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 دسترس پذيري
پيش شرط افتتاح 
طرح هاي شهري

شهردار تهران در عيادت سرزده از يك فعال 
حوزه معلوالن تاكيد كرد

نگاه
علي نجفي توانا ؛ حقوقدان

يكي از نشــانه هاي مقبوليت و مشروعيت هر نظامي، 
جلب مشاركت نهادهاي مردمي اســت تا حاكميت 
بتواند از مشاركت بيشــتر مردم به ويژه  ســازمان هاي مردم نهاد اســتفاده كند. 
مشاركت بيشــتر مردم از اين طريق منجر به افزايش همبستگي و تقويت سرمايه 
اجتماعي در جامعه مي شــود، عالوه بر اينكه با مشــاركت بيشــتر سازمان هاي 
مردم نهاد، هزينه دولت هــا در بخش هاي مختلف مي تواند كاهــش پيدا كند و با 
مشــاركت مردم زمينه هاي اجتماعي مناســبي براي اجراي قوانين و تسهيل در 
آن فراهم مي شود و ســازوكارهاي اجرايي و نظارتي هم ارتقا پيدا مي كند. بيشتر 
كشــورهاي جهان به رويكردهاي مشــاركتي بها مي دهند و تالش مي كنند تا در 
تمام امور مشاركت هاي مردم را جلب كرده و به همين دليل سازمان  های مردم نهاد 
را تقويت مي كنند. اين ســازمان ها به عنوان نهادهايــي مردمي به وظايف خود در 
 حوزه هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي عمل مي كنند و قواي ســه گانه نيز موظف

 به حمايت از آنها هستند.
در روزهاي اخير  اخباري درخصوص بازداشت چند تن از افراد جمعيت خيريه امام 
علي)ع( منتشر شد. شــرح فعاليت ها و خدمات اين سازمان مردم نهاد در رسانه ها 
بارها و بارها منتشــر شــده و اين جمعيت توفيقاتي هم درخصوص كمك به افراد 
مستمند و نيازمندان داشته اســت. اما اينكه چرا و چگونه مؤسس و برخي ديگر از 
افراد اين مؤسسه بازداشت شده اند و اينكه آيا بازداشت آنها مترتب بر تخلفي بوده 
است، مشخص نيست؛ چرا كه اطالعات ما درخصوص چرايي بازداشت اين افراد كامل 
نيست و اظهارنظر قضايي و حقوقي، امري سخت و زودرس است و بايد منتظر ماند 

تا اطالعات جامعي در اين باره به دست بيايد.
آنچه در موقعيت فعلي مي توانيم بگوييم، اين اســت كه هيچ فرد و نهادي باالتر از 
قانون نيســت و قانون بايد درخصوص همه افراد به صورت يكسان اجرا شود اما در 
مقابل  اجراي قانــون، رعايت حقوق و آزادي هاي نهادهــاي مردمي از ارزش هايي 
است كه حاكميت بايد از آن دفاع كند. متأســفانه در چند سال اخير شاهد انتشار 
اخباري درخصوص برخي دستگيري هاي افراد فعال در نهادهاي مردمي بوده ايم و 
اتهاماتي متوجه آنها بوده  اما با توجه به اينكه اصل بر برائت است، تا زماني كه حكم 
رسمي درخصوص افراد دستگير شده صادر نشده باشد، نمي توان و نبايد نسبت به 

محكوميت آنان اظهارنظر كرد و گمانه زني ها و اطالعات نادرست را رواج داد.
در قانون اساسي با لحاظ نقش مستقيم و غيرمستقيم مردم، حمايت قانوني از تمام 
اشخاص و گروه ها پيش بيني شــده  و در بحث مربوط به حمايت از حقوق اشخاص 
ضمانت هاي اجرايي كيفري را در قانون اساســي داريم. بر همين اساس فرقي بين 
افراد حقيقي و حقوقي وجود ندارد و از وظايف حاكميت است كه در بحث حمايت 
از افراد، از اين ضمانت اجرايي قانوني اســتفاده كند. با وجود اين حمايت از آزادي 
اشخاص نيز به اين معنا نيست كه اگر فردي در يك موقعيت بود و احتماال مرتكب 

تخلف و جرم شد، مورد تعقيب قرار نمي گيرد.

از آزادي و امنيت تشكل ها 
دفاع كنيم

ديدگاه
نيكنام ببري ؛ روزنامه نگار

افزايش لحظــه اي قيمت هاي ارز در كشــور گوياي 
نابساماني ساختاري اقتصاد كشور است؛ اقتصادي كه 
از شوكي به شوك ديگر وارد مي شــود و انگار امكاني 
براي خروج از اين سيكل معيوب نيست. واقعا مشكل 
در كجاست و چرا دائم با نوسانات شديد و افسارگسيخته قيمت ها مواجه هستيم. 
قيمت ها يكباره اوج مي گيرند و با يك استراحت كوچك دوباره به حركت درمي آيند. 
اتفاقات اخير در بازار خودرو، طال و ارز گوياي اين شرايط است. قيمت خودرو بعد 
از گراني فراوان پرايد به مرز 100ميليون در ماه هاي گذشته رسيد. با يك حساب 
سرانگشتي مي توان گپ و شكاف را ديد. وزن تقريبي پرايد حدود 900كيلو است. 
به بازار امروز كه قيمت پرايد خشك 80ميليون است هر كيلو يش معادل با 90هزار 
تومان مي افتد؛ يعني مواد به كار رفته در پرايد كه عموما از فلزهاي ارزان و ضعيف هم 
هست با قيمتي در نزديكي هاي 100هزار تومان به مردم عرضه و فروخته مي شود.

ذكر اين نكته از اين جهت اســت كه واقعا دريابيم كه در چه شرايط اقتصادي قرار 
گرفته ايم و اوضاع صنعت خودروســازي مان در چه وضعيتي است. به هر روي اين 
افزايش قيمت سرسام آور، يك پيامد مهم سياسي داشت؛ بركناري وزير صمت آقاي 
رضا رحماني بعد از قريب به 2 ســال حضور بر مسند عالي صنعت، معدن و تجارت 
كشور. رئيس جمهوري محترم، مهندس مدرس خياباني را جايگزين ايشان كرد و 
جايگزيني ايشان مصادف شد با ورود قوه قضاييه و مسئله پيش فروش هاي خودرو. 
بازار به صورت رواني پايين آمد. قيمت ها يك حالت تثبيت گرفتند و بعضا پرايد به 
حوالي 60 تا 70ميليون رسيد. مشخص بود كه اين قيمت، قيمت ي نبود كه براي 
طوالني مدت دوام و بقا داشته باشد. امروز بار ديگر به منزل اول برگشته ايم و پرايد و 

ساير محصوالت شركت سايپا و ايران خودرو در حال جوالن در بازار هستند.
نتيجه منطقي از همين صغرا و كبرايي كه در باال اشاره كرديم، اين است كه تغيير 
افراد چاره ساز نيســت و اقتصاد به تغيير و تحول جدي تري نياز دارد. عميقا بر اين 
باورم كه در نظام هاي مديريتــي، كاردان ترين و متخصص تريــن افراد  هم بدون 
محيط شناسي دقيق نمي توانند، دستاورد ملموس و اثربخشي از خودشان برجاي 
گذارند. به قولي نياز اول در كشور، بينش و نگرش صحيح است و در دل اين بينش 
و جهان بيني درست، افراد و مديران مي توانند هنر، خالقيت و استعدادهايشان را 
به محك اجرا و آزمون بگذارند. بايد ريل گذاري درستي در قطار پيشرفت و توسعه 
كشــور اتفاق بيفتد. براي اين مســئله بايد خودانتقادي را آغاز كرد و از خودمان 
بپرسيم كه چرا دائم با مشكل تورم و گراني مواجه هستيم. صادقانه با اين واقعيت 
كنار بياييم كه وضع كنوني نتيجه برون داد همه جريان ها و جناح هاي سياسي است. 
اينكه بگوييم كه دولت تدبير و اميد مسئول همه اين اتفاقات است، آن موقع نبايد 
به اتفاقات اقتصادي در همان سال هاي 90 تا 92 برسيم كه دالر از هزار و اندي به 
نزديكي هاي 4هزار تومان رسيد. اگر اين اصل را بپذيريم، وارد بعد ديگري مي شويم 
كه چاره اصلي كار در كجاست. با اين نگرش و تفكر بايد به سمت تجربه هاي جهاني 

حركت كنيم.
كشورهاي پيشــرو اقتصادي در يك دوره اي از تاريخ شــان با چالش هايي مشابه 

وضعيت كنوني كشورمان مواجه بودند. 
برزيل، تركيه، هند و خيلي ديگر از كشورهاي تازه توســعه يافته هر كدام درگير 
مشــكالت تورمي، بيكاري، مســكن و حتي ترافيك و آلودگي هوا بودند اما اين 

كشور ها امروز چالش اصلي شان چيز هاي ديگر است. 
به عبارت آبراهام مازلويي، اين كشــورها از نيازهاي فيزيولوژيك شــان گذشتند 
و وارد فازهاي ديگر شــدند اما ما همچنان درگير، مســكن، خودرو، آلودگي هوا، 

فروش نفت و اينها هستيم. از اين جهت بايد كار كارشناسي 
حرفه اي در كشور آغاز شود و نســخه درست براي درمان 

 اقتصادمان صادر كنيم. واقعا جاي تعجب دارد كه هنوز قانون ماليات بر مســكن 
قدرت اجرايي نيافته است. 

مشكل يابي درست در كشور
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تنها در صحنه

دستگيري اعضای 
باندفروش نوزاد 

چرخ تماشــا خانه های تهران  5روز 
بعد از بازگشايی  هنوز نمی چر خد

ماموران پليس تهران اعضاي 2 باند 
مخوف موادمخدر و فروش نوزادان  را 

به دام انداختند

3صفحه15

گفت وگوي صميمانه با عنايت بخشي
 مرد خوش قلِب نقش هاي خاكســتري سينما 

و تلويزيون

رامبد خانلري نويسنده داستان هاي ترسناك 
از تجربه تــازه اي در ارتباط بــا خوانندگانش 

مي گويد

گفت وگو با مريم طوســي  ركورددار دوي 
سرعت كه پيشنهاد 2ميليون دالري قطر را رد 

كرد و اين روزها روي پشت بام تمرين مي كند

همراه با مهدي چمران  ســري به خانه موزه 
مصطفي چمران زديم و خاطرات اين شهيد را 

مرور كرديم

ژيال اميرشــاهی  مجری و گوينده راديو و 
تلويزيون از كتاب ها و فيلم های مورد عالقه اش 

می گويد

محمد فيلی  بازيگر سينما، تئاتر و تلويزيون 
چند پيشنهاد خواندنی برای اوقات فراغت اين 

روزها دارد

بازيگری برايم تمام نمی شود

مديون رامبد  165كيلويی هستم

از پشت بام تهران به  المپيك توكيو

روايت های خانه پدری

»عشق در زمان وبا« در دوران كرونا

خانه نشينی با كورش كبير

ماره 
اين ش

انيد
مي خو

تهران در مسير  دوستی   با كودكان
مرحله  پايلوت اجرای شهر دوستدار كودک پس از امضای تفاهمنامه 
ميان شهرداری های 12شهر  و وزارت كشور آغاز مي شود
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صفحه هاي 5 تا 14 را بخوانيد

حج تعيين تكليف شد؛ اربعين در انتظار تصميم گيري مسئوالن
استاندار تهران: امسال به سبب شيوع كرونا  برگزاري پياده روي اربعين در هاله اي از ابهام قرار دارد
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پس از آنكه مقامات دولت سعودي اعالم كردند 
مناســك حج امسال به دليل شــيوع كرونا جامعه

به صورت محدود و داخلي برگزار مي شــود، 
معاينات پزشكي زائران حج داخل كشور متوقف شد. 

طاهــر درودي، معاون حج و عمره مركز پزشــكي حج و 
زيارت هالل احمر ديروز از توقف معاينات زائران حج خبر 
داد و گفت كه بنا بر اعالم دولت ســعودي مبني بر اينكه 
مناسك حج99 به صورت محدود و داخلي برگزار مي شود و 
همچنين بيانيه مشترك بعثه مقام معظم رهبري و سازمان 
حج و زيارت كشور، زائران ايراني امسال به سرزمين وحي 

اعزام نمي شوند اما سهميه آنها محفوظ خواهد ماند. 
تا كنون معاينات حدود ۳0هزار نفر از زائران انجام شــده 
بود؛ به طوري كه در فاز اول معاينات افراد زير 60سال كه 
احتمال ابتال به بيماري ها در آنها كمتر بود، در دستور كار 
قرار گرفت و بخشي از اين افراد براي انجام واكسيناسيون 

به مراكز مربوطه معرفي شده بودند. 
درودي با بيان اينكــه واكسيناســيون مننژيت حدود 
20هزار نفر از اين زائران انجام شده و كارت واكسيناسيون 
دريافت كرده انــد، گفت: باتوجه به آنكه اثربخشــي اين 
واكسن 2ساله است، درصورت تشرف اين افراد در سال 
آينده، نيازي به تزريق مجدد واكسن نخواهند داشت. اين 
افراد كارت واكسيناســيون دريافت كرده و تاريخ انجام 
واكسيناسيون نيز در كارت درج شده است. البته از آنجا 
كه ممكن است وضعيت عمومي افراد معاينه شده در سال 
آينده تغيير داشته باشــد، در صورت تشرف قاعدتا بايد 

مجددا معاينات را انجام دهند. 

پياده روي اربعين 
تعيين تكليف حج سال99 در حالي انجام شده كه مردم 
در انتظار اعالم نظــر نهايي درباره پيــاده روي اربعين 
امسال هم هستند. برنامه فرهنگي و مذهبي چهلمين 

روز شــهادت حســين ابن علي)ع( كه در دهه گذشته 
به بزرگ ترين گردهمايي شــيعيان جهان تبديل شده 
اســت. امســال اما كرونا محدوديت هاي جديدي را به 
زندگي اجتماعي و به تبع آن اجتماعات بزرگ تحميل 
كرده اســت و اگرچه برخــي اميدوار بودنــد با كاهش 
تدريجي فرايند ابتال بتوانند چونان ســال هاي گذشته 
پياده روي بــزرگ اربعيــن را اجرا كنند، امــا در عمل 
رفتار پيش بيني ناپذير كرونا و شــيوع آن در كشورهاي 
مختلف جهان شرايط متفاوت و غيرقابل برنامه ريزي را 
پيش روي همگان قرار داده است. برنامه اربعين امسال 
هم در چنين شــرايطي قــرار دارد. برخــي از احتمال 
برگزاري محدود و داخلي مراســم روز اربعين در عراق 
خبر مي دهند، بدون اينكه زائراني از ديگر كشورها وارد 
شــوند و برخي مي گويند موكب ها توانايي ضد عفوني 
مسير و توزيع اقالم بهداشتي را دارند و مي توان با اعمال 
محدوديت هايي در ورودي زائران، مراسم پياده روي را 
برگزار كرد. همه اين تحليل ها اما گمانه زني هاي تأييد 
نشده است و تصميم گيري نهايي در اين زمينه تا اندازه 
زيادي بســته به نظرات مقامات عراقي است كه كشور 
ميزبان اين گردهمايــي بزرگ هســتند. پيش از اين 
سردار محمدرضا يزدي، فرمانده سپاه محمدرسول اهلل 
تهران بزرگ هم گفته بود كه »پايداري وضع كرونا اگر به 
همين شكل باشد احتمال برگزاري مراسم اربعين بسيار 
ضعيف اســت، اما اگر با تمهيدات در نظر گرفته شده از 
سوي دولت عراق و ساير كشورهاي دخيل ازجمله ايران 
شرايط مهيا شــود، اين راهپيمايي امســال هم برگزار 
مي شود.« به گفته او مراســم اربعين امسال با 2 چالش 
جدي مواجه است؛ چالش اول شيوع ويروس كرونا كه 
بسياري از كشــورها را درگير كرده  و عالوه بر اينكه در 
عراق بايد زمينه هاي بهداشتي فراهم شود، زائراني كه 
از كشــورهاي ديگر براي حضور در اين مراســم به اين 

كشور اعزام مي شوند نيز بايد ضوابط و اصول بهداشتي را 
كامال رعايت كنند. كشورهاي عراق و ايران ممكن است 
شرايط بهداشتي را مهيا كنند اما زائران ديگر كشورها 
با بی توجهی به اصول بهداشتی باعث انتقال و گسترش 

كرونا در بين زائران می شوند. 
ســردار يزدي مباحث امنيتي را يكي ديگر از موضوعات 
مهم در برگزاري مراسم اربعين حسيني عنوان كرده و در 
عين حال گفته اگر بنا به برگزاري مراسم باشد، مشكلي 
براي تامين امنيت وجود ندارد و اگر شيوع ويروس كرونا 
فروكش كند و وضعيت به شرايط قبل بازگردد، اين مراسم 
معنوي برگزار مي شود. عالوه بر اينها استاندار تهران هم 
در آخرين اظهارنظرها گفته اســت كه به نظر مي رسد به 
سبب شــيوع كرونا وضعيت برگزاري پياده روي اربعين 

مشخص نيست. 
انوشيروان محسني بندپي، ديروز در جلسه ستاد اربعين 
اســتان تهران با قطعيت درباره توقف اين برنامه به دليل 
كرونا حرفي نزده اما گفته امســال به سبب شيوع كرونا 
برگزاري پياده روي اربعيــن در هاله اي از ابهام قرار دارد. 
محسني بندپي گفته اســت كه آمادگي براي برگزاري 
مراســم وجود دارد اما به هر حال ممكن است با توجه به 
شرايط كنوني و مخاطرات سرايت ويروس كرونا، برگزاري 

مراسم پياده روي اربعين امكان پذير نشود. 
در ايران سفر به عتبات عاليات از اسفند و همزمان با بروز 
و شــيوع كرونا ممنوع شده اســت. در روزهاي اخير هم 
براي پيشگيري از شيوع بيشــتر اين ويروس حرم هاي 
امام حسين)ع( و حضرت عباس)ع( بسته شده است اما 
مشخص نيست شرايط در روز اربعين چگونه خواهد بود. 
ديروز نمايندگان 20دســتگاه هم درباره اربعين امسال 
گفت وگو كردند اما تصميم نهايي درباره اربعين امســال 
هنوز اعالم نشده است. به نظر مي رسد تصميم گيري در 
اين باره تا چند روز ديگر نهايي و نتيجه اعالم خواهد شد. 
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ديپلماســي و طمأنينــه همچنــان 
آژانس
سياست ضربه گير دولت در دست انداز  اتمي

گزارش منفــي آژانــس بين المللي 
انرژي اتمي و ارســال پرونده ايران به شوراي عالي 
امنيــت ســازمان ملل اســت. صحبت هــاي روز 
چهارشنبه رئيس جمهور در جلسه هيأت دولت در 
فضاي تزريق آرامش به تنوره داغ مناسبات خارجي 
كشور دنبال شد. علي ربيعي، سخنگوي دولت يك 
روز قبل از اين جلســه از واكنش حقوقي ايران به 
قطعنامه آژانس اتمي خبر داده بود. حسن روحاني 
در تشريح مواضع ايران مقابل گزارش اخير آژانس، 
حفظ آبرو و جايگاه آژانس بين المللي انرژي اتمي را 
براي نظام بين الملل بسيار با اهميت دانست و گفت: 
مبناي كار ايران، همكاري با آژانس بين المللي انرژي 
اتمي اســت اما آژانس بايد با حفظ استقالل، تحت 
فشار آمريكا و رژيم صهيونيســتي از مسير قانوني 

خودش خارج نشود.
براساس گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، 
حسن روحاني رسما اعالم كرد »ايران همچنان آماده 
است نظارت هاي قانوني: آژانس را بپذيرد و با آن در 
چارچوب قانون همكاري كند.« او با بيان اينكه رفتار 
جمهوري اســالمي ايران با آژانس بين المللي انرژي 
اتمي همواره رفتار دوســتانه و قانوني بوده اســت، 
تصريح كرد: بازرسان آژانس هميشه در ايران حضور 
و فعاليت داشتند چنانچه در 17- 16 گزارش آژانس 
نيز صراحتا نسبت به همكاري كامل ايران اذعان شده 
اســت. روحاني با ابراز نگراني نسبت به فعاليت هاي 
مخرب آمريكا و رژيم صهيونيستي در مسير مناسبات 
ايران و آژانس گفت: در اين اواخر رژيم صهيونيستي 
و آمريكا به آژانس فشــار آوردند و مي ترسيم كه اين 
شــيادان آژانس را آلوده و آژانســي كه بايد همواره 
قضاوتش، يك قضاوت دقيق، عادالنه و صحيح باشد 
را وادار كردند برود دنبال نبش قبر. رژيم صهيونيستي 
و آمريكا به آژانس فشار مي آورند و با طرح موضوعي 
كه مربوط به حدود 20سال پيش است مي خواهند 
آژانس را از مســئوليت اصلي خود خارج كنند البته 
پاسخ قاطع به چنين اقدامي آسان است اما مبناي ما 
همكاري با آژانس است لذا آژانس هم بايد توجه داشته 

باشد تا از مسير قانون خارج نشود.

اروپايي ها شرمنده هستند
روحاني همچنين با اشــاره به قطعنامه 3كشــور 
اروپايي در شــوراي حكام آژانس بين المللي انرژي 
اتمي يادآور شــد: از طــرف ديگــر اروپايي ها كه 
شــرمنده ملت ايران هســتند چرا كه به تعهدات 
خود قبل و حتي بعــد از خروج آمريــكا از برجام 
عمل نكردنــد و تلفني و حضــوري از اين كار خود 
عذرخواهي مي كنند اما امروز در شرايطي كه رژيم 
صهيونيســتي و آمريكا ايجاد كردند اروپايي ها نيز 
وارد مي شوند كه چنين توقعي از آنها نداريم و توقع 
داريم زير بار فشــار آمريكا نروند و استقالل خود را 

حفظ كنند. آقاي جديدي كه مســئوليت آژانس 
بين المللــي اتمي را بر عهده گرفتــه بايد بداند كه 
آبروي آژانس براي نظام بين الملل خيلي مهم است. 
رئيس جمهور تأكيد كرد: ايران همچنان آماده است 
كه نظارت هاي قانوني آژانــس را بپذيرد و با آژانس 
همكاري تنگاتنگي در چارچــوب قانون و مقررات 
داشته باشد.  او همچنين در پاسخ به ادعا و تبليغات 
آمريكايي ها مبني بر آمادگي براي مذاكره با ايران 
گفت كه آمريكايي ها به جاي تعارفات بي اســاس 
براي مذاكره، هر موقع از مســير اشتباه بازگردند، 
همان لحظه ما هم آماده ايم و ملت ايران همواره در 
چارچوب عدالت، انصاف، قانون و مقررات بين المللي 

عمل كرده و باز هم چنين خواهد كرد.
رئيس شــوراي عالي امنيت ملي كشــور در بخش 
ديگري از ســخنان خود با تأكيد بر اهتمام جدي 
دولت نسبت به رفع مشكالت اقتصادي مردم افزود: 
بخش بزرگي از اين مشــكالت مربوط به فرد يا قوه 
خاصي نيســت و عمدتا ناشــي از ويروس كرونا و 
تحريم هاي ظالمانه آمريكاست و مطمئن هستم كه 
در كنار يكديگر مي توانيم از اين شرايط و مشكالت 
عبور كنيم. او بــا بيان اينكه اجــازه نمي دهيم در 
شــرايطي كه مردم دچار مشكل هســتند عده اي 
بخواهند سوءاســتفاده كننــد، تأكيد كــرد: اگر 
كســي بخواهد از قانون و مقــررات تخلف كرده و 
ارز را برنگردانــد هم بانك مركزي اســامي آنها را 
منتشــر خواهد كرد و هم قوه قضاييه با او برخورد 

خواهد كرد.

شرط مذاكره
رئيس جمهور در جلسه هيأت دولت درباره هرگونه مذاكرات احتمالي با حضور آمريكا گفت: نكته 
آخر من اين است كه اخيرا كاخ سفيد مرتب اعالم مي كند كه براي مذاكره آماده هستيم، بنشينيم 
مسئله و مسائل مان را حل وفصل كنيم و ايران چرا معطل انتخابات است! ما نه قبل از انتخابات و نه 
بعد از انتخابات معطل هيچ چيز نيستيم، ما هميشه آماده ايم. هر لحظه اي كه آمريكا اعالم كند به 
قانون برگشته، اعالم كند به مقررات سازمان ملل برگشته و بگويد من به تعهدات خودم در برجام 
برگشتم و كنگره آمريكا و كاخ سفيد با هم مصمم شدند از مسير اشتباه خودشان برگردند و به جمع 
1+5 برگردند، ما همان لحظه آماده ايم و اين چيزي نيست كه بعدا تصميم بگيريم، تصميم ما آشكار 
و واضح است. آنها بيايند تسليم قانون بشوند و عذرخواهي كنند، صدمه اي كه به ملت ايران زدند 
اين صدمه را جبران كنند و غرامت پرداخت كنند و در چارچوب قانون بيايند، كسي اصال مشكلي 
دارد؟ ما كه مشكل نداريم، مشكل را آنها ايجاد كردند، آنها ميز مذاكره را شكستند و از بين بردند 
و آنها آمدند به ملت ايران ظلم و جنايت كردند. اين ساده است؛ عذرخواهي از ملت ايران. جبران 
خسارت ها، بازگشت به مقررات و بازگشت به چارچوب 1+5 مي تواند باز هم راه حل باشد. روحاني 
تأكيد كرد: ولي مي دانيم اين تعارفات بي اساس حرافي است به دليل انتخابات و گرفتاري اي كه پيدا 
كردند. اگر واقعي هستند، اگر دروغ نمي گويند اگر دنبال مشكالت خودشان نيستند، راه آسان 
است به جاي اين حرف ها عذرخواهي كنند و برگردند به قانون و مقررات و آن وقت خواهند ديد كه 
ملت ايران و دولت ايران همواره در چارچوب عدالت، انصاف، قانون و مقررات بين المللي حركت 

كرده و باز هم اين چنين خواهد بود.

ث
مك

كافه مجلس

    اختالف نظر درباره  تعيين تكليف 
تاجگردون

حجت اهلل فيروزي ،ســخنگوی كميسيون 
تحقيق مجلس شورای اســالمی گفت:پس 
از تأييــد اعتبارنامــه آقای تاجگــردون در 
جلســه روز گذشته كميســيون تحقيق، ما 
اين گزارش را جمع بندی كرديم و امروز آن 
را تقديم هيأت رئيســه مجلس خواهيم كرد 
و احتماال در اولين جلســه علنی مجلس بعد 
از تعطيالت هفته آينده يعنی يكشــنبه 15 
تيرماه در دستور كار جلســه علنی مجلس 
قرار می گيرد. وی با اشــاره به وجود اختالف 
نظرهايی در مورد اينكه آيا اين اعتبارنامه بايد 
در صحن مجلس به رأی نمايندگان گذاشته 
شود يا نه، در گفت وگو با ايسنا ادامه داد: دو 
برداشــت متفاوت وجود دارد، در آيين نامه 
مجلس لفظ تصميم گيــری در اين باره آمده 
و برداشــت برخی حقوقدان ها اين است كه 
اين تصميم گيری به معنی اخذ نظر اســت 
و آنچه در مجلس از آن برداشــت می شــود 

رأی گيری است.

    چرا كميسيون هاي غيراقتصادي 
بي مشتري اند؟

گرايــش نماينــدگان بــرای عضويــت در 
كميســيون های تخصصــی بــا محوريت 
اقتصاد و ســهم اندک كميســيون های غير 
اقتصــادی در اغلــب دوره هــای مجلس به 
چشــم می خورد. يكي از نمايندگان مجلس 
دهم دغدغه مندی های استانی، فقدان نظام 
انتخاباتی حزبی و استانی و ترجيحات شخصی 
را در اين زمينه موثر می داند. به گزارش ايلنا، 
غالمرضــا كاتب، نماينده گرمســار و رئيس 
كميســيون تدوين آيين نامه داخلی مجلس 
دهم در اين خصوص معتقد اســت تا زمانی 
كه ســاختار مجلس اصالح نشود و انتخابات 
مجلس ملی و اســتانی نباشــد، اين شرايط 
همچنان حاكم اســت چــون نمايندگان در 
راستای مأموريت اصلی خود كه قانونگذاری و 
نظارت بر قانون است، عمل نمی كنند و بيشتر 
به دنبال اين هستند كه در كميسيونی شركت 
كنند كه برای حوزه انتخابيه و مطالبات مردم 
آن منطقه بتوانند ايفای نقــش كنند. برای 
مثال نمايندگان استان خوزستان بيشتر به 
دنبال عضويت در كميسيون انرژی هستند. 
زيرا مســائل و مشكالت اين اســتان بيشتر 
مربوط به انرژی و ســوخت است و در نتيجه 
نماينــده به دنبال اين اســت كــه در دوره 

نمايندگی خود پاسخگوی مردم باشد.

    وديعه نمي گيرم!
مرتضی آقاتهرانی، نماينده تهران با اشــاره 
به پرداخت وديعه مســكن بــه نمايندگان، 
گفت: بنده به رغم اينكه احتياج به اين وديعه 
مسكن دارم و مستاجر هم هستم اين وديعه 
را دريافــت نخواهم كرد. وی بــا بيان اينكه 
پرداخت وديعه مسكن به نمايندگانی كه در 
تهران مسكن دارند اقدام مناسبی نيست، در 
گفت وگو با تســنيم افزود: مردم در شرايط 
فعلی در تنگنا قرار دارند و تهيه مسكن برای 
آنها سخت شده اســت به اعتقاد بنده اگر به 
مردم وديعه مســكن پرداخت می شــود به 
نمايندگان نيز اين وديعه را بدهند. آقاتهراني 
تجربه نمايندگي در ادوار هشتم و نهم مجلس 
را دارد و براي نخســتين بار است كه درباره 
وديعه مسكن نمايندگي و بايدها و شايدهاي 

آن رسما اعالم نظر مي كند.

    اســتيضاح هيأت رئيسه شدني 
نيست

احمد اميرآبادی فراهانی، عضو هيأت رئيسه 
مجلس، در واكنش به اقدام برخی نمايندگان 
مبنی بر جمع آوری امضا برای استيضاح هيأت 
رئيســه مجلس اظهار كرد: برخی همكاران 
نســبت به چينش كميسيون ها گاليه مندند 
در حالی كه اين امر بر اساس آيين نامه داخلی 
مجلس صورت گرفته است. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، او افزود: به عنــوان مثال برخی 
همــكاران در دوره های قبل در كميســيون 
فرهنگی و اجتماعی بودند و حاال می خواهند 
به كميســيون عمران يــا برنامــه و بودجه 
بروند كه طبيعتاً آيين نامــه اجازه اين كار را 

نمی دهد.

   ديدار قاليباف با 2 سفير
 محمدباقر قاليبــاف، رئيس مجلس ديروز با 
سفراي چين و فلسطين ديدار كرد. به گزارش 
خانه ملت،قاليباف ديــروز در ديدار با چانگ 
هوا سفير جمهوری خلق چين رفتار يكجانبه 
آمريكا را در جهان معاصــر تهديدی جدی 
عليه صلح و امنيت بين المللی خواند و بر لزوم 
همكاری های منطقــه ای و بين المللی برای 
مقابله با اين اقدامات نابخردانه كاخ ســفيد 
تاكيد كرد. او  همچنيــن در ديدار با صالح 
الزواوی، شيخ السفرای خارجی مقيم تهران 
و سفير فلسطين در جمهوری اسالمی ايران، 
گفت: رژيم جعلی صهيونيســتی از درون با 
بحران فروپاشی مواجه است و حتی نخست 
وزير جنايتكار اين رژيم برای تشكيل دولت 
اشــغالگر خود ماه هاســت با بحران داخلی 

مواجه است. 

رئيس جمهور در واكنش به قطعنامه آژانس انرژي اتمي: 

مي ترسيم شيادان، آژانس را آلوده كنند
چهره ها

   تار و پود در هم تنيده ارتش و سپاه

فرمانده كل ارتش با بيان اينكه ارتش و سپاه به عنوان 2 سازمان 
مكمل، هم افزايي بسيار خوبي را به وجود آورده اند گفت: ارتش و 
سپاه در باالترين سطح هماهنگي، مانند تار و پود در هم تنيده، 
بهترين تركيب دفاعي را ايجاد كرده اند. به گزارش ايســنا، امير 
سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي، فرمانده كل ارتش جمهوري 
اســالمي ايران، در جلســه هم انديشي با دانشــجويان دانشگاه 
فرماندهي و ســتاد ارتش)دافوس( با تأكيد بر اينكه هر دشمني 
منافع ملي ما را مورد تهديد قرار دهد، متقابال منافع او را تهديد 
خواهيم كرد، گفت: طرح هاي عملياتي براي سناريوهاي محتمل 
آماده و به صورت آشكار يا پنهان، به صورت جزء به جزء يا تركيبي 
تمرين مي شود و ارتش و سپاه آمادگي دارند همراه با هم در مقابل 
هر تهديد احتمالي بايستند. امير سرلشــكر موسوی با اشاره به 
موضوع بوستان بزرگ ارتش در پاسداران گفت: در اين خصوص، 
تفاهمنامه بسيار خوبی منعقد شــده است و ساير مراحل كار در 
دست پيگيری است كه پس از توافق قطعی، منافع متعلق به ارتش 
جمهوری اســالمی ايران تماما به معيشــت كاركنان اختصاص 
خواهد يافت. ضمن اينكه ســهم شــهرداری، فضــای فرهنگی 

تفريحی بسيار خوبی را در اختيار شهروندان قرار خواهد داد.

   روماني بايد پاسخگوي مرگ منصوري باشد

غالمحسين محســني اژه اي، معاون اول قوه قضاييه در ارتباط با 
پرونده مرگ متهم منصوري، گفت: »مقامات روماني بايد پاسخگو 
باشند. وي اعالم كرده بود مي خواهد به ايران بيايد و در اختيار آن 
دستگاه بوده است. مسئوالن قضايي و انتظامي آنجا بايد پاسخگو 
باشند.« روز سه شنبه يك رســانه رومانيايي مدعي شده بود كه 
براساس گزارش دادســتاني بخارست، نتيجه نهايي كالبدشكافي 
غالمرضا منصوري اعالم شده است كه بر مبناي آن، مرگ وي »با 
خشونت و با شتابزدگي« بوده است. منصوري، قاضي سابق لواسان 
يكي از متهمان متواري پرونده فساد اكبر طبري بود كه به دريافت 
رشوه به مبلغ 500هزار يورو متهم بود. جمعه گذشته اعالم شد كه 
جسد وي در البي يك هتل در روماني پيدا شده است. هنوز مشخص 
نيست كه مرگ وي خودكشي بوده يا مسئله قتل او در ميان است.

   روايت شــمخاني از اتهام حسودان عليه سرلشگر 
هاشمي

دبير شوراي عالي امنيت ملي در دلنوشته اي در سالروز شهادت 
سردار سرلشــكر علي هاشمي نوشــت: فرزند محله فقيرنشين 
حصيرآباد اهواز، كه در نبرد عاشــورايي جزاير مجنون در سال 
67 آسماني شد و اجر شهادت و مظلوميت را توامان كسب كرد. 
چه كوتاه بين و سطحي نگر بودند كساني كه بعد از مفقود شدن 
علي هاشمي در نبردي كه تراكم گازهاي سيانور و سيانيد تمام 
حيات انســاني، حيواني و نباتي جزاير مجنون را نابود كرده بود، 
زمزمه اي تلخ و جانسوز سر دادند كه: »او با ارتش عراق همكاري 
و به آنان پيوسته اســت«. همان زمان فرياد زدم: »علي هاشمي، 
جوان انقالبي و سلحشوِر عرِب شيعه خوزســتاني و پيوستن به 
ارتش صدام؟!« علي شــمخاني در ادامه نوشــت: رجعت پيكر 
مطهر و استخوان هاي خرد شــده علي هاشمي به وطن در سال 
۸9، فرصتي بود براي بازگشت همه آنهايي كه شهامت، شجاعت، 
تســليم ناپذيري و وفاداري علي هاشــمي ها را با تيغ حسادت و 
عافيت جويي خود به مســلخ برده و مي برند و درسي است براي 
ما كه سرمايه هاي تكرار نشدني انقالب اسالمي و دفاع مقدس را 

چنان كه شايسته مقام بلند آنان است ارج بنهيم.

   قدرت طلبي، اصالح طلبي را به فرصت طلبي  تبديل 
مي كند

اســماعيل  گرامي مقدم، عضو حزب اعتماد ملي در گفت وگويي 
با اعتمادآنالين گفت: در انتخابات گذشته تأكيدم بر اين بود كه 
همه آنهايي كه به عنوان چهره اي اصالح طلب شناخته مي شوند  
براي اينكه جبهه اصالحات راهبردي صحيح را پيش بگيرد بايد 
همواره در رفتار و گفتارشان هويت اصالح طلبي را در هر تاكتيك 
و برنامه اي لحاظ كنند، چون اگر شــرايط موجب شــود هويت 
اصالح طلبي رنگ ببازد و بيشتر درصدد در اختيار گرفتن قدرت 
و موقعيت باشــد، اصالح طلبي به فرصت طلبي تبديل مي شود. 
اين فعال سياســي اصالح طلب در ادامه گفت: بــه همين دليل 
شوراي عالي اصالحات در روزهاي منتهي به دوم اسفندماه يكي 
از بهترين تصميم هايش را گرفت و اعالم كرد، فقط در حوزه هاي 
انتخابيه اي كه نامزد اصالح طلب داشته باشيم وارد فضاي رقابتي 
خواهيم شــد. به همين دليل در مجلس يازدهــم ما هزينه  اي 
به مراتب كمتر از مجلس گذشــته متحمل شده ايم، چون ديگر 
ملزم به پاسخگويي رفتار و كردار كساني نيستيم كه اساساً ربطي 

به جريان اصالحات ندارند.

صف  آرايي در شوراي امنيت

روسيه: نصف جمعيت جهان از قطعنامه ضدايرانی حمايت نكردند

شــوراي امنيت از ديروز طرح آمريكا براي تمديد 
تحريم تسليحاتي ايران را در دستور كار قرار داد، عصر 
ديروز به وقت تهران آمريكا با دعوت از اعضاي شوراي 
امنيت در يك نشست توجيهي داليل خود را براي 
تهيه پيش نويس قطعنامه تمديد تحريم تسليحاتي 

ايران تصريح كرد.
براي تصويب قطعنامه شوراي امنيت كه پيش بيني 
مي شود دهم تيرماه به رأي گذاشــته شود به رأي 
مثبت 9عضو، بدون وتوي يكي از 5عضو دائم شوراي 
امنيت شامل آمريكا، چين، روسيه، فرانسه و انگليس 

نياز است.
عالوه بر اين 5كشور، 10كشــور بل ژيك، جمهوري 
دومينيكن، اســتوني، آلمان، اندونزي، نيجر، سنت 
وينسنت و گرانادين، آفريقاي جنوبي، تونس و ويتنام 
هم 10عضو غيردائم به شــمار مي روند و هم اكنون 

استوني رياست شوراي امنيت را عهده دار است.
اين قطعنامه مانع از فروش، انبار و انتقال تسليحات 
يا كاالهاي مربوطه توســط ايران خواهد شد. طبق 
اين قطعنامه ديگر كشورها نيز بدون موافقت كميته 
شوراي امنيت حق انتقال، انبار و يا فروش تسليحات 

به ايران را نخواهند داشت.
اين قطعنامه همچنين موجب خواهد شد كه كشورها 
هرگونه كااليي كه احتمــال مي دهند حاوي اقالم 
ممنوعه باشد را بازرســي كنند. كشورها همچنين 
موظف  خواهند شــد بنا به همين دليل به بازرسي 

كشتي ها نيز بپردازند.
وزير خارجه آمريكا از سال گذشته رايزني براي مقابله 
با لغو تحريم تسليحاتي ايران را آغاز كرده بود و حتي 
روزشماري براي زمان برچيده شدن تحريم تسليحاتي 
ايران در سايت وزارت خارجه اين كشور قرار گرفت كه 

براساس آن 114روز به اتمام تحريم ها مانده است.
مايك پمپئو روز سه شــنبه در توييتي نوشت: اگر 

تحريم هاي تسليحاتي ســازمان ملل عليه ايران 
در اكتبر )مهرماه( منقضي شــود، ايران مي تواند 
 J-10 روسيه و SU-30 جنگنده هاي هوايي همچون
چين را خريداري كند. با جنگنده فوق كشنده، اروپا 
و آسيا در چنگ ايران  خواهند بود. آمريكا نمي گذارد 

چنين اتفاقي بيفتد.
محمدجواد ظريف، وزير خارجه كشورمان با لحني 
كنايه آميز به همتاي آمريكايي واكنش نشان داد و 
در صفحه توييتر خود نوشــت: آقاي پمپئو آن قدر 
از گمراه كردن جهان نااميد شــده كه ادعا مي كند 
در ماه اكتبر پيش رو، ايــران هواپيماهاي جنگنده 
مي خرد و سپس آنها را فراتر از بُرد يكطرفه شان به 
پرواز در مي آورد. شايد او بتواند به ما بگويد كه اين 
جنگنده ها چگونه حتي با اتمام سوخت شــان به 
ايران باز مي گردند! در آســتانه رايزني هاي شوراي 
امنيت، وزيــران خارجه ايران و چيــن به صورت 
ويدئو كنفرانس باهم گفت وگو كردند. وزراي امور 
خارجه 2كشــور در اين ديــدار از يكجانبه گرايي 
قلدرمآبانه آمريكا انتقاد كرده و حمايت قاطع خود 
را از چندجانبه گرايــي و اصــول حقوق بين الملل 
اعالم كردند. وانگ اي، با تأكيــد بر حمايت قاطع 
چين از برجام و با اشاره به نامه اخير خود به رئيس 
شوراي امنيت و دبيركل سازمان ملل متحد اظهار 
داشت: چين با هرگونه تالش براي تغيير مفاد برجام 
و قطعنامه2231 شــوراي امنيت مخالف است و 
آمريكا پس از خروج از برجام حقي براي توسل به 

سازوكارهاي پيش بيني شده در اين رابطه را ندارد.
عالوه بر چيــن، مقامات روســيه هــم در روزها و 
هفته هاي اخير بارها مخالفت خود را با طرح آمريكا 
براي بازگرداندن تحريم تسليحاتي ايران يا اسنپ بك 
براي بازگرداندن تحريم هاي قبلي شوراي امنيت عليه 

ايران را ابراز كرده اند.

ديروز ميخائيل اوليانوف، نماينده دائم روسيه در 
آژانس بين المللی انرژی اتمی، در توييتی نوشت: 
پس از تصويب قطعنامه ضدايرانی ازسوی شورای 
حكام آژانــس بين المللی انــرژی اتمی، مخالفان 
برجام در آمريكا خرسند شده و گفتند كه روسيه و 
چين بار ديگر منزوی و تنها شدند. در واقع 7 كشور 
ديگر از حمايت از اين قطعنامه خودداری كردند. 

اين كشورها در مجموع بيش از نيمی از جمعيت 
جهان را تشــكيل می دهند. اين هم از ادعای شما 

در مورد تنهايی.
  قطعنامــه تروئيــكای اروپا عليه ايــران، به رغم 
مخالفت جدی چين و روســيه در نشست فصلی 
شــورای حكام آژانس بين المللی انرژی اتمی روز 

جمعه 30خرداد به تصويب رسيد.

عزم مجلس براي توقف پروتكل الحاقي
صدور قطعنامه شــوراي حكام عليه 

شوراي 
ايران و همراهي قريب االتفاق اعضاي حكام

آن با روند خصمانــه آمريكا در قبال 
برنامه هســته اي ايران اگرچه در دولت با تعقل و 
مدارا مواجه شده است و حســن روحاني در صدر 
دولت ديروز از پرهيز از رفتار احساسي در اين امر 
خبرداد، اما مجلس يازدهم با قاطبه اصولگراي آن 

روندي متفاوت را در پيش گرفته است.
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان 
كميسيون تخصصي موضوع به ميدان آمده است و 
با تركيب يكدست اصولگرايش از به جريان انداختن 
طرح الزام دولت جمهوري اسالمي ايران به توقف 
اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقــي در لواي اقدام 
متقابل دولت در اجراي برجام خبر داد؛ طرحي كه 
مجتبي ذوالنوري، رئيس اصولگراي اين كميسيون 
از بهمن مــاه گذشــته به جد درصدد بــه جريان 
انداختن آن بود اما متفاوت بودن تركيب سياسي 

كميسيون در آن ايام مانع از به هدف رسيدن نگاه 
ذوالنوري به عنوان يك سياستمدار نزديك به جبهه 
پايداري و همفكرانش در اين روند شد. حاال اما با 
تغيير تركيب سياسي كميسيون و غالب شدن نگاه 
پايداري ها در آن، مسيري به جريان افتاده  كه در 
مجلس قبلــي به دليل در اقليت بــودن پايداري و 

همان جريان دلواپسان برجام مهجور مانده بود.
شــاخص ترين اقدام بيانيه كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي در واكنش به قطعنامه شوراي 
حكام صــدور بيانيه اي چهار بنــدي بود كه ضمن 
گاليه از همراهي اروپاييان بــا كينه ورزي آمريكا 
از عزم مجلس براي به جريان انداختن طرح الزام 
دولت جمهوري اســالمي ايران بــه توقف اجراي 

داوطلبانه پروتكل الحاقي خبر مي داد.
در مقدمه اين بيانيه آمده اســت: شــوراي حكام 
آژانس بين المللي انرژي اتمــي با صدور قطعنامه 
سياسي و غيرحرفه اي خود عليه برنامه صلح آميز 

هسته اي جمهوري اسالمي ايران در 30خردادماه 
)19ژوئن 2020(، كه فاقد وجاهت حقوقي و فني 
است، مرتكب اشــتباهي فاحش شــد. قطعنامه 
GOV/2020/34 آژانس كــه پيش نويس آن از 
سوي 3كشور اروپايي فرانسه، انگليس و آلمان ارائه 
شد، در حالي درخواست دسترسي به اماكن ايراني 
را مطرح كرده است كه كشور ما در سال هاي اخير 
مقصد بيشترين و شفاف ترين بازرسي هاي آژانس 
بوده و در بين كشورهاي دنيا بيشترين همكاري را 
با اين نهاد بين المللي داشته اســت. اما در مقابل، 
آژانس تحت فشــارهاي سياسي و غيركارشناسي 
آمريكا و متحدانش، مبادرت بــه صدور قطعنامه 

عليه جمهوري اسالمي ايران كرده است.
امنيت ملي ها در بند اول ايــن بيانيه آورده اند كه 
طبق مقررات، آژانــس بين المللي انــرژي اتمي 
مجاز نيست داده هاي ســرويس هاي جاسوسي، 
علي الخصوص آنچه بر مبناي ادعاهاي واهي رژيم 

نامشروع صهيونيستي باشد  را پايه درخواست هاي 
خود براي دسترسي قرار دهد. جهانيان بدانند كه 
درصورتي كه ايران به درخواســت دسترســي بر 
مبناي اين اطالعات پاسخ مثبت دهد، رويه غلطي 

عليه همه كشورها بنيان گذاشته خواهد شد.
در بند سوم و مهم اين بيانيه آمده است كه مجلس 
شوراي اسالمي در ماده 6 از »قانون اقدام متناسب 
و متقابل دولت جمهوري اسالمي ايران در اجراي 
برجام« مصوب سال1394، همكاري دولت ايران 
با آژانس را منوط به رعايت مصالح ملي كرده است 
و اكنون با توجه به قطعنامه مغرضانه شوراي حكام، 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسالمي در راستاي صيانت از حقوق مسلم 
ملت ايران طرح »الزام دولت جمهوري اســالمي 
ايران به توقف اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي« 
را تهيه و بــراي تصويب به صحــن علني مجلس 

ارائه مي كند.

ايران همچنان آماده است نظارت هاي قانوني آژانس را بپذيرد
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تهران و 11شهر ديگر ايران 
به عنــوان پايلوت »شــهر گزارش

دوســتدار كودك« معرفي 
شدند تا مسير تبديل شدن به شهرهايي كه 
نيازهاي كودكان و مادران در آنها مدنظر 
قرار مي گيرد را طي كنند. اگرچه هم اكنون 
در چند كالنشهر كشور، اقداماتي صورت 
گرفته تا بيش از پيش، اليق عنوان »شهر 
دوســتدار كودك« باشــند اما همچنان 
الزامات فــراوان ديگري وجــود دارد تا با 
فراهم آمدن آنها، شــهرهاي بزرگ كشور 
بتواننــد به معنــاي واقعي عنوان شــهر 
دوستدار كودك را يدك بكشند. مديران 
شهرهايي كه راه دوستي با كودكان را در 
پيش گرفته اند، به دنبال اجراي پروژه هايي 
هســتند تا كودكانه هاي الزم ايجاد شود؛ 
درست مثل اتاق هاي مادر و كودك كه در 
برخي ايستگاه هاي مترو و اتوبوس پايتخت 
درست شــده و مشــهد، تبريز، شيراز و 
اصفهان نيز كارهايي شبيه به اين را تاكنون 
انجام داده اند. ايمن سازي بوستان ها و محل 

بازي كودكان، برداشتن موانع از پياده روها، 
رنگ آميزي كالبدي شهر، ايجاد اتاق  هاي 
رفــع نيــاز در ايســتگاه هاي حمل ونقل 
عمومي و نصب صندلي هاي ويژه در اماكن 
عمومي از اين دســت اقدامات به حساب 

مي آيند.

جدي تر از هميشه
11ســال پيش شوراي سوم شــهر تهران 
مصوبه  شهر دوســتدار كودك را ابالغ كرد 
و براساس اين مصوبه شــهرداري موظف 
شــد براي تحقق امــور در زمينه فضاهاي 
عمومي، حمل ونقل و ترافيك، فرهنگي و 
اجتماعي، بهداشتي، شهرسازي و معماري و 
مشاركت هاي اجتماعي و مردمي براي رفاه 
كودكان اقدام كند. در آن سال قرار بر اين 
بود كه 2 ماه پس از ابالغ مصوبه، آيين نامه 
اجرايي آن نوشته شود؛ درحالي كه با توجه 
به اسناد، 6سال بعد يعني در سال 9۴ اين 
آيين نامه اجرايي نوشــته و در ســال 95 
اصالحاتي روي آن انجام شــد. بعدها شورا 
مصوب كرد تــا كارگروهي مرتبط هر 6 ماه 
يك بار گزارش عملكرد خود را در اين رابطه 

ارائه دهد، اما اين اتفاق هم نيفتاد.

مرحله  پايلوت اجراي شهر دوستدار كودك پس از 
امضاي تفاهمنامه ميان شهرداري هاي اين شهرها 

و وزارت كشور آغاز خواهد شد

تهران در مسير 
دوستي با كودكان

محمد سرابي
خبر نگار

سالم شهردار

تكليف من چيست؟

برنامه تصويري »سالم آقاي شهردار« 
بيش از يك  ماه اســت به طور منظم از 
شبكه شهر در حال پخش است. در هر 
قسمت از برنامه از شهروندان و  اقشار مختلف مي خواهيم پرسش خود 
را از شهردار تهران بپرسند و سپس فيلِم پرسش براي شهردار پخش 
شده و او پرسش شهروندان را پاسخ مي دهد. اين برنامه بخشي كوچك 
از تالش شبكه شهر است تا تهران را در راستاي شعار شهردار تهران 
تبديل به شــهري براي همه كند. پرسش و پاسخ اين قسمت برنامه 

»سالم آقاي شهردار « را بخوانيد.
شهروند: ســالم آقاي شهردار، من در شــهرداري منطقه 9 ميدان 
اســتادمعين يك ملك كلنگي دارم. در ســال 1۳9۴ توانستم اجازه 
ساخت وساز 7 طبقه را از شهرداري بگيرم و 11۰ميليون بابت آن به 
شهرداري پرداخت كردم. اما مشكلي برايم پيش آمد و ۴ سال در ايران 
نبودم، بعد از آنكه به ايران بازگشتم، شهرداري به من اعالم كرد بايد 
فرايند دريافت تراكم را از اول شروع كنم و ديگر اجازه ساخت 7 طبقه 
به من داده نخواهد شد و هم اكنون طبقات مجاز فقط 5 طبقه است. من 
براي دريافت تراكم 7 طبقه 11۰ميليون دادم اما االن از من مي خواهند 
براي تراكم 5 طبقه 5۰۰ميليون تومان به شــهرداري پرداخت كنم. 
يعني 11۰تومان كه در سال 9۴ پرداخت كردم فقط براي 2 طبقه كافي 
 است. هر جا كه مي روم و با هركس كه صحبت مي كنم هيچ كس جوابگو 
نيست. مدام به بخش هاي مختلف ارجاع داده مي شوم. هيچ كدام از 

كارهايم هم تأثير نداشته است، تكليف من چيست؟
پيروز حناچي، شهردار تهران: پروانه هــاي ساخت براي يك دوره 
زماني مشخص اعتبار دارند. معموالً اعتبارشــان ۳ سال بوده و تا يك 
ســال هم قابليت تمديد دارد. اگر در اين مدت فرد ساخت و ساز نكرد، 
پروانه ساختش شامل شرايط جديد مي شود. هر مبلغي كه توسط فرد 
پرداخته شده، از هزينه جديد پروانه ساخت كسر شده و فرد بايد بقيه 
مبلغ را پرداخت كند. البته در منطقه 9 تهران براســاس طرح تفصيلي 
به هيچ عنوان، اجازه ساخت 7طبقه داده نمي شود. اگر هم در سال 9۴ 
اجازه ساخت 7طبقه داده شده، غيرقانوني بوده است. طبيعتاً اگر بخواهيم 
شهر متعادلي داشته باشيم، بايد ضوابط طرح تفصيلي را حاكم كنيم. اگر 
اين شهروند عزيز همان موقع ساخته بود، هيچ مشكلي برايش به وجود 

نمي آمد، ولي االن شامل ضوابط طرح تفصيلي خواهد شد.

فرانك جواهري
خبرنگار

»افراد داراي معلوليت، ســالمندان و شــهروندان با 
نيازهاي ويژه از دغدغه هاي اصلي مديريت شــهري شهر

هستند؛ به همين خاطر، از اين پس پروژه هاي شهري 
درصورتي افتتاح مي شوند كه دسترس پذيري براي معلوالن در آنها 
لحاظ شده باشد.« اين را پيروز حناچي، شهردار تهران در ديدار با يك 
فعال اجتماعي حوزه معلوالن گفت و دليل تأخيــر در افتتاح گذر 
فرهنگي شهريار )كه روز دوشنبه به بهره برداري رسيد( را هم همين 

موضوع اعالم كرد.
روز گذشــته صفحه اينســتاگرامي كمپين حمايت از افراد داراي 
معلوليت با انتشــار عكس هايي از عيادت سرزده شــهردار تهران از 
شهرام مبصر در يكي از بيمارستان هاي تهران از وعده هاي حناچي 

براي دسترس پذيري خبر داد.
شــهردار تهران در اين ديدار درنظر گرفتن پيوست هاي مربوط به 
معلوالن و كم توانان در اجراي پروژه هاي شــهري را مهم برشمرد و 

گفت: »اگرچه شهر تهران به دليل وسعت باال و مشكالت انباشته شده 
در مدت كوتاه قابليت پذيرايي در  شــأن و منزلت شهروندان داراي 
معلوليت را ندارد اما اراده مديريت شــهري بر تــالش مضاعف در 
اين خصوص اســت. ضمن اينكه قصد داريم تمام پروژه ها با رعايت 
ضوابط شهرســازي و اســتانداردهاي موجود تكميل شود و تيك 

دسترس پذيري از الزامات جدي اجراي پروژه هاي پيش روست.«
حناچي با بيان اينكه اميدواريم همه همــكاران اين موضوع را يك 
وظيفه غيرقابل چشم پوشــي بداننــد، اضافه كرد:»شــعار تهران، 
شــهري براي همه، درصورتي محقق خواهد شــد كه استثنايي در 
خدمت رساني به اقشار مختلف قائل نباشيم و با حفظ كرامت و  شأن 

عزيزان داراي معلوليت، شهر را برايشان هموار كنيم.«
كليددار پايتخت اضافه كرد: »تعامل مستمر و سازنده و مطالبه گري 
منصفانه قطعاً ما را در مسير دسترس پذيري شهري ياري خواهد داد 
و رصد پروژه هاي شهري با نگاه قابليت هاي بهره برداري براي اقشار 

مختلف ازجمله افراد داراي معلوليت، سالمندان و افراد با نيازهاي ويژه 
از دغدغه هاي اصلي مديريت شهري است كه بايد به صورت فرايندي 

تعاملي تعريف و اجرايي شود.«

راه اندازي ميز كاري با كمك كمپين معلوالن 
در اين ديدار همچنين مصطفي كاظمي، مشاور عالي شهردار تهران 
و مديركل حوزه رياست با اشاره به تالش هاي صورت گرفته در اين 

زمينه گفت: »اگرچه معتقديم كه شــهر كمبودهاي بسياري براي 
پذيرايي از شهروندان داراي معلوليت دارد، اما تالش خواهيم كرد در 
حوزه آموزش از سطوح باالي مديران تا كاركنان و پيمانكاران دغدغه 
دسترس پذيري را در بدنه شهرداري نهادينه كنيم تا همه بدانيم كه 

اين فعاليت يك مسئوليت اجتماعي است.«
به گفته او در حوزه رياســت، ميز كاري با كمــك كمپين معلوالن 
راه اندازي شده اســت تا موضوعات دسترس پذيري و مناسب سازي  

به صورت ويژه مورد توجه بخش هاي مديريت شهري قرار گيرد.
شهرام مبصر از فعاالن اجتماعي كه ميزبان اين ديدار بود نيز با اشاره 
به مشكالت جدي شهر تهران در حوزه هاي مختلف مناسب سازي  و 
دسترس پذيري گفت: »اميدوارم با كمك مديران شهري و شخص 
آقاي حناچي شهردار محترم، شاهد تعامل و هم افزايي و ايجاد نگرش 

صحيح به موضوع معلوليت در بدنه شهرداري باشيم.«

تجهيز 7بوستان تهران به ست ورزشي معلوالن
پيش تر و در روزي كــه برخي از اعضاي كمپيــن معلوالن در دفتر 
شــهردار تهران مهمان بودند، با نظر مساعد پيروز حناچي، قرار شد 
كه مسائل مربوط به معلوالن پيگيري شود. بر همين اساس، معاون 
خدمات شهري و محيط زيســت منطقه19 ديروز از تجهيز بوستان 
بزرگ واليت و 6بوستان ديگر به ست هاي ورزشي معلوالن خبر داد.

ســعيدصالح  محمود رباطــي، در اين باره گفــت: »به منظور ايجاد 

تسهيالت ورزشي براي معلوالن منطقه، بوستان هاي واليت، شقايق، 
گلريز، نرگس، بهار، شريعتي و جانباز مجهز به ست هاي ورزشي ويژه 
شدند. همچنين در راستاي نگهداشت بوســتان ها و تسهيل تردد 
شــهروندان در اين فضاهاي عمومي، روشنايي زمين چمن بوستان 

باران و محوطه اطراف آن در محله دولتخواه جنوبي تأمين شد.«
او با اشــاره به آغاز عمليات اجرايي مناسب ســازي  بوســتان بهار 
در محــدوده ناحيه2 براي بهره بــرداري معلــوالن، ادامه داد: طي 
فعاليت هاي اخير اداره فضاي سبز اين حوزه ضمن نصب 2آبخوري 
در بوستان شــهداي نعمت آباد، بوستان نسترن محله نعمت آباد نيز 

مجهز به 1۰نيمكت و 5سطل زباله شد.
اين مســئول همچنين از احداث سرويس بهداشــتي در بوستان 
امام علي)ع( در محدوده ناحيه يك خبر داد و افزود: اين ســرويس 
بهداشتي به منظور رفاه حال شهروندان با به روزترين امكانات طراحي 

و ساخت و آماده بهره برداري شده است.«
با توجه بــه تأكيد شــهردار تهران مبنــي بر توجه بــه معلوالن و 
دســترس پذيري شــهر براي ســالمندان و افراد داراي معلوليت، 
سيدمصطفي موســوي، شــهردار منطقه9 هم در بيست و نهمين 
بازديد ميداني از محله هاي اين منطقه ۳.5كيلومتر از مسير خيابان 
دانشگاه هوايي شمالي تا خيابان شمشيري در محله مهرآباد جنوبي 
واقع در ناحيه 2 را با ويلچر پيمود و بر مباحث مرتبط با نگهداشــت 

شهر و همچنين اقدامات الزم براي رفع كم و كاستي ها تأكيد كرد.

آثار هنري شاخص، شناسنامه دار شوند
در آخرين جلسه شوراي شهر تهران، طرح »تعيين حريم آثار 

هنري در فضاهاي عمومي شهر تهران« مورد بررسي قرار گرفت فرهنگ
و درباره موضوع تبصره يك اين طرح و تركيب اعضاي كميته 
فني نظارت، ارزشگذاري و تعيين حريم آثار هنري، بحث و گفت وگو به عمل 
آمد. به گزارش همشهري، احمد مسجدجامعي درخصوص تعيين حريم آثار 
هنري در محوطه هاي عمومي سطح شهر تهران، به بهره گيري از نمايندگان 
انجمن هاي صنفي و تشكل هاي هنري كه از ســوي وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي معرفي مي شوند پرداخت و گفت: »الزم است در اين مورد وزارت ارشاد 
مشاركت و دخالت داشته باشد. در قوانين فرادســت هم راجع به تنديس و 
مجسمه و مانند اينها، وزارت ارشاد جايگاه ويژه اي دارد.« او ضمن يادآوري اين 
نكته كه ما در ساختار نظام اجرايي كار مي كنيم، عنوان كرد: »ساختار نظام 
اجرايي براي چنين فعاليت هايي تعريفي دارد، و به اصطالح مســئوليت هر 
سازمان را مشخص كرده است.« مســجدجامعي درخصوص شاخص هاي 
تشخيص آثار هنري گفت: »باالخره ما كارشناسي الزم داريم كه بتواند بگويد 
از بين 2هزار اثر شهري، كداميك اثر هنري شاخص است و بايد حريم داشته 
باشد. اين كارشناس چه كسي است؟ چنين كارشناسي معرف مي خواهد و به 
همين دليل پيشنهادم اين اســت كه معرفي اش را به عهده وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي بگذاريم، نه شهرداري.« او درخصوص ماده سوم اين طرح كه 
شهرداري تهران را مكلف مي كند، با همكاري ســاير مراجع ذي ربط، ظرف 
مدت حداكثر ۳ ماه از ابالغ مصوبه نسبت به شناسنامه دار كردن تمامي آثار 
هنري در فضاهاي عمومي شهر اقدام كند، يادآور شد: »اين پيشنهاد عملي 
نيست و نيازي هم نيست كه همه آثار هنري شناسنامه دار شوند. آثار هنري 
طبقه بندي دارند. بعضي ها منطقه اي، بعضي ها محله اي و بعضي ها شــهري 
هستند. يعني برخي آثار هنري موردي اســت و آنها را در مناسبت ها، مثال 
مناسبت هاي ملي، مناسبت هاي انقالب و مانند اينها به نمايش مي گذاريم. 
گرچه اينها اثر هنري هستند، اما شاخص نيستند. تعداد آنها هم زياد است؛ 
مثال 2هزار اثر هنري. ما چگونه مي توانيم همه آنها را شناســنامه دار كنيم؟! 
بنابراين پيشنهادم اين است كه به جاي عبارت »آثار هنري« از عبارت »آثار 

هنري شاخص « استفاده شود.« 

شهردار تهران در عيادت سرزده از يك فعال حوزه معلوالن تأكيد كرد

دسترس پذيري؛ پيش شرط افتتاح طرح هاي شهري
حناچي: معلوالن بايد در پروژه هاي شهري ديده شوند

آيين افتتاح قرارگاه جهادی تئاتر كودكان و نوجوانان با عنوان »پويش 
 عكس
خبر

تئاتر برای بچه ها«، ديروز با حضور حجت االسالم ميثم امرودي، رئيس 
سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و محمدجواد حق شناس، رئيس 
كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران در پرديس تئاتر تهران 

برگزار شد.    عكس: مجتبی عرب زاده

سرانجام در دي ماه 1۳97 نخستين كنفرانس 
ملي شهرهاي دوستدار كودك در اصفهان 
برگزار شد و 12۰مقام و سياستگذار شامل 
كارشناســان شــهرداري، رهبــران حوزه 
كســب و كار، اعضاي اتاق هــاي بازرگاني و 
ســازمان هاي غيردولتي در اين كنفرانس 
شركت كردند. مهرماه سال پيش نيز هيأت 
عالي رتبه دولــت ايران با هدف گســترش 
شــهرهاي دوســتدار كودك، با حضوردر 
نخســتين نشســت بين المللي شهرهاي 
دوستدار كودك يونيســف در كلن شركت 
كردند. مجموع ايــن اقدامات توجه مديران 
شــهري را به موضوع زندگي كــودكان در 
شهر جلب كرد اما باعث نشــد اين شهر ها 
در فهرست شــهر هاي دوستدار كودك قرار 
گيرند زيرا شــرايط كامل براي تحقق اين 

هدف فراهم نبود.

كنوانسيون حقوق كودك
سابقه پيوســتن ايران به موافقتنامه هاي 

بين المللي كه به حقوق كــودكان ارتباط 
پيدا مي كنند به چند دهه قبل بازمي گردد. 
اوايل اسفند 1۳72 مجلس شوراي اسالمي 
ملحق شــدن جمهوري اســالمي ايران به 
كنوانسيون حقوق كودك را تصويب كرد. 
در بند يك ماده ۳1 اين عهدنامه آمده است 
»حكومت ها حق كودك را براي داشــتن 
بازي، سرگرمي، وقت آسايش و استراحت 
به رسميت مي شناسند و كودك مي تواند 
به طور فعال و آزادانه در امــور فرهنگي و 
هنري در خور ســني خود، شركت كند«. 
در سال 1۳79 شــوراي عالي استان ها در 
ماده واحده اي به شــوراي اسالمي شهرها 
پيشنهاد كرد تا شــهرداري ها را موظف به 
تحقق شهر دوستدار كودك كنند. در اين 
پيشنهاد عنوان شد كه در بخش شهرسازي 
و معمــاري، تامين فضاي مناســب بازي 
كودكان در مجتمع هاي مســكوني نوساز 
يا در حال ســاخت انجام شــود. امســال 
بيش از 7۰شــهر ايران با ارسال مدارك و 

فعاليت هاي خود متقاضي دريافت »نشان 
شهر دوستداركودك« از يونيسف بودند و 
۴5شهر براي ارزيابي و طرح در كميته مورد 
پذيرش اوليــه قرار گرفتند. اما ســرانجام 
1۳خــرداد، كميته  ملي هماهنگي شــهر 
دوستدار كودك شامل نمايندگان وزارت 
كشور، يونيسف، سازمان شــهرداري ها و 
چند ارگان ديگر تشكيل شد. در جلسه اين 
كميته، شهر تهران بنا بر پيشنهاد و پيگيري 
اداره كل آموزش هاي شهروندي شهرداري 
تهران در كنار 11شــهر ديگر ايران مانند 
رشت، بندرعباس، تبريز، سمنان، شيراز، 
كرمان، گرگان، مشــهد، همدان، يزد و اوز 
)در استان فارس( به عنوان پايلوت شهرهاي 
دوستدار كودك معرفي شــدند. براساس 
اعالم اين كميتــه  ملي، مرحلــه  پايلوت 
شهر دوســتدار كودك به طور رسمي پس 
از امضاي تفاهمنامه ميان شــهرداري هاي 
اين شهرها و وزارت كشور آغاز مي شود. اين 
ابتكار، با حمايت دولت هاي ملي و محلي، 
ســازمان هاي مردم نهاد، بخش خصوصي، 
رسانه ها، دانشگاه ها و با همكاري يونيسف، 
بيش از ۳۰ ميليون كودك را در ۳۰۰۰ شهر 
و جامعه  محلي در بيش از ۴۰كشــور زير 

پوشش قرار داده است.
عنوان شــهر دوســتدار كودك به شهر يا 
اجتماع محلــي گفته مي شــود كه در آن 
نظرها، نيازهــا، اولويت ها و حقوق كودك، 
به عنوان بخشي جدايي  ناپذير از سياست ها، 
برنامه ها و تصميم هاي عمومي تلقي شود. 
دريافت نشان و برند شهر دوستدار كودك 

   شاخص هاي  شهر دوستدار كودك
شهر دوستدار كودك به معني وضعيت، امكانات، 
ويژگي ها و ظرفيت هايي در شــهر است كه بر 
مبناي حقوق، نيازهاي عام و خاص، ويژگي ها، 
عاليق و فراهم كردن امنيت كافي براي كودكان 
طراحي شده  باشــد. يونيسف شاخص هايي را 
براي اجراي اين طرح مطرح كرده اســت كه 
طبق آن تامين حقوق كودكان در اولويت قرار 
دارد.وقتي از شهر دوستدار كودك سخن گفته 
مي شود، اغلب منظور شــهري مبتني بر يك 
حاكميت محلي است كه امكانات و ويژگي هايي 
براي زيست كودكان داشته باشد. امكاناتي نظير 
پارك ها و اماكني براي بازي كودكان با امنيت 
كافي، وسايل بازي متناســب با مراحل رشد 
كودكان، محل هاي عبور و مرور امن در خيابان، 
مبلمان شهري مناســب، دسترسي راحت به 
فضاهاي آموزشي رسمي و فوق برنامه، دسترسي 
به امكانات ورزشي مناسب و مراكز ارائه خدمات 
به كودكان از شاخصه هاي شهر دوستدار كودك 
است. مراقبت هاي بهداشتي كودكان، مسئله 
ديگري است كه در اين طرح مورد حمايت قرار 
گرفته اســت، به اين صورت كه دولت ها بايد 
امكانات بهداشتي از قبيل آب سالم و سرپناه 
مناســب براي زندگي كودكان را فراهم كنند. 
محافظت كودكان از خشــونت و سوءاستفاده، 

ديگر ويژگي هاي اين طرح به شمار مي آيد. تهران به عنوان شهر دوستدار كودك شناخته شد
الهام فخــاري، رئيــس كميته 
اجتماعي شوراي شهر تهران: با 
پيگيري كميته پيگيري و نظارت 
شهر دوستدار كودك و اداره كل 
آموزش شــهروندي شهرداري 
تهران، تهــران به عنوان يكي از 

۱۲ شهر ايران در روند پيشــبرد الگوي شهر دوستدار 
كودك شناخته شد. 

ث
مك

 اقدامات مستمربراي اجراي  مصوبات شهر دوستدار كودك
زهرا صدراعظم نوري، رئيس كميسيون سالمت و محيط زيست شوراي شهر تهران: 
در راستاي اجراي مصوبات شهر دوستدار كودك و سالمند اقداماتي صورت گرفته 
است ولي نمي توان رضايت زيادي از آنها داشت و اين انتظار وجود دارد كه اقدامات 
مستمر باشد و به يك دغدغه براي مديران شهري تبديل شود. متأسفانه در روند 
توسعه شهر تهران، به نياز همه گروه هاي سني پرداخته نشده  است . در اين راستا 
افرادي كه از توانايي كمتري برخوردار هستند مانند كودكان و سالمندان، در مسير 

توسعه كمتر مورد توجه قرار گرفته اند. شهرداري الزاماتي را براي بخش خصوصي و دولتي در اين راستا 
تعيين كرده تا هنگام ساخت وساز به آنها توجه شود و هنگام پايان كار اين موارد بررسي خواهد شد.

ث
يونيســف، زماني صورت مي گيرد كه شهر مك

مورد نظر چرخه  رسيدن به شهر دوستدار 
كودك را به صــورت موفقيت آميز تكميل 
كرده باشــد. در مرحله پايلوت، شــهرها 
به عنوان »شهر دوستدار كودك« به رسميت 
شناخته نشــده و نشــان يا عنوان رسمي 
دريافت نمي كنند، اما تالش ها براي رسيدن 

به آن نشان، آغاز خواهد شد.

براساس هدف گذاري انجام شده، 5۰دستگاه 
اتوبوس دوكابين مدل1۳۸6 تا پايان امسال حمل و نقل

بازسازي اساســي خواهند شد. مديرعامل 
شركت واحد اتوبوسراني تهران درباره بازسازي اتوبوس ها 
در سال گذشــته به ســايت شــهر گفت: »اتوبوس هاي 
مدل1۳۸6 از سال گذشته در اولويت بازسازي قرار گرفته 
بودند. 15۰دســتگاه اتوبوس دوكابين ملكي مدل1۳۸6 
وجود داشت كه 5۰دستگاه اتوبوس بازسازي كامل شدند. 
همچنين 1۰۰دستگاه اتوبوس خصوصي مدل1۳۸6 در 
سال گذشته بازسازي شد. درمجموع بازسازي 15۰دستگاه 
اتوبوس در سال گذشته انجام شده است.« محمود ترفع در 
پاسخ به اين پرسش كه امسال برنامه بازسازي اتوبوس ها به 
چه صورت خواهد بود، ادامه داد: »با توجه به اعمال شديدتر 
تحريم ها و افزايش قيمت ارز نســبت به ســال گذشته، 

پيش بيني مي شود كه امسال 5۰دستگاه اتوبوس دوكابين 
بازســازي شود. از ســال گذشته بازســازي اتوبوس هاي 
مدل1۳۸6 در اولويت قرار گرفته كه بعد از اتمام بازسازي 
اتوبوس هاي اين مدل به سراغ مدل هاي بعدي يعني 1۳۸7 
و 1۳۸۸ خواهيم رفت.« او بــا تأكيد بر اينكه اتوبوس هاي 
بازسازي شــده دوباره به چرخه بهره برداري بازمي گردند، 
اضافه كــرد: »تمام قطعات اتوبوس فرســوده اعم از قواي 
محركه، فضاي بيروني و داخلي، كولر، موتور، ديفرانسيل و... 
به صورت كامل بازسازي مي شــود و تفاوت چنداني با يك 
اتوبوس جديد ندارد و تنها از لحاظ سال ساخت، پايين تر 
است. اتوبوس هاي بازسازي شده هم رده اتوبوس  هاي مدل 
باال فعاليت مي كنند.« ترفع با بيان اينكه هزينه تأمين لوازم 
يدكي از كشورهاي خارجي چند برابر گذشته شده، عنوان 
كرد: »هزينه هاي جــاري افزايش بســياري يافته و اين 

درحالي است كه شركت هاي داخلي، 5۰درصد نياز قطعات 
يدكي براي بازســازي يــا تعميرات اتوبوس هــا را تأمين 
مي كنند. براي تعمير موتور اتوبوس، سه برابر هزينه گذشته 
پرداخت مي شــود.« او تأكيد كرد: »اتوبوسي كه بيش از 
1۰سال سن دارد، به سن فرسودگي رسيده و بنابر آيين نامه 
كشوري بايد از رده خارج شــود، اما به علت نبود واردات و 
صدور مجوز از سوي استانداري مبني بر اينكه تا مادامي كه 
اتوبوس امكان اخذ معاينه فني را داشته باشد، امكان تردد 
در سطح شــهر و فعاليت را دارد، توسط پليس هم جريمه 
نخواهد شد.« مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران با 
بيان اينكه ميانگين ســن اتوبوس هاي ديزل 1۰ســال و 
اتوبوس هاي گازسوز 12سال اســت، يادآور شد: »درحال 
حاضر متوســط عمر ناوگان اتوبوســراني تهران از ســن 
فرسودگي فراتر رفته و برابر با حدود 12سال است. پيشنهاد 
مي شود كه باالدستي ها طرحي را تصويب كنند كه براساس 
آن مصوبه اتوبــوس بازسازي شــده 5 تا 7ســال امكان 

به كارگيري بعد از سن فرسودگي را داشته باشد.« 

 رعايــت فاصله گــذاري 
اجتماعي در ناوگان متروي مترو

تهران با ورود 6۳۰دستگاه 
واگن به درســتي انجــام خواهد شــد و 
ســرفاصله هاي زماني نيز كاهش خواهد 
يافت. به گزارش همشــهري، مديرعامل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
با بيان اين مطلب و اينكه آمار مســافران 

متــرو با اجراي طــرح ترافيــك افزايش 
محسوسي نداشته، گفت: »شبكه متروي 
تهران ظرفيت رسيدن سرفاصله هاي زماني 
به 2دقيقه را هم دارد اما براي انجام اين كار 
بايد تعداد قطارها افزايش يابد.«  فرنوش 
نوبخت در پاســخ به اين پرسش كه مترو 
براي رعايت فاصله گذاري اجتماعي به چند 
رام )واحد شــمارش قطار( قطار نياز دارد، 

ادامه داد: »اگر 6۳۰دســتگاه واگن وارد 
كشــور و بعد از آن وارد مدار بهره برداري 
شود، مشــكالت موجود در شبكه متروي 
تهران حــل خواهد شــد و فاصله گذاري 
اجتماعي به درستي انجام مي شود.« به گفته 
نوبخت، ناوگان متروي تهران بايد خود را با 
شــرايط بيماري كرونا تطبيــق دهد كه 
تصميم گيري و اقدامات در همان راســتا 
انجام مي شــود. او با اشــاره به اســتقرار 
غرفه هــاي فــروش ماســك در تمامي 
ايســتگاه هاي متــرو، گفــت: »از همه 
شهروندان درخواست مي شود كه در زمان 

استفاده از ناوگان مترو از ماسك استفاده 
كنند تا ضمن حفظ سالمتي خود، سالمت 
ديگران هم بــه خطر نيفتــد.«  مناقصه 
بين المللي تأمين 6۳۰دستگاه واگن متروي 
تهران با اســتفاده از منابع مالي فاينانس 
توسط وزارت كشــور در اوايل سال1۳96 
آغاز شــد كه كنسرســيوم متشــكل از 
شركت هاي واگن سازي  تهران و 2شركت 
چيني همكار در اين مناقصه شركت كرده 
و پيشــنهاد خود را در دي ماه سال1۳96 
ارائه كرد. بعد از گذشــت ۳ســال هنوز 

6۳۰دستگاه واگن وارد كشور نشده  است.

بازسازي ۵۰دستگاه اتوبوس دوكابين تا پايان امسال

 رعايت فاصله گذاري اجتماعي در مترو
 نيازمند ۶۳۰دستگاه واگن

همكاري شوراي استان تهران با كميسيون ملي يونسكو

 رئيس شــوراي اســتان تهران هدف از امضاي تفاهمنامــه همكاري با 
كميسيون ملي يونسكو را اســتفاده از ظرفيت هاي اين كميسيون براي ديپلماسي

ارتقاي ديپلماسي شهري عنوان كرد. به  گزارش همشهري، الهام فخاري 
در مراسم امضاي تفاهمنامه شوراي اسالمي استان تهران و كميسيون ملي يونسكو با اشاره 
به هجوم اخبار منفي، گفت: »چرا مدام بايد از آســيب ها خبر تهيه شــود درصورتي كه 
شهرستان هاي اســتان تهران گنج هاي بزرگي هســتند. تالش ما در دوره پنجم شورا، 
بهره برداري مردم از ميراث فرهنگي بوده است. هدف از همكاري و همراهي با كميسيون 
ملی يونســكو، زنده نگه داشتن فضاهاي مهم شــهري براي مردم و توسط مردم است.« 
اميدواريم با همكاري كميسيون ملي يونسكو بتوانيم ظرفيت هاي جهاني و بين المللي را 
به كار گيريم؛ البته تمام تالش ما استفاده از اين ظرفيت ها در راستاي سوددهي به مردم 

و براي فعال تر كردن ديپلماسي شهري است. 
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   64سال انتظار براي خريد مسكن
بــر اســاس ميانگيــن قيمت 
كشف شــده در معامالت مسكن 
خرداد99، قيمت هــر مترمربع 
زيربناي مسكوني در شهر تهران 
به 19ميليون و 71هــزار تومان 
رســيده و يك خانوار متقاضي 
مســكن براي خريد يك واحد 
آپارتمان 75متري مطابق با الگوي 
مصرف در مناطق متوسط پايتخت 
بايد يك ميليــارد و 430ميليون 
تومان هزينه كند. در اين ميان با 
نگاهي به اطالعــات جديد مركز 
آمار از وضعيت درآمدي خانوارهاي 

كشور، ميانگين درآمد خانوارهاي تهراني در سال99 به حدود 66ميليون و 700هزار تومان و در هر ماه به حدود 5ميليون و 560هزار تومان 
مي رسد كه البته در بهترين حالت فقط 10درصد از آن در طول سال پس انداز خواهد شــد. اين در حالي است كه اگر اين خانوار، بتواند 
يك سوم از كل درآمد خود را در سال پس انداز كند و با فرض اينكه رشد درآمد خانوارها و قيمت مسكن متناسب با نرخ تورم باشد، بايد 
64سال صبر كند تا مجموع پس اندازهاي خانوار براي خريد يك آپارتمان 75متري در مناطق مياني تهران كفايت كند. البته به قيمت 
امروز، اين خانوار در بهترين حالت مي تواند 240ميليون تومان تسهيالت خريد مسكن معادل 16.7درصد از كل ارزش اين آپارتمان را نيز 
از نظام بانكي تأمين كند كه در اين صورت دوره انتظار خريد مسكن به 54سال كاهش مي يابد و مابه ازاي آن بايد به مدت 12سال اقساط 

اين تسهيالت پرداخت شود.

نبض بازار

طال و ارز

با رشد روز گذشــته بورس، بيش از 128هزار ميليارد تومان به ارزش 
سهام شركت هاي حاضر در بازار سهام اضافه شد و ارزش كل فرابورس 
به مرز 1000هزار ميليارد تومان رســيد. به گزارش همشــهري، در 
مبادالت روگذشته بازار سهام، شــاخص كل بورس تهران با 2درصد 
رشد معادل 28هزارو 399واحد رشد كرد و به يك ميليون و 419هزارو 
439واحد رسيد. با اين ميزان رشد بيش از 128هزار ميليارد تومان به 
ارزش سهام شركت هاي حاضر در بازار ســهام اضافه شد و ارزش كل 
بورس تهران و فرابورس جمعا به 6هزارو 307هزار ميليارد تومان معادل 
310ميليارد دالر رسيد. به اين ترتيب اكنون ارزش كل فرابورس به مرز 

1000هزار ميليارد تومان و بورس تهران به 5312 هزاررسيده است.
سهامداران ديروز در مجموع 18هزارو 461ميليارد تومان اوراق بهادار 
در بورس تهران و فرابورس خريــداري كردند كه اين مقدار 33درصد 
كاهش نشــان مي دهد. ديروز همچنين سهام شركت سرمايه گذاري 
پويا براي نخستين بار در فرابورس عرضه شد كه در جريان اين عرضه 
اوليه 2ميليون و 579هزار و 755نفر مشاركت كردند. از ابتداي سال 
تاكنون سهام 5شركت سرمايه گذاري صبا تامين، شستا، پگاه گيالن، 
الستيك يزد و پليمر آرياساسول در بازار سهام عرضه شده  و آنطور كه 
مقامات بازار سرمايه وعده داده اند، قرار اســت روند عرضه هاي اوليه 
به زودي شتاب بيشــتري بگيرد. براي اينكه سرعت ورود شركت هاي 
جديد به بورس بيشتر شود، سازمان بورس به تازگي طرحي را به شوراي 
هماهنگي سران قوا برده  كه مورد تصويب قرار گرفته است. در اين طرح 
مشوق هايي براي ورود شركت هاي جديد به بورس درنظر گرفته شده و 
قرار است شركت هايي كه در سال 1399 حداقل 25درصد سهام خود را 
وارد بورس كنند، از بررسي هاي مالياتي سال هاي قبل معاف شوند. اين 
موضوع مي تواند بخشي از شركت ها را براي ورود به بورس ترغيب كند.

برخي خبر هاي غيررسمي هم حاكي از آن اســت كه دولت و تامين 
اجتماعي در تدارك عرضه سهام پااليشگاه ستاره خليج فارس در بورس 
هستند اما از زمان و نحوه عرضه سهام اين شركت در بورس اطالعي 
در دست نيست. اين شركت از نظر اندازه از پااليشگاه اصفهان بزرگ تر 
است و خوراك و محصوالت آن كيفيت باالتري دارند. دولت و تامين 

اجتماعي از سهامداران عمده اين شركت هستند.
بررسي مبادالت روز گذشــته و همينطور جريان ورود و خروج پول از 
صنايع نشان مي دهد كه نقدينگي در حال ورود به صنعت پتروشيمي، 
خودرو، بيمه و پااليشگاه است اما در مقابل ظرف روز هاي گذشته بخشي 

از نقدينگي از سهام شركت هاي توليد كننده سيمان خارج شده است.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1,419,439283992,04شاخص كل)واحد(
ارزش معامالت 
33,65-9364-18461)ميليارد تومان(

2,966,35943973417,40تعداد معامالت
ارزش بازار 

63071282,07)هزارميليارد تومان(

حق مسكن كارگران 300هزار تومان 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پيشنهاد افزايش كمك هزينه 
مسكن كارگران مشمول قانون كار را با قيد دوفوريت براي بررسي 
و تصويب به هيأت وزيران ارائه كرد كه مورد تصويب قرار گرفت. 
روز گذشته پايگاه اطالع رساني دفتر هيأت دولت خبر از تصويب 
افزايش حق مسكن در هيأت دولت داد. به موجب اين پيشنهاد، 
كمك هزينه مســكن كارگران مشــمول قانون كار از ابتداي تير 
سال99، مبلغ 3ميليون ريال تعيين مي شود. حق مسكن كارگران 

در سال قبل يك ميليون ريال بود. 

 ارزش فرابورس 
در مرز 1000هزار ميليارد تومان 

تخصيص سبد لوازم خانگي به اقشار آسيب پذير

معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعــت، از طرح ويژه تخصيص 
سبد لوازم خانگي به اقشار آسيب پذير خبر داد و اعالم كرد: 5 قلم 
اصلي شامل يخچال و يخچال فريزر، لباسشويي، تلويزيون، اجاق 
گاز و جاروبرقي بدون واسطه و با قيمت اقتصادي در اختيار اقشار 
آسيب پذير قرار مي گيرد. به گفته او قرار بر اين شده كه زوج هاي 
جوان و به صورت ويــژه مزدوجين تحت پوشــش كميته امداد، 
سازمان بهزيستي و زوج هاي جوان بازنشستگان لشگري و كشوري 
سبد لوازم خانگي با قيمت اقتصادي و بدون واسطه دريافت كنند. 

تسهيل نحوه دريافت گواهي عدم سوءپيشينه

معاون وزير اقتصاد گفت: نياز مردم بــه مراجعه به قوه قضاييه 
و گرفتن گواهي عدم سوءپيشــينه براي ارائه به نيروي انتظامي 
به طور كامل مرتفع شد. محمدعلي دهقان دهنوي گفت: با توجه 
به موجود بودن تمام اطالعات مربوط به صدور مجوزهاي صنفي 
در ســامانه درگاه ملي مجوزهاي كشور در وزارت اقتصاد، هيأت 
مقررات زدايي و تســهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، تصميم 
گرفت اين اطالعات به صورت آنالين در اختيار نيروي انتظامي 

قرار گيرد. 

بدترين سقوط تاريخ پيش روي تجارت جهاني 

سازمان تجارت جهاني هشــدار داد پاندمي ويروس كرونا در 
3ماهه دوم امسال باعث سقوط 18.5درصدي تجارت در جهان 
خواهد شد كه اين بدترين سقوط تاريخ تجارت جهان خواهد 
بود. درگزارش سازمان تجارت جهاني آمده است: تخمين هاي 
اوليه در مورد وضعيت تجارت جهاني در 3ماهه دوم كه پاندمي 
كرونا و محدوديت هاي قرنطينه اي مقابله با آن بخش بزرگي از 
جمعيت جهان را تحت تأثير قرار داد، نشان مي دهد كه ميزان 

آن 18.5درصد نسبت به سال گذشته سقوط خواهد كرد. 

هجوم نقدينگي، پيش خور كردن تورم، خريد 
از هراس كاهش ارزش ريال يا هر علت ديگري مسكن

كه به تحوالت بازار مسكن اطالق شود، باعث 
شده در  ماه گذشــته ميانگين قيمت مسكن در شهر تهران 
12.1درصد رشد كند و به 19ميليون و 71هزار و 900تومان 
برسد. اين ركوردشكني در شرايطي رخ داده كه دولت تمام 
توان خود را براي سامان دادن به بازار مسكن به كار گرفته و 
تالش مي كند مقدمات توليد انبوه مسكن را فراهم آورد؛ اما 
از آمارها چنيــن برمي آيد كه ســرمايه گذاران آنقدر صبور 
نيستند كه به واسطه احتمال افزايش عرضه مسكن در يكي 
دوسال آينده، از خريد مسكن در شرايط فعلي منصرف شوند.

به گزارش همشــهري، اطالعات منتشرشده از سوي دفتر 
اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي از تحوالت بازار مسكن 
شهر تهران در خردادماه99 نشان مي دهد ميانگين قيمت 
يك مترمربع زيربناي مســكوني به 19ميليون و 71هزار و 
900تومان رسيده كه نسبت به ماه قبل 12.1درصد و نسبت 
به خرداد پارسال 42.06درصد افزايش دارد. همچنين تعداد 
معامالت قابل قبول اين بازار در خردادماه امســال با كاهش 
4.34درصدي نسبت به ماه قبل به 9هزار و 562فقره رسيده 
كه البته در مقايسه با خرداد پارسال با افزايش 77.5درصدي 

روبه روست.

تازيانه تورم بر گرده بازار
مسكن به واسطه ماهيت سرمايه اي اين كاال، همواره انتظارات 
تورمي را پيش خــور مي كند و همچنان كــه در دوره هاي 
ركودي و تا قبل از ظهور نشانه هاي رونق اقتصادي تمايلي 
به رشد ندارد، در دوره هاي التهابات اقتصادي نيز به سكون و 

ثبات متمايل نيست. در اين وضعيت، هرگونه تغيير و تحول 
كالن در اقتصاد، از تغيير نرخ ارز گرفته تا تغيير نرخ انرژي و 
سوخت باعث مي شود تورم انتظاري اين سياست به تدريج 
در قيمت مسكن تخليه شــود. اين مسئله در شرايط فعلي 
نيز در بازار مسكن مشهود است و مي توان رد پاي انتظارات 
تورمي سرمايه گذاران در بازار مسكن را رصد كرد؛ اما در اين 
ميان متناسب نبودن رابطه عرضه و تقاضا باعث شده شيب 
رشد قيمت مسكن حتي از شيب رشــد نرخ تورم جاري و 
انتظاري نيز باالتر برود. به عنوان مثال، در شرايطي كه مركز 
آمار ايران نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد امســال نيست به 
خرداد ســال قبل را معادل 22.5درصد اعــالم كرده، تورم 
نقطه به نقطه مســكن در اين بازه زماني بــه 42.06درصد 
رسيده كه 87درصد از ميزان رشــد تورم كل بيشتر است. 
همچنين تورم ماهانه بازار مســكن در خرداد امسال 6برابر 
نرخ ماهانه تورم كل بوده اســت. در اين شرايط دستكاري، 
سوداگري و جوسازي ســودجويان نيز در تنور رشد قيمت 
مسكن دميده و باعث شده ميانگين قيمت مسكن پايتخت 

فقط در سه ماهه بهار 22.7درصد رشد كند.

نقشه معامالت مسكن تهران
در خرداد99، منطقه يك تهران با ميانگين قيمت 42ميليون 
و 500هزار تومان براي هر مترمربــع همچنان گران ترين 
منطقه تهران باقي مانده و در مقابل لقب ارزان ترين منطقه 
شــهر به منطقه18 با ميانگين قيمت 8ميليون و 808هزار 
تومان رسيده است. بر اساس آمارها، ارزش ريالي معامالت 
مسكن انجام شده در شهر تهران به عنوان شاخص وضعيت 
گردش نقدينگي در اين بازار، در خرداد امســال به 17هزار 
و 980ميليارد تومان رســيده كه در مقايســه بــا  ماه قبل 
12.3درصد و در مقايسه با  ماه مشابه سال قبل 161.5درصد 

افزايش نشان مي دهد.

مسكن از تورم باال رفت
خصوصي سازي به حكم ضرورت در  ماه گذشته، ميانگين قيمت مسكن در شهر تهران با نگاهي به تورم جاري و انتظاري، 

حسن روحاني خواستار آن شد كه فرآيند ورود و پذيرش شركت هاي جديد به بورس به يك هفته كاهش پيدا كند12/1درصد رشد كرد و از 19ميليون تومان گذشت
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شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 2درصد رشد كرد.

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

ديروز قيمت هر دالر آمريكا دســت كم 700تومان كاهش يافت و از 
منطقه خطر در محدوده 20هزار تومان عقب نشــيني كرد و در بازار 
آزاد به محدوده 19هزارو 500تومان رســيد. به گزارش همشهري، 
در شرايطي كه عبور قيمت دالر در بازار آزاد از محدوده 20هزارتومان 
همه را نگران كرده بود، ديروز قيمت هــر دالر آمريكا از اين محدوده 
عقب نشيني كرد و با دست كم 700تومان كاهش مواجه شد. قيمت 
هر دالر در صرافي هــاي مجاز هم با 295تومــان كاهش به 19هزارو 
300تومان رسيد.  قيمت هر دالر آمريكا در روز سه شنبه در برخي از 
معامالت در بازار آزاد حتي به 20هزارو 400تومان هم رسيده بود اما 
اعمال سياست هاي كنترلي از سوي بانك مركزي مانع از رشد بيشتر 
قيمت دالر شد و اميدواري را براي ايجاد ثبات در بازار ارز بيشتر كرد. 
ديروز بانك مركزي اعالم كرد: صرافي هاي غيربانكي مي توانند نسبت 
به خريد منابع ارزي از طريق بانك هاي عامل اقدام كنند. مطابق اعالم 
بانك مركزي براي تأمين به موقع نيازهاي وارداتي كشور از يك سو و نيز 
با توجه به عرضه حواله هاي ارزي درهم امارات، يوان چين، روپيه هند، 
يورو، لير تركيه و ساير اسعار توسط بانك مركزي در بازار ارز از طريق 
ســامانه نيما از ســوي ديگر، صرافي هاي غيربانكي مي توانند نسبت 
به خريد منابــع ارزي فوق الذكر، بر مبناي گواهي هــاي ثبت آماري 
تأييد شده، از طريق بانك هاي عامل، اقدام كنند. اين خبر با توجه به آنكه 
تقاضاي حواله هاي ارزي نيز به بازار اسكناس منتقل شده بود، توانست 
اثر مثبتي بر بازار داشته باشد ضمن اينكه برخي خبر هاي تأييد نشده 
نيز حاكي از آن است كه از دوشنبه شب بانك مركزي عرضه مستقيم 
ارز را نيز در بازار افزايش داده اســت. ديروز همچنين تحت تأثير نزول 
قيمت دالر، قيمت هر سكه امامي هم 125هزار تومان كاهش يافت و به 

8ميليون و 393هزار تومان در صرافي هاي مجاز رسيد.

قيمت طال و ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 
17ديروز- ارقام به تومان

 درصدتغييرمقدار تغييرقيمت نوع دارايي
1,53-19302295دالر
1,39-21400297يورو

3,24-24432792پوند انگليس
2,93-5352157درهم امارات

3,08-285888لير تركيه
3,41-20848711فرانك سوئيس

3,25-277390يوان چين
3,45-14439498دالر كانادا
1,49-8393000125000سكه امامي

8200000500000,61سكه بهار آزادي
440000000نيم سكه
2450000400001,66ربع سكه

عقب نشيني دالر از منطقه خطر

رئيس جمهور همه دســتگاه ها را 
مكلف كرد تا ســهام شركت هاي بورس

زيرمجموعه شان را وارد بورس كنند 
و تأكيد كــرد: بانك هــا، شــركت هاي دولتي و 
شركت هايي كه به نحوي متعلق به نيروهاي مسلح 
است بايد سهام شركت هاي زيرمجموعه شان را وارد 
بورس كنند. او همچنين خواستار آن شد كه روند 
پذيرش شركت هاي جديد در بورس به يك هفته 

برسد.
به گــزارش همشــهري، فرآينــد ورود و پذيرش 
شركت هاي جديد به بورس در طول 3 دهه گذشته 
بسيار كند بوده است. اين موضوع منجر شده است 
به اينكه اكنون از ميان هزاران شركتي كه در اقتصاد 
ايران فعال هستند فقط سهام چند صد شركت در 
بورس و فرابورس حضور داشته باشد. آمارها نشان 
مي دهد كه جمع كل شركت هاي پذيرفته شده در 
بورس و فرابورس جمعا به 600شــركت مي رسد؛ 
درحالي كه برخــي مطالعات نشــان مي دهد كه 
اين رقم كمتر از 5درصد از شــركت هاي فعال در 
اقتصاد ايران است. يك  ماه پيش علي آقامحمدي، 
عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام درباره ورود 
شركت هاي جديد به بورس گفته بود: حدود 74هزار 
شركت شناسنامه دار فعال در كشور وجود دارد كه 
4هزار شركت از آنها بيش از 100نفر نيروي كار دارد. 
اگر از اين 4هزار شــركت 100شركت وارد بورس 

شوند، تحول بزرگي در اين بازار ايجاد مي شود.
با وجود اين آمار برخي آمار هاي ديگر نشان مي دهد 
كه فرصت و پتانسيل ورود شركت هاي بورس حتي 

مي تواند بيش از اين ارقام باشد.
مطابق اطالعات موجود تعداد شــركت هاي ثبت 
شــده در ايران حدود 1.5ميليون شركت است. در 
سال1393 مرتضي ادب، سرپرست اداره كل ثبت 
شركت ها و مؤسسات غيرتجارتي، تعداد شركت هاي 
ثبت شده در ايران را يك ميليون و 300هزار واحد 
دانسته بود. 4سال پيش نيز اكبر سهيلي پور، رئيس 
وقت سازمان حسابرسي، تعداد شركت هاي فعال 
در اقتصاد ايران را 450هزار شركت دانسته و حتي 
اعالم كرده بــود كه اين تعداد شــركت اظهارنامه 
مالياتي ارائه مي كننــد. همچنين داده هاي آماري 
همشهري نشان مي دهد كه هم اكنون 585شركت 
بزرگ ايران كه عمدتا شــركت هايي هســتند كه 

راهبري اقتصاد ايران را برعهده دارند، تحت مالكيت 
و مديريت هلدينگ هاي بزرگ شــبه دولتي يعني 
بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام، صندوق 
بازنشســتگي، ســرمايه گذاري تامين اجتماعي، 
صندوق ذخيره فرهنگيان، صندوق بازنشســتگي 
فوالد هســتند كه بخش عمده اين شــركت ها از 
قابليت ورود به بورس برخوردارند. اين به غير از سهام 
شركت هايي است كه در اختيار نيروهاي مسلح يا 

ساير نهاد هاي شبه دولتي است.
اين اطالعات نشان مي دهدكه ظرفيت بزرگي براي 
عرضه سهام دستگاه هاي دولتي در بورس وجود دارد 
اما بايد توجه كرد كه بخش عمده سهام شركت ها در 
اختيار نهاد هاي دولتي، شبه دولتي و حتي نيرو هاي 
مسلح است و عرضه ســهام اين شركت ها مستلزم 
همكاري اين نهاد هاســت. در عين حال بايد توجه 
كرد از اين تعداد شركت ثبت شده فقط تعداد كمي 
فعال هستند و از ميان شركت هاي فعال هم با توجه 
به وجود شروط پذيرش در بورس، فقط تعداد كمي 
قابليت ورود به بورس و فرابورس را دارند. چنانچه 
بپذيريم هم اكنون بيش از 450هزار شركت فعال 
در ايران حضور دارند، اگر فقــط يك درصد از اين 
شركت ها پتانسيل ورود به بورس را داشته باشند، 
اين ظرفيت وجود دارد كه تعداد شركت هاي حاضر 

در بورس و فرابورس به 4500شركت برسد.
در چنين شــرايطي، فعاالن بازار با انتقاد نسبت به 

رويه كند پذيرش شــركت هاي جديــد در 3 دهه 
گذشــته، معتقدند روند ورود شركت هاي جديد 
به بورس بايد تسهيل شود و فرآيند پذيرش، درج 
و عرضه سهام شــركت هاي جديد آسان تر شود تا 
سرعت ورود شركت هاي جديد به بورس با توجه به 
رشد شاخص ها افزايش يابد. تازه ترين خبر ها حاكي 
از آن اســت كه انتقاد ها باالخره كارساز شده و بعد 
از تغييرات مديريتي در سازمان بورس، روند ورود 
شركت هاي جديد به بورس تغيير كرده و اين كار در 

اختيار خود بورس ها گذاشته شده است.

عرضه در بورس
همزمان با طرح مباحثي در مــورد ضرورت ورود 
شركت هاي متعلق به نهاد هاي دولتي و شبه دولتي 
در بورس، حسن روحاني، رئيس جمهور ديروز با بيان 
اينكه يكي از امكانات پيش روي اقتصاد ايران عرضه 
سهام بنگاه هاست، گفت: بانك ها، شركت هاي دولتي 
و شركت هايي كه به نحوي متعلق به نيروهاي مسلح 

است، همه بايد بيايند و سهامشان را عرضه كنند.
به گفته او، سهام بايد عرضه شود و همه دستگاه ها 
بايد ســهام جديد را در بورس عرضه كنند. امروز 
شرايط خوبي است كه هم مردم استفاده كنند و هم 

دولت از بنگاه داري فاصله بگيرد.
او با بيان اينكه ما بايد بورس را محكم و مستحكم نگه 
داريم، تأكيد كرد: امروز بزرگ ترين مسئوليت وزارت 
اقتصاد در كنار ساير مسئوليت هاي مهمي كه دارد، 
مسئله بورس، تقويت و حفاظت و نگهداري بورس 
است. روحاني اضافه كرد: با دولت الكترونيك، اين 
كار ممكن و شدني است. در ثبت شركت ها ديديم 
كارها كوتاه مي شود. شركتي اگر مي خواست وارد 
بورس شود، ماه ها طول مي كشــيد. آن كار در اين 
اواخر، به يك ماه كاهش يافته و مي تواند به چند روز 
هم كاهش يابد. دولت الكترونيك مي تواند در اقتصاد 

تسهيل ايجاد كرده و اقتصاد را به حركت درآورد.

احمد ميرخدائي
روزنامه نگار

رئيس جمهور تكليف كرد:

   واگذاري طرح هاي نيمه تمام
رئيس جمهور همچنين درباره واگذاري طرح هاي نيمه تمام به بخش خصوصي، گفت: يكي ديگر از سرمايه هاي 
دولت، طرح هاي نيمه تمام است. ما طرح هاي نيمه تمام فراواني در سراسر كشور داريم كه اينها را نه اين دولت و نه 
دولت بعدي نمي تواند به اتمام برساند و بايد اينها را به مردم واگذار كنيم. ما امكانات الزم را از لحاظ مقرراتي در 
اختيار گذاشتيم و باز هم اگر الزم است حاضريم اين كار را انجام بدهيم. او افزود: سازمان برنامه و بودجه و همه 
دستگاه ها و استانداران و وزارت كشور بايد كمك كنند تا طرح هاي نيمه تمام را با قيمت مناسب يا حتي قيمت 
ارزان يا بالعوض در اختيار مردم و در اختيار كسي كه بتواند به ما قول بدهد كه در يك زمان مشخصي تكميل 

مي كند قرار دهيم؛ چراكه اين موضوع هم باعث اشتغال و هم باعث رونق مي شود.

در جلسه ديروز، ستاد تنظيم 
بازار مجوز افزايش 20درصدي بازار

مــرغ،  گوشــت  قيمــت 
21درصــدي قيمــت شــير خــام و 22تا 
28درصدي قيمت محصوالت لبني را صادر 
كرد. به گزارش همشهري، در جريان افزايش 
هزينه توليد، تغيير قيمت نهاده هاي دامي و 
حذف ارز دولتي براي واردات اين محصوالت، 
ستاد تنظيم بازار نيز براي به روزرساني قيمت 
محصوالت توليدي اين حوزه وارد عمل شد و 
در جلســه ديروز مجــوز افزايــش قيمت 

مصرف كننده اين كاالها را صادر كرد.

يك كيلو مرغ 15هزار تومان
دبير ستاد تنظيم بازار گفت: در جلسه صبح 
ديروز اين ستاد قيمت هر كيلوگرم مرغ گرم 
آماده پخت 15هزار تومان تعيين شــد كه 
البته به اختيار استانداران مي تواند تا 5درصد 
باالتر يا پايين تر تغيير كند. براساس اظهارات 
محمدرضــا كالمي، قيمــت مصرف كننده 
گوشت مرغ در استان هاي مختلف مي تواند 
در دامنه 14هــزار و 250تومان تا 15هزار و 

750تومان متغير باشد.

شير و لبنيات گران شد
كالمي در حاشيه جلســه ستاد تنظيم بازار 
درباره ديگر مصوبات اين جلسه افزود: ستاد 
تنظيم بازار قيمت شير خام را نيز به ازاي هر 
كيلوگرم 2هزار و 900تومان تعيين كرده و 
اجازه داده است بنا بر شرايط، اين محصول 
7 درصد باالتر يا پايين تر از اين نرخ به فروش 

برسد. 
با توجه به اينكه نرخ مصــوب هر كيلوگرم 
شير خام در سال گذشته 2هزار و 390تومان 
درنظر گرفته شــده بود، با مجوز اخير ستاد 
تنظيم بازار، قيمت پايه اين محصول نسبت 
به قيمت مصوب قبلــي 21درصد افزايش 
مي يابد و البته بســته به شــرايط مي تواند 
در دامنه 2هــزار و 697تومان تــا 3هزار و 
100تومان معامله شــود كه در اين صورت 
ســقف مجاز افزايش قيمت شــير خام تا 
28درصد افزايش مي يابد. به گفته او، به دنبال 
تغيير قيمت شير خام در سايه افزايش هزينه 
توليد و رشد قيمت نهاده هاي دامي، مجوز 
افزايش قيمت محصوالت لبني مشــمول 
نرخ گذاري نيز از 22درصد تا 28درصد صادر 

شده است.

وعده برخورد با قيمت هاي نامتعارف
آنگونه كه دبير ســتاد تنظيم بازار مي گويد 
در جلســه ديروز ســتاد تنظيم بازار تأكيد 
شده است كه بايد قيمت مصرف كننده تمام 
اجناس روي آن درج شود و نهادهاي نظارتي 
نيز بايد بر اينكه افزايش قيمت ها بيش از نرخ 
مصوب نباشد نظارت مستمر داشته باشند. 
كالمي از مردم خواسته است هرگونه افزايش 
قيمــت نامتعارف و خــارج از چارچوب نرخ 
مصوب را براي پيگيري به ســازمان حمايت 
اطالع رســاني كنند. به گزارش همشهري، 
بررسي هاي آماري و اظهارات توليدكنندگان 
محصوالت لبني حاكي از اين اســت كه در 
جريان رشد فزاينده تورم در 3-2 سال اخير 
و كاهش قدرت خريد مردم، ســهم لبنيات 
از ســبد مصرفي خانوارها به شدت كاهش 
پيدا كرده و همين مســئله به كسادي بازار 

لبنيات دامن زده است. با اين تفاصيل، به نظر 
مي رسد افزايش اخير قيمت لبنيات كه البته 
براي كمك به توليد و جبران هزينه اين حوزه 
اعمال شده اســت، حذف اين اقالم از سفره 
خانوارها با شدت بيشــتري ادامه پيدا كند و 
ركود بازار فروشندگان لبنيات بيش ازپيش 
تعميق شــود. به خصوص كــه در تازه ترين 
آمارهاي وزارت راه و شهرســازي، ميانگين 
قيمت مسكن با ســهم 33درصدي در سبد 
تورم معادل 12.1درصد در خردادماه افزايش 
يافته اســت و اين يعني بخش بيشــتري از 
درآمدهاي خانوارها بايد صرف هزينه مسكن 
شود. در اين شرايط، به واســطه ثابت بودن 
درآمد اغلب خانوارهاي كارگري و حقوق بگير، 
بســياري از مصرف كنندگان لبنيات مجبور 
هستند ســهم كمتري از درآمد ماهانه را به 

خريد اين محصوالت اختصاص دهند.

با اعالم ستاد تنظيم بازار
گراني گوشت مرغ، شير و لبنيات رسمي شد



كســي منتظرم نيســت؛ حتي 
خودم؛ حتي آن چند گلداني كه 
سه شــنبه ها و جمعه ها صداي 
نفس سبزشــان براي چند قلپ 
آب، از سرشــاخه ها شــنيده 
مي شود! نه، كسي منتظرم نيست 
اما تو باش؛ تو فــرق داري. تو آن 
خودناپيداي من هستي. منتظر 
باش، همان جاي هميشــگي در آن بلندباالي سرفراز 
كه رودخانه زير پايش خرامان مي گذرد. مي خواهم در 
همان جا دنيا را جا بگذارم، چون احساس مي كنم جايي 
زير پوست زندگي ندارم؛ پس بيا و بنگر وداع پرنده اي را 

كه آسماني براي پرواز ندارد...

...اين پيام صوتي، معلوم نيســت مخاطبش كيســت؛ 
صدايي از يك بي صدا در گوشــي موبايل اســت كه تا 
چندروز پيش حالش بهار بود اما حاال معلوم شــده او 
نسبتي با بهار نداشته كه خودزني كرده است؛ در روزگاري 
كه كرونا زندگي را زمين زده است. راست اين است كه 
يكي به  دليل دســت دادن با كرونا، نان خوردن يادش 
رفته است. اين يكي از دولتي سِر كرونا بيكار و ديگري 
در جست وجوي زندگي، گم شده است و با مسكن هاي 
آرام بخش دنبال خودش مي گردد! در چنين ايام مختل 
و موذي آيا خودكشي كردن تنها ناديده گرفتن خود يا 
همه كساني است كه ما را دوست دارند؟ پاسخ روشن به 
اين سؤال فقط از سوي كساني كه خودخواسته خود را به 
خاك مي بخشند ممكن است. يكي از اين صدها و هزارها، 

روي كاغذ رنگ پريده اي نوشــته بود: احساس مي كنم 
زيادي هستم؛ پس بايد بروم !

اي كاش دخترك قبل از پرواز، عطر كوچه آب خورده، 
مهتاب شــب  چهارده، طعم عزيز بستني ناني، تلخي 
ملس قهوه و بوي خوش چغالــه بادام نمك زده يادش 
مي آمد و فراموش نمي كرد شــاعر جوان ساكن كوي 
الله عباســي همچنان منتظر اوســت. حتي آن گربه 
ســفيد كه عصرها زير تراس خانــه روبه رويي چرت 

مي زند منتظر است.
تابستان

پاهاي لختش در آب، تا زانو
پيراهن نازكش سبز، تنش داغ

تابستان 

با انبوه گيسوان بلندش
خودكشــي در حوالي نيم قرن پيش در شهري كه در 
آن نوجواني و كمي جواني كردم آنقدر كم بود كه من 
پس از هزار ســال اسم ايشــان يادم هست؛ يكي پسر 
جواني بود كه به خاطــر آثار و نتايج يك خاطرخواهي 
ناروا ابتدا كارش به جنون و سپس به سم موش رسيد. 
من و دوستانم بهروز و هادي با اينكه غيرتي بوديم غصه 
خورديم و گفتيم حيف، جوان رعنايي بود. دومي مردي 
چهل وچندساله بود كه به خاطر ورشكستگي خود را به 
درخت ندانم كاري آويخت؛ در شبي كه مهتاب از دست 
ابرهاي غريبه قهر كرده بود. بعدها شنيدم همه درختان 
آن حوالي با اينكه اول تابســتان بود از شــرمندگي 
مشاركت آن درخت در خودكشــي مرد ورشكسته، 

برگ ريز شدند؛ از بس كه روزگار، جوانمرد بود.
هر تابستان، مترسك

هر زمستان، آدم برفي 
نه كالغي كه بترسانم 
نه كودكي كه بخندانم

حاال و اكنون كه گويا جنون در كوچه و خيابان پرسه 
مي زند ناگهان كارگــري كه نفت توليــد مي كرد اما 
مدت ها بي حقوق مانده بود خودش را داوطلبانه تسليم 
مرگ مي كند. فيلمي ديدم كه زمين زيرتن خفته اش از 
شرم كبود شده بود. كمي دورتر از او پسركي نوجوان در 
شهري ديگر خود را از صفحه زنده ماندن پاك مي كند 
و آن سوتر دختري جوان تر از 20 ســال با قرص برنج 
زندگي را با همه برنجزاران ترك كرد تا ما يادمان بيايد 
اين مرگ نه تحقير زندگي، تحقير همه كساني است  

كه عشق به زندگي ديگران، برايشان اهميتي ندارد.
وقتي تنها در سال گذشــته ٥١٤٣ نفرجان عزيزتر از 
جان خود را در خودكشي از دست مي دهند كه١٥١٧ 

نفر دختــران و بانوان معصوم تــر از آرزو بودند. وقتي 
آن درخت و آن جنگل مي ســوزد معلوم مي شود ما 
اساســا باغبان خوبي در هيچ زمينه اي نيســتيم. ما 
فقــط داس، ميله و طناب و آتش دوســت مي داريم!  
در كوچه كودكاني كه بگو و بخندشان گره از پيشاني 
روزگار مي گشايد، براي كالغي كه پشت پنجره دست 
تكان مي دهد و كالغ برايشان قارقار مي كند. با خودم 
مي گويم كاش ما بزرگ ترها به انــدازه آن كالغ، آن 
تاب و سرسره، آن ميز و نيمكت، آن خيابان و آن سار 
و ساز، بچه هايمان را دوســت مي داشتيم! اين را همه 

پرستاران، پرنده ها و پاسبان ها هم مي دانند. 
كاش صداي تو

صداي من مي شد
كه هر وقت دلتنگ شدم 

باخودم حرف بزنم

منتظر است شاعرجوان كوي الله عباسي 

فریدون صدیقی
استاد روزنامه نگاری

یادداشت 
اول

 همه شعرها از؛ ساغر شفيعي

 همراه با مهدي چمران، سري به خانه موزه مصطفي چمران 
زدیم و خاطرات این شهيد را مرور كردیم

روايت های 
خانه پدری

خيلي از كارها را مي توانيم بدون نياز به بيرون رفتن 
و با خدمات غيرحضوري انجام دهيم

دور نشويم 
از خانه

 گزارشي از متفاوت ترین حوض ایران 
كه در موزه هنرهاي معاصر قرار دارد

حوض روغن
یادگار هنرمند ژاپنی 0610 08

 صاحب یكي از قدیمي ترین طباخي هاي تهران 
از آداب كله پاچه خوردن در تهران قدیم مي گوید

اينجا  پاتوق 
قهرمان جهان بود

بي
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رامبد خانلري نویسنده داستان هاي 
 ترسناك از تجربه تازه اي 
در ارتباط با خوانندگانش مي گوید

گفت وگو با مریم طوسي، ركورددار دوي 
سرعت كه پيشنهاد 2ميليون دالري قطر را رد 
كرد و این روزها روي پشت بام تمرین مي كند 

مديون رامبد 
165كيلويی 
هستم

از پشت بام
تهران به 

المپيك توكيو

11

گفت وگوي صميمانه با عنایت بخشي، مرد خوش قلِب 
نقش هاي خاكستري سينما و تلویزیون

بازيگری برايم
تمام نمی شود

09

 ژیال اميرشــاهي  منوچهر آذري  هومن  حاجي عبداللهــي  مردعلي مرادي   محمد فيلــي  جواد انصافي 
بــراي اوقــات فراغــت  یــك عالمــه كتــاب و فيلــم خــوب و اثرگــذار بــه شــما پيشــنهاد داده اند
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اين فيلم را در  newspaper.hamshahrionline.ir ببينيد اين باركد را اسكن كنيد و مجازی به خانه موزه شهيد چمران برويد

هزينه ورودي و ساعت بازديد
بازديد از اين خانه موزه رايگان است اما بهتر 

است قبل از رفتن به موزه، تماس بگيريد. ساعت 
بازديد از ساعت 9صبح تا 17است.

نحوه دسترسي
براي دسترسي به اين خانه موزه مي توانيد از 

متروی 15خرداد استفاده كنيد و با چند دقيقه 
پياده روي به اين خانه موزه باصفا برسيد.

نشاني موزه
  خيابان پانزده خرداد، سرپولک، 

كوچه شهيد كمال بشيري، پالک 7
شماره تماس: 55634158

 همراه با مهدي چمران، سري به خانه موزه مصطفي چمران 
زديم و خاطرات اين شهيد را مرور كرديم

روايت های 
خانه پدری

شهيد مصطفي چمران از سرداران عارف، عاشق و بزرگي است كه نه تنها در دوران 
دفاع مقدس بلكه در كردســتان و لبنان به مبارزه خود در راه آرمان هايش ادامه 
داد. آرمان او آزادگي انسان ها بود. او تشنه شــهادت در راه حق بود و در نهايت با 
بزرگ منشي اي كه در راه آزادگي انجام داد به آرزوي خود رسيد. سالروز شهادت او 
بهانه به  دست ما داد تا بخشي هايی از زندگي او را مرور كنيم. براي خوانش زندگي دكتر چمران چه جايي بهتر از 
خانه پدري او كه حاال تبديل به خانه موزه چمران شده مي توان پيدا كرد؟! پدر و مادر شهيد چمران تا زمان فوتشان 
در اين خانه سكونت داشتند و بعد از آن، اين خانه به عنوان خانه پدري و محل پرورش دكتر چمران، از بازماندگان 
خانواده خريداري شد، شهرداري آن را بازسازي و مرمت كرد و در سال1386 اين خانه موزه رسما افتتاح شد. 
مصطفي چمران و برادرانش در اين خانه بزرگ شده اند. جاي جاي خانه و در و ديوارهاي آن قصه برادران چمران را 
روايت مي كند. از اين رو از »مهدي چمران« برادر كوچك تر شهيد و رئيس بنياد »شهيد چمران« دعوت كرديم تا 

با همراهي در خانه موزه شهيد چمران روايتي كوتاه از زندگي پرفراز و نشيب برادرش را بيان كند. 

الناز عباسيان
 بهاره خسروي

   خانه پدري ای كه موزه شد
اين گزارش متفاوت از خانه موزه را از دست ندهيد؛ چرا كه كمتر پيش مي آيد يكي از ساكنان خانه موزه 
كه سال ها در آن خانه زندگي كرده است اين چنين بتواند با جزئيات از گوشه و كنار موزه برايتان خاطره 
بگويد. بعد از چهارراه سيروس، گذر سرپولک را به سمت امامزاده سيداسماعيل)ع( كه پايين مي رويم، 
تابلويي مزين به حاشيه تذهيب، ما را به خانه موزه شهيد مصطفي چمران هدايت مي كند. در ابتداي 
كوچه، سمت راست با درهاي باز اين خانه روبه رو مي شويد. منزل پدري شهيد چمران از حدود سال133۰ محل سكونت 
خانواده پدري و از ســال133۲ تا 1337 كه وي براي تحصيل به خارج از كشور عزيمت كرده، محل سكونت خانواده خود 
شهيد چمران بوده است. اين بنا با مساحتي بالغ بر ۲44 مترمربع به عنوان نمونه اي از معماري اواخر دوره قاجار واقع در محله 
چاله ميدان، پس از خريداري توسط شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهر تهران از ورثه مرحوم حسين چمران )پدر دكتر 
چمران( به خانه موزه تبديل شد. اين خانه قديمي زيبا، حال وهواي بسيار خوبي دارد كه در آن بسياري از وسايل شخصي 

دكتر به همراه تصاوير زيبايي از ايشان و تعدادي از نقاشي هاي كشيده شده توسط او، نگهداري مي شود.

روايت
اول

   خانه پسرهاي درسخوان محله 
يكي از جذابيت هاي اين حياط مجسمه اي 
برنزي از شــهيد چمران اســت كه بسيار 
هنرمندانه در ايوان گذاشــته شــده است. 
مهدي چمــران با اشــاره به مجســمه به 
خاطراتي از درس خواندن شــهيد چمران در اين گوشه از خانه 
اشاره مي كند و مي گويد: »مصطفي و عباس برادرهاي بزرگ ترم 
هر دو دانشجوي دانشكده فني مهندسي بودند. اغلب اينجا كنار 
اين پنجره مي نشســتند و درباره مباحث مختلف رياضي بحث 
مي كردند و براي خوردن صبحانه، ناهار و شــام همگي در اتاق 
پدر و مادرمان جمع مي شــديم. سر ســفره بحث هاي سياسي 
مي كرديم. آن زمان ايامي بود كه مسائل سياسي همچون ملي 
شدن صنعت نفت و كودتاي ۲8مرداد و حوادث بعد از آن فضاي 
سياســي داغي را ايجاد كرده بود. پدر و مادرم هم آگاه بودند و 
مسائل سياســي را خوب تحليل مي كردند«. او در ادامه به نبوغ 
دكتر چمران اشاره مي كند و مي گويد: »مصطفي در حل مسائل 
رياضي و مهندسي خيلي كمكم مي كرد. تخصص فوق العاده اي 
در هندســه داشــت و خوب هم ياد مي داد. حتي در خاطرات 

مكتوب خودش هم قيد شده كه وقتي معلم مسئله حل مي كرد 
مصطفي راه حل بهتر ارائه مي داد. مصطفــي از دوران كودكي، 
ممتاز و شــاگرد اول بود. نبوغ او در به خاطر سپردن اشعار، حل 
مسائل هندســي، فعاليت هاي هنري، ادبي و نظاير آن متجلي 
بود و مي دانستيم كه او ويژگي هاي خاصي دارد. هميشه به من 
توصيه مي كرد هندســه ام را قوي كنم. مي گفت: اگر هندسه ات 
خوب باشد بقيه درس هايت نيز خوب خواهد شد. خاطرم هست 
يک ميدانگاهي پشت اين خانه قرار داشت كه يک تيرچراغ برق 
روشن داشت. دانش آموزان محل، شب ها آنجا جمع مي شدند و 
مصطفي در درس رياضي و هندســه رفع اشكال مي كرد. حتي 
دكتر جاسبي هم يكي از اين افراد بود و خودشان در خاطراتشان 
بيان كرده اند. مصطفي مهربان بــود و مهربانانه رفتار مي كرد. 
گاهي كه به تناسب سن و سالم شيطنت و بازيگوشي مي كردم 
خاطرم هست مصطفي پادرمياني مي كرد تا پدر و مادرم مرا تنبيه 
نكنند. مصطفي دوچرخه اي داشت كه با آن از اينجا به دبيرستان 
البرز مي رفت. وقتي براي ادامه تحصيل به آمريكا رفت من سال ها 

با دوچرخه او به دبيرستان البرز مي رفتم«.

   چرخ جوراب بافي پدر؛ شروع خالقيت مصطفي 
در ادامه موزه يک دستگاه جوراب بافي در گوشه اتاق نظرمان را جلب مي كند؛ چرخي كه براي خود مهدي چمران هم 
جذاب و خاطره ساز است. او درباره اين يادگار پدر مي گويد: »شــغل اصلي پدر من جوراب بافي بود و اين وسيله  هم به 
نوعي يادمان شغل ايشان است. جالب است بدانيد يكي از نخستين ابتكارات دكتر چمران مربوط به اين چرخ مي شود. 
به دليل كوچكي خانه مان بعد از مدرسه به مغازه پدر مي رفتيم و آنجا درس مي خوانديم. بيشتر وقتمان را در روز در مغازه 
پدر مي گذرانديم. در دستگاه جوراب بافي، وســيله اي مانند چتري بود. اين چتري در حدود سال هاي 13۲6ناياب شد. زيرا از خارج از كشور 
وارد مي شد. اين چتري از چند تشتک و سيم تشكيل شده بود. تابستان آن سال برادرم چتري مانند آن ساخت. پدرم مصطفي را تشويق كرد 
و پيشنهاد داد كه آن را به توليد انبوه برسانيم. ورق هاي برنج، ســيم مفتول، قالب و ديگر لوازم ضروري را خريديم. پدرم جوراب بافي را كنار 
گذاشت و به همراه پدر و برادر بزرگ ترم مرحوم عباس برنامه ريزي كرده و در آن سال تابستان اين چتري را به توليد انبوه رسانديم. به قدري 
توليد كرديم كه بازار اشباع شد. پس از اشباع بازار از اين چتري، پدرم به شغل نخست خود، جوراب بافي و در كنار آن به تعمير چترها پرداخت. 
اين نخســتين خالقيت هاي مصطفي در زمان دانش آموزي اش بود. بعدها وقتي وزير دفاع شد موشک هاي پرتابي و خمپاره 6۰، زيردريايي 
6متري، ماشين شني و ادوات ديگر جنگي ساخت. پل هاي چريكي هم از ديگر خالقيت هاي شهيد چمران بود. خوزستان رودخانه هاي بسياري 

دارد و آن زمان نياز مبرم به پل داشتيم و با تيوپ، چوب و طناب پل هاي چريكي مي ساختيم كه حتي اتومبيل هم از روي آن عبور مي كرد«.

   مطبخ و يادگاري هاي مادر 
حياط خلــوت اين خانــه، مطبخ خانه 
بوده، وسايل قديمي كه خانواده پدري 
شــهيد چمران براي پخت وپــز از آن 
اســتفاده مي كردند، مثل تنور، سماور، 
فانوس و تعدادي ظرف و ظروف در معرض ديد عالقه مندان 
قرار گرفته است. مهدي چمران خود به شخصه از اين بخش 
از خانه خاطرات زيادي دارد و مي گويــد: »اغلب مادرم در 
كنار اتاق چراغ نفتي داشــت و همان جا پخت و پز مي كرد. 
اگر مهمان مي آمد يا مادرم مي خواســت غذاي بيشــتري 
بپزد از اين آشپزخانه استفاده مي كرد. خدا رحمتشان كند 
دستپخت مادرم به ويژه فسنجان هاي او حرف نداشت«. او 
در ادامه به هاونگ داخل پستوی آشپزخانه اشاره مي كند و 

مي گويد: »مادرم دستانش درد مي كرد و من هميشه گوشت 
و گردو و غذاهاي كوبيدني را با اين هاونگ مي كوبيدم«. اين 
چراغ هاي گردسوز و زنبوري هم سال ها روشني بخش خانه 
ما بودند تا اينكه برق به محله ما آمد. تمام سيم كشــي برق 
اين خانه را خودم انجام دادم«. بعد از اينجا وارد اتاق كودكي 
شهيد مي شويم. وقتي به اين اتاق مي رسيم برادر كوچک تر 
ياد خاطره ای مي افتد و مي گويد: »زماني كه ما اين خانه را 
خريديم اين اتاق به اين شــكل نبود و يک فضاي خاكي و 
متروک داشت. مجدد بازسازي كرديم كه به صورت اندروني 
باشد. دكتر وقتي از خارج از كشور برگشت ما اين خانه را تازه 
خريده بوديم. تا اين اتاق را ديد گفت چه جاي خوبي است 
مي توانيم تشک كشتي پهن كنيم و بچه ها كشتي بگيرند«.

   اتاق پنج  دري و عكس هاي خاطره انگيز
اتاق ديگــر كه به اتــاق پنج دري 
معروف اســت به دوران آمريكا، 
لبنــان و كردســتان شــهيد 
چمران بازمي گــردد. ديوارهاي 
اتاق پوشــيده از عكس هاي يادگاري است كه از اين 
شــهيد عارف در طول دوران زندگي در اين كشورها 
باقي مانده است. تماشاي اين تصاوير خاطرات بسياري 
را براي برادر شــهيد چمران تازه مي كند و مي گويد: 
»اينها عكس هايي است كه مصطفي در سال هاي دهه 
4۰ در دانشگاه بركلي كاليفرنيا و كار در شركت »بل« 
انداخته اســت. همينطور تصوير سال هايي كه شهيد 

چمران با امام موســي صدر در لبنان دســت به يک 
حركت انقالبي عليه رژيم طاغوتي ايران و رژيم غاصب 
اسرائيل زد، همه در اين اتاق به نمايش در آمده است. 
مصطفي عكاس باذوق و حرفه اي بــود و عكس هاي 
زيادي مي گرفت. همچنين برخي از عكس هاي روي 
ديوار يادآور روزهايي اســت كه او بــه جنگ داخلي 
كردســتان فيصله داد و قضيه پاوه را حــل كرد و در 
مدت 15روز كردســتان را به اختيار نيروهاي انقالب 
اســالمي درآورد. دكتر چمران همچنين كمک هاي 
زيادي به كپرنشين هاي اطراف لبنان كرد. آنها حتي 
آب خوردن نداشتند و دكتر براي آنها آب شرب تأمين 

كرده بود. دفتر ســازمان ملل يک تشــويق نامه براي 
دكتر به خاطر اين حركت انسان دوستانه اش فرستاده 
بود. بد نيست بدانيد نخســتين تانک هاي اسرائيلي 
به دســت شــيعيان لبنان با فرماندهي دكتر چمران 
افتاد و به آتش كشيده شد. مبارزات چمران پايه اصلي 
مقاومت اسالمي در لبنان و سوريه شد و حتي تصاوير 
اين تانک هاي آتش گرفته و شرح حوادث آن در كتاب 
لبنان نوشته شده اســت. جالب تر اينكه »سيد حسن 
نصراهلل« در ســن 18سالگي از شــهيد چمران حكم 
 گرفت تا مســئول نظامي در روســتاي زادگاه خود 

شود«.

روايت 
سوم

روايت 
پنجم

روايت 
چهارم

روايت 
ششم

   حياط، پشت بام و شيطنت هاي برادرانه 
9ســال از مصطفي كوچک تر است. 
چهره، صدا و روحياتش بسيار شبيه به 
مصطفي چمراني است كه تصاويرش 
را ديده ايم، صدايش را شــنيده ايم و از 
خاطراتش خوانده ايم. از كودكــي همراه و همگام مصطفي 
بوده است. هنرمند است همچون مصطفي؛ مهدي چمران 
فارغ التحصيل دانشــكده هنرهاي زيباي دانشــگاه تهران 
است. خودش مي گويد: »ما 6برادر بوديم؛ عباس، مرتضي، 
مصطفي، مهدي، محمدهادي، نصراهلل )حسين( كه همه جز 
مصطفي در محله بازار به دنيا آمديم. مصطفي در قم متولد 
شد و شناسنامه او را در تهران گرفتيم. گرچه من دانشجوي 
دانشكده هنرهاي زيبا بودم اما مصطفي هنر، نقاشي و خطش از 
من زيباتر بود«. همراه با او وارد خانه موزه مي شويم. در ورودي 
اين خانه نماي زيبايي دارد. دورتادور با آجر سه سانتي تزئين 
شده و در ورودي نيز چوبي و كم ارتفاع است. بعد از پايين رفتن 
از تعداد كمي پله و رد كردن قســمت مديريت و حراست به 
حياط مركزي مي رسيم. يک اتاق پنج دري، دو ايوان مشرف 
به حياط، پاشير، پســتو و مطبخ، زيرزمين، مجسمه برنزي 
دكتر چمران در حال مطالعه و آب انبار، قسمت هاي مختلف 
خانه موزه شهيد چمران را تشكيل مي دهند. مهدي چمران 
به محض ورود به حياط خانه، محو خاطرات گذشته و روزهاي 
دور مي شود. گوشه و كنار اين خانه براي او روايتگر خاطرات 
تلخ و شيريني است كه كودكي و نوجواني اش با آن عجين شده 
است. خودش درباره اين خانه و حياطش مي گويد: »اين بنا 
حدودا ۲5۰مترمربع مســاحت دارد و قدمت خانه به حدود 

13۰سال مي رســد. پدر مرحوم ام اين خانه را از دربندي ها 
خريد و در واقع در سال هاي نخست فقط صاحب نيمي از اين 
خانه بود و نيم ديگر اين خانه را در طول ۲4 سالي كه در اينجا 
بود از ورثه آنها كه حدود 16نفر بودند به تدريج خريداري كرد. 
اين حوض را كه ديدم ياد خاطره اي افتادم. يادم هست سال ها 
پيش كه حياط خانه با همسايه مشترک بود قرار شد پدرم با 
كمک يک بنا از وسط حياط ديواري بكشد. آن روز بنا نيامد و 
به پدرم كمک كردم تا اين ديوار ساخته شود. من فرداي آن روز 
كنكور داشتم و جالب اينجا بود كه قبل از اينكه وارد دانشگاه 
معماري شــوم كار معماري را شــروع كرده بودم«. چمران 
لبخندي بر لبانش جاري مي شود و با اشاره به فضاي باز حياط 
مي گويد: »اين قسمت زمين واليبال ما بود. يک تور واليبال 
بسته بوديم و برادرها با هم واليبال بازي مي كرديم. يک بار كه 
با مصطفي، مرتضي و محمد برادر كوچک ترم واليبال بازي 
مي كرديم. خاطرم هست مرتضي مي خواست آبشار بزند كه 
توپ با شدت تمام به شيشه اتاق خورد و آن را شكست. مادرم 
از داخل اتاق آمد و خطاب به من گفت همه اينها زير سر تو 
است كه رفتي توپ و تور گرفتي و شيشه شكست. تا چند روز 
بازي ممنوع شد اما باز با گذشت مادر، بازي از سر گرفته شد. 
گاهي هم در همين حياط گل كوچيک بازي مي كرديم و اين 
پنجره آب انبار تير دروازه ما بود. اين خانه متأسفانه پله اي براي 
رفتن به پشت بام نداشت و براي رفتن به پشت بام از نردبان 
بزرگي استفاده مي كرديم. ما برادرها تابستان ها در پشت بام 
مي خوابيديم. خوابيدن زير سقف آســمان پرستاره خيلي 

جالب و لذتبخش بود«.

روايت
دوم

مصطفي چمران، دهم مهر سال 
1311 در قم متولد شــد. دوران 
دبستان را در مدرسه »انتصاريه« 
گذراند، 4 ســال در دبيرســتان 
»دارالفنون« مشغول به تحصيل 
شد و ۲ سال پاياني دبيرستان را به 
مدرسه »البرز« رفت. در اين مدت 
شــاگرد اول دوره دبيرستان بود. 
وي سپس در كنكور دانشگاه فني 
شركت كرد و با رتبه باال در رشته 
الكترونيک قبــول و پس از پايان 
تحصيالت، به عنوان مهندس برق 
و مكانيک فارغ التحصيل شد. در 
آن ايــام فارغ التحصيالن ممتاز 
بورســيه دانشــگاه هاي خارج از 
كشور مي شــدند كه چمران نيز 
به عنوان دانشجوي برتر با استفاده 
از بــورس تحصيلي بــه آمريكا 
رفــت و در دانشــگاه »تگزاس« 
در رشــته »الكترومكانيــک« 
مشــغول به تحصيل شد؛ سپس 
در دانشــگاه »بركلي« در رشته 
»فيزيک پالسما« مدرک دكتري 
خــود را دريافت كــرد و پس از 
اين در مركز تحقيقات »ناســا« 
مشغول به كار شــد. با آغاز جنگ 
تحميلي به همــراه مقام معظم 
رهبري به خوزستان رفت و ستاد 
جنگ هاي نامنظم را با نيروهاي 
مردمي پايه گذاري كرد. چمران 
در آزادســازي »سوســنگرد« 
در مقابل يک تيــپ زرهي بعثي 
ايســتاد و كماندوهاي عراقي كه 
براي دستگيري او آمده بودند را به 
عقب راند و درحالي كه يک پايش 
تير خورده بود روانه بيمارســتان 
شــد. تصميم گرفت »دهالويه« 
را آزاد كند و در ۲۰ خرداد ســال 
6۰ وارد ايــن منطقه شــد. چند 
روز بعــد فرمانده ايــن عمليات 
شهيد رستمي به شهادت رسيد 
و چمران با فرمانــده جديد براي 
توجيه شرايط به منطقه رفته بود 
كه باران خمپاره شروع به باريدن 
گرفت و تركشي به پشت گردن او 
اصابت كرد و در »دشت آزادگان« 

به شهادت رسيد.

چمران؛ دانشمند 
فيزيك هسته اي

  مدرسه امام صادق)ع(
البــد ايــن را شــنيده ايد كه 
مي گوينــد شــيعه، مكتــب 
امام صادق عليه الســالم است. 
اما چــرا چنين حرفــي گفته 
مي شود؟ زمانه زندگاني امام باقر 
و امام صادق عليهماالســالم، 
زمانه اي بــود كه به واســطه 
تغييرات صورت گرفته در بدنه 
سياســي جامعه، فشاري كه 
بر ديگر ائمه ما وجود داشــت، 
برداشته شــده بود. به همين 
دليل بود كه اين بزرگواران، تا 
مي توانستند به تدوين، تفسير 
و تثبيت مفاهيم ديني و مكتبي 
پرداخته انــد و غالبا چيزهايي 
كه مي دانيم، از اين دوره  به ما 
رسيده يا تبيين يافته اين دوره 
اســت. اما جدا از اين مباحث، 
بد نيســت گاهــي احاديث و 
گفته هايي نيــز از اين بزرگان 
را مرور كنيد. همين بازخواني 
حديث هــا و گفته هاي معتبر، 
نوري در دل شما ايجاد مي كند 
كه بدون هيچ حرف و حديثي، 
براي پــي بردن بــه حقانيت 
گويندگان شان كفايت مي كند. 
در اين مورد، بد نيست نگاهي 
به كتاب »مدرســه امام صادق 
عليه السالم« از احمد غالمعلي 
بيندازيد. نسخه الكترونيک اين 
كتاب هــم در اينترنت موجود 
اســت. اما اين كتــاب درباره 
چيســت؟ به واقع در اين اثر، 
شما با 365حديث برگزيده از 
امام صادق عليه السالم روبه رو 
هستيد. هركدام از اين حديث ها 
را مي توانيد روزانه مرور كنيد و 
دست آخر در پايان سال، يک بار 

همه آنها را مرور كرده ايد.

  خرده جنايت هاي زن و 
شوهري

ايــن كتــاب در قالــب يک 
نمايشنامه شكل گرفته است 
و اتفاقا نمايش هاي آن هم در 
ايران ساخته و كارگرداني شده 
اســت. اين اثر را اريک امانوئل 
اشــميت، نويســنده مشهور 
نگارش كرده. اين نمايشــنامه 
در واقــع، تكاپــو و تالش يک 
زوج اســت كه تالش دارند تا 
به واقعيت و حقيقت وجودي 
و نيز هويت زندگي مشــترک 
خودشــان برســند. به همين 
دليل نكته هــاي خوبي در دل 
آن مستتر است كه مي تواند ما 
را به نگاهي دقيق تر از زندگي 
زناشويي برســاند. در بخشي 
از اين اثر مي  خوانيــم: »تو از 
عشــق توقع داري در حالي كه 
اين عشــقه كه از تو توقع داره. 
تو مي خواي كه عشــق بهت 
ثابت كنه كــه وجود داره؟ چه 
اشــتباهي! اين تويي كه بايد 
ثابت كنــي، اون وجود داره«. 
در اين نمايشنامه، ما با زوجي 
روبه رو هستيم كه يكي از آنها، 
يعني مــرد خانــواده، معتقد 
اســت كه در حادثه اي عجيب 
حافظــه اش را از دســت داده 
اســت. ادامه نمايشــنامه نيز 
بازگشايي اين گره و تالش زن 
خانواده براي بازخواني زندگي 
آنها و رســيدن به آرمان هايي 
خاص اســت. در اين اثر، زن 
شــروع به بازخواني گذشــته 
و ويژگي هــاي مــرد مي كند، 
به گونه اي كه مرد قصه ما گاهي 
از خودش بــدش مي آيد. و در 
نهايت، متوجــه يک راز بزرگ 

هم مي شويم... .

2 پيشنهاد

نكته هايي براي زيستن

در اعماق يك زندگي

1 پيشنهاد
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ر ر
 امي

س:
عك



7 كتاب خانه

پرسه زدن در دنياي ماهي ها و كتاب ها
من در زندگي خريدن 2چيز را از همه بيشــتر دوســت دارم، يكي ماهي 
آكواريوم و ديگري كتــاب. زماني بود كه من در مغازه هــاي فروش ماهي 
آكواريومي پرســه مي زدم، بدون اينكه اصال آكواريومــي در خانه ما وجود 
داشته باشد! پرسه زدن بين كتاب ها هم هميشه برايم جذاب بوده و هنوز هم 
يكي از بهترين تفريحاتم است. با وجود اينكه يكي،دو سالي است همه  چيز 
حتي لباس تنم را به شكل مجازي مي خرم، اما دوست دارم بين قفسه هاي 
كتاب بچرخم و خريد كنم. هميشه كتابي هست كه وقتي وارد كتابفروشي 
مي شــوم، برنامه اي براي خريد آن ندارم اما انگار خودش مرا صدا مي زند تا 

سراغش بروم. خريدن و خواندن كتاب تفريح بزرگ من است.

رامبد خانلري نويسنده داستان هاي ترسناك از تجربه تازه اي 
در ارتباط با خوانندگانش مي گويد

مديون رامبد 
165كيلويی هستم

رامبد خانلري، نويسنده  ژانرنويسي اســت كه موفق شد براي نخستين مجموعه 
داستان خود يعني »سرطان جن«، نامزد نهايي دريافت جايزه ادبي جالل آل احمد 
شــود و جايزه مهرگان را دريافت كند. هرچند كتاب هاي بعدي او هم با استقبال 
عالقه مندان به داستان هاي فانتزي مواجه شدند، اما او با »هنر چاق بودن«، توانست 
توجه گروه ديگري از مخاطبانش را جلب كند. تجربه شــخصي كاهش وزن بيش از 80كيلويي، دســتمايه 
حرف هايي شد كه نويسنده در هنر چاق بودن با خوانندگانش زده و خودش معتقد است اين بار داستان ننوشته 

است. با رامبد خانلري از ژانرنويسي، دنياي داستان و البته تجربه هنر چاق بودن گفت وگو كرده ايم.

نيلوفر ذوالفقاري

 پنجشنبه    
5  تير  1399  
شماره 80  

  از چــه زماني تصميــم گرفتيد 
نوشته هايتان را ديگران هم بخوانند؟

حوالي سال اول دانشگاه بود؛ حدود 19سال پيش. 
آن موقع به نظرم داستان مي نوشتم اما حاال به آنها 

طرح داستان مي گويم.
  تصورتان اين بود كه نوشتن قرار 

است شما را به كجا برساند؟
من هميشه بلندپرواز و جاه طلب بوده ام و متأسفانه 
يا خوشبختانه، هيچ وقت واقع بين نبوده ام. آن اوايل 
كه محدوديت هاي در مسير موفقيت را نمي ديدم، 
فكر مي كردم با همين طرح هاي داستاني قرار است 
قله هاي داســتان دنيا را فتح كنم. تصور مي كردم 
قرار است داســتان هايم جوايز مختلف را بگيرند، 
در كشورهاي مختلف چاپ و پرفروش شوند و فكر 
مي كردم وقتي از يك فرد معمولي به يك نويسنده 
تبديل شويم، همانطور با ما برخورد مي كنند كه با 

يك بازيگر يا خواننده معروف.
  دوست داشتيد مشهور شويد؟

هميشه شهرت را دوست داشته ام.
  اولين كتابتان چه زماني منتشــر 

شد؟
ســال 92نخســتين كتابــم چــاپ شــد. من 
خوش شانس بودم و دوســتان خوبي داشتم. در 
اين مسير مردم خيلي به من لطف داشتند. خيلي 
وقت ها به داستان هايي برمي خورم كه خيلي بهتر 
از داستان هاي مجموعه اول من هستند و با خودم 
فكر مي كنم چه شد كه مردم سرطان جن را دوست 
داشتند؟ جايي كه حاال هستم خيلي عقب تر از آن 
تصورات اوليه ام است، اما واقعيت اين است كه آن 
تصورات كمي كودكانه بودند. آن روزها شناختي از 

فضا و دنياي داستان نداشتم.
  سرطان جن مسير حرفه اي شما 

را تغيير داد؟
من خودم را مديون اين كتاب مي دانم؛ هم جوايز 
خوبي گرفت و هم با استقبال مخاطبان مواجه شد. 

انگار من با اين كتاب 20سال به جلوتر رفتم.
  چرا سراغ ژانرنويسي رفتيد؟

من در نوشــتن، ســواد آكادميك نداشتم. رشته 
تحصيلي من هم فني مهندســي بــود و خيلي 
تجربي وارد دنياي نوشــتن شــدم. قبل از اين با 
كميك استريپ، نوشتن سناريوي بازي و انيميشن 
كار را شروع كرده بودم. اما اتفاقي كه دنبال آن بودم 
در اين فضاها نمي افتاد. سعي كردم چيزي كه در 
ذهنم هســت را روي كاغذ بياورم و به اين ترتيب 
داستانم شــكل گرفت. فضاي داستان هم ژانري 
بود. شايد حتي آن موقع نمي دانستم داستان ژانر 
يعني چه، اما چون فيلم و داستان ترسناك دوست 
داشتم، به شكل تجربي اين كار را انجام مي دادم. 
من ژانر مي نوشــتم اما نمي دانســتم كه اين ژانر 
نوشتن است. هميشه دوست داشتم كاري را انجام 
دهم كه آن را بلدم. بعد شروع كردم به خواندن و 
ياد گرفتن درباره ژانر و بــه همين خاطر هم مدام 
مشغول بازتوليد هســتم. در »سورمه سرا« سعي 
كردم چيزهايي را كه ياد گرفته ام  پياده كنم. حاال 
هم مشغول نوشتن داستان »دم اسبي« هستم و تا 
اين لحظه فكر مي كنم راه را درست رفته ام، هرچند 

ممكن است باز هم سوادم قد بكشد.
  كدام داستان ژانر شما را تحت تأثير 

قرار داده بود؟
اولين داســتان ژانر كه مرا به ادبيات داســتاني 
عالقه مند كرد، داستاني از شــرلوك هلمز بود. با 
اين داســتان بود كه فهميدم نوشتن و خواندن را 
دوست دارم. به خاطر اين كتاب بود كه شروع كردم 
به كتاب خريدن با پول توجيبي هايم. به اين ترتيب 

من به دنياي داستان قدم گذاشتم. اما در سال هاي 
اخير، داســتاني به نام »اقيانوس انتهاي جاده« از 
نيل گيمن كه بيشتر به عنوان نويسنده كودك و 
نوجوان شناخته مي شود، به من در مسير نوشتن 
انرژي عجيبي داد. حــس كردم وظيفه دارم حال 
خوبي را كه اين داستان به مخاطبانش مي دهد، 
من هم دســت كم يك بار با داســتان هايم براي 

مخاطبانم ايجاد كنم.
  چطور سراغ يادگيري آكادميك 

داستان نويسي رفتيد؟
يك دوره در كارگاه هاي داستان نويســي شركت 
كردم و بعد شــروع كردم به خواندن و نوشــتن. 
فهميدم بزرگ تريــن كارگاه اين اســت كه زياد 
بخوانم. يك منطقه طاليي وجود دارد كه مي گويد 
هر 10صفحه اي كه مي خوانيد، 1صفحه بنويسيد. 
هنوز هم خواندن داستان برايم جذابيت بيشتري از 
نوشتن آن دارد. گاهي با دوستاني مواجه مي شوم 
كه مي گوينــد االن ديگر وقت داســتان خواندن 
نيست و بايد ســراغ مطالعه نظري رفت. اما من 

هنوز بيشترين لذت را از خواندن داستان مي برم.
  ادبيات و داســتان چه تأثيري در 

زندگي شخصي خودتان داشته است؟
من از كودكي، بچه دروغگويــي بودم! دروغ هايم 
البته خيال پردازي هاي دنياي كودكانه بود و به نظر 
خودم دروغ نمي گفتم. نوشتن پناهگاهي براي من 
بود. از وقتي شروع كردم به نوشتن ديگر كسي به 
من نمي گفت دروغگو. زماني بود كه مهندســي 
مي خواندم و وقتي مشــغول بــازي كامپيوتري 
مي شــدم، پدرم تذكر مي داد كه اين بازي ها آب 
و نان نمي شود و بايد ســراغ درس بروم. اما وقتي 
چندباري داســتان بازي نوشتم، پدرم خودش به 
ديگران مي گويد كه اين بازي ها به شغل من مربوط 
است. نوشتن پناهگاهي شد براي اينكه بتوانم همه 

كارهايي را كه دوست دارم انجام دهم.
  اگر نويسنده نمي شديد سراغ چه 

كاري مي رفتيد؟
اگر نويسنده نمي شدم، دوســت داشتم خواننده 
شــوم. متأســفانه صداي خوبي ندارم البته حاال 
ديگر صداي خوب براي خواننده شدن؛ خيلي مهم 
نيست. وقتي به تماشاي كنسرتي مي روم، زماني 
كه خواننده با 2هزار عالقه مند به كارش چشم در 
چشم مي شــود، آن لحظه را خيلي دوست دارم. 
شايد هيچ شــغلي اين فرصت را به فرد ندهد. در 
واقع تجربه آن لحظه و حس آن برايم جذاب است.
  معمــوال نويســنده ها اهــل 
خلوت گزيني هستند، اين عالقه شما 

به شهرت با اين روحيه معمول كه از 
نويسندگان مي شناسيم، در تفاوت 

و تناقض نيست؟
حس مي كنم همين فرق به من كمك كرد. مگر 
من چقدر مي توانم در خلوت و انزواي خودم 
داستان خلق كنم؟ مگر چه تجربه اي از تنها 
زندگي كردن دارم كه آن را بنويسم؟ حس 
مي كنم مخاطب هم به ايــن حركت كردن 
در داســتان احتياج دارد. وقتي در شهر قدم 

مي زني و با آدم ها معاشرت مي كني، مي فهمي 
كه چه دوست دارند و با آنها آشنا مي شوي، 

بعد مي تواني از زبان خودشان برايشان 
بنويسي. شايد اصال همين برگ برنده 

كار من بوده است.
  تجربه كاهش وزن 
براي شما فراتر از يك 
تجربه شــخصي است 
كه در آثارتان هم ورود 

پيدا كرده. قبــل از اين تغيير تالش هاي 
ناموفق هم داشتيد؟

صادقانه بگويم، خير. هميشه عاشق لباس بودم اما 
غذا را هم خيلي دوست داشتم، به همين دليل تالش 
عجيب و غريبي براي كاهش وزن نكردم. فقط يك بار 
در سال هاي دانشگاه تالش كردم و از 115كيلو، به 
95كيلو رســيدم. اما بعد همه  چيز به وضعيت قبل 
برگشــت. من در آخرين روزهــاي پيش از كاهش 

وزن، 165كيلو بودم.
  پس چه شد كه ناگهان دست به تغيير 

به اين بزرگي زديد؟
فيلم عروسي ام باعث شــد. من بارها مجبور شدم 
فيلمي را ببينم كه با تمام وجود، دوســت نداشتم 
آن را ببينم. آن شب بهترين شب زندگي من است 
اما من از ديدن تصوير خودم فرار مي كردم. هميشه 
تنها تصويري كه از خودم در آينه مي ديدم، تصويري 
تخت و بدون بعد در ذهنم مي ساخت. وقتي خودم 
را در فيلم عروسي ديدم، انگار ناگهان واقعيت پيش 
چشم ام پررنگ شــد. مدام منتظر بودم ديگران هم 
به اين همه تفاوت بين من و همســرم اشاره كنند 
اما هيچ كس چيزي نمي گفت و اين بيشتر مرا آزار 
مي داد. از اينجا بود كه تصميم گرفتم وزنم را كاهش 
دهم، جراحي كردم و بعد هم 2سال با ورزش و پرهيز 

غذايي وزنم را كنترل كردم.
  چرا تصميم گرفتيد اين 
موضوع شــخصي و خصوصي 
يعني كاهش وزن را وارد فضاي 

ارتباطي با مخاطبانتان كنيد؟
همه  چيز از يك روز عجيب شروع 
شــد. من به وزن فعلي رســيده 
بودم، از خودم راضي بودم و فكر 
مي كردم همسرم هم همين نظر 
را دارد. يكي از دوســتان فيلمي 
قديمي برايمان فرستاد و همسرم 
با ديدن آن، ســاكت شــد و به فكر فرو رفت. وقتي 
دليل اين تغيير حال را پرسيدم، گفت كه به نظرش 
آن رامبد، خيلي شــلوغ تر و مهربان تر بوده اســت. 
اين عين واقعيت اســت، به نظر خودم هم آن رامبد 
حس مي كرد بايد با بقيه بيشــتر مهربان باشــد و 
با آنها معاشرت كند. شــايد حتي آن رامبد داشت 
شكل ناب تري از زندگي را تجربه مي كرد و به همين 
دليل هم خيلي وقت ها دلتنگ او مي شوم. برخالف 
چيزي كه همه فكر مي كننــد، همان قدر كه چاقي 
به يك بچه امكان تنهايي مي دهد، امكان معاشرت 
را هم مي دهد، ناخودآگاه بيشــتر از بقيه به چشم 
مي آيند و تا سال ها اين ماجرا ادامه دارد. شايد اگر 
من آن زندگي را تجربه نمي كــردم، امروز به اينجا 
نمي رسيدم. شــايد اگر چاق نبودم، درسم را ادامه 
داده بودم و اصال ســراغ كار ديگري مي رفتم، بدون 
اينكه بتوانم با ديگران ارتباط برقرار كنم و برايشان 
بنويســم. در حقيقت من مديون آن زندگي 

هستم.
  و بعد اين تجربه را وارد حرف هايي 

كرديد كه با خوانندگانتان مي زنيد.
در فصــل اول »هنر چــاق بــودن« يك لحظه 
خيلي مهم از چاقي ام را نوشــتم. هر وقت 
سوار هواپيما مي شــدم، هميشه حجم 
زيادي را در صندلي اشغال مي كردم 
و ناخودآگاه با مســافر بغل دســتي 
مهربان تــر بــودم، چــون جايش را 
تنگ كرده بودم. جاهــاي ديگر را 
نمي دانم، اما در آســمان، آدم هاي 
چاق مجبورند كه مهربان باشــند. 
نخستين بار كه بعد از كاهش وزن 
سوار هواپيما شدم، همه چيز 
فــرق داشــت، در صندلي 
خودم جا شــدم و كمربندم 
هم به راحتي بسته شد. حس 
كردم اصال ديگــر دليلي ندارد 
كه من با مسافر بغل دستي مهربان 
باشــم! تجربه پرواز عجيبي بود، يكي از 
مســافران كه در راهروي هواپيما پشت 
سر مهماندار متوقف شده بود، بي دليل 
به من چشم غره رفت. اينجا بود كه آن 
لحظه مهم در ذهنــم اتفاق افتاد. حس 
كردم اين همان 80 و خرده اي كيلو است 
كه از من جدا شده و ناراحت است. حس 
كردم او در زندگي من خيلي ســهم دارد 
و حتي وقت دلتنگــي، عذاب وجدان هم 
سراغم مي آيد. با خودم مي گويم كاش آن 
زمان كه كسي درباره چاقي ام حرف مي زد، 

هنر چاق بودن
   انتشارات آوند دانش           168صفحه

پيشــاپيش معذرت من را بپذيريد، من در تمام اين كتاب ســعي 
كرده ام كه كمي فضاي چاقي را عوض كنم. هيچ وقت نمي خواستم با 
داستان هايم زندگي كسي را عوض كنم. راستش را بخواهيد من يك 
مرتبه زندگي خودم را عوض كرده ام. من هم وزن خودم، وزن از دست 
داده ام. من از يكي به اندازه خودم گذشته ام، من از خودم گذشته ام. 
حاال براي اداي دين به خود از دســت داده ام، جد كرده ام خاطرات 

بخش به وفات رفته خودم را بنويسم ؛ خاطرات چاقي ام را.

سورمه سرا
   نشر آگه                        115صفحه

سورمه سرا را براي خودم نوشتم كه عزيز از دست داده ام. براي شما 
نوشتم كه عزيز از دست داده ايد. اگر مدت هاست از مهم ترين آدم هاي 
زندگي تان بي خبر هستيد به سورمه سرا سري بزنيد. حتما آنجا خط 
و خبري از آنها خواهيد يافت. بليت رفتن به سورمه سرا همين كتاب 
من است. راوي داستان خود من هستم و بيشتر آدم هاي سورمه سرا 
را از نزديك مي شناسم. هر كسي سورمه سراي خودش را دارد، اين 

سورمه سراي من است، شما هم سورمه سراي خودتان را پيدا كنيد.

سرطان جن
   نشر آگه                         144صفحه

ســرطان جن مرض ترس از ترس هاســت. نه بدخيمش آدم را به 
كشــتن مي دهد و نه خوش خيمش آدم را راحت مي گذارد. شايد 
كشنده نباشد اما هميشه آدم را تا پاي مرگ مي برد. بيشتر از هزار 
بار در گعده هاي شــبانه از جن گفته ايد و شــنيده ايد، شوخ بازي 
كرده ايد و يا ترسيده ايد. اين مرتبه قرار است در تنهايي تان از جن 
بشــنويد. داســتان ها، مجموعه اي از ترس هاي آدم هاي تنهاست 

براي آدم هاي تنها.

ناراحت نمي شدم و رامبد را مجبور نمي كردم كه مرا 
ترك كند. هنر چاق بودن را به همين دليل نوشتم. 
كاري ندارم كه آيا كسي مي خواهد الغر شود يا نه، اما 
دوست دارم به آنها بگويم تا وقتي چاقي با آنهاست، 
با آن وجه چاق خود مهربان باشند. زماني هست كه 
او مي رود و مثل عزيز از دست داده، برايش احساس 
دلتنگي مي كنيم. دوست داشتم همه اين لحظه را 
درك كنند، دوباره به بدي ها و خوبي هاي چاق بودن 
فكر كنند و اگر روزي آن را كنار گذاشــتند، عذاب 

وجدان نداشته باشند.
  از زدن اين حرف ها با خوانندگانتان 

چه بازخوردي گرفتيد؟
از هنر چاق بــودن تا ايــن لحظه بيشــتر از بقيه 
كتاب هايم بازخورد گرفته ام. مي بينم كه بخش  هايي 
از آن در فضاي مجازي بازنشر مي شود و مخاطبان 
درباره آن حرف مي زنند. من اين بار داستان ننوشتم، 
حس مي كردم مي خواهم حرف بزنم و اين داستان 
نيست. خوشحال مي شوم كه خوانندگان از مواجهه 
آگاهانه با اين فرايند حرف مي زنند و توانســته اند با 

حرف هايم ارتباط برقرار كنند.
  در داستان هاي بعدي هم اين تجربه 
كاهش وزن تأثيري در نوشــتن شــما 

داشت؟
تجربه وزن كم كردن در داســتان نوشــتن هم به 
كمك من آمد. زماني بود كه از خانه ســوار ماشين 
مي شدم، مســتقيم تا مقصد مي رفتم و بعد دوباره 
به خانه برمي گشــتم، هيچ معاشــرتي هم با شهر 
نداشتم. وقتي رمان آخرم را شــروع كردم، همان 
رامبد 165كيلويي بودم، نوشــتن آن هنوز ادامه 
دارد و من روند تحول در داستان را كامال احساس 
مي كنم. به خــودم آمدم و ديدم از فصل ســوم به 
بعد، شــهر در داســتانم پررنگ شــده است. اين 
مربوط به زماني بود كه خودم 2ســاعت در روز در 
كوچه  پسكوچه هاي شــهر راه مي رفتم و با مردم 
حرف مــي زدم. در داســتانم به عقب برگشــتم و 
مقايســه تغييرات برايم حيرت آور بود. آدم ابتداي 
داستان جز خانه و مشــكالت خودش هيچ چيزي 
را نمي شــناخت اما آدم انتهاي داســتان، شــبيه 

بچه گربه اي مدام در حال كشف اطرافش بود.
  اگر قرار باشــد حرفي به آن رامبد 

165كيلويي بزنيد، چه مي گوييد؟
دوست دارم به او بگويم قدر خودش را بداند، مراقب 
خودش باشد و بداند كه دوست داشتني است. دوست 
دارم به او اعتماد به نفسي را كه حق اوست پس بدهم.
  روزهاي قرنطينه و خانه نشــيني را 

چطور مي گذرانيد؟
ســخت. اما اتفاق عجيبي هم برايم افتاد. هميشه با 
خودم مي گفتم كاش فرصتي باشد كه بيشتر كتاب 
بخوانم و فيلم و ســريال ببينم! اما اين فرصت پيش 
آمد اما زمان پرداختن من به اين كارها بيشتر نشد. 
فهميدم كه اين فرصت قرار نيســت معجزه كند و 
نبودنش قبال فقط بهانه غر زدن بوده است. از بعد از 
قرنطينه من ديگر كمتر غر مي زنم و اين بزرگ ترين 

دستاورد خانه نشيني برايم بوده است.
  آخرين داستان شما به كجا رسيده 

است؟
»دم اسبي« تقريبا آماده انتشار است. فكر مي كنم 
براي پاييز يا زمســتان منتشر شود. من كال دوست 

دارم كتاب هايم در اين 2فصل چاپ شوند.
  چه چيزي شما را خوشحال مي كند؟

اولين چيزي كه خيلي مرا خوشــحال مي كند اين 
است كه نگران موضوعي نباشم. اما چيزهاي ديگري 
هم هستند كه مرا خوشحال كنند؛ بازي كامپيوتري، 
سريال ديدن، معاشرت با همسرم، بيرون رفتن و از 

همه مهم تر، سفر رفتن.
  دوست داشتيد جاي كدام نويسنده 

باشيد؟
داســتاني هســت به نام »تــارك دنيــا موردنياز 
است« از ميك جكســون كه با عنوان »10داستان 
تأسف برانگيز« هم شناخته مي شود. خيلي وقت ها 
فكر مي كردم اگــر به جاي نيك جكســون بودم و 
چنين مجموعه داستان خوبي مي نوشتم، ديگر هيچ 
داستان تازه اي نمي نوشتم. بين نويسندگان ايراني 
هم به خيلي ها حســادت كرده ام، احمد محمود و 
بهرام صادقي از بين نويسندگان نسل قبل و از بين 
هم نسالن خودم، پيمان اسماعيلي و حافظ خياوي 
و مهدي ربي نويسندگاني هستند كه دوست داشتم 

داستان هايي به خوبي آنها مي نوشتم.
  بعد از ايــن ســال ها، تصورات و 
خواســته هاي روزهــاي اول از دنياي 

نويسندگي برايتان تغيير كرده است؟
حاال بزرگ تر شــده ام، زماني بــراي »ترين« بودن 
مي جنگيدم اما چند سالي است كه فهميده ايم چنين 
چيزي وجود ندارد. فهميده ام عده اي مخاطب داري 
كه بايد آنها را خوشحال نگه داري، سال هاست هيچ 
كاري با اين هدف خلق نمي شــود كه همه مردم را 
راضي كند. االن ديگر با خودم رقابت مي كنم و برايم 
اين مهم اســت كه از خودم عقب نيفتم. تا وقتي كه 
بتوانم جنبه بهتري از خودم را ارائه دهم نوشــتن را 

ادامه مي دهم.

اگر نويسنده نمي شدم، 
دوست داشتم خواننده 
شوم. متأسفانه صداي 
خوبي ندارم؛ البته حاال 

ديگر صداي خوب براي 
خواننده شدن خيلي مهم 

نيست

اين باركد را اسكن 
كنيد و خالصه 
ويديوی اين 

گفت وگو را ببينيد

  50درس از زندگــي و 
تجارب ايالن ماسك

بخشي از آدم معروف هاي دنياي 
امــروز را چهره هــاي مرتبط 
با دنيــاي تكنولوژي تشــكيل 
مي دهند. اســتيو جابــز، بيل 
گيتس و البته ايالن ماسك، تنها 
بخشي از اين چهره هاي مطرح 
هســتند. يك موقع مي گفتند 
ايالن ماسك همزمان 3كمپاني 
بزرگ دنيــا را مديريت مي كند 
كه تسال موتورز فقط يكي از آنها 
بوده و هنوز هم هســت. جالب 
اينكه او اشاره مي كند كه در طول 
زندگي اش يك كتاب هم درباره 
مديريت زمان نخوانده. اين چهره 
درس هاي خوبــي براي فعاالن 
حوزه تجارت و كسب وكار دارد 
كه مي تواند حســابي برايشان 
كارگشا باشد. كتاب »50درس 
از زندگــي و تجــارب ايــالن 
ماســك« نيز با همين توجيه 
است كه بايد خوانده شود. اين 
كتاب ساده خوان، در واقع سعي 
كرده است 50آموزه ساده و روان 
از زندگي و تجــارت اين مرد را 
جمع آوري كند تــا ديگران نيز 
بتوانند از آنها اســتفاده كنند. 
طبــق توضيحات انتشــارات 
نشــر دهنده كتاب، زبــان اين 
كتاب ساده اســت تا هم مردم 
از كليــات آن ســر دربياورند و 
هم نخبگان حوزه كســب وكار 
و تجارت و اقتصــاد پيام هايش 
را دوست داشته باشــند. او در 
بخشــي از اين آموزه ها، اشاره 
مي كنــد كه »هيچ وقــت براي 
كارآفرين شدن كم سن نيستيد، 
بايد بهترين افراد را اســتخدام 
كنيد و يادگيري هيچ وقت تمام 

نمي شود«.

  خاله بازي
رمان هاي زيادي هستند كه با 
موضوع زن و دنياي زنان شكل 
گرفته اند و در ايران نيز شاهد 
كتاب ها و آثاري از اين دســت 
هســتيم. كتاب »خاله بازي« 
بلقيس ســليماني نيز از اين 
دست اســت؛ رماني واقع گرا با 
محوريت زن و باورهاي زنانه. 
اســتقبال خوبي هــم از اين 
كتاب شده و حاال چاپ نهم آن 
راهي بازار شده است. نويسنده 
دربــاره اين رمــان مي گويد: 
»رمــان خاله بازي نخســتين 
رمان من بود كه به نشر ققنوس 
دادم. رمان در دهه 70 نوشته 
شد، منتها چاپ نشــد. بعد از 
آنكه رمان »بــازي آخر بانو« 
توسط نشر ققنوس چاپ شد 
و مورد اســتقبال قرار گرفت، 
رمان خاله بازي هم در ســال 
1387 بــه چاپ رســيد«. در 
اين اثر داســتاني، ما با زندگي 
2دوســت هم دانشــگاهي به 
اسم هاي ناهيد و حميرا روبه رو 
مي شــويم. آنها پس از سال ها 
همديگر را پيدا كــرده و پاي 
درددل ها و خاطره گويي هاي 
هــم مي نشــينند. در اينجا، 
ناهيد وارد زندگي شــخصي 
خــودش مي شــود و متوجه 
مي شــويم كه او يك هوو دارد 
و همين، بازخوانــي گره هاي 
داســتاني را خاص تر مي كند. 
اما همه  چيز آنطــور كه انتظار 
داريم، پيش نمــي رود و وارد 
ساحت ها و ادراك هاي ديگري 
از اين بازخواني مي شــويم كه 
در نوع خودش جالب است و با 
پيش فرض هاي ما تفاوت دارد.

2 پيشنهاد

روي شانه يك غول

اين دو زن
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گزارشي از متفاوت ترين حوض ايران كه در موزه هنرهاي معاصر قرار دارد

حوض روغن
یادگار هنرمند ژاپنی

   پنجشنبه
  5  تير  1399

  شماره 80

پرنيان سلطاني
اگر تاكنون گذرتان به موزه هنرهاي معاصر افتاده باشد، حتما در بخش پاياني مسير 
گردش موزه متوجه حوض بزرگ و براقي شــده ايد كه در ميانه فضاي باز اين طبقه جا 
خوش كرده است؛ حوضي كه در نگاه اول به نظر مي رسد روي آن يك خاطر پر شدنش 
با روغن شيشه مشــكي يا يك سنگ براق گذاشته شــده، اما واقعيت اين است كه 
درخشندگي اين حوض منحصربه فرد به سوخته است! حوض روغن كه به نماد موزه هنرهاي معاصر تبديل شده، 
يادگار يك هنرمند ژاپني است كه از زمان افتتاح موزه يعني در سال 1356 به اينجا آمده و تنها اثري است كه در 
تمام مدت اين 43سال به صورت ثابت در موزه حضور دارد. اين اثر كه به نوعي خاطره مشترك همه بازديدكنندگان 
موزه هنرهاي معاصر در چند دهه گذشته به حســاب مي آيد، »ماده و فكر« نام دارد و اثر نوريوكي هاراگوچي، 
هنرمند ژاپني اســت؛ مكعب فوالدي بزرگ و جالب توجهي كه با 5هزار ليتر روغن سوخته پر شده است. اگر 

مي خواهيد اطالعات بيشتري درباره حوض روغن كسب كنيد، اين گزارش را تا انتها بخوانيد.

نوريوكي هاراگوچي نقاش و پيكرساز ژاپني است كه حدود 50سال 
پيش شروع به توليد اثري به نام ماده و فكر كرد. خود هاراگوچي 

درباره اين اثر انتزاعي اش مي گويد: »معموال در ساخت چيدمان ها از 
موادي نظير سنگ، چوب و فلز استفاده مي شود و قبل از من هيچ كس 
در ساخت چيدمان از روغن استفاده نكرده بود. اما من قصد داشتم از 
ماده اي متفاوت استفاده كنم. ابتدا به آب فكر كردم، اما نمونه هايي از 

آن قبال وجود داشت. تصميم گرفتم از روغن و تركيب آن با رنگ سياه 
استفاده كنم، اما رنگ به مرور زمان ته نشين مي شد. با توجه به اينكه 

حتما بايد اين ماده سياه مي بود تا اثر مورد نظر من را نشان دهد، 
از روغن سوخته استفاده كردم كه كربن زيادي در آن وجود دارد. 

ويژگي اين ماده اين است كه در آينده هم براي تماشاگران به همين 
شكل باقي مي ماند و اينگونه هنر براي آينده جاودانه مي شود«.

 ماده و فكر اثر 
نوريوكي هاراگوچي

ساخت مستند از سفر 
هاراگوچي به تهران

و اما بشنويد از چگونگي باز شدن پاي هاراگوچي و متعاقب 
آن ابتكار روغني اش به ايران؛ ماجرا از اين قرار است كه 

هاراگوچي در سال 1977 اثر انتزاعي ماده و فكرش را در 
نمايشگاه داكيومنتاي ششم در شهر كاسل آلمان به نمايش 
گذاشت كه در همان نمايشگاه كارشناسان ايراني اجراي اين 
اثر را براي موزه هنرهاي معاصر ايرانـ  كه آن زمان در حال 

ساخت بودـ  خريداري كردند. همين شد كه در سال 1356 اين 
هنرمند ژاپني به ايران آمد و با مشاركت كارمندان وقت موزه، 
بزرگ ترين حوض روغنش را در موزه هنرهاي معاصر اجرا كرد.

ساخت حوض روغن با 
كمك كارمندان وقت موزه

هاراگوچي از همان سال 1971 كه نخستين حوض روغنش را در 
ژاپن ساخت، 19 اثر ماده و فكر ديگر هم براي كشورهاي مختلف 
دنيا ساخت كه سومين و بزرگ ترين آن براي تهران بود. اما جالب 
اينجاست كه از بين 20نسخه حوض روغن در دنيا، هم اكنون تنها 
اثر باقي مانده در موزه هنرهاي معاصر تهران قرار دارد. بسياري از 

اين حوض ها به مرور تخريب شده اند و تعداد انگشت شماري از آنها 
در ژاپن و ساير كشورها در انبار موزه هايشان نگهداري مي شود. به 
اين ترتيب هيچ كدام از آنها مانند حوض روغن ايران قابل مشاهده 

براي عموم مردم نيست و بازديد دائمي ندارد و به همين دليل 
است كه از حوض روغن موزه هنرهاي معاصر به عنوان تنها اثر ماده 

و فكر هنرمند ژاپني در دنيا ياد مي شود.

سومين حوض روغن 
هنرمند ژاپني در تهران

نگاهي به ديگر آثار حجمي 
موزه هنرهاي معاصر

شايد برايتان جالب باشد بدانيد كه حوض روغن تنها اثر حجمي موزه هنرهاي معاصر نيست. در اين موزه منحصربه فرد از عكس ها و نقاشي هاي ارزشمند و استثنايي، مجسمه هايي هم وجود دارد كه به دست هنرمندان 
برجسته دنيا ساخته شده اند. اگر مي خواهيد نگاهي به ديگر آثار حجمي موزه هنرهاي معاصر بيندازيد، بايد از فضاي باز پيراموني اين موزه كه به »باغ مجسمه« يا »باغ تنديس« معروف است، ديدن كنيد.

  مرد در حال قدم زدن
 )Walking Man( مجسمه
را آلبرتو جاكومتي، هنرمند 
سوئيسي ساخته است. اين 

مجسمه برنزي 182/5سانتي متر 
ارتفاع دارد.

  زن ايستاده
مجسمه »زن ايستاده« را 

هم آلبرتو جاكومتي هنرمند 
سوئيسي از برنز ساخته. اين 
تنديس 267سانتي متري در 
سال 1960 ساخته شده است.

  نقش جدي
 ،)Capricorn( مجسمه

مجسمه اي برنزي است كه 
در سال 1944به دست مكس 
ارنست هنرمند آلماني خلق 

شده است. ارتفاع اين مجسمه 
240سانتي متر است.

  پيكر لميده 2قطعه اي
هنري مور مجسمه ساز انگليسي، 

خالق پيكر لميده 2قطعه اي 
 Two pieces Reclining(
Figure( است؛ مجسمه اي 

برنزي با ارتفاع 245سانتي متر 
كه در فاصله سال هاي 1969تا 

1970 ساخته شده است.

  اسب و سواركار
 )Horse and Rider( اثر

هم يكي ديگر از مجسمه هاي 
برنزي باغ تنديس است كه در 
سال 1953 به  دست مارينو 
ماريني مجسمه ساز ايتاليايي 

ساخته شده است. اين اثر 
138سانتي متر ارتفاع دارد.

  درمانگر
تنديس »درمانگر« ساخته 
دست رنه مارگريت نقاش 

فراواقع گراي بل ژيكي است كه با 
ارتفاع 160سانتي متر و جنس 
برنز، در سال 1976 خلق شده 

است.

  ريتم در فضا
مجسمه »ريتم در فضا« كه در 
سال 1964 از سنگ گرانيت 
قرمز ساخته شده، اثر ماندگار 

ماكس بيل نقاش، معمار، طراح و 
نظريه پرداز سوئيسي است.

  تنديس بدون عنوان
اين مجسمه توپي شكل با 
156سانتي متر ارتفاع كه از 
جنس برنز با پتينه طالست، 
يكي از آثار آرنالدو پومودورو 

مجسمه ساز ايتاليايي است كه 
در سال هاي 1967تا 1975 

ساخته شده است.

درباره جزئيات حوض روغن موزه هنرهاي معاصر هم بايد بگوييم 
كه طول اين حوض 6متر و 40سانتي متر و عرض آن 4متر و 
20سانتي متر است و از تمام حوض هاي روغني ساخته شده 
به دست هنرمند ژاپني بزرگ تر است. اين حوض فوالدي كه 
شبيه حوض آب به نظر مي رسد و انعكاسي شبيه آينه دارد، 

18سانتي متر ارتفاع دارد و با حدود 5هزار ليتر روغن سوخته پر 
شده است.

 5هزار ليتر روغن سوخته 
در حوض

عكس قديمي از پر كردن حوض با روغن سوخته در سال 1356

درباره اين حوض براق و درخشنده در روز افتتاح موزه هنرهاي معاصر هم 
داســتان جالبي وجود دارد. نقل مي كنند در روز افتتاح موزه كه در زمان 
محمدرضا شــاه پهلوي بود، وقتي پهلوي دوم به اين حوض رسيد، از روي 
كنجكاوي و با تصور اينكه روي اين حوض را شيشه يا سنگي صيقل خورده 
پوشانده، دستش را بي محابا به آن زد، غافل از اينكه راز براقي حوض، پر شدن 
آن با روغن سوخته است! روغني شدن تمام دست پهلوي دوم در روز افتتاح 
موزه، خاطره اي است كه از آخرين روزهاي سلطنتش در ايران به جا مانده و 
قديمي ترها هر جا حرف از موزه هنرهاي معاصر مي شود، آن را نقل مي كنند.

داستان جالب افتتاح موزه

جالب است بدانيد از سفر نوريوكي هاراگوچي، هنرمند ژاپني و خالق اثر 
حوض روغن به ايران، مستندي به تهيه كنندگي و كارگرداني هومن ظريف 
نيز ساخته شده است. اين فيلم مستند 28دقيقه اي كه مي توانيد آن را در 
سايت هاي پخش مستند ببينيد، سال 1397 با سرمايه گذاري علي اكبر 
اسفندياري به سرانجام رسيده است. در ساخت اين مستند آالن كوشان 
و پيمان خازني به عنوان آهنگساز، نادر داهي به عنوان گوينده متن، نيلوفر 
كردبچه، مجيد نيك نفس و رضا پورحاجي به عنوان تصويربردار و فرهنگ 
بقايي هنرمند نقاش به عنوان كارشناس تجسمي همكاري داشته اند.

حوض روغن درست از روز افتتاحش تا همين 2، 3سال پيش بدون هيچ 
تغيير و ترميمي در انتهاي مسير گردش موزه قرار داشت تا اينكه درنهايت 
مهر ماه سال 1396بعد از 40ســال و با حضور خالق آن مرمت شد. گويا 
چند سال پيش يك خانم ايراني براي برگزاري نمايشگاهي به ژاپن دعوت 
شده بود و آنجا ديداري با نوريوكي هاراگوچي داشت. اين هنرمند ايراني 
به نقاش و پيكرســاز ژاپني مي گويد كه اثر ماده و فكرش بعد از گذشت 
40سال هنوز در موزه هنرهاي معاصر تهران قرار دارد و وقتي او كوچك 
بوده به همراه مادرش اين اثر را ديده و برخوردش با اين حوض روغني در 
هنرمندشدنش اثرگذار بوده است. همين مكالمه باعث كنجكاوي خالق 
حوض روغن براي مشاهده اثرش مي شــود و زمينه حضورش در ايران را 
فراهم مي كند. نتيجه اينكه هاراگوچي در مهر ماه ســال 1396 به ايران 

مي آيد و در حضور او اين حوض منحصر به فرد مرمت مي شود.

 حضور دوباره هاراگوچي در ايران 
بعد از 40سال

هم اكنون كه به دليل شيوع بيماري كرونا، امكان بازديد از موزه ها 
وجود ندارد. ضمن اينكه اساسا خود موزه هنرهاي معاصر بيشتر 
از يك سال است كه به دليل تعميرات بسته است. اما بعد از گذر از 
اين روزها و بازگشايي موزه هنرهاي معاصر، مي توانيد با مراجعه 
به اين موزه به تماشاي حوض روغن بنشينيد. فقط يادتان باشد 
كه اين حوض در انتهاي مسير گردش موزه قرار دارد؛ جايي كه 
اگر كمي عميق تر نفس بكشيد، مي توانيد به خوبي بوي روغن 
سوخته را هم احساس كنيد. موزه هنرهاي معاصر سال 1356 
در سبك معماري مدرن و با الهام از بادگيرهاي كويري ايران در 
خيابان كارگر شمالي، جنب پارك الله ساخته شده و بازديد از آن 
در روزهاي يكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 10تا 19 و جمعه ها از 
ساعت 15تا 19 امكان پذير است.

بازديد از موزه 

اما اهميت موزه هنرهاي معاصر فقط به دليل حوض روغنش 
نيست. اين موزه درواقع گنجينه دائمي بيش از 3هزار اثر 
ارزشمند نخبگان هنرهاي تجسمي ايران و جهان است. در 
اين موزه كه ميانگين قيمت آثارش را بين 5تا 10ميليارد دالر 
تخمين زده اند، آثاري بسيار ارزشمند و استثنايي از جنبش هاي 
سده هاي 19و 20ميالدي ازجمله هيجان نمايي انتزاعي، پاپ 
آرت، ميني ماليسم، مفهومي و فوتورئاليسم به نمايش درآمده 
كه از هنرمندان بزرگ دنيا مانند اوژن آنري پل گوَگن )نقاش 
و تنديس گر فرانسوي(، پير اُگوست ُرنوآر )نقاش فرانسوي(، 
پابلو پيكاسو )نقاش و مجسمه ساز اسپانيايي(، ونسان ون گوگ 
)نقاش هلندي(، رنه ماگريت )نقاش بلژيكي(، ماكس ارنست 
)نقاش آلماني(، پال جكسون پوالك )نقاش آمريكايي(، اندرو 
وارهول )نقاش، عكاس و سينماگر آمريكايي(، سول لُويت )نقاش 
و مجسمه ساز آمريكايي( و آلبرتو جاكومتي )نقاش و مجسمه ساز 
سوئيسي( است. به همين دليل است كه موزه هنرهاي معاصر 
را به عنوان يكي از 5تا 10مجموعه مهم هنر نوگرا در دنيا 
مي شناسند. نكته جالب توجه درباره ارزش مادي بعضي از آثار به 
نمايش درآمده در موزه هنرهاي معاصر اين است كه برخي از اين 
آثار همچون جواهرات سلطنتي، پشتوانه پول ايران هستند!

موزه ميليارد دالري

اضافه شدن 800 ليتر روغن
مســئوالن وقت موزه هنرهاي معاصر 
تصميم گرفتند اين حــوض را بعد از 
گذشت 40سال از ساخت آن با حضور 
خالقش مرمت كنند. امــا به واقع اين 
حوض آنقدر سالمت مانده بود كه نياز 
به هيچ مرمتي نداشت. تنها كاري كه 
براي اين اثر هنرمند ژاپني انجام شد 
اين بود كه ابتدا اشيايي كه داخل حوض 
افتاده بود، جمع آوري شــد، بعد چون 
سطح روغن اثر در اين 40سال حدود 
3سانتي متر پايين تر آمده بود، حدود 

800ليتر روغن به آن اضافه شد .

اگر كنجكاو شده ايد كه بيشتر درباره موزه هنرهاي معاصر تهران 
بدانيد، بد نيست نگاهي به كتاب »مروري بر آثار خارجي گنجينه 
موزه هنرهاي معاصر تهران« بيندازيد. اين كتاب كه به همت 
مهدي حسيني و توسط انتشارات كتاب آبان منتشر شده، حدود 
500صفحه است. اين در حالي است كه سال ها پيش خود موزه 
هنرهاي معاصر تهران نيز انتشاراتي راه اندازي كرده تا اطالعات 
مربوط به آثار موزه و ديگر موضوعات پيرامون هنرهاي معاصر را 
در قالب كتاب منتشر كند. يكي از اين كتاب هاي منتشر شده در 
انتشارات اين موزه، كتاب نفيس »شاهكارهاي نگارگري ايران« است 
كه توسط جمعي از نويسندگان فعال در اين حوزه به رشته تحرير 
درآمده است.

   موزه هنرهاي معاصر در تهران، اصفهان و اهواز
عالوه بر موزه هنرهاي معاصر تهران كه بي شــك مهم ترين موزه در حوزه هنرهاي معاصر در ايران است، 3موزه هنرهاي معاصر 
ديگر هم در كشورمان فعاليت دارد كه يكي از آنها در تهران و 2تاي ديگر در شهرهاي اصفهان و اهواز است. موزه هنرهاي معاصر 
فلسطين، يك مؤسسه وابسته به فرهنگستان هنر است كه در ضلع جنوب غربي تقاطع خيابان مظفر و بزرگمهر واقع شده و درواقع 
ديوار به ديوار سفارت فلسطين است. موزه هنرهاي معاصر اصفهان در اصفهان، خيابان استانداري قرار دارد و موزه اهواز نيز با 70اثر 

از هنرمندان استان خوزستان، ديگر هنرمندان كشور و حتي هنرمندان برجسته جهاني در جاده ساحلي شهر اهواز بنا شده است.

 انتشاراتي براي كسب 
اطالعات بيشتر

  اعجوبه
يكي از فيلم هاي خوبي كه براي 
مشاهده توصيه مي شود، فيلم 
»اعجوبه« اســت كه به ســال 
2017ميالدي ســاخته شد. 
فيلم، موفقيت تجاري خوبي هم 
داشت و عمال توانست 15برابر 
هزينــه ســاختش را از طريق 
گيشــه ها برگرداند. اما شگفت 
اينكه فيلم، داستاني خانوادگي 
دارد و از مــوارد مرســومي كه 
پرفروش هستند، نبود. اين فيلم 
را استيون شباسكي كارگرداني 
كرده اســت. جيكوب ترمبلي، 
جوليا رابرتس و اوون ويلسون 
هم در ايــن اثر ايفــاي نقش 
كرده اند. فيلم، درباره پسري به 
نام آگوست اســت كه بيماري 
خاصــي دارد كه باعث شــده 
ظاهري خاص و عجيب داشته 
باشــد. به همين دليل دوست 
ندارد به مدرسه برود تا يك وقت 
او را مسخره نكنند. اما در ابتداي 
سال پنجم مدرسه، ناچار است 
كه سري به آنجا بزند. اينجاست 
كه گره هاي اصلي داســتان باز 
شده و او در نهايت تبديل به يك 
قهرمان مي شود. در نهايت نيز 
او اعتماد به نفــس الزم را پيدا 
مي كند و وارد اجتماع مي شود 
و بــه جايگاه خــاص خودش 
مي رسد. فيلم در واقع، تذكري 
به والديني است كه فرزنداني با 
شرايط خاص دارند؛ اينكه چطور 
فرآيند اجتماع پذيري اين افراد 
مي تواند طي شود. پس اگر در 
پي تماشاي فيلمي خانوادگي و 
تماشايي هستيد، اين گزينه را از 

دست ندهيد.

داستان يك قهرمان
1 پيشنهاد

بازگشت فرمان آرا
2 پيشنهاد

  حكايت دريا
اين روزهــا بــازار اكران هاي 
اينترنتــي و آناليــن فيلــم 
حسابي داغ اســت؛ يعني در 
اصل سازندگان آثار سينمايي 
چــاره اي ندارند. آنهــا براي 
ماه هايي كه در آن قرار داريم، 
برنامه ريزي كــرده بودند، ولي 
حاال بــا تعطيلي ســالن هاي 
ســينما روبه رو هســتند. اما 
راه حل جايگزين كه دست كم 
بخشي از هزينه اين فرآيند را 
جبران مي كند و عاشقان سينما 
را هم راضي نگه مي دارد، همين 
اكران هاي آنالين است. يكي از 
اين فيلم ها هم كه دارد اكران 
آناليــن مي شــود، »حكايت 
دريا« است. بهمن فرمان آرا، از 
آن دست فيلمسازاني است كه 
بعد از انقالب، مدتي ايران نبود 
و بعدتر كه به ايران بازگشــت، 
خيلي كم فيلم ساخت. او غالبا 
با مشكل مجوز دادن به آثارش 
روبه رو بوده. امــا همان چندتا 
فيلمي هم كه ســاخته، كلي 
جايزه از جشــنواره فيلم فجر 
گرفته است. فيلم حكايت دريا 
به سال 1395 ســاخته شده 
اســت. جالب اينكه نويسنده 
و تهيه كننــده و كارگردان آن 
نيز خودش بوده و البته در آن 
ايفاي نقش هم كرده است. در 
اين فيلم پرســتاره، بازيگران 
نام آشــناي ديگري چون علي 
نصيريان، فاطمــه معتمدآريا، 
ليال حاتمي، علــي مصفا، رؤيا 
نونهالي، صابر ابر، مريم بوباني، 
پانته آ پناهي ها و... نقش آفريني 
فيلــم دربــاره  كرده انــد. 
شهرونداني اســت كه پس از 
مدت ها همديگر را پيدا كرده اند 
و نقبي به گذشته شان مي زنند.

اين باركد را 
اسكن كنيد 

و خالصه 
ويديوی اين 

گزارش را 
ببينيد



متولد طالقان 
عنايت اهلل بخشي در ۷فروردين۱۳۲۴ در شهرستان 
طالقان متولد شد. او بازيگري را از سنين نوجواني 
زيرنظر حميد ســمندريان فراگرفت و كار نمايش 
را در ســال۱۳۳۸ به شــكل حرفه اي در گروه هنر 
ملي به دعوت و سرپرســتي عباس جوانمرد آغاز 
كرد. سپس در كنار كارهاي هنري به نيروي هوايي 
نيز ملحق شــد و با گذراندن دوره هاي آموزشــي 
در آنجا بــه تدريس الكترونيك و زبان انگليســي 
پرداخت. بخشي پس از ۱0ســال خدمت در نيروي 
هوايي به اســتخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمد 
و در »اداره تئاتر« بر كار نمايش تمركز بيشــتري 
يافت. او همسو با كار تئاتر طي 6دهه كار بازيگري، 
در آثار سينمايي و تلويزيوني متعددي نقش آفريني 
كرده اســت. بