گــوش آريا برزگر را 
كشيده، خودش هم اين عكس را روي صفحه اش گذاشته و نوشته: 
»گوش هر كسي را پيچاندم موفق شد.« قرار نيست ما كاسه داغ تر 
از  آش باشــيم. اين را هم مي فهميم كه چنين شــوخي هايی در 
تمرين مرسوم است، اما هرچه هســت مال پشت رسانه هاست. 
بازيكنان بين خودشان ممكن است از اين شوخي ها داشته باشند 
كه اگر همه آنها راضي باشند اشكالي ندارد، اما اينكه شوخي با يك 
بچه كم سال را كه براي خودش غرور دارد به اينستاگرام بكشاني، 
زياد چيز جالبي نيست. ما نمي دانيم بيرانوند قبال گوش كدام يك 
از آدم هاي موفق را پيچانده، اما در كل احساس مي كنيم او خوب 
موقعي دارد لژيونر مي شود. يعني اگر قرار باشد راجع به كارهاي 
عجيب اين فصل بيرو بنويســيم، قشنگ كاغذ كم مي آوريم. برو 

عزيزجان؛ برو بلژيك يك بادي به كله ات بخورد تا بعد.

برو باد به كله ات بخورد

معوقه از هفته هفدهم

فوالد- استقالل
چهارشنبه4 تير

21:00

هفته بيست ودوم 

شهرخودرو- ذوب آهن

تراكتور- نساجي
يكشنبه 8 تير

20:15

نفت آبادان- پارس جنوبي

سپاهان- گل گهر
دوشنبه- 9 تير 

20:45

20:30
شاهين- نفت مسجدسليمان

پيكان- پرسپوليس

فوالد- ماشين سازي
استقالل- سايپا

21:00

21:00

هفته بيست وسوم

هفته بيست وچهارم

نفت مسجدسليمان- ماشين سازي

نفت آبادان- نساجي

ذوب آهن- پيكان

شاهين- ذوب آهن

پرسپوليس- شاهين

نساجي- فوالد

پيكان- گل گهر

سايپا- سپاهان

استقالل- تراكتور
فوالد- نفت مسجدسليمان

تراكتور- نفت آبادان
شنبه- 14 تير

20:15

ماشين سازي- پرسپوليس
جمعه- 20 تير

20:15

پارس جنوبي- استقالل

شهر خودرو- سايپا

يكشنبه- 15 تير

شنبه- 21 تير 

20:30

20:45

20:30

20:45

21:00

21:00

21:00

21:00

گل گهر - شهر خودرو

سپاهان- پارس جنوبي

   چرا برگزاري ليگ 
 به نفع   بازيكنان است؟
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كريم باقري به راحتي مي توانســت 180بازي ملي داشته باشد و 
باالترين ركورد جهان فوتبال را به نام خودش ثبت كند. اغراق 
نيست. او بعد از بازي با ايرلند در سال80 درحالي كه فقط 28سال 
سن داشت از بازي هاي ملي خداحافظي كرد چون ديگر انگيزه اي 
براي حضور در رقابت هاي ملي نداشــت. 7ســال بعد يعني در 
سال2008 ميالدي براي كمك به همبازي قديمي اش علي دايي 
كه حاال سرمربي تيم ملي شده بود و براي صعود به جام جهاني2010 
تالش مي كرد به جمع ملي پوشــان برگشت. درحالي كه در سن 
35سالگي همچنان در اوج قدرت بود و در همان نخستين بازي 
رسمي بعد از بازگشــتش به امارات گل زد. در اين فاصله 7ساله 
كه كريم از بازي هاي ملي كناره گيري كرده بود تيم ملي 105بازي 
رسمي و غيررسمي انجام داد اما هافبك قدرتمند تبريزي قيد 
حضور در تمامي اين بازي ها را زد تا در نهايت با 87بازي پرونده 
حضورش در تيم ملي را ببندد. حتــي در 15مهرماه89 وقتي در 
بازي با برزيل از تيم ملي خداحافظي كرد هنوز هم آمادگي بازي 
در اين تيم را داشت و به راحتي مي توانست يكي از چهره هاي مؤثر 
تيم ملي در جام ملت هاي آسيا باشد. در واقع اينكه كريم باقري 
االن ركورددار بازي هاي ملي در جهان نيســت تنها دليلش اين 
است كه او عالقه اي به اين عناوين نداشت. او نگاهش به فوتبال - و 
شايد به زندگي - از جنس ديگري بود. در سال هاي جواني وقتي 
از تراكتورسازي جدا شد و از تبريز به تهران آمد، در تيم كشاورز 
مدافع مياني بود و كمي جلوتر از نادر محمدخاني بازي مي كرد. 
نادر تعريف مي كند كه در خيلي از بازي هاي باشگاهي زماني كه 
ســوت پايان به صدا درمي آمد كريم از هم تيمي ها مي پرسيد: 
چند چند شديم؟! او در طول بازي ها فقط مي دويد و شوت مي زد 
و مي جنگيد و ضربه ســر مي زد و خيلي حوصله نداشت كه به 
چيزهاي بي اهميتي مثل نتيجه بازي فكر كند. با همين ســبك 
بازي، طي 87بازي ملي 50گل زد تا بعد از علي دايي بيشترين گل  
را براي تيم ملي زده باشد و درحالي كه در خط مياني بازي مي كرد 

باالتر از تمام مهاجمان تاريخ بايستد.

 خاطره بازي
 با استاد خاطره سازي
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يادداشت

گفت و گو

ايراني متعصب، دنبال جنس خارجي
وقتي قلعه نويي فقط براي 9هفته مي خواهد با يك مربي 

دروازه باني از پرتغال قرارداد ببندد
بهروز رسايلي| اخيرا همكاري روي تابارس، مربي دروازه بان هاي پرتغالي 
سپاهان با اين باشــگاه پايان يافت. اين رابطه در هفته هاي اخير آلوده به 
برخي حواشي شده بود و عده اي تابارس را متهم مي كردند به اينكه دنبال 
انتقال پيام نيازمند به ليگ هاي خارجي است. تابارس سال ها در تيم هاي 
مختلف با امير قلعه نويي كار كرد و نهايتا تحت تأثير همين حواشي و البته 
ماجراهاي ويروس كرونا، از او جدا شد. حاال اينطور كه خود قلعه نويي گفته 
و برخي رسانه ها بازتاب داده اند، سرمربي سپاهان براي 9هفته پاياني ليگ 
باز هم به دنبال جذب يك مربي گلرهاي خارجي، ترجيحا از همين كشور 

پرتغال است.
البته كه قلعه نويي حق دارد همكارانش را خودش انتخاب كند، اما نكته 
اينجاست كه هيچ كس به اندازه او در همه اين سال ها از استعداد ناديده 
گرفته شده ايراني ها و ظلمي كه به مربيان داخلي رفته، سخن نگفته است. 
امير مدام تكرار و تأكيد مي كند كه استعداد و هوش ايراني ها در جهان جزو 
بهترين هاست و فقط آدم هاي اجنبي پرست ميدان را در اختيار خودي ها 
قرار نمي دهند. حاال اما جالب است كه خودش بعد از 4دهه حضور در فوتبال 
و كار با اين همه دروازه بان خوب ايراني، گزينه همكاري با مربي خارجي را 
انتخاب مي كند، چندين سال نيمكتش را به يك پرتغالي مي سپارد و حاال 
حتي براي 9هفته هم بناي اعتماد به يكي از همكاران هموطن را ندارد.

اتفاقا كارنامه روي تابارس نشان مي دهد عملكرد او در فوتبال ايران بد نبوده 
و قلعه نويي حق داشته او را كنار خودش نگه دارد يا االن دنبال يكي شبيه 
تابارس باشد. همه حرف ما هم همين است؛ همانطور كه امير حق دارد مربي 
خوب خارجي را به صدها گلر ايراني ازجمله رفقاي گرمابه و گلستان خودش 
در ايران ترجيح بدهد، مردم و كارشناسان هم حق دارند مربي باكيفيت 
خارجي را براي تيم ملي، به يكي مثل قلعه نويي ترجيح بدهند. حرف مان 

غيرمنطقي است اميرخان؟

مرفاوي: در نساجي مدير فني كشك نيست
اميرحســين اعظمي| محمود فكري، ســرمربي نســاجي بعد از 
حضور در ايــن تيم، صمد مرفاوي را به عنــوان مدير فني انتخاب 
كرد. هر چند پست مدير فني در فوتبال ايران طوري تعريف شده 
كه خيلي ها حاضر به پذيرفتن اين ســمت نيســتند ولي مرفاوي 
تعريف ديگري از اين ماجرا دارد. او در گفت و گو با همشهري در اين 
خصوص گفته است: »در نســاجي مدير فني كشك نيست. وقتي 
قرار شد اين مسئوليت را در نســاجي بر عهده بگيرم با فكري در 
مورد شــرح وظايف صحبت كرديم و حاال همه  چيز در اين زمينه 
تعريف شده است. من هر روز در تمرينات حاضر هستم و فكري هم 
درخصوص مسائل ريز و درشت با من صحبت مي كند. خوشبختانه 
همفكري ما درخصوص مســائل فني و ديگر چيزها مثبت است و 
اينطور نيست كه مدير فني در نســاجي هيچ كاري انجام ندهد و 

هيچ نظري ندهد.
از مرفاوي درخصوص شروع مسابقات ليگ برتر سؤال مي كنيم كه 
اينگونه جواب مي دهد: »نمي توان فوتبال را به خاطر بيماري كرونا 
تعطيل كرد ولي اعتقاد من اين است كه حفظ پروتكل هاي بهداشتي 
براي سالمتي افراد بسيار مهم است. ما نمي توانيم خودمان را با آلمان 
قياس كنيم و از لحاظ امكانات اين شرايط را نداريم كه تمامي موارد 
اين پروتكل را رعايت كنيم. در فوتبال ما باشگاه ها درآمد ندارند به 
همين دليل بايد به باشــگاه هايي كه قدرت مالي بااليي ندارند، در 
زمينه رعايت كردن پروتكل كمك شود چون اين موضوع هزينه بر 
است. االن خيلي از باشــگاه ها حتي براي گرفتن اتوبوس يا زمين 
تمرين مشكل دارند و نمي توانند هر چند روز يك بار به عنوان مثال 
براي دادن تست هزينه كنند. در اين شرايط ما دوست داريم وقتي به 
اردو مي رويم هر كدام در يك اتاق باشيم ولي آيا شرايط مالي اجازه 
مي دهد، آيا هر شــهري اين امكانات را دارد كه هتل خوب داشته 
باشد و براي هر فرد يك اتاق بدهد؟ در مجموع حرف من اين است 
كه براي برگزاري ليگ برتر بايد شرايط الزم را در اين وضعيت سخت 

به وجود بياوريم و صرفا نبايد دنبال اتمام ليگ برتر باشيم.« 

 بيرانوند نپريد
عليرضا بيرانوند به علت عدم  تهيه بليت نتوانست براي شركت در تست هاي پزشكي باشگاه آنتورپ راهي بلژيك 
شود. برخالف آنچه گفته شده باشگاه آنتورپ نه بليتي براي سفر بيرانوند به بلژيك تهيه كرده است و نه نامه رسمي 
براي حضور او در تمرينات به باشگاه پرسپوليس زده است.

   ابتدا درخصوص شرايطي كه در ليگ 
بلژيك پشت سر گذاشتي برايمان بگو و اينكه 

براي آينده چه برنامه اي داري؟
متأسفانه در بلژيك يك آسيب ديدگي از ناحيه زانو برايم 
پيش آمد كه خيلي هم طوالني مدت بود. بعد از يك مدت 
كه روي ناحيه آسيب ديده تمرينات ويژه و فيزيوتراپي 
انجام دادم، خوب شــدم و به تمرينات برگشتم. قرار بود 
بازي كنم اما درد دوباره تشــديد شد و زانويم به شرايط 
قبلي برگشت. در نهايت هم وقتي خوب شدم كه ديگر 

براي بازي كردن دير شده بود و مسابقات تعطيل شد.
  يعني فقط همين مصدوميت بود كه 
اجازه نداد به خواسته هايت در فصل گذشته 

برسي؟ 
اين مصدوميت يك مقدار كار من را در ليگ بلژيك خراب 
كرد. بعد هم كه بيماري كرونا آمد و بعد از مدتي گفتند 
بازي ها لغو شد. اميدوارم در سال آينده شرايط به نفع من 
باشد. البته مشخص نيست ليگ بلژيك چه زماني شروع 
شود. اميدوارم ليگ خوبي براي من باشد و تمام تالشم را 

مي كنم كه سال خوبي را براي خودم رقم بزنم.
  در مقطعــي كه مصــدوم بودي 
به طوركلي هيچ خبري از تو در رسانه ها نبود. 

دليل خاصي داشت؟
وقتي اين مشكل براي من پيش آمد، اصال شرايط روحي 
و رواني خوبي نداشتم. در آن برهه حتي نمي توانستم با 
خانواده خودم صحبت كنم. با رسانه ها هم صحبت نكردم 
چون وقتي شرايطم خوب نيست، دوست ندارم در مورد 
موضوعي صحبت كنم. حاال مي خواهــد در مورد بازي 
كردنم باشد  يا در مورد تيم و مربي ام. اميدوارم ديگر اين 

شرايط برايم به وجود نيايد.
  رابطه ات با سرمربي شارلوا چطور 
بود؟ فكــر مي كني اگر مصدوم نمي شــدي 
مي توانستي نظر او را براي فيكس بازي كردن 

جلب كني؟
وقتي شما طوالني مدت مصدوم هستيد، مربي ديگر روي 
شما حساب نمي كند. ضمن اينكه يكي دو بازيكن به جاي 
من گرفته بودند تا جاي خالي مرا پر كنند. به خاطر همين 

هم وقتي در اواخر فصل مصدوميتم خوب شد، زياد بازي 
به من نرسيد. اميدوارم فصل آينده ديگر به اين شكل پيش 

نرود و بتوانم به هدفي كه دارم برسم.
  بيماري كرونا چه تأثيري روي ليگ 
بلژيك داشــت و به نظرت فصل آينده چطور 

شود؟
به محض اينكه كرونا در كشور بلژيك خيلي شديد شد، 
سريع خبر دادند كه همه بايد قرنطينه شوند و ليگ هم تا 
اطالع ثانوي كنسل است. ما هم در قرنطينه بوديم ولي 
يكســري تمرينات را انجام مي داديم. يكسري برنامه ها 
به ما داده بودند كه من و علي قلي زاده و خانمش تمرين 

مي كرديم و براي مربيان مان ارسال مي كرديم.
  در ليگ بلژيك بــا كاوه رضايي و 
علي قلي زاده خيلي ارتباط صميمي داشتي. 
از اين ارتباط بگو و اينكه آيا آنها براي فصل بعد 

تيم هاي خود را تغيير خواهند داد؟
بله، رفت وآمد خوبي با هم داريم و هميشــه در كنار هم 
هستيم. بيشتر اوقات من در كنار علي قلي زاده و خانمش 

بودم. كاوه يك مقدار خانه اش از ما دور بود و به همين دليل 
كمتر به خانه هم رفت وآمد داشتيم ولي خانه من و قلي زاده 
كنار هم بود، براي همين هميشه خانه هم بوديم. علي 
قلي زاده مثل داداش بزرگ تر و خانمش هم مثل خواهرم 
بود، خيلي هم به من كمك كردند. يك تشكر هم از خانم 
علي قلي زاده دارم كه هم به من و هم به علي خيلي كمك 
كرد. اگر مي بينيد علي خيلي پيشرفت كرده خانمش هم 
نقش داشته است. اميدوارم خودش هم در زندگي موفق 
باشد. اما اينكه كاوه و علي تيم هاي خود را تغيير خواهند 
داد، من اطالعي ندارم. اميدوارم هر تصميمي مي گيرند 

موفق باشند.
  در اين مدت از ايران پيشــنهاد 
داشتي يا داري؟ اصال خودت دوست داري در 

ليگ ايران بازي كني؟
هم اكنون قصد بازگشــت به ليگ ايران را ندارم. ترجيح 

مي دهم در اروپا نيمكت نشين باشــم تا اينكه بيايم در 
ايران بازي كنم. چهار پنج پيشنهاد داشتم ولي هم اكنون 
انگيزه اي براي برگشتن به ايران ندارم مگر اينكه مجبور 
شوم. من از همان استقالل خوزستان هم مي توانستم به 
تيم هاي بزرگ پايتخت بروم ولي ترجيح دادم در همان 

سن جواني فكر و ذهنم حضور در فوتبال اروپا باشد.
 بحث درباره ليگ ايران هم زياد است 
و ادامه اين ليگ موافقان و مخالفاني دارد. نظر 

تو چيست؟
نظر من اين است كه ليگ بايد تعطيل شود، چون ديگر 
بحث پول و قهرماني و مقام اول و دوم نيست. حاال ديگر 
جان انسان ها در خطر است. خداي نكرده اگر يك بازيكن 
كرونا بگيرد، خانواده او هم درگير هستند. كرونا خيلي 
خطرناك اســت، من اين را به چشــم خودم ديدم كه 

مي گويم.

دلفي:نيمكتنشينيدراروپارابهبازيدرايرانترجيحميدهم
  قلي زاده پيشرفتش را مديون همسرش است

ايندكراتلباترپ
بايرفوناهغيتس
لماوقادياوزت
قابطناديدنزپچ
جنراتينهتلوي

سردامضاهصخاش
اافولاممادهنا

غتياندليباهب
رديالگاكنيانج
لانيميلافوقو

نكربايمكدرلا
رورارسانايتشا

مرولورريدنمي
اربكنهاواگتشز
لكاشادنامرفرود
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افقی:
 1- زيارت خانــه خدا- غذايي 
از گوشــت قيمــه شــده و 

سيب زميني و خامه
2- از آثــــار هــوشــــنگ 
مرادي كرمانــي- به مقام قرب 

الهي رسيده- كچل
3- سنگ هاي زينتي- پايتخت 

دانمارك- ضربه سر در فوتبال
4- كاميون ارتشــي- هم نام- 

خوشحال
5- تحفــــه- بــرخـــورد- 

خرما فروش
6- ســاكنان محلــه- تابع- 

گويشي در غرب ايران
7- نفــس خســته- صبــح- 

قسمت هاي آغازين
8- فرشته مهر- فهم و شعور

9- از خواهــران برونتــه- تپه 
باستاني گيالن- صداي پنچري

10- شيشــه آزمايشگاهي- 
گور شــكاف- چشــمه اي در 

بهشت
11- پدر مــرده- محفل- صبر 

و تحمل
12- كارتن باز نشــده- شيره 

درخت- خودروي فرانسوي
13- محكم كردن- سريع السير- 

از نيروهاي سه گانه ارتش
14- مكمل زيبايي رو- نوعي 

طرح لباس زنانه-  سازي  زهي

15- نويسنده انگليسي رمان 
علمي تخيلي ماشــين زمان- 

تلخ
  

عمودی:
1- عضــو غضروفــي توليــد 
صوت در وســط گردن- شاعر 

جغتايي- مقدار اندك
2- پاينده- گاوباز اسپانيايي

3- فضاي بين دو خط- حاالت 
چهره هنرپيشه

4- نــوزاد- از فرزنــدان آدم- 
پيشكار

5- قدرت- زبانــي از خانواده 
زبان هاي هندواروپايي- چند 

نكته
6- تكرارش دانه تند خوراكي 
اســت- زمان ســنج- وسيله 

اندازه گيري سرعت باد
 7- ايراد- پــــايين لـــباس- 

برنج پخته
8-  آش مخصــوص مســافر- 

درختان
9- گلخن حمام- رماني نوشته 

رضا اميرخاني- بافته شده
10- مأمــور مراقبــت از راه- 
رنجيده خاطر- ضمير انگليسي

11- رســيدن به معشــوق- 
بيماري گشادشدن سياهرگ- 

ترسناك
12- گــردش در ميــان باغ- 

عكس العمــل- كشــوري در 
جنوب غربي جزيره بريتانيا

13- جمع ملك- اســب اصيل 
و تندرو

14- مــراقـــبت- جنبــش 
طرفداري از حقوق سياســي و 

اجتماعي زنان
15- شــخص- بي دغدغــه- 

دستگاه توليد بخار

اعداد1تا9راطوريدرخانههايسفيدقراردهيدكههررقمدرسطرها،ستونهاومربعهايكوچك3در3يكبارجدول اعداد | 3670
ديدهشود.پاسخهادرادامهآمدهاست.

سخت

739846152
624517389
158329467
897653241
341298576
562174893
973481625
415962738
286735914

متوسط

 8   2  1  
  9 1    3 5
5   4     6
1 4        
  2    9   
       7 3
9     4   8
6 8    9 5   
 2  5   1   491732586

537869142
682514793
368257419
214983657
975641238
146328975
829475361
753196824

ساده

متوسط

438652719
269178435
517493286
146937852
372865941
895241673
951724368
684319527
723586194

سخت

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

ساده

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

محمد زارعي|  ليگ بلژيك به ميعادگاه بازيكنان ايراني تبديل شده است. كاوه رضايي، علي قلي زاده، اميد ابراهيمي، سعيد عزت اللهي و ميالد محمدي در اين كشور 
توپ مي زنند و اخبار بازي هاي آنها را دائما در رسانه ها مي خوانيم. اما در كنار اينها يونس دلفي نيز به عنوان يك مهاجم جوان در تيم شارلواي بلژيك همبازي علي 

قلي زاده و كاوه رضايي است. او كه فصل پرفرازونشيبي را طي كرده حاال در ايران است و درخصوص شرايط اخيرش به سؤاالت همشهري پاسخ مي دهد.

بارديگرستارهها
  از فردا و پس فردا مي توانيم رونالدو و مسي را بار ديگر در زمين فوتبال ببينيم؛ زيبا نيست؟

سايت اليواســكور را كه باز كني با برنامه پر و پيماني از مسابقات 
فوتبال روبه رو مي شوي اما بيشتر اين مسابقات ارزش پيگيري ندارد؛ 
بازي هايي كه در ليگ هاي كرواســي، چك، بلغارستان، بالروس، 
استوني، دانمارك، فنالند، استراليا و... قرار است انجام شود. اما از 
فردا اوضاع روبه راه مي شود. قرار است الليگا و فوتبال ايتاليا از فردا 
دوباره از سر گرفته شود و اين خبر خوبي براي فوتبال دوستان سراسر 
جهان اســت؛ به ويژه آنهايي كه برخالف ما همچنان در قرنطينه 
اجباري به سر مي برند. البته براي تماشاي بارسا و رئال بايد تا شنبه 
و يكشنبه صبر كنيم اما همين هم غنيمت است. بوندسليگا چند 
هفته اي است بدون تماشاگر آغاز شده اما غيراز بازي هاي بايرن و 
دورتموند زياد نمي شود ساير بازي ها را دنبال كرد. همين دو تيم هم 
وقتي در ورزشگاه خالي و با صداي همهمه و داد و بيداد مربيان بازي 
مي كنند نبود صداي تماشاگران جذابيت آنها را كمي براي مخاطب 

تلويزيوني كم كرده است.
امروز سويا با بتيس و گرانادا با ختافه در الليگا با هم روبه رو مي شوند 
كه به نظر مي رسد اولي بازي جذابي باشد. در ايتاليا براي تماشاي 
سري آ بايد تا دوم تير صبر كنيم و سپس هر روز يك يا چند مسابقه 
از اين ليگ ببينيم اما امروز ساعت15 نيمه نهايي جام حذفي موسوم 
به كوپاايتاليا در زمين يوونتوس بين اين تيم با ميالن برگزار مي شود. 
اين يعني رونالدو زودتر از مسي در دوران پساكرونا رويت مي شود. 
مسي اگر مصدوميت جزئي اش كامال خوب شده باشد، نيم ساعت 
پس از نيمه شب شنبه يعني در نخســتين دقايق يكشنبه آينده 
مقابل مايوركا بازي خواهد كرد. ديگر ديدار اين مرحله جام حذفي 
فردا در همين ساعت بين ناپولي و اينتر برگزار مي شود. اينتر كه 
تهديد كرده بود با جوانانش در ادامه مسابقات شركت خواهد كرد، 
به نظر مي رسد بلوف زده و با تركيب اصلي بازي می كند. اينتر بازي 
رفت را يك-هيچ به حريف باخته بود، ديدار رفت ميالن و يووه هم 
1-1 مساوي شــده بود. برنده 2ديدار 28خرداد در فينال مسابقه 

خواهند داد. زالتــان مصدوم و در تركيب ميالن غايب اســت اما 
كريستيانو رونالدو به قدري از لحاظ بدني آماده است كه در بازگشت 
به تمرينات همه را انگشت به دهان كرده بود.در اسپانيا آتش رئيس 
الليگا براي برگزاري ديدارهاي فوتبال با تماشاگر و البته با ظرفيت 
نصف يا يك سوم ورزشگاه ها تند اســت. به طور رسمي اعالم شده 
كه در 6بازي آخر الليگا تيم ها مي توانند با حضور تماشاگران خود 
بازي كنند. به اين ترتيب ديدار بارسا با اتلتيكو در حضور تماشاگر 
برگزار مي شود. اين البته خبر خوبي براي بارسا و خبري بد براي رئال 
است چون رئال مجبور است به خاطر تعميرات و بازسازي ورزشگاه 
سانتياگو برنابئو در ورزشگاه تيم دوم خود يعني آلفردو دي استفانو 
بازي كند كه ظرفيت ناچيزي در حد تيم دسته سومي كاستيا دارد 
و اگر قرار باشد تنها 30درصد ظرفيت ورزشگاه بليت فروشي شود، 
رقم قابل توجهي نمي شود و رئال ترجيح مي دهد از امتياز تماشاگر 
استفاده نكند و در دي اســتفانوي خالي بازي كند.برنامه بازي ها 
طوري چيده شده كه رئال در 4هفته آينده معموال يكي دو روز بعد 
از بارسا بازي دارد و مي تواند با آگاهي از نتايج حريف به ميدان برود 
و اين براي تعيين قهرمان امتياز خوبي است. ايتاليايي ها كه باالتر 
از اسپانيا بيشترين آمار ابتال به كوويد-19 را داشتند زودتر از بقيه 
اروپا ليگ خود را تعطيل كردند. براي همين 14بازي ديگر بايد در 
ادامه فصل انجام دهند و زماني كه ليگ قهرمانان اروپا آغاز مي شود 
تنها 6روز براي استراحت زمان دارند. براي اسپانيايي ها اين زمان 
3هفته و تعداد بازي هاي باقيمانده ليگ 11مسابقه است. اين يعني 
به طور مثال ناپولي كه در بازي رفت با بارسلونا به تساوي 1-1 خانگي 
رسيد، حاال در نوكمپ بدون تماشاگر به ميدان مي رود و اين يك 
مزيت است كه با بارســاي بدون هواداران پرشمارش روبه رو شود 
اما استراحت نماينده اسپانيا 3.5برابر حريف ايتاليايي است. البته 
3هفته استراحت بدون انجام مسابقه هم مي تواند يك نكته منفي 

باشد؛ چون تيم ها از شرايط مسابقه خارج مي شوند.
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ادامه از 
صفحه اول

ادامه از 
صفحه اول

  تعزيرات، قبول شدگان آزمون استخدامي را به كار نگرفت
عده اي فارغ التحصيل دانشگاهي هستيم كه در آزمون دستگاه هاي 
اجرايي فراگير ششم در دستگاه تعزيرات حكومتي در سال 97موفق 
به قبولي و به اتمام رساندن تمام مراحل گزينش و مصاحبه شديم ولي 
تاكنون هيچ اقدامي از سوي اين دستگاه براي به كارگيري قبول شدگان 
انجام نشده است و در ابتداي هر ماه قول شروع به كار در پايان ماه را به 
ما مي دهند. درحالي كه در اين مدت عــده اي را به صورت قراردادي 

به كار گرفته اند.
قبول شدگان آزمون استخدامي ازتهران

  كم كاري براي مقابله با آتش سوزي هاي سريال
به نظر مي رســد منابع طبيعي، محيط زيســت يا ديگــر ارگان هاي 
دست اندركار براي مقابله با آتش ســوزي يا فرونشاندن آتش، پس از 
وقوع اهتمام جدي ندارند؛ وگرنه چطور در چهارمحال و بختياري كه 

خنك ترين استان كشور است، بلوط ها بايد با خاكستر يكسان شوند.
موسياني از شهركرد

 تركيش اير، پول بليت هاي كنسل شده را پس نمي دهد
درپي بي نتيجه بودن پيگيري استرداد پول بليت هاي لغوشده پرواز با 
هواپيمايي تركيش اير)براي سفر رفت و برگشت از تهران به مونترال و 
برعكس(، در تاريخ ٣1 ارديبهشت از طريق اي ميل سازمان هواپيمايي 
كشوري، شكايتي را براي اين سازمان فرستادم. انتظار داشتم سازمان 
هواپيمايي كشــوري كه طبق قانون، سازمان حامي حقوق مسافران 
هوايي است حقوق مرا از اين شركت هوايي خارجي مطالبه كند اما تا 

امروز هيچ پاسخي نگرفته ام.
علي اعظم محمدبيگي

  بازسازي اتوبوس هاي قم بي فايده است
بعد از چند سال وعده و وعيد براي بازســازي ناوگان اتوبوسراني قم 
اين روزها صحبت از بازسازي اتوبوس هاي قديمي مي شود كه به نظر 
كاري بي فايده و پرهزينه است. مسئوالن به جاي دور ريختن بودجه ها 

اتوبوس تازه براي ناوگان اتوبوسراني اين كالنشهر تهيه كنند.
جوشقاني از قم

  بازنشستگان براي خريد ارزاق هم دچار مشكل شده اند
با عدم اجراي قانون افزايش حقوق بازنشستگان از اول سال جاري اين 
قشر آنچنان درمانده شده اند كه حتي براي خريد ارزاق عمومي معطل 
شده اند. مگر كاسبان ارزاق را به قيمت سال گذشته مي فروشند كه ما 

مجبوريم با حقوق سال گذشته بسوزيم و بسازيم.
محمدحسين عسگري از تهران

 هفت خوان بي پايان سرمايه گذاري در بوشهر
حدود 2 سال قبل تقاضاي صدور مجوز براي راه اندازي كسب و كار 
خود را كرده ام. آن زمان گفتند كه بايد در ســايت مخصوصي ثبت 
نام كنيم. از همان زمان تاكنون هنوز مجوز شــغل ما صادر نشده و 
امثال من بســيارند كه معطل صدور مجوز براي راه اندازي كسب و 

كار خودشان هستند.
حسيني از بوشهر

روزهاي شلوغ  خيابان وزرا
ذوالقدري به همشــهري مي گويــد: »تأكيد 
كرده ايم كه صحبت افــراد را قبول و موضوع 

را بررسي كنند.«
او در پاسخ به اين سؤال كه اگر فرد گزارش كننده تخلف، شماره 
پالك خودرويي را به اشتباه يا بر اســاس نظر شخصي به پليس 
به عنوان خودروي داراي سرنشــين كشف حجاب كننده معرفي 
كند، مورد پيگرد قــرار مي گيرد يا خير، توضيــح داد: »تاكنون 
موردي از اينكه اعضاي شبكه ناظران گزارش خالف واقعي را به 
نيروي انتظامي داده باشند، نداشته ايم. سيستم ارسال گزارش در 
طرح ناظر، صرفا در اختيار كساني است كه شناخته شده اند و از 
اين رو تخلفي از آنها در اين مورد گزارش نشــده است.« به گفته 
رئيس پليس امنيت اخالقي، طرح امنيــت اخالقي ادامه دارد و 
ساير دستگاه ها هم بايد در اجراي اين طرح ها فعال شوند: »توليد 
محصوالت و البسه متناسب با شئون اســالمي، موضوعي است 
كه تنها نيروي انتظامي نمي تواند به آن ورود كند و دستگاه هاي 
ديگر نيز در اين زمينه مســئوليت دارند. دستگاه ها در اين باره با 
نيروي انتظامي همكاري مي كنند امــا اين همكاري بايد تقويت 
شــود. ايراداتي در اين زمينــه داريم كه در جلســات تخصصي 
مطرح و مسئوليت افراد و دســتگاه ها تعيين مي شود تا افرادي 
كه از مســئوليت خود عدول مي كنند، مشخص شوند.« كساني 
كه اين روزها در ميانه كرونا در سايه روشــن خيابــان وزرا باال و 
پايين مي روند، دست كم تا زماني كه پيگير پرونده شان در پليس 
امنيت هســتند توجه چنداني به رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
ندارند. برخي از آنها بيش از آنكه از كرونا ترسيده باشند از عواقب 
پيامك هايي ترسيده اند كه اين روزها به دستشان رسيده است. 
تا چندساعت ديگر بسياري از حاضران امروز خيابان وزرا با يك 
تعهد و امضاي ساده به خانه هايشــان بر مي گردند، با اين تفاوت 
كه مي دانند طرحي كه چند ماه اجراي ســختگيرانه آن در سايه 
زمستان و كرونا به فراموشي سپرده شده بود بازگشته است؛ آن هم 

بازگشتي زودهنگام در ميانه خردادي كه داغ  تر از هميشه است.

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

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

با مردم

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

 گذشت، پايان جنايت
 بر سر دختر نامرئي 

پرونده دوئل مرگبــار ٣جوان بر ســر دختري كه 
هيچ كدام او را نديده بودند، با بخشش قاتل از سوي 

خانواده مقتول وارد مرحله اي تازه شد.
به گزارش همشهري، اين جنايت اواخر سال 95در 
خياباني در مركز تهــران رخ داد. آن روز ٣جوان با 
يكديگر درگير شــدند كه دعواي آنهــا با قتل يك 
نفر و زخمي شدن نفري ديگر پايان يافت. نفر سوم 
كه قاتل بود فرار كرد امــا دقايقي بعد در يك مغازه 

عطاري دستگير شد.
متهم به قتل كه 2٣ســاله بود در همان تحقيقات 
اوليه به جنايت اعتــراف كرد. او كــه در يك دكه 
روزنامه فروشي كار مي كرد در تحقيقات به جنايت 
اقرار كــرد و گفت: مدتــي قبل از حادثــه، يكي از 
دوستانم مرا عضو يك گروه تلگرامي كرد كه در آنجا 
با دختري به نام نازنين آشنا شدم. بيشتر وقت ها با 
هم چت مي كرديــم و چندباري هم تلفني صحبت 
كرديم. اگرچه اصال نازنين را نديده بودم اما تصميم 
گرفته بودم با او ازدواج كنم تا اينكه روز حادثه دوست 
مقتول كه عضو همان گروه بود يك گروه تلگرامي 
٣نفره )من، مقتول و دوست مقتول( ساخت. مقتول 
و دوســتش در اين گروه به من گوشــزد كردند كه 
نازنين دختر خوبي نيست و عالوه بر من با آنها نيز 
ارتباط دارد. وقتي اين حرف ها را پشــت سر نازنين 
شنيدم خيلي عصبي شــدم و در گروه با هم درگير 
شديم. پس از آن قرار دعوا مقابل دكه روزنامه فروشي 
گذاشتيم كه من از شدت عصبانيت با چاقوي بزرگي 
كه براي بريدن كارتن ها از آن استفاده مي كردم به 
مقتول و دوستش ضربه زدم و خودم هم در اين دعوا 

از ناحيه سر مصدوم شدم.
متهم پس از بازســازي صحنه جنايــت و تكميل 
تحقيقات روانه زندان شــد و مدتي بعد در دادگاه 
كيفري پــاي ميز محاكمه رفت. عامــل جنايت به 
قصاص محكوم شــد و حكم به تأييد قضات ديوان 
عالي كشور رســيد. به اين ترتيب پرونده به اجراي 
احكام دادســراي جنايي تهران فرســتاده شــد تا 

مقدمات اجراي آن فراهم شود.

بخشش
متهم به قتل اسفند ماه ســال گذشته در محوطه 
زندان رجايي شهر پاي چوبه دار رفت اما در واپسين 
لحظات موفق شــد كه با گريه و اظهار پشيماني و 
تالش واحد صلح و سازش دادســراي امورجنايي 
تهران از اولياي دم مهلت 4ماهه بگيرد. او به زندگي 
بازگشت و رايزني ها براي جلب رضايت شروع شد. 
درحالي كه مهلت قاتل در حال اتمام بود، توانست 
اولياي دم را راضي به بخشش كند تا حكم قصاص 
را اجرا نكنند. سرانجام اولياي دم راضي به دريافت 
ديه يك ميلياردي شــدند. به ايــن ترتيب قاتل با 
فروش خانه پدري و كمك خيرين موفق شد يك 
ميليارد تومــان پول ديه را جور كنــد و از قصاص 

رهايي يابد.

پايان خط 251سارق و كالهبردار
برخي از دستگيرشدگان طرح تازه پليس كارشان خريد و فروش 

حواله هاي خودروهاي پيش فروش شده در روزهاي گذشته بود

كالهبرداري با وعده ازدواج
فريد، جوان شيك پوشي است كه خودش را تاجر جا مي زد و در نقش خواستگار، 
دختران دم بخت را فريب مــي داد و از آنها كالهبــرداري مي كرد. او يكي از 
دستگير شدگان در طرح كاشف اســت و مي گويد  براي فريب طعمه هايش 

خودروهايي همچون بنز و بي ام و اجاره مي كرد.

دفترچه دردسرساز دزدان 
اعضاي باند 4نفره موبايل قاپي براي خودشان دفترچه كاري داشتند كه سرقت هايشان را مو به مو در آن ثبت 
مي كردند تا براي تقسيم اموال مسروقه دچار مشكل نشوند، اما همين دفترچه راز آنها را فاش كرد. سركرده 

باند از جزئيات سرقت هايشان مي گويد.

چقدر هزينه اجاره بنز و بي ام دبليو  
مي دادي؟

روزي يك ونيم تا 2 ميليون تومان. 
وقتي با اين ماشــين ها در خيابان 
بچرخي، دخترهــا خيلي راحت 

جذبت مي شوند. 
مي گفتي ماشين براي خودت است؟
معلوم است كه مي گفتم براي خودم 
است. اگر مي گفتم اجاره اي است كه 

نگاه هم نمي كردند.
چطــور هزينه ماشــين ها را جور 

مي كردي؟
مــن گاوداري دارم و درآمدم بد 
نيســت. ماهي 20ميليــون برايم 
مي ماند اما وقتي مي ديدم دختران 
حاضرند پول هاي بيشــتر به من 
بدهند، طمع مي كردم؛ مثال يكي از 
آنها كه چند سالي هم از من بزرگ تر 
است به من پول مي داد كه رابطه ام 
را با او قطع نكنم. حدود 80ميليون 

به من پول داد تا با او بمانم.
از شگردت بگو؟

طعمه هايم را سوار ماشين مي كردم. 
بعــد مي گفتم با ســرمايه گذاري 

مي توانم سرمايه شان را چند برابر 
كنم. آنها هم پولشان را دودستي 
به من مي دادند اما وقتي ديدند، من 
قصد ازدواج ندارم، رفتند و شكايت 
كردند. شكايت آنها به خاطر به بازي 
گرفتن احساساتشان است نه پول؛ 
چون هيچ كدام از آنها مشكل مالي 

ندارند.
سابقه داري؟

سال ها قبل همسرم به خاطر رابطه 
نامشروع از من شكايت كرد و مدتي 
در زندان بودم. بعد از آن درخواست 
طالق داد و بچه هايــم را كه دوقلو 

بودند، برداشت و رفت.

فروش كاميون هاي سرقتي با شگرد سند نمره
يكي از متهماني كه در تازه ترين طرح پليس آگاهي تهران بازداشت شده مردي 
45ساله است. او پيش از اين نيز در سال 94به اتهام سرقت خودرو و فروش آن 

با شگرد سند نمره دستگير شده و به زندان رفته بود.

زندان برايت عبرت آموز نبود؟
از زندان كه آزاد شــدم توبه كردم. 
سرم به كار خودم گرم بود تا اينكه با 
كاميونم تصادف بدي در جاده كردم. 
ماشينم نابود شد و خسارت زيادي 
به بار آورد. بعد از آن به شدت دچار 
مشكالت مالي شدم و باز وسوسه 

سرقت به جانم افتاد.
با چه شگردي سرقت مي كردي؟

نيمه هاي شب به دل جاده مي زدم. 
اغلب به اطراف تهــران مي رفتم و 
كاميون هايي را شناسايي مي كردم 
كه راننده هايشان كنار جاده در حال 
اســتراحت بودند؛ بي آنكه متوجه 
شوند در كاميون را باز كرده و آن را 

مي دزديدم.
صاحبان آنها متوجه نمي شدند؟

7 پادشــاه را خواب ديده بودند، 
آنقدر خسته راه بودند كه بيهوش 
مي شدند. بايد راننده جاده باشي تا 

بدانيد چه مي گويم.
راننده ها در كاميونشــان را قفل 

نمي كردند؟
مگر مي شود قفل نكنند؟ من خودم 
سال هاســت كاميون دارم؛ هم به 

تعميرات آن وارد هســتم و هم به 
خوبي مي دانم چطور در ماشين را در 

كمتر از 10، 20ثانيه باز كنم.
بــا كاميون هــاي ســرقتي چه 

مي كردي؟
شــگردم اينطور بود كه ابتدا يك 
كاميون تصادفــي مي خريدم بعد 
مشــابه همان كاميون را سرقت 
مي كردم. سپس قطعات خودروي 
تصادفي و شــماره شاسي و بدنه 
آن را روي خودروي سرقتي سوار 
كرده و از طريق سند نمره كردن، 
ايــن خودروهــا را مي فروختم. 
مابقي قطعات را هــم در مغازه ام 

مي فروختم.
مغازه دار هم هستي؟

مغازه اســتوك فروشــي قطعات 
خودرو و اوراقي دارم.

چندوقت اســت كه با اين شگرد 
سرقت مي كني؟

حدود 2سال.
چند مورد سرقت انجام دادي؟

فكر مي كنم باالي 10سرقت انجام 
داده ام اما در نهايــت گير افتاده ام 

چون سابقه دار بودم.

فاش شدن دروغ هاي سريالي پسر جوان، نزد همسر 
18ســاله اش تاوان هولناكي داشــت. وقتي »زيبا« 
دانشجوي 18ساله رشــته راديولوژي دانشگاه تهران 
فهميد كه شــوهرش نه تنها تحصيلكرده نيســت، 
بلكه شغل درســت و حســابي هم ندارد تصورش را 
هم نمي كرد كه پي بردن بــه اين راز به قيمت جانش 

تمام شود.
به گزارش همشهري، سحرگاه ديروز 7محكوم به مرگ 
كه در جريان پرونده هاي مختلف دست به جنايت زده 
و همگــي در دادگاه به قصاص محكوم شــده بودند، 
به محوطه زندان رجايي شــهر منتقل شدند تا حكم 
قصاص شان اجرا شــود. در بين اين محكومان، پسر 
جواني حضور داشت كه جنايت هولناكي را كه در سال 
96رقم زد، دل خيلي ها را بــه درد آورد. او محمدرضا 
نام داشت كه به دليل قتل همســر 18ساله اش به نام 
زيبا به قصاص محكوم شده بود. جنايتي كه او مرتكب 
شــد، 18مهر ســال 96رقم خورد. آن روز فردي به 
كالنتري 151يافت آباد رفت و خبر از ناپديد شــدن 
مرموز دختر18ساله اش به نام زيبا داد. او گفت: دخترم 
دانشجوي رشته راديولوژي دانشــگاه علوم پزشكي 
تهران است. او صبح براي رفتن به دانشگاه، خانه را ترك 
كرد اما ديگر برنگشــت. ما كه نگرانش شده بوديم به 
پرس و جو از دوستانش پرداختيم و متوجه شديم كه 
زيبا در كالس درس حاضر و پس از آن از دانشگاه خارج 
شده است. زيبا به تازگي با پسري به نام محمدرضا عقد 

كرده بود، اما او هم مي گفت كه زيبا را نديده است.

اعتراف هولناك
تحقيقات مأموران پليس بــراي يافتن ردي از دختر 
گمشده شروع شد. بررســي ها حكايت از اين داشت 
كه از عقد او و محمدرضا تنها 4مــاه مي گذرد و قرار 
بوده پس از پايان خدمت سربازي محمدرضا، مراسم 
عروسي شان برگزار شود؛ اما حاال زيبا ناپديد شده بود 
و حتي شوهرش هم از او خبر نداشت. 4روز جست وجو 

براي يافتن ردي از دختر گمشده به نتيجه اي نرسيده 
بود تا اينكه محمدرضا به اداره آگاهي پايتخت رفت و 
مدعي شد كه زيبا را به قتل رسانده است. او گفت كه 
با همسرش بر سر اختالفاتي كه با هم داشتند درگير 
شده و كنترلش را از دست داده و با دستانش او را خفه 
كرده و جسدش را كنار جاده اي در شهريار رها كرده 
است. با اعترافات هولناك تازه  داماد، مأموران با پليس 
شهريار تماس گرفتند و معلوم شد كه يك روز قبل  از 
اعتراف محمدرضا، جسد زيبا در جاده سعيد آباد پيدا و 
براي مشخص شدن هويتش به پزشكي قانوني منتقل 

شده است.

دروغ هاي مرگبار 
هر چند محمدرضا در ابتدا مدعي شده بود كه به خاطر 
اختالف با زيبا با وي درگير شــده و او را ناخواسته به 
قتل رسانده است، اما در ادامه تحقيقات معلوم شد كه 
علت اصلي اين حادثه دروغ هايي بوده كه پسر جوان 

به همسرش و خانواده او گفته بود.
مــادر زيبــا در گفت وگو بــا همشــهري مي گويد: 
محمدرضا وقتي به خواســتگاري دخترم آمد، گفت 
كه ليســانس حقوق قضايي دارد و در يك شــركت 
كار مي كند و بعد از ســربازي اش قرار است به عنوان 
وكيل همان شــركت، كارش را ادامه دهد. زيبا هم 
حرف هايش را باور كرده بود و 4ماهي كه با هم عقد 
بودند، تصور مي كردم خوشبخت هستند اما اشتباه 

مي كردم.
او ادامه مي دهد: شب قبل از حادثه، دامادم خانه ما بود. 
از دخترم پرسيدم كه از زندگي اش راضي است اما او 
گفت كه اصال زندگي نمي كند. تعجب كردم و پرسيدم 
چرا؟ اما محمدرضا اجازه نداد دخترم حرفي بزند. صبح 
كه بيدار شــديم، دوباره از دخترم درباره رابطه اش با 
محمدرضا پرسيدم و گفت كه وقتي از دانشگاه برگردد 
برايم توضيح مي دهد. بعد از آن دخترم به دانشــگاه 
رفت اما ديگر خبري از او نشد. در مدتي كه او گم شده 

بود، شوهرش پا به پاي ما به دنبال زيبا مي گشت غافل 
از اينكه خودش دخترم را به قتل رسانده بود.

در ادامه معلوم شــد كه علت اصلــي قتل زيبا، فاش 
شدن دروغ هاي شــوهرش نزد او بوده است. چرا كه 
زيبا متوجه شــده محمدرضا نه تنها ليسانس حقوق 
ندارد، بلكه به جاي يك شــركت معتبــر، در پيك 
موتوري كار مي كند. از ســوي ديگر محمدرضا كه تا 
پيش از اين مدعي بود ناخواسته زيبا را به قتل رسانده 
است در ادامه بازجويي ها اعتراف كرد كه نقشه قتل 

او را كشيده بود. 
وي گفت: روز حادثه وقتي دانشگاه زيبا تمام شد با او 
قرار گذاشتم. وي را سوار ماشين كردم و به جايي در 
بزرگراه فتح رفتيم. در محلي خلوت توقف كردم و به 

بهانه حرف زدن خواستم به صندلي عقب برويم. در 
آنجا او را خفه كردم و با تيغ رگ دستش را هم بريدم 
كه وانمود كنم خودكشي كرده است. بعد جسدش را 
داخل پالستيك گذاشتم و به سعيدآباد شهريار بردم 

و رها كردم.

حكم قصاص 
با اعترافات پسر جوان و بازسازي صحنه قتل، وي در 
دادگاه محاكمه و با توجه به خواسته خانواده مقتول 
به قصاص محكوم شد. اين حكم مدتي بعد به تأييد 
قضات ديوانعالي كشــور رسيد و ســحرگاه ديروز، 
محمدرضا براي اجراي حكم پاي چوبه دار برده شد. 
مادر زيبا مي گويد: به غيــراز او قرار بود حكم قصاص 
6نفر ديگر هم اجرا شود. وقتي محمدرضا را ديدم، به او 
گفتم اگر بگويد در ٣ روزي كه از دخترم خبري نبود، 
جسد او را كجا مخفي كرده بود و همدستش چه كسي 
بوده، مي بخشــمش اما او همه  چيز را گردن گرفت و 
گفت خودش به تنهايي دست به قتل زده است. ما هم 
تصميم گرفتيم حكم را اجرا كنيم و به اين ترتيب او به 
دار مجازات آويخته شد. به گفته مادر مقتول، سحرگاه 
ديروز عالوه بر محمدرضــا، 4قاتل ديگر هم قصاص 

شدند اما حكم قصاص 2محكوم اجرا نشد.

دستگيري 251سارق و كالهبردار حرفه اي دستاورد دومين طرح كاشف پليس پايتخت در سال 99 بود. عالوه بر اين، تعدادي از 
فروشندگان حواله خودروهاي پيش فروش كه اين حواله ها را به قيمت 15ميليون تومان فروخته بودند، دستگير شدند.به گزارش 
همشهري، سردار حسين رحيمي، رئيس پليس تهران روز گذشــته در جمع خبرنگاران به تشريح طرح كاشف كه در روزهاي 
گذشته از سوي پليس پايتخت در محله هاي مختلف تهران اجرا شد، پرداخت و گفت: مجرماني كه در اين طرح دستگير شده اند، 
در اقداماتي همچون قتل، آدم ربايي، تجاوز، سرقت مسلحانه، سرقت خودرو، موتورسيكلت، لوازم خودرو، منزل، اماكن و زورگيري 
و گوشي قاپي فعاليت داشتند كه با بازداشت اين افراد 45باند منهدم شد. به گفته وي، 56درصد دستگيرشدگان سابقه دار هستند 
كه طبق اعترافاتشان، دست كم 2404فقره سرقت انجام داده اند. رئيس پليس تهران همچنين از بازداشت افرادي خبر داد كه 
اقدام به خريد و فروش حواله هاي خودرو كه به تازگي پيش فروش شده  اند، مي كردند. وي با تأكيد بر اينكه خريد و فروش حواله 
خودروهاي پيش فروش شده جرم محسوب مي شود، عنوان كرد: برخي از اين افراد با مبالغي حدود 15ميليون تومان حواله خودرو را 
به فروش رسانده بودند. با دستگيري اين افراد، تمامي آنها به مراجع قضايي معرفي و پرونده شان تحت رسيدگي قرار خواهد گرفت.

با چه شگردي دست به سرقت مي زديد؟
شگرد خاصي نداشــتيم، دو به دو ســوار بر موتور 
مي شــديم و در خيابان هاي تهران پرسه مي زديم. 
هركسي كه در حال صحبت با گوشي بود را شناسايي 

مي كرديم و گوشي را از دستش مي قاپيديم.
چند وقت است كه با اين شگرد سرقت مي كنيد؟

تازه شروع كرديم حدود يك ماه قبل. روزي كه تصميم 
به سرقت گرفتيم قرص مصرف كرده بوديم. من و ديگر 
اعضاي باند بچه محليم. آن روز براي تفريح به پارك ارم 
رفتيم اما به خاطر كرونا بسته بود. بعد به پارك چيتگر 
رفتيم كه آنجا هم بسته بود. در آنجا از فردي قرصي 
خريديم به اسم قرص پروانه. قرص روانگردان بود كه 
به اندازه 20درصد ترامادول داشت. بعد از خوردن آن 
مخمان تعطيل شد، به ما دل و جرأت مي داد و اصال ديگر 
خودمان نبوديم. توهمات عجيب سراغمان آمده بود تا 
حدي كه يا گريه مي كرديم يا بي دليل مي خنديديم. در 
آن حال و هوا بوديم كه نقشه موبايل قاپي كشيديم و 

همان روز دزدي را شروع كرديم.
ظاهرا سرقت هايتان را هم ثبت مي كرديد؟

همان روز يك دفترچه خريديم و تمام دزدي هايمان را 
نوشتيم. دليلش اين بود كه نمي خواستيم حق كسي 
پايمال شود، اما وقتي پليس پا در پاتوقمان گذاشت و 

دفترچه ما را ديد پي به سرقت هايمان برد.
از روي دفترچه، سرقت هايتان لو رفت؟

البته يكي از بچه ها ســابقه دار است و پليس به خاطر 

فروش مشروبات الكلي ردش را زده بود. وقتي دستگير 
و دفترچه پيدا شــد، چون در دفترچه نوشته بوديم 
چه كسي و در كجا ســرقت را انجام داده ديگر جايي 

براي انكار نمي ماند.
خودت سابقه داري؟

نه اين نخستين باري اســت كه دستگير مي شوم. 
27ساله ام و در اين مدت با آبرو زندگي كرده ام اما كرونا 
زندگي ام را تباه كرد. راستش من در توليدي خواهرم 
پيك موتوري بودم. خواهرم هوايم را داشت اما خورديم 
به كرونا و وضعيت خراب شد. خواهرم ناچار شد براي 
مدتي توليدي را تعطيل كند. من هم بيكار شدم و همين 

بيكاري باعث شد كه وارد دنياي سارقان شوم.
ماجراي مشروبات الكلي چه بود؟

من نقشي در توليد مشروب نداشتم. بچه هاي ديگر 
مشروب توليد مي كردند؛ چون در شرايط كرونا فروش 

مشروب بد نبود، اما پليس كه رسيد ماجرا لو رفت.

پدر رومينــا كه از چنــد روز قبل بــه اتهام قتل 
دخترش در بازداشت به سر مي برد در گفت وگويي 
جزئيات تازه تري از حادثه هولناك قتل دخترش 
را بازگو كرد. او مي گويــد در اين ماجرا خودش را 

مقصر مي داند و از كاري كه كرده پشيمان است.
به گزارش ميزان، رضا اشــرفي كه ٣7سال دارد و 
اين روزها در زندان به سر مي برد درباره حادثه اي 
كه اتفاق افتاده، مي گويد: يك شب بعد از خوردن 
شام رومينا برايم چاي آورد. هنگام خوردن چاي 
متوجه شدم ماده ســفيد رنگي ته استكان است؛ 
شــك كردم؛ چاي دوم را كه خوردم گفتم بي مزه 

است؛ بعد از خوردن چاي سوم؛ در همان وضعيت 
خوابم برد. خانمــم بيدارم كرد و گفــت رومينا 
كجاســت؟ متوجه شــدم رومينا در چــاي مواد 
خواب آور ريخته بود و از خانه رفته است. تا صبح 
گيج بودم كه برادرم آمد و گفت بهمن خاوري در 
اينستاگرام نوشــته كه با رومينا فرار كرده اند. او 
ادامه مي دهد: با آن پســر تماس گرفتم و گفتم 
دخترم را بــه تو مي دهم؛ مقدمــات كار را فراهم 
كن. آدرس خانه خواهرش را داد و با مأموران آنجا 
رفتيم و دخترم را پس گرفتم. رومينا مشكلي براي 
برگشتن به خانه نداشت و اينكه گفته مي شود او 
در بازپرسي يا آگاهي گفته نزد خانواده اش امنيت 

ندارد دروغ است.
پدر رومينا درباره بهمن مي گويد: اصال آدم خوبي 

نبود. مي توانيد از همه محله بپرسيد. مي دانستم 
با افراد بدنام در ارتباط بوده اســت. من به مذهب 
بهمن كاري نداشــتم. از خودش خوشم نمي آمد. 
خواهر من حدود 16 سال پيش با يك اهل سنت 
ازدواج كرده و اصال مشكلي با اين موضوع نداريم 
و آنها خوشــبخت هم هســتند. بهمن به رومينا 
گفته بود: اگر با مــن نيايي آبرويــت را مي برم و 
پدر و مادرت را مي كشم. اين موضوع را رومينا به 

همسرم گفته بود.
اين مرد مي گويد از كاري كه كرده پشيمان است: 
بهمن دخترم را فريب داد. با آبروي خانواده ما بازي 
كرد. آدمي كه شرف و غيرت داشته باشد، اين كار 
را نمي كند. با اين حال مقصر اصلي خودم هستم، 
چون من قتــل را انجــام دادم. االن فقط نگران 

فرزندم امير و همسرم هســتم. اگر زمان به عقب 
برمي گشــت اين كار را نمي كردم. من رومينا را 
دوست داشتم، ولي عصبي شدم و االن زمان، قابل 

بازگشت نيست.

پدر رومينا: پشيمانم

قاتل دختر دانشجو، به دار آويخته شد
دروغ هايي براي نابودي 2زندگي 

متهم در حال بازسازي صحنه جنايت

مصايب كسري بودجه در سال سخت
اگــر در كل دولت اراده اي شــكل بگيرد كه 
مولدسازي دارايي ها كه در قانون بودجه99 
هم اجازه آن صادر شده است، استفاده كند مي توانيم سال جاري 
را با تحقــق هدف گذاري بانــك مركزي براي نرخ تــورم 20 تا 
22درصدي به پايان برسانيم؛ در غير اين صورت اگر دولت ناچار 
به سمت اســتقراض از بانك مركزي برود، مطمئنا نرخ تورم هم 
بيشتر خواهد شد. درهرحال امسال از منظر منابع و مصارف سال 
سختي است و از اين نظر كه تأمين منابع از نفت، ماليات، اسناد 
خزانه و مولدسازي نيز نيازمند برنامه ريزي دقيق است، دولت راه 

سختي را در پيش دارد.
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بازگشايي پلكاني موزه ملي ايران

مجموعهموزهمليايرانكهبزرگترينوقديميترينموزهكشــور
استاز2موزه»ايرانباستان«وموزه»باستانشناسيوهنراسالمي
ايران«تشكيلشــدهكهبهدليلبرگزارينمايشگاههايمختلفبا
 مثلنمايشــگاه»لووردرتهران«ـ همكاريموزههايبينالملليـ
حتيدرميانكسانيكهچنداناهلموزهرفتننيستندهمشناخته
شدهاست.موزهمليايرانيكيازجامعترينپروتكلهايبهداشتيرا
برايورودبازديدكنندگانبهاينموزهدرنظرگرفته،بااينحالبهگفته
طبيعياستكهتعداد مسئولروابطعموميموزهـ فاطمهعسگريـ
بازديدكنندگاندرروزهايپسازبازگشاييكاهشيافتهاست:»پيش
ازشيوعكرونا،بازديدهايگروهيازمدارسودانشگاههاداشتيم،اما
هماكنونگروهنميپذيريم.بااينكهمادراسفندپارسالهمبازبوديم،
وليبازديدكنندهاينداشتيموگردشــگرانخارجيهمكهبهموزه
ميآمدند،خودشانسعيميكردندمواردبهداشتيرارعايتكنند.
هماكنوننيزتعدادمراجعانبهموزهخيليكمشدهاست.«عسگري
دربارهشيوهآغازمجددفعاليتهايموزهملينكتهايرابيانميكند
كهميتواندحداقلدرسايرموزههايبزرگنيزاجراشود:»بازگشايي
موزهمليرونديپلكانيدارد؛يعنيهماكنــونتنهاطبقهاولموزه
ايرانباستانونمايشگاهكشفياتباستانشناسيدرسال98پذيراي
مراجعانهستندوبازگشاييموزهاسالميوسايرقسمتهايموزه
ايرانباستانبههفتهبعدموكولشدهاست.«موزهمليموزهايدولتي
استوموزههايدولتيهمچونموزههايخصوصيازكاهشدرآمدشان
دردورهكرونالطمهنخوردهاند.عسگريدراينبارهنيزميگويد:»درآمد
حاصلازهربليتدرموزههاييمثلموزهمليومجموعههايتاريخي
سعدآباد،گلستان،نياورانو...كهزيرنظرميراثفرهنگيهستند،به
خزانهميراثفرهنگيمــيرودودروزراتخانهبرايامورجاري،چاپ
كتابيامرمتموزهاعتباريدرنظرگرفتهميشــودوبهاينترتيب
موزهمليدرآمدمســتقيميازفروشبليتندارد.هنوزبودجهسال
جديدموزهابالغنشدهووزارتخانهدرخصوصبودجهايكهدراختيار
ماميگذارد،تصميمميگيرد.«بهگفتهعسگري،هيچتعديلنيرويي
دراينموزهرخندادهوبرنامههايآتيآننيزمنوطبهمشخصشدن

وضعيتشيوعبيماريدرجامعهاست.

ث
مك

»طهران در قصر« منتظر صدور مجوز
مجموعهباغموزهقصرنيزكهزيرنظرســازمانفرهنگيهنريشهرداريتهران
قراردارد،ازموزهماركوف،موزهسياسي،نيايشگاه،سالنفرخييزدي،نگارخانه
ملكالشعرايبهار،برجهايديدهبانيوباغايرانيتشكيلشدهوفضايمناسبي

برايآشناييباگوشههاييازتاريخمعاصرايراناست.
حميدرضاعظيمي،مسئولروابطعموميباغموزهقصرنيزازكاهشمخاطباناين
مركزفرهنگيتاريخيخبرميدهدوميگويد:»معموالدرايامامتحاناتمدارسو
دانشگاههابازديدكنندهزيادينداريم،وليامسالبهدليلكاهشساعتكاريموزه
بهواسطهشيوعكرونا،تعدادمراجعهكنندگانبسياركمشدهاست.درحالحاضر
بزرگترينگروهبازديدكنندگانمانممكناستخانوادههاي6-5نفرهباشند.
بااينحال،برايحفظســالمتافراد،بليتفروشيتنهاازطريقكارتخوانانجام

ميشودوفروشنقدينداريم.
بهگفتهوي،قسمتباغاينموزههمزمانبابازگشاييپاركهاآغازبهكاركردهولي
بخشموزهايآنيكهفتهقبلازبازگشاييرسميموزهها،بهمنظورآمادهسازي

موزه،كارخودراشروعكردهاست.
عظيميدرخصوصكاهشدرآمدموزهنيزميگويد:»ازآنجاكهقيمتبليتموزه
قصرازسال1391تغييرينكردهوهمچنان5هزارتوماناست،تقريباميشودگفت
ورودبهموزهرايگاناستوازبابتافتبليتفروشيضرريمتوجهمانبودهاست.

درضمن،هيچتعديلنيروييدرمياننيروهايمجموعهصورتنگرفتهاست.«
فعاليتهايآنالينموزهقصردردورانتعطيليناشيازكروناافزايشقابلتوجهي
پيداكردهكهتورمجازي360درجهوتوليــدفايلهايصوتي»رمضاندرقصر«
كهبهخاطراتزندانيانسياسيپيشازانقالبميپردازد،ازآنجملهاست.اين
فعاليتهايمجازيبرايباغموزهقصركهدربازديدهايحضورينوروزهايساليان
گذشتهدرحدود30هزارمراجعهكنندهداشته،تقريبابا8هزاربازديدكنندههمراه

بودهاست.
عظيميدرخصوصفعاليتهايآتيموزهقصرميگويد:»چناچهمجوزهايالزم
ازطرفمسئوالنسالمتوبهداشتصادرشودوخطريازبابتگردهماييمردم
وجودنداشتهباشد،درنظرداريمجشنواره»طهراندرقصر«راكهبهبازسازيبناهاي
قديميتهرانمثلدروازههاوبازارچهها،بازيهايمنسوخشده،مشاغلقديميو
حملونقلآندوراناختصاصدارد،از5يا10تيرتا20مردادبابرپايياستيجشبانه
باحضورهنرمندانمختلفبرگزاركنيم.البتههمانطوركهگفتماجراياينبرنامهبه

وضعيتكنترلبيماريدرجامعهبستگيدارد.«

ث
مك

شبكه اي با 7خبرنگار
يكيازمســائليكهدرشــبكهپرستيوي
ديدهميشودعالوهبرعدمپرداختدستمزد
كاركناندرزمانمشخصايناستكهروزگاري
شــبكهپرستيويخبرنگارانزياديرادر
سرتاسرجهانداشتامابهواسطهتحريمهاو
بحثهايماليومشكالتناشيازجابهجايي
پولوپرداختحقوقدرحــالحاضرتعداد
كميازخبرنگارانباپرستــيويهمكاري
ميكنند.هماكنــوناز70خبرنگارفعالتنها
7خبرنگارفعاليتميكنندكهاينخبرنگاران
نيزبهلحاظحرفهايبــودندرردههايپايين
بودهوحاضرهستنددرازايپولكمكاركنندو
بسياريازخبرنگارانآشناوحرفهايازشبكه

جداشدهاند.

ث
مك

كرونا به مثابه شيء موزه اي
موزههاييكهازبودجههايدولتيبهرهمندهســتندو
بهدليلتعطيليوكاهشدرآمدهايشــانچنداندچار
مشكلنشدهاند،اينامكانرادارندتادردورهپساكرونا
برنامههاييترتيبدهندكهمخاطباِنريزشكردهشان

رادوبارهبهموزهبياورنــد.هماكنون،برخيازموزههاي
بينالملليبهدنبــالجمعآوريآثارهنــريمربوطبه
كروناهستندتااينمقطعمهماززندگيبشررامستند
كنند.درسالهايآتيكهكروناكنترلشدهباشد،وقتي
بهاينروزهامينگريم،شــايديكعددماسكيايك
جفتدستكشتنهاوســيلهايبهداشتينباشدودوره

تاريخيمهميرابهيادمــانبياوردكهدرآنهمهجهان
برايچندينماهازترسويروسيكشندهفلجشدهبود
وجانهايبسياريتباهشدوزندگيهايفراوانيازهم
پاشيد.موزههايدولتياگرازوقفهايكهدرفعاليتشان
پيشآمدهدچاررخوتنشوند،امكانماليخوبيبراي

ثبتايندورهدارند.

اززمانيكهســروكلهكرونادرايرانپيداشد
وخبرشناسايينخســتينبيمارانمبتالبه
19درزكــرد،فعاليتهاياجتماعي كوويدـ
واقتصادي،دمينوواريكيپسازديگريتعطيلشدند.مدارسدرصفمقدم
تعطيليهاقرارداشتندوپسازآنهرفعاليتيكهباعثگردهمآمدنگروهي
ازافرادميشد،ازدمتيغكروناگذشت.مهدكودكها،استاديومهاومكانهاي
ورزشي،آرايشگاهها،آموزشگاهها،مساجدوبقاعمتبركه،سالنهايسينما،
تئاتروموسيقيوخالصههرنوعگردهماييكوچكوبزرگيبرايحفظسالمت
مردمبهحالتتعليقدرآمد؛امادراينميان،موزههابهرغماينكهمحلتجمع
افرادهستند،تقريباتااواخراسفندبازبودندوحتيدرموارديبازديدكنندگاني
داشتند.مسئوالنوزارتميراث كهسرمنشأشيوعكروناستـ ازكشورچينـ
فرهنگي،گردشگريوصنايعدستيمعتقدبودندتعدادمراجعهكنندگانموزهها

نسبتبهسايرمراكزعموميكمتراستونيازيبهتعطيلياينمكانهاوجود
ندارد.ازطرفديگر،حضوربرخيگروههايگردشــگريخارجيدركشوركه
عالقهمندبهبازديدازموزههابودند،موجبترديدمسئوالنبرايتصميمگيري
قاطعدرخصوصتعطيليموزههاشدهبود.بااوجگيريكرونا،ساعتكاريموزهها
فرهنگيدرتعطيالت كاهشيافتوسرانجامدستورتعطيليايناماكنتاريخيـ
نوروزصادرشد.تعطيليموزههاهمچونبسياريازِحَرفوفعاليتهايفرهنگي
واجتماعيديگربهدرازاكشيدوسرانجامازروز4خرداد،مصادفباعيدفطر،
موزههافعاليتخودراازسرگرفتند.مطمئنا،باوجودبازگشاييموزهها،ازتعداد
بازديدكنندگاناينمراكزدرقياسباسالهايگذشتهبهطورقابلتوجهيكاسته
شدهاست؛مخصوصااينروزهاكهخبرهاييدربارهاوجگيريمجددكرونابرسر
زبانهاافتادهاست.بامسئوالنروابطعمومي3موزهمهمكشورگفتوگوكردهايم

تاازوضعيتآنهادراينايامآگاهشويم.

ريزش بازديدكنندگان موزه ها در روزهاي پس از بازگشايي
موزه به جاي سينما، عكس به جاي فيلم

تعطيليالكوثر
اين اتفاق در شبكه 
الكوثر نيــز افتاد، 
شركت ماهواره اي 
يوتل ست، اوايل خرداد پخش شبكه الكوثر را به بهانه 
بدهي هاي انباشته سازمان صداوسيما به اين شركت 
ارائه خدمات ماهواره اي قطع كرد.پخش شبكه عربي 
زبان بين المللي الكوثر روي ماهواره يوتل ست امكان 
دسترسي مخاطبان در كشورهاي عربي منطقه در 
غرب آسيا و شمال آفريقا را به برنامه هاي اين شبكه 

فراهم مي كرد.

خبريكهكسيرامتعجبنكرد
اما ايــن خبــر تعطيلي براي 
كاركنان شــبكه هايي چون 
پـرس تـــي وي و  آي فـــيلم 
تعجب آور نيست. نبود بودجه 
براي تامين هزينه هاي جاري 
شبكه و ديركرد پرداخت حقوق كاركنان و كم شدن 
خبرنگاران در كشورهاي مختلف نشان از كم شدن 
فعاليت شــبكه ها دارد. اين شبكه ها عموما در زمان 
مديريت سرافراز در معاونت برون مرزي متولد شد. 

در آن زمان كه ســرافراز، مديريــت پرس تي وي را 
برعهده داشــت، به زعم خيلــي از كاركنان دوران 
طاليي و حرفه اي اين شــبكه بود. با رفتن سرافراز 
به مديريت صدا و ســيما، محمد اخگري، ســكان 
پرس تي وي را به دست گرفت اما اين مديريت چندان 
طوالني نبود و از ســال 95با آمدن علي عسگري به 

سازمان، پيمان جبلي، مدير پرس تي وي شد. 
حاال اين مدير از كــم لطفي ها گفتــه و اينكه اين 
شبكه ها تعطيل مي شوند. اما برخي نيز در سازمان 
معتقدند شبكه ها به طور كامل تعطيل نشده و شايد 

فعاليت آنها محدود شود.

شبكههاييكهبهاهدافشاننرسيدند
در روزهــاي اول راه انــدازي 
شــبكه پرس تي وي و العالم 
بسياري از رسانه هاي خارجي 
اين شــبكه را چالشــي براي 
بي بي ســي و فاكس نيوز و... 
عنوان كردند؛ شبكه اي كه با شــعار »صدايي براي 
بي صداها« فعاليت خود را آغاز كرد و مديران وقت 
اين شبكه معتقد بودند كه در فضاي رسانه اي خيلي 
از ديدگاه هاي مــردم منطقه انعــكاس نمي يابد و 
پرس تي وي مي توانســت اين نظرات و ديدگاه ها را 

منعكس كند. اما اين امر تحقق نيافت.

تعطيليشبكههايراديويي
يـــكي ديـــگر از 
مـوضـوعاتـي كه 
جبلي به آن اشاره 

داشته تعطيلي راديو دري است. وي در گفت وگويي 
با فارس با اعالم اين خبر توضيح داده است:»از دست 
دادن اين راديو و موج اف ام آن كه مهم ترين بســتر 
پخش بوده، يك ضربه بزرگ به تبليغات بين المللي 

كشور ما مي زند. 
مخصوصا كشور افغانستان كه از مهم ترين حوزه هاي 
همســايگي ما محسوب مي شود و مســائل بسيار 
متعدد فرهنگي، اقتصادي، امنيتي، سياســي و... 
ضرورت كار در افغانســتان را براي مــا دوچندان 
مي كند و از دســت دادن اين راديو يعني يك اتفاق 
بسيار بد كه بعد از قطع شبكه الكوثر در منطقه عربي 
و شبكه سحر اردو در منطقه شبه قاره سومين ضربه 
كاري بر بنيه تبليغات جمهوري اســالمي در خارج 

از كشور است«.

آيفيلمبيپول
از ديگر شبكه هايي 
كه افت زيادي در 
اين ماه هــا كرده  
آي فيلم است؛ شــبكه اي كه در زمان ســرافراز با 
داشــتن صندوق اعتباري مي توانست گليم خود را 

از آب بيرون بكشد. 
در دوران مديريت ســرافراز، صندوقي در شــبكه  
آي فيلم راه اندازي شــد كه درآمدهــاي حاصل از 
تبليغات در آن صندوق صرف هزينه هاي شبكه ها 
مي شد.  با رفتن سرافراز اين صندوق نيز از شبكه ها 
خارج شــد و همين امر باعث نبود درآمدهاي الزم 

براي مديريت شبكه شد.
با توجه به صحبت هاي معاونت برون مرزي، به نظر 
مي رســد در آينده اي نه چندان دور رسانه ملي در 
بخش بين الملل تريبون نخواهد داشــت - هر چند 
در كيفيت شــبكه هاي تلويزيوني برون مرزي نقد 

زياد است- اما رئيس رسانه ملي بايد فكري بكند.

موزهسينما؛لطفاباماسكودستكشواردشويد
موزه سينما با در اختيار داشــتن 25هزار قطعه عكس 
فيلم، 2هزار و 500عنوان پوستر و مجموعه اي از اسناد، 
جوايــز، دســتگاه ها و ادوات ســينمايي و يادگارهاي 
هنرمندان سينماي ايران مجالي براي سفري شگفت انگيز 
به ادوار مختلف تاريخ سينماي ايران است. اين موزه، پس 
از بازگشــايي، تأكيد ويژه اي بر رعايت مسائل بهداشتي 
دارد. سپيده حيدرآبادي، مدير روابط عمومي موزه سينما، 
در اين باره مي گويــد: »بازديدكنندگان ما بايد با رعايت 
پروتكل بهداشتي و با ماسك و دســتكش وارد تاالرها 
شوند. پروتكل هاي بهداشــتي حتما بايد براي سالمتي 
بازديدكنندگان و كاركنان نه تنها در موزه سينما بلكه در 

ساير مراكز فرهنگي هم اجرا شود.«

همچنيــن، حيدرآبادي درخصوص ريــزش مخاطبان 
موزه سينما مي گويد: »نسبت به قبل از كرونا، در تاالرها 
ريزش مخاطب داشتيم اما در مجموع استقبال بيشتر از 
چيزي است كه تصور مي كرديم. در زمان تعطيلي موزه، 
تمهيداتي داشــتيم تا عالقه مندان از طريق تور مجازي 
تاالرهاي موزه را ببينند و از اين طريق بازديدكنندگان 
زيادي داشتيم كه شايد بخشي از مراجعه فعلي به موزه 

سينما به دليل اين تورهاي مجازي باشد.«
به گفتــه مدير روابط عمومــي موزه ســينما، ازجمله 
برنامه هاي موزه ســينما كه در دوران كرونا دستخوش 
تغيير شــده، برنامه هاي بزرگداشــت هنرمندان است: 
»قبل از كرونا، براي پيشكسوتان به مناسبت هاي مختلف 
ازجمله تولدهايشان بزرگداشت هايي برگزار مي كرديم 

كه هنرمندان ديگر هم در اين برنامه ها حضور داشتند؛ 
اما درحال حاضر به خاطر كرونا، ايــن برنامه را با حضور 
پيشكسوتان و يكي، دو نفر از هنرمندان نزديك به آنها 

به صورت اليو برگزار مي كنيم.«
از حيدرآبادي درخصــوص ضرر مالــي تعطيلي موزه 
مي پرسم كه در پاســخ مي گويد: »به هرحال با توجه به 
تعطيلي سينماها، تاالرهاي موزه و غرفه هاي فرهنگي، 
آسيب مالي متوجه موزه بوده است. با اين حال، هيچ يك 
از پرسنل اخراج نشــده و همكاران سالن هاي سينما در 
روزهاي تعطيلي در بخش هاي ديگر فعاليت داشتند. با 
توجه به اينكه طبق اعالم سازمان سينمايي از اول تيرماه 
سينماها با ظرفيت 50 درصدي باز مي شوند، اميدوارم با 

استقبال خوبي از طرف مخاطبان روبه رو شويم.«

تراتوم؛ بهترين در تفاوت 
رمان دوم  رؤيا دستغيب بهترين رمان متفاوت شناخته شد

در شانزدهمين دوره  جايزه ادبي 
»واو« بهتريــن رمــان متفاوت كتاب

سال97 معرفي شد.
 به گزارش همشــهري، وحيــد پاك طينت، 
فائزه سيدشاكري و صبا جاويد، هيأت داوران 
اين دوره جايزه ادبــي »واو«، رمان »تراتوم« 
نوشته   رؤيا دستغيب را به عنوان بهترين رمان 
متفاوت ســال1٣97 معرفــي كردند. داوران 
دليل اين انتخاب را ساخت بازي دقيق راوي و 
زاويه  ديد در جهت نشان دادن گمگشتگي ها 
و آشــفتگي هاي دروني انســان در زمان 
و مكان هــاي ســيال، آفرينش تصوير 
گوياي برزخ ميان حقيقت و واقعيت، 
خلق تجربــه  بي مرگي بــدون لذت 
بــردن از جاودانگــي و پردازش 
شــخصيت هايي  درســت 
نمادين و سرگشــته در 
برابــر بي نهايــت امكان 
از واقعيــت توضيــح 
داده انــد. تراتــوم 

بعد از »مجمع الجزايــر اوريون« دومين رمان 
دستغيب است. اين رمان در سال1٣9٤ رمان 

شايسته تقدير جايزه ادبي »واو« معرفي شد.
نشــر افق براي چاپ رمان تراتــوم به عنوان 
بهترين ناشر رمان متفاوت سال1٣97 برگزيده 

شد.
 همچنين رمان »وضعيت تهي« نوشته  اميررضا 
مافي از نشــر نيماژ به خاطر خلق شخصيتي 
چندبعدي در فضايي وهم آلود و غيرقابل اعتماد 
و تصوير موقعيت هايي در هم تنيده با روايت و 

زاويه ديد كه در پــي آن حقيقت و  رؤيا 
قابل تشخيص نيســت به  عنوان رمان 

شايسته  تقدير معرفي شد.
اين دو اثر از ميان پنــج نامزد نهايي 
»واو« برگزيده شدند. ديگر آثار نامزد 
اين جايزه، »سياوش اسم بهتري بود« 

نوشته  ليال صبوحي، »خون خورده« 
نوشــته  مهدي يزداني خرم و 

»ط« نوشــته  زاهد بارخدا 
بودند.

بعداز13ســالازآغاز
فـعـاليـــتشــبكهتلويزيون

پرستــيوي،پيمــان
جبلي،معاونبرونمرزيسازمانصدا
وسيماخبرازتعطيلياينشبكهدر
كنارشــبكههايالعالــم،ايفيلم
انگليسيوعربيداد؛شبكههاييكه
بهگفتهجبلي،بهخاطركمبودبودجه
قراراســتفعاليتينداشتهباشند.
برخالفاينگفتهبرخيدرســازمان
معتقدندكهشبكهايتعطيلنخواهد
شــدامافعاليتاينشبكههامحدود

ميشود.

بعد از الكوثر و راديو دري، شبكه هاي پرس تي وي،  آي فيلم و بي پولي در برون مرزي 
العالم در آستانه تعطيلي قرار دارند 

  2  فيلم براي اكران تابستاني 
فيلمهايشنايپروانهوخوب،بد،جلف2:ارتشسريبهعنواناولينفيلمهاياكرانسينماهادرسال
99انتخابشدند.شنيدههايخبرنگارهمشهري،حاكيازآناستكهبهرغممخالفتمحسنچگيني
تهيهكنندهفيلمكمديخوب،بد،جلف2:ارتشسريساختهپيمانقاسمخاني،شوراياكراناينفيلمرابه
عنوانيكيازدوفيلمآغازاكرانسالجاريانتخابكرد.شنايپروانهاولينساختهبلندداستانيمحمدكارت
فيلمديگرياستكهازابتدايتيرماهدرسينماهايكشوربارعايتپروتكلهايبهداشتياكرانخواهدشد.

سينما
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كيوسك

رقابت هاي تكنولوژيك ميان واشنگتن و پكن در 
حوزه نسل جديد ارتباطات اينترنتي به تدريج وارد 

مرحله »جنگ سرد« مي شود

يك گزارش مهيج

نبرد چين و آمريكا 
بر سر آينده جهان

   دادگاه عالي همزمان با نزديك 
شدن به تاريخ ضميمه كردن 

)بخش هايي از كرانه باختري( در اول 
جوالي، قانون شهرك سازي را رد كرد

   كنترل سخت تر بر پليس 
واشنگتن

   احتمال سرنگوني ده ها مجسمه 
به خاطر ارتباط با برده داري

   درخواست تغيير در مراسم 
خاكسپاري فلويد

   سختگيري بيشتر سعودي ها 
همزمان با عبور موارد جديد )ابتال به 

كرونا( از 3هزار

   يادبود جورج فلويد؛ خانواده 
فلويد در ميانه آشوب در آمريكا، براي 

آخرين بار با او وداع كرد 

 دبير كل ناتو گفته است كه غرب نمي تواند خيزش 
چين را ناديده بگيرد و به همين خاطر مهم است 
كه بريتانيا براي تضمين امنيت خود، درباره نقش 

هوآوي در شبكه 5G بازنگري كند.
به گزارش رويترز، ينس سولتنبرگ گفته است كه 
چين در مسيرهاي مختلفي، ازجمله قطب شمال، 
فضاي سايبري و زيرساخت هاي حياتي خود را به 

غرب نزديك مي كند.
سولتنبرگ گفته است: »مسئله، اعزام نيروهاي 
ناتو به درياي چين جنوبي نيســت بلكه واكنش 
نشان دادن به اين واقعيت است كه چين در حال 
نزديك شدن به ماســت. من مطمئنم كه دولت 
بريتانيا زيرســاخت هاي خود را طوري طراحي 
خواهد كــرد تا از شــبكه هايش حفاظت كند و 
اطمينان حاصل كند كه شبكه 5G امنيت دارد. 
بنابراين، معتقدم بازبيني مجدد و اطمينان حاصل 
كردن از اينكه اين امنيت چطور به دست مي آيد 

بسيار مهم است.«

وزارت خارجه چين در پاســخ به صحبت هاي 
سولتنبرگ گفته اســت كه اين كشور تهديدي 
براي هيچ كشوري نيســت. هوا چون يينگ به 
رويترز گفته اســت: »اميدواريم ناتو همچنان 
نظر درستي درباره ما داشته باشد و به تحوالت 

منطقي نگاه كند.«
مركز امنيت سايبري بريتانيا در بخشي از ارزيابي 
كلي خود از روابط با چين، در حال بررسي احتمالي 
اثرات تحريم هاي جديد چين از سوي آمريكا بر 
تصميم لندن براي اجــازه دادن به هوآوي براي 

مشاركت در توسعه شبكه 5G خود است.
زمستان گذشته، بوريس جانسون، نخست وزير 
بريتانيا نقش محدودي به هوآوي براي توســعه 
شبكه 5G كشــورش داد. اين اقدام، با وجود 
مخالفت هاي كشورهاي غربي به خصوص آمريكا 
بود كه مخالف مشاركت غول فناوري چيني در 
زيرساخت هاي ارتباطي نسل جديد غرب هستند.
جانسون با رد اين درخواســت ها اعالم كرد كه 
مي توان از شــركت هايي با ريسك باال ازجمله 
 5G هوآوي، در بخش هاي غيرحســاس شبكه

استفاده كرد.
با وجود فشــار آمريكا، بســياري از كشورهاي 
اروپايي نمي توانند به يكباره ارتباط خود با هوآوي 
را قطع كنند چون وابســتگي زيادي به قطعات 
و خدمات اين شركت دارند. مســئله استفاده 
از هوآوي براي توسعه شــبكه 5G در آلمان هم 
جنجالي شده و موافقان و مخالفان زيادي دارد. 
در اين كشور مشخصا وابســتگي شركت هاي 
اصلي مخابراتي به هوآوي آنقدر زياد اســت كه 
دولت وارد ميدان شــده و ميليون ها يورو براي 
كمك به شــركت هاي مخابراتي درنظر گرفته 
است. قرار است اين شــركت ها با كمك دولت، 
 ســرمايه گذاري در بخش تحقيقات الكترونيك 
و توســعه محصوالت خود را افزايش دهند تا در 
آينده وابســتگي كمتري به محصوالت خارجي 
و مشخصا چيني داشــته باشند. دولت آلمان در 
مقابل درخواست هاي آمريكا براي اخراج هوآوي 
از طرح توسعه 5G مقاومت كرده اما اميدوار است 
با تقويت شركت هاي مخابراتي اين كشور، براي 
توسعه هاي بعدي زيرساخت هاي ارتباطي خود 

وابستگي كمتري به چين داشته باشد.
آينا كارليژك، وزير تحقيقات آلمان درباره تقويت 
شركت هاي آلماني گفته است: »براي ما بسيار مهم 
است كه رقابت پذيري بين المللي بااليي داشته 
باشيم و حاكميت خود را در فناوري هاي كليدي 

حفظ و تقويت كنيم.«

ث
مك

هشدار ناتو به انگليس درباره همكاري با 
هوآوي

 »آمريكا بايد برنده رقابت بر ســر اينترنت 
نسل پنجم باشد. شبكه  5G بايد امن، قوي گزارش

و مصون از دشمنان باقي بماند؛ ما بيرون از 
اينجا دشمناني داريم!« اينها بخشــي از سخنان ترامپ 
درباره جنگ تكنولوژيك ميان چين و آمريكاست؛ جنگي 
كه طرف پيروز در آن، سهم بزرگي از رهبري در آينده را 
به دست خواهد آورد. ســيطره بر شبكه ارتباطات جهاني 
مهم است؛ چراكه قدرتي بي نظير در طول تاريخ، بشريت را 
در اختيار طرف پيروز جنگ ميان غرب و شرق قرار خواهد 
داد. با تكيه به اين توانايــي، ديگر هيچ اطالعاتي در هيچ 
كجاي جهان از چشــم قدرت غالب پنهان نيست. صدها 
ميليارد دالر ســرمايه گذاري هاي چين طي ســال هاي 
گذشته، اين كشور را دست كم تا كنون به قدرتمندترين 
بازيگر اين صحنــه تبديل كــرده اســت. در مقابل اما 
قدرت هاي غربي به رهبري آمريكا نيز منفعل نمانده و براي 
نبردي سخت كه مشخص نيست تا چه زمان ادامه خواهد 
داشت، آماده مي شوند؛ اگرچه نمي توان انكار كرد كه رقيب 

اژدهاي چيني كمي دير به صحنه آمده است!
حاال ترامپ به نماد رهبري ائتالفي تبديل شــده كه بايد 
حركت چين براي دستيابي به مهم ترين قدرت اطالعاتي 
در طول تاريخ را متوقف كند. اهميت تشكيل اين ائتالف به 
اندازه اي بود كه حتي بحران كرونا و مصايب داخلي آمريكا 
نتوانســت تأخيري در مقدمات سياســي و اقتصادي آن 
ايجاد كند؛ ائتالفي متشكل از »30شركت« كه قرار است 

با »2شركت« چيني رقابت داشته باشند.
الجزيره در توصيف ماهيت اين نبرد مي  نويسد: اينترنت 
نســل 5تهديدي براي كاربــران عــادي و نعمتي براي 
ابرقدرت هاي صنايــع ارتباطات اســت؛ ابرقدرت هايي 
كه ديگر همه  چيز پيش چشــم آنها عيان خواهد بود؛ از 
مواد آخريــن پيتزايي كه در شــهري كوچك خريداري 
شــده تا محموله محرمانه ترين كشتي هاي جنگي كه در 
دوردست ترين درياها حركت مي كنند. در امتداد تاريخ، 
همواره نيرويي بر ديگــران غالب بوده كه دسترســي و 
اطالعات بيشتري در اختيار داشته است. در عصر ما نيز، 
برنده بازي قدرت ها كسي نيست جز آنكه شبكه اعصاب ابر 

داده ها يا Big Data را در دست داشته باشد.

ماجرا از چه قرار است؟
فارغ از معادالت سياسي و نبرد قدرت هاي جهان، اينترنت 
نسل 5آخرين مرحله از پيشــرفت هاي علمي انسان در 
مسير ارتباطات است؛ مسيري كه در آن تا كنون 4ايستگاه 
اساسي را پشت سر گذاشــته ايم؛ از تلفن هاي همراه كه 
صرفا براي مكالمه صوتي به كار مي آمدند )نسل 1(، تا اضافه 
شدن خدمات پيام  مكتوب و در ادامه پيام هاي تصويري 
mms )نسل 2(، ورود به عصر اينترنت با تلفن همراه )نسل 
3( و حاال كه از بهترين امكانات و خدمات اينترنتي نسبت 
به طول تاريخ بهره مند هستيم )نسل Lte ،4 و Lte پالس(.
اما از آنجا كه ســنت حركت و پيشرفت چيزي به نام حد 
و حدود نمي شناسد، اكنون ما در آستانه ورود به عصري 
جديد هستيم كه سرعت اينترنت در آن نسبت به وضعيت 
كنوني بين 100 تا 1000 برابر بيشتر خواهد شد. بگذاريد 
براي فهم اين موقعيتي كه تاكنون تجربه نشده مثال هايي 
بزنيم؛ درصورت برقراري نسل پنجم اينترنت، شما براي 
دانلود يك فيلم با كيفيت عالي تنها به چند ثانيه زمان نياز 
داريد. سرعتي كه از آن سخن مي گوييم به اندازه اي است 
كه براساس آن مي توان مقدمات عمل جراحي از راه دور 
را فراهم كرد! اين در حالي است كه شبكه ارتباطي نسل 
5 متكي به امواج كوتاه راديويي است و به اين ترتيب براي 
پوشش تمام مناطق جهان، وسايل متصل به اينترنت در 
زندگي انسان ها به طرز چشــمگيري افزايش مي يابد؛ از 
خانه اي كه با تلفن همراه كنترل مي شــود تا ساعتي كه 
به شبكه درماني كشوري يا شــايد حتي جهاني متصل 
اســت و در نهايت، زندگي تمام انســان ها كه در مقابل 
چشم سيستم هاي نظارتي جريان دارد! درواقع تحقق اين 
پيشرفت ها به معناي آغاز عصر شديدترين نظام نظارتي بر 

تمام شئون زندگي انسان ها روي كره زمين خواهد بود.
البته گريزي نيست؛ اينترنت نســل 5 دير يا زود در تمام 
كشــورها كار خود را آغاز مي كند، اما تمام كشورها قادر 
نيســتند به ســادگي وارد ميدان رقابت بر سر تكنولوژي 

نسل 5 شوند؛ چراكه اين ميدان صرفا در اختيار اقتصادها 
و مهم تر از آن، شــركت هاي بزرگ است. اين واقعيت اما 
باعث نمي شــود كشــورهاي مختلف، نگراني نسبت به 
امنيت سايبري خود را كنار بگذارند؛ آن هم در شرايطي 
كه نام چين، رقيب هژمونيك غرب در ميان است! عالوه 
بر مسئله امنيت، سرنوشت اقتصاد اينترنت نيز كامال در 
گرو نتيجه نبرد محورهاي غرب و چين بر سر نسل پنجم 

اينترنت خواهد بود.

اژدهاي شكست ناپذير چين؛ سريع و ارزان، ولي ناامن!
همانطور كه در ابتداي گزارش اشــاره شد، نگاهي كلي به 
وضعيت 2 اردوگاه اصلي حاضر در ميدان اينترنت نســل 
پنجم نشان مي دهد چين از موقعيت برتري نسبت به طرف 
مقابل برخوردار است؛ چراكه از ســال ها قبل و با استفاده 
از عدم هوشــياري غرب، تحقيقات و ســرمايه گذاري هاي 
چشــمگيري را در اين حوزه آغاز كرده بود. در اين ميان اما 
 5G اهداف چين از تالش براي پيشروي انحصاري در مسير
براي همه روشن نيست. شبكه الجزيره در اين باره مي نويسد: 
نمي توان گفت رفتار چين در اين حوزه صرفا بر مبناي منطق 
سود و فايده بوده اســت؛ تمايل اين كشور براي سيطره بر 
جهان را نمي شــود و نبايد ناديده گرفــت. ابزارهاي اصلي 
چين براي رويارويي با غرب در اين ميدان، 2 شركت بزرگ 
هوآوي و ZTE هستند؛ شركت هايي كه در كنار سهم قابل 
توجهشان از بازارهاي جهاني، پيشرفت هاي فوق العاده اي نيز 
در جريان توسعه زيرساخت هاي علمي ارتباطات داشته اند.

اما فارغ از زمان و سرمايه  بيشتري كه چين براي تقويت 
موضع خود در بازارهاي نسل پنجم به كار گرفته، چه داليل 
مشخصي مبني بر برتري اين كشور نسبت به غرب وجود 
دارد؟ پاسخ به طور خالصه عبارت است از سرعت و قيمت!
چين در درجه اول فاصله تكنولوژيك قابل توجهي نسبت 
به ديگر رقباي خود داشته و از سوي ديگر، حركت در مسير 
پيشرفت هاي علمي اين حوزه را هم با سرعت كم نظيري 
ادامه مي دهد. از اين بابت، دست چين براي تامين نيازهاي 
متنوع و متغير مشتريان بزرگ بازارهاي اينترنت جهاني، 
در مقايسه با قدرت هاي غربي پرتر است. جالب آنكه از ديد 
رسانه هايي همچون بلومبرگ، فاصله تكنولوژيك ميان دو 
طرف به نقطه اي رسيده كه قدرت هاي غربي قادر نيستند 
بدون حمايت تكنولوژيك چين در مدت زمان منطقي به 

توسعه تحقيقات و شبكه ارتباطات خود بپردازند.
اما اين تمــام ماجرا نيســت؛ چيــن با وجــود برتري 
تكنولوژيك، خدمات خود را به قيمتي بســيار ارزان تر از 
رقباي غربي اش هم ارائه مي كند؛ امري كه براي مشتريان 
جهاني بســيار وسوســه انگيز بوده و رقابــت را تا حدي 
غيرممكن مي سازد! اگرچه نبايد فراموش كرد كه پشت 
تمام اين مزاياي استثنايي، يك عيب بزرگ نهفته است؛ 

خبري از تضمين امنيت سايبري نيست! 

هشدار ســازمان امنيت ملي آمريكا و آغاز تحريم 
هوآوي

مواضع علني آمريكا عليه شركت هاي چيني در حالي آغاز 
شــد كه هوآوي و ZTE عمال توسعه شبكه هاي ارتباطي 
خود در خاك اين كشــور را آغاز كرده بودنــد! به روايت 
واشنگتن پست، نخستين سيگنال منفي به فعاليت هاي 
اين دو شركت از سوي سازمان امنيت ملي آمريكا ارسال 
شد. اين سازمان، در گزارشي محرمانه كه جزئياتي از آن 
در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده نسبت به 2 مسئله 
در روند فعاليت شركت هاي چيني ابراز نگراني كرده بود: 
جمع آوري داده هاي محرمانه آمريكا و وجود »كليدهاي 
كشنده« در نظام ارتباطي چيني كه قادر است در مواقع 
حساس، زيرساخت شبكه ارتباطات آمريكا را به كلي فلج 
كند. به ايــن ترتيب ممنوعيت هاي اوليــه براي فعاليت 
شركت هاي چيني در داخل آمريكا از سوي كنگره وضع 
شد؛ ممنوعيت هايي كه به تدريج تا تحريم شركت هوآوي 
پيش رفت. البته آمريكا مانند هميشه سعي كرد به تنهايي 
وارد ميدان نشده و مجموعه اي از متحدان را عليه قدرت 
تكنولوژيك چين سازماندهي كند؛ تالشي كه در دعوت 
ترامپ از كشــورهاي غربي براي پيوستن به تحريم هاي 
هوآوي نمايان شــد؛ اگرچه پاســخي كه دريافت كرد تا 

حدودي غيرمنتظره بود.

تصميم اروپا و ساير بازيگران جهان چيست؟
شــايد تحوالت مربوط به اينترنت نســل پنجم يكي از 
بهترين پرونده هايي باشد كه پايان يا دست كم، تضعيف 
هويتي سياســي به نام اردوگاه غرب را نشان دهد. اگر در 
دهه 90ميالدي، دعوتي مشابه دعوت ترامپ از كشورهاي 
اروپايي براي صف كشــي مقابل تهديد مشــتركي به نام 
هوآوي صورت مي گرفت، بدون شــك در فاصله اي كوتاه 
ائتالف مورد نظر او تاســيس مي شــد؛ حاال اما شــرايط 
تا حــدودي تغيير كرده اســت. اگرچه در همــان ابتدا، 
كشورهايي همچون استراليا فورا از دعوت ترامپ استقبال 
كرده و به مجموعــه تحريم كننده شــركت هاي چيني 
پيوستند، اما موضع قدرت هاي اصلي اروپا متفاوت است. 
شبكه الجزيره در توصيف اين واقعيت مي نويسد: اروپايي ها 
با ديده ترديد به دعوت ترامپ نگاه مي كنند. به باور بخشي 
از اين قدرت ها، بحران 5G نه نبردي ميان غرب و چين، 

بلكه صرفا نزاعي ميان آمريكا و چين به شمار مي رود.
تكان  دهنده ترين رخداد اما موضع انگليس بود. اين كشور 
كه همواره نســبت به ســاير قدرت هاي اروپايي، مواضع 
همسوتري با واشنگتن داشته در تصميمي جداگانه اعالم 
كرد با تامين 35درصد از زيرساخت شبكه 5G خود توسط 

هوآوي موافقت كرده است. نشريه فارين پاليسي پس از 
اعالم موضع غيرمنتظره انگليس، پيش بيني كرد سدي 
كه توسط اين كشور شكسته شده به سادگي قابل ترميم 
نيست و احتماال بعد از انگليس، ديگر كشورهاي اروپايي 
نيز وارد همــكاري با هوآوي خواهند شــد. تمام اينها در 
حالي است كه اتحاديه اروپا، سال 2025را به عنوان نقطه 
آغاز پوشش اينترنت نسل پنجم در سراسر كشورهاي عضو 
اتحاديه اعالم كرده است. با توجه به وضعيت فعلي حاكم 
بر بازارهاي جهان، تحقق اين هدف بدون همكاري با چين 

تقريبا غيرممكن است.
با اين حال مسئله امنيت سايبري همچنان براي كشورهاي 
اروپايي از اهميت بااليي برخوردار است؛ تا جايي كه تالش 
مي كنند حتي االمكان نيازهاي خــود را در اين زمينه با 
رجوع به شــركت هاي مورد اعتماد داخلي تامين كنند. 
اســتوني و هلند ازجمله كشورهايي هســتند كه با نظر 
شــركت هاي داخلي، فعال فعاليت شركت هاي اينترنتي 
چيني در خــاك خود را ممنوع كرده اند؛ اگرچه روشــن 
نيست اين مقاومت تا كجا ادامه داشته باشد. در خارج از 
اروپا نيز اين دوگانه را به اشــكال ديگري مي توان يافت؛ 
براي مثال دولت هند اصرار دارد بــا تكيه بر توان داخلي 
)شــركت Airtel( مانع از حضور چين در زيرساخت هاي 
ارتباطي خود باشــد. با اين حال بســياري از تحليلگران 
معتقدند بخشي از مواضع دولت هند در اين زمينه شعاري 
بوده و ميزان توان فني و سرمايه گذاري هاي هند در حوزه 

اينترنت نسل 5 اصال با چين قابل مقايسه نيست.
از سوي ديگر منطقه خاورميانه و جهان عرب نيز به صحنه 
جديد رقابت هاي دو طرف تبديل شده است. درحالي كه 
بسياري از كشورهاي اين منطقه متحدان آمريكا به شمار 
رفته و طبيعتا در چنين موضوعات حساسي بايد كامال تابع 
اين كشور باشند، اما ميزان نفوذ چين و مشخصا هوآوي در 
اين كشورها، به طور تعجب آوري رو به افزايش است. دولت 
ترامپ تا كنون چندين بار درباره اين مســئله به متحدان 
خود در خليج فارس و حتي اسرائيل هشدار داده است. يكي 
از نگراني هاي جدي دولت آمريكا، نزديكي مراكز هوآوي به 
پايگاه هاي نظامي آمريكا در خليج فارس و درياي مديترانه 

عنوان شده است.

ائتالف ترامپ؛ آيا تجربه ريگان تكرار مي شود؟
اگرچه در نگاه اول ممكن اســت ائتالف ميان 30شركت 
به رهبري ترامپ براي مقابله با چين كمي عجيب به نظر 
برسد، اما درواقع اين الگو، مشابه تاريخي داشته و پديده اي 
بي سابقه حساب نمي شــود. در دهه 80ميالدي، ژاپن با 
وجود سرمايه گذاري محدودتر در مقايسه با شركت هاي 
آمريكايي بــه برتري قابل توجهي در فناوري پيشــرفته 
ســمي كنداكتور )نيمه رســانا ها( دســت يافته بود. در 
واكنش به اين مسئله، رونالد ريگان، رئيس جمهور وقت 
آمريكا، ائتالفي ميان 14شــركت آمريكايي براي مقابله 
ســازمان يافته با ژاپني ها را تاســيس كــرد؛ ائتالفي كه 
ظرف مدت تنها 6سال، رهبري بازار رســاناها را از ژاپن 

پس گرفت! 
بنابراين نه تنها تصميم ترامپ پديده اي عجيب يا بي سابقه 
نيســت، بلكه احتمال موفقيت آن و تكرار تجربه تاريخي 
آمريكا هم وجود دارد. جالب آنكه رويكردهاي ترامپ در 
بسياري از مسائل سياســي، اقتصادي و حتي بين المللي 

مشابه عملكرد ريگان است.
از ســوي ديگر و همزمان با تالش هاي دولت آمريكا، مجلس 
ســنا هم مبلغ يك ميليارد دالر براي حمايت از شركت هاي 
آمريكايي در رقابت با چين اختصاص داده است. عالوه بر اين، 
هم اكنون طــرح اختصاص يك ميليــارد دالر ديگر هم براي 
حمايت از تحقيق و توسعه 5G در حال بررسي است كه احتماال 
به زودي مورد تأييد سنا قرار مي گيرد. اما براي درك بهتر فاصله 
ميان چين و آمريكا كافي است بدانيم شركت هوآوي به تنهايي 
در سال 2019، 15ميليارد دالر براي توسعه بازارهاي اينترنتي 

و پيشرفت هاي تحقيقاتي خود هزينه كرده است.
با اين حال اميدهاي زيــادي در غرب و مخصوصا آمريكا، 
 open ran policy coalition نسبت به موفقيت ائتالف
)ائتالف دسترســي آزاد به امواج راديويي( شكل گرفته 
اســت؛ ائتالفي كه در رأس آن نام هايي همچون گوگل، 
مايكروســافت، آي بي ام،  اي تي اندتي، وودافون، كوالكوم، 
اينتل و سامســونگ ديده مي شــود. 2 هدف اصلي اين 
ائتــالف، خودكفايي- تامين امنيت ســايبري و رقابت با 

شركت هاي چين در بازار جهاني عنوان شده است.

سياوش فالح پور
خبرنگار

به سوي آينده
فناوري اينترنت نسل 5 با سرعتي فراتر از آنچه تصور مي شد در حال حركت است و جنگ سرد ميان چين و آمريكا هم در 
حاشيه اين حركت عمال آغاز شده است؛ حتي بحران كرونا با تمام معضالتي كه براي جامعه بشري ايجاد كرده قادر نيست 
حركت اين چرخ را بيش از مدت محدودي متوقف كند. هم اكنون دست برتر با چين است، اما كسي نمي داند در آينده كدام 
طرف پيروز اين نبرد خواهد بود؛ نبردي كه ابعاد امنيتي، تجاري و سياسي بسيار پيچيده و در هم آميخته اي دارد. البته از 
هم اكنون براي همه روشن است كه ائتالف 30شركت، حتي درصورت موفقيت نمي تواند در بسياري از بازارهاي آسيايي و 
اروپاي شرقي با چين رقابت كند؛ مناطقي كه نفوذ سياسي-امنيتي آمريكا در آنها روزبه روز كمتر مي شود. همچنين مي توان 
پيش بيني كرد كه اروپا با وجود خودداري از تحريم رسمي شركت هاي چيني، در نهايت موضعي معارض با آمريكا نخواهد 
داشت. البته هنوز تصميم برخي متحدان آمريكا، نظير كشورهاي عربي يا حتي اسرائيل براي تحليلگران روشن نيست. آيا 
آنها حاضرند اتحاد با آمريكا را به قيمت صبر بيشتر و هزينه سنگين تر براي به كارگيري نسل جديد ارتباطات حفظ كنند؟ 

پاسخ اين سؤال تنها با گذر زمان روشن مي شود.
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شكايتازشغلافسردهكننده
پاريس: مردي در فرانسه پس از شكايت از شغل كسل كننده اش 
45هزار دالر غرامت دريافت كرد. به گزارش آديتي ســنترال، 
فردريك دسنارد در يك شركت توليد و فروش عطر كار مي كرد 
و پس از اينكه مبتال به افسردگي شد از اين شركت شكايت كرد. 
دادگاه پس از اينكه متقاعد شد شغل اين مرد كسل كننده  و در 
ابتاليش به افسردگي نقش داشته است شركت عطرسازي را به 
پرداخت غرامت محكوم كرد. جالب اينكه او 4سال هيچ كاري 

پشت ميزش انجام نمي داده است.

بليترايگانبرايمسافرهايمترو
بروكسل: دولت بلژيك به منظور تقويت اقتصاد، بليت 
قطار رايگان در اختيــار مردم مي گــذارد. به گزارش 
اينديپندنت، دولت ياد شــده به تمامي ســاكنان اين 
عضو اتحاديه اروپا، تعــداد 10بليت قطــار رايگان به 
نقاط مختلف كشــور اعطا مي كند. اين طرح بخشي از 
اقدامات دولت ازجمله كمك هزينه هاي بيشتر و كاهش 
ماليات افزوده برای ترغيب فعاليت هاي اقتصادي پس 

از كروناست.

بازگشاييبرجايفل
پاريس: برج ايفل، مشهورترين نماد پايتخت فرانسه پس 
از 3ماه تعطيلي به دليل همه گيــري بيماري كوويد-19 
از بيســت وپنجم ژوئن بار ديگر به روي بازديدكنندگان 
باز مي شــود. به گزارش يورونيوز، عالقه مندان به بازديد 
از اين بناي مهم گردشــگري فقط اجــازه دارند تا طبقه 
دوم برج و آن هم فقط از راه پلكان ها باال بروند. اســتفاده 
از آسانسور براي باالرفتن از برج ايفل ممنوع اعالم شده و 

بازديدكنندگان موظفند ماسك به صورت داشته باشند.

آلودهترينشهرجهانبهكرونا
برگامو: شهر برگامو در ايتاليا با 120هزار نفر جمعيت، 
به عنوان آلوده ترين شهر دنيا به ويروس كرونا شناخته 
شد. به گزارش اســپوتنيك، به گفته مقامات ايتاليا از 
9هزار و 965نفر از ساكنان برگامو كه بين 23آوريل تا 
3ژوئن آزمايش خون داده اند، 57درصدشان آنتي بادي 
بيمــاري كوويد-19 را داشــته اند؛ چيزي كه نشــان 
مي دهد آنها با افــراد مبتال به اين بيمــاري در تماس 

بوده اند.
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نوبليستها
فكر كردم چه خوبســت براي نوشته 
اين هفته ســري به دنيــاي تني چند 
از نويســندگاني بزنــم كــه در گروه 

»نوبليســت ها« و به عبارتــي 
برنــدگان نوبل ادبيــات قرار 
دارند، با اين توضيح كه جاي 
نويســندگاني بــزرگ خالي 
اســت؛ آنهايي كه استحقاق 

دريافت اين جايزه معتبر را داشــتند و آكادمي سوئد از 
كنار نام و آثار بزرگشان گذشت. براي شروع به سراغ خانم 
توني موريسون مي روم، بانويي كه به عنوان نخستين زن 
سياهپوست اين جايزه را دريافت كرد. او قبل از اينكه در 
سال1993 اين توفيق را پيدا كند، در سال1988 برنده 
جايزه »پوليترز« شــده بود. آخرين كتاب او كه »خدا به 
كودك كمك كند« در ســال2015 منتشر شد، برخي 
از كتاب هاي ديگــر او »خانه«، »يك بخشــش«، »آواز 
سليمان« و »دلبند« اســت كه اين آخري يك شاهكار 
تمام عيار است. »توني موريسون« متولد1931 متأسفانه 
در اواخر سال گذشته در 88سالگي درگذشت و جهان، 

بانوي فرزانه اي را از دست داد.
بوريس پاسترناك، به خاطر نوشتن كتاب »دكتر ژيواگو« 
مغضوب دوران سياه ســلطه استالين شــد. حتي پس 
از مرگ استالين در ســال1953 جانشــين او »نيكيتا 
خروشچف« اين فشار و اختناق را بر »بوريس پاسترناك« 
ادامه داد و از سفر او به ســوئد و دريافت جايزه نوبل كه 
در ســال1958 به او تعلق گرفته بود جلوگيري شــد و 
حاال كتاب »ادبيات عليه استبداد« نوشته »پيترفين« و 
»پتراكووي« به بازخواني تقابل حاكميت با پاسترناك و 
اثرش »دكتر ژيواگو« مي پردازد. رهبران شوروي ظاهرا 
قدرتمند و كشــتي هاي  جنگي را تحــت فرمان خويش 
دارند، اما حاال در برابر آنها يك مرد ســالخورده ايستاده 
اســت كه در قياس با قــدرت فيزيكــي كرملين كامال 
عاجز اســت اما با اين حال اقتدار اخالقي پاسترناك به 
قدرتي تابناك اســت كه او، وجدان يك روســيه هتك 
حرمت شــده را نمادينه مي كند، رمان دكتــر ژيواگو، 
موجب هراس رهبران شوروي ســابق مي گردد. تحليل 
اين هراس مي تواند مــا را به واژه اي برســاند كه نامش 
آگاهي است، نيكيتا خروشچف در دوران زمامداري خود 
اين كتاب را عليه آرمان هاي سوسياليســتي و در جهت 
اهداف سردمداران غرب و كاپتاليسم مي دانست. كتاب 
»ادبيات عليه اســتبداد« با ترجمه بيژن اشتري توسط 
نشر ثالث انتشار يافته و به زندگي تراژيك يك نويسنده 
نامدار مي پردازد، جايي كه خالق اثر و خود اثر به چالش 

كشيده مي شود.
و سرانجام ســومين برنده نوبل، نويسنده معاصر چيني 
است كه سال2012 به خاطر رئاليسم خيره كننده اي كه 
قصه هاي مردمي و تاريخ را با زبــان حال پيوند مي دهد 
برنده جايزه نوبل شــد. »مويان« نام مســتعار اوســت 
كه معني »حــرف نزن« مي دهد. نــام حقيقي او »گوان 
موئه« اســت در خارج از مرزهاي چين بيشتر به عنوان 
نويســنده رماني شــهرت دارد كه فيلم »ذرت سرخ« از 
روي آن ســاخته شده اســت و كتاب معروف او »طاقت 
زندگي و مرگم نيســت« كه در ايران هم ترجمه شده از 
پرفروش ترين كتاب هاســت كه در آن از تجارب جواني 
و زندگــي در زادگاهش الهام مي گيــرد. تجاربي از فقر، 
گرسنگي و ســختگيري هاي  يك پدر خشــن. او درباره 
مردمي مي نويسند كه براي زنده  ماندن تالش مي كنند، 

گاهي هم برنده مي شوند، البته بيشتر مواقع بازنده اند.
بااستفادهازچندمنبع

اميرحاجرضايييادداشت
كارشناس فوتبال

عليمالئكهپزشك همشهرينگاه
 روزنامه نگار و پزشك

سيدحسينطباطبائي
وابسته پيشين فرهنگي ايران در روسيه

ِكلك 

   تا جايي مي توانيد زندگي يك نفر را درســت يا خراب 
كنيد. از جايي به بعد ديگر به خود طرف مربوط است.

   قلب آدم ها درســت مثل يك چاه خيلي 
عميق است و هيچ كس نمي داند انتهاي آن 

چه چيزي وجود دارد.
  اگر به اندازه كافي به يك نفر فكر 

كني، مطمئنا باز او را خواهي ديد.

هاروكيموراكامي

ويترين

حفاظصورتوپيشگيريازكرونا
پزشكان و پرستاران از حفاظ يا »شيلد« 
صورت در محيط هاي پزشكي به همراه 
ماســك هنگام درمان بيمــاران كرونا 

استفاده مي كنند، اما آيا استفاده از آنها 
براي مردم عادي هم مزيتي دارد؟ 
يك مزيت حفاظ صورت اين است 
كه اســتفاده درست از آنها آسان 
است و جلوي قطرك هاي تنفسي 

حاوي ويروس را مي گيرند. در مقابل اســتفاده درست از 
ماسك مشكل اســت و خيلي اوقات ماسك ها با صورت 
به درستي اندازه نمي شوند. از طرف ديگر افراد در هنگام 
گذاشتن و برداشتن ماسك و تنظيم كردن آن ممكن است 
بيشتر صورتشان را لمس كنند. ماسك ها راحت نيستند و 
نفس كشيدن را مشكل تر مي كنند. مزيت ديگر حفاظ هاي 
صورت، آسان بودن ضد عفوني كردن و استفاده دوباره از 
آنهاســت. همچنين حفاظ هاي صورت مشكلي از لحاظ 
ارتباط با ديگران ايجــاد نمي كند، افراد مي توانند حاالت 
صورت طرف مقابــل را ببينند و افراد ناشــنوا مي توانند 

لبخواني انجام دهند.
توصيه به ماسك زدن بيشتر از آنكه براي حفاظت از كسي 
باشد كه ماســك مي زند، براي حفاظت از ديگران است، 
چراكه مي دانيم افراد دچار عفونت بــا ويروس كرونا كه 
بدون عالمت هستند يا عالئم شان هنوز بروز نكرده است و 

مي توانند ويروس را به ديگران منتقل كنند.
 حتي هنگامي كه ماســك مي زنيد هنــوز بخش هايي از 
صورت مانند چشم ها بي حفاظت مي مانند و ممكن است 
ويروس از طريق آنها منتقل شود، اما حفاظ ها همه صورت 
ازجمله چشم ها را مي پوشــانند. البته هنوز معلوم نيست 
كه انتقال ويروس از طريق چشــم ها تا چه حد در انتشار 
ويروس اهميت دارد. همچنين حفاظ هاي صورت ممكن 
است به پيشگيري از »انتقال هواپخش« ويروس كمكي 
نكنند، چراكه ذرات ريز معلق حاي ويروس ممكن اســت 
بتوانند از شكاف پاييني حفاظ به زير آن راه يابند. استفاده 
از حفاظ صورت به خصوص در بيمارستان ها، هنگامي كه 
كاركنان درماني كارهايي مانند لوله گذاري تنفسي را در 
بيماران دچار كرونا انجام مي دهند و چشم هايشــان در 
نزديكي دهان بيمار قرار مي گيرد، بسيار مهم است. برخي 
از كشورها هم اســتفاده از حفاظ هاي صورت در خارج از 
محيط هاي بيمارستاني را شــروع كرده اند، مثاًل كودكان 
در سنگاپور با بازگشايي مدارس از حفاظ صورت استفاده 
مي كنند.  به نظر مي رسد حفاظ هاي صورت با بازگشايي 
جوامع مي توانند نقشــي در جلوگيري از انتشار ويروس 

كرونا داشته باشند.

ادبياتجهان،وامدارپوشكين
 نتايجي جالب از پژوهشي آماري به مناسبت 

بزرگداشت الكساندر پوشكين

امسال همزمان با روز پوشكين، عالوه بر برنامه هاي 
متنوعي كه براي گراميداشت اين شاعر بزرگ 

روس تــدارك ديــده شــد، ســرويس 
كتاب هــاي صوتــي Storytel نتيجه 
تحقيقات تازه خود را درخصوص ميزان 

محبوبيت كتاب هاي صوتي پوشكين در روسيه و جهان منتشر 
كرد كه دربردارنده نكات جالب توجهي است.

براســاس اين پژوهش آماري، پوشكين محبوب ترين شاعر بين 
روس هاي عالقه مند به كتاب هاي صوتي است و پس از او به ترتيب 

بوريس پاسترناك و ميخائيل لرمانتوف قرار دارند.
در بين آثــار منظوم پوشــكين، »يوگني آنيگين« بيشــترين 
محبوبيت را داراست و پس از آن به ترتيب »افسانه ها« و »روسالن 
و لودميال« قرار دارند. نكته جالب در اين بررســي آماري اينكه 
كتاب هاي صوتي پوشكين بيش از همه ايام در ماه هاي نوامبر و 

آوريل گوش داده مي شوند.
از ديگر نتايــج اين پژوهش، محبوبيت آثار منثور پوشــكين در 
بين عالقه مندان كتاب هاي صوتي است كه در اين بين، »دختر 
سروان« وي محبوب ترين اثر داستاني اين نويسنده بزرگ است.

البته در نثر، پوشــكين در رده پنجم محبوب ترين نويسندگان 
كالســيك روس در بيــن عالقه مندان كتاب هــاي صوتي قرار 
دارد كه در صدر اين ليســت تولستوي نشســته است و فئودور 
داستايفسكي، نيكالي گوگول و آنتون چخوف در رده هاي دوم تا 

چهارم بوده و ايوان تورگنيف در رده ششم قرار دارد.
و اما پوشكين در ديگر كشورها به اندازه روسيه محبوب نيست 
و خارجي ها بيشــتر ترجيح مي دهند »آنا كارنينا« تولستوي را 
بشنوند و پس از آن به ترتيب »جنگ و صلح« تولستوي، »جنايت 

و مكافات« داستايفسكي و »مرشد و مارگاريتا« بولگاكوف.
كنستانتين ميلچين ســردبير Storytel معتقد است دليل اين 
نگاه خارجي ها به كتاب هاي صوتي پوشكين بيش از همه به شاعر 
بودن وي برمي گردد و مســئله همچنان باقي، ترجمه ناپذيري 
شعر كه طبعا آثار وي را براي غيرروس زبانان به مراتب متفاوت تر 
مي سازد تا روس زبان ها. ولي از ياد نبايد برد كه اگر ادبيات جهان 
بدون تولستوي، داستايفسكي و چخوف چيزي كم داشت ولي 
بدون پوشكين اساسا تولســتوي، داستايفسكي و چخوف پديد 

نمي آمدند.
از اين روست كه همه دوستداران ادبيات به احترام شاعر بزرگ 
روس كه احياگر زبان و ادبيات فاخر اين سرزمين و مهد آفرينش 
شاهكارهاي جاودان ادبيات جهان است، كاله از سر بر مي دارند، 
چرا كه همه اينها را مرهون الكساندر سرگيويچ پوشكين بزرگ 

هستند.

كوچهباران
كتاب »كوچه باران« روايت 60 
شــهيد به قلم امير اســماعيلي 
اســت كه نشــر پرنــده آن را 
منتشر كرده است. كوچه باران 
روايت هــاي 600كلمــه اي از 
60شهيد و بازماندگان آنهاست. 
روايت هايــي شــنيدني كه با 
خواندن هر كدام از روايت ها بايد 

لحظاتي، كتاب و چشــم ها را با هم 
بست. اين شهدا از شهداي انقالب، شهداي جنگ تحميلي، 
شهداي مدافع حرم، شــهداي عمليات هاي آتش نشاني، 
شهيد حادثه سقوط جرثقيل در حريم كعبه و... هستند. 
كتاب با زبان ساده  بيانگر روايت  هاي جذابي است از پدران، 
مادران، همسران، فرزندان و دوستان شهدايي كه بسياري 
از آنها گمنام رفتند. نويسنده در مقدمه كتاب آورده است: 
»مادر شهيد محمدحســن اميني مي گفت: چند بار به 
حاجي اصرار كردم كه اين خانه را بفروشيم و برويم جايي 
ديگر. از بس در و ديوار اين خانه و خاطرات محمدحسن در 
آن به روحم فشار مي آورد. حاجي هر بار به بهانه اي طفره 
مي رفت تا يك روز به خون محمدحسن قسمش دادم كه 
چرا دلش به رفتن رضا نمي شود... شــانه هايش لرزيد و 
گفت: حاج خانم! اگر برويم و روزي محمدحسن برگردد و 

ما اينجا نباشيم، بچه ام سردرگم مي شود«.
قسمتي از روايت اول كتاب كوچه باران به نام بابا امير: 

»روز اول مهر كه بايد مي رفتم كالس اول، مامان لوازمم را 
آماده كرد. لباس هايم را پوشيدم. مقنعه ام را مرتب كردم، 
دفتر و مداد و پاكنم را كه تا صبح صد بار نگاهشان كرده 
بودم برداشــتم. از خانه كه مي خواستيم بياييم بيرون، 
نگاهمان افتاد به عكس بابا كه انگاري داشــت رفتن ما 
را نگاه مي كرد. بابا امير! همــان موقع دل تنگي ام چند 
برابر شد. زدم زير قولم. زدم زير گريه. اوضاع مامان هم 
بهتر نبود اما خودش را كنترل مي كرد. تازه وقتي رفتم 
در حياط مدرســه و باباهاي بچه ها را ديدم دلم داشت 
از دل تنگي ات مي تركيد بابا اميــر!  اي كاش آن روز در 
بازي مان مي گفتم: نه پسرم! تو نبايد بري. بايد بموني و 
همه اش با دخترت بازي كني، اون رو پارك ببري، برايش 
هديه بخري، موهاشو را شــونه كني، قربون صدقه اش 
بروي، لوسش كني، خواستگار كه اومد شوهرش ندهي 
و بگي اين دختر منه، به خواستگارش نمي دم... ولي چه 
كنم كه خودم گفتم برو بابايي! ولي گفتم كه زود برگرد. 

رفتي، ولي برنگشتي... خيلي وقت است كه برنگشتي«.
كوچه باران در 218صفحه با قيمــت 35هزار تومان 

منتشر شده است.

نمايشگاهكتابفرانكفورتبدونناشرانآمريكايي

تعداد زيادي از ناشران معتبر كشــورهاي مختلف اعالم كرده اند كه امسال قصد 
ندارند در نمايشــگاه كتاب فرانكفورت شركت كنند. مسئوالن آلماني گفته اند با 
وجود شيوع ويروس كرونا امسال نمايشگاه كتاب فرانكفورت را تعطيل نكرده و با 
شرايط خاص و رعايت استانداردهاي بهداشتي آن را برگزار خواهند كرد. به گزارش 
گودايريدر، مسئوالن نمايشگاه كتاب فرانكفورت پيش از اين گفته بودند كه قصد 
دارند نمايشگاه را به صورت آنالين و مجازي برگزار كنند، ولي بعد تصميم گرفتند 

به صورت محدود نمايشگاه اصلي را نيز در همان ماه اكتبر برپا كنند.
5 ناشر معتبر آمريكايي اشت، پنگوئن، سيمون اند شاستر، هارپركالينز و مك ميالن 
كه در اين كشــور به بيگ فايو )5 ناشر بزرگ( مشهور هســتند، هركدام به طور 
جداگانه انصراف خود را از شركت در نمايشگاه كتاب فرانكفورت اعالم كرده اند. 
ناشران آمريكايي مي گويند: در نمايشگاه مجازي فرانكفورت كه همان  ماه اكتبر 
برگزار مي شود، شــركت خواهند كرد. شركت انتشــاراتي پنگوئن رندوم هاوس 
اعالم كرده است؛ امسال به خاطر ايمني كارمندان، نويسندگان و مديرانش حاضر 
نيست در نمايشگاه كتاب آلماني شركت كند. نمايشگاه كتاب فرانكفورت بعد از 
نمايشگاه كتاب لندن، بزرگ ترين رويداد ادبي در قاره اروپا محسوب مي شود. اين 
نمايشگاه هر ساله اواسط اكتبر برگزار مي شود. مسئوالن آلماني اعالم كرده اند، 
امسال با محدوديت حضور 20هزار نفر نمايشگاه را برگزار خواهند كرد. به گفته 
اووه به هم، يكي از مديران اجرايي نمايشــگاه فرانكفورت، امسال اين نمايشگاه با 
وجود انصراف ناشران خارجي همچنان برگزار خواهد شد. وي گفت: براي ما هم 
سالمت نويسندگان و ناشران مهم ترين اولويت را دارد و سعي مي كنيم نمايشگاه 

سال 2020را با كاربرد آخرين فناوري هاي بهداشتي برگزار كنيم.
وي افزود: نمايشــگاه كتاب فرانكفــورت جوهر اصلي اقتصاد و فرهنگ شــهر 
فرانكفورت و كشور آلمان اســت و برگزاري آن خوني دوباره در رگ هاي اقتصاد 

كشور خواهد بود.

دريچه

توليدپارچهضدويروس
شركت فـــــرانسوي 
كلوئير اكوئير پارچه اي 
را توليــد كــرده كه با 
پرتو هــاي فرابنفــش 
نور خورشــيد يا منابع 
ديگر هر ويروسي را از 
ميان مي برد. به گزارش 
يورونيوز، در ساخت اين 

پارچه - كه اكنون روي صندلي هاي خطC متروي شهر ليون كشيده شده است- از 
فرايندي موسوم به فوتوكاتاليست استفاده شــده است. با استفاده از اين پارچه ها 
مي توان سالن هاي سينما و ديگر اماكن نمايشي را تنها با روشن كردن تعدادي المپ 

داراي نور فرابنفش، بين 2 سئانس براي تماشاگران از ويروس ايمن كرد.

دانستني ها

نقشماسكدركنترلموجدومكرونا
نتايج تحقيقي كه در دانشگاه كاروليناي 
شــمالي در اياالت متحده انجام شده 
نشان مي دهد ماســك زدن در كنترل 
موج دوم كرونا نقشــي اساسي دارد. به 
گزارش هلث دي، ويروس كرونا عالقه 
دارد از مســير بيني وارد بدن شــود و 
بنابراين ماســك زدن در روز هايي كه 

بسياري از افراد قرنطينه را ترك كرده اند، نقش مهمي را ايفا مي كند. سلول هاي 
داخلي بيني آنزيم 2 مبدل آنژيوتانسين)پروتئين ACE2( بيشتري دارند و ويروس 
براي ورود به مجاري تنفسي بايد به آن متصل شود و اين مورد نشان مي دهد كه 

چرا بيني در مقابل اين ويروس ضعيف عمل مي كند.
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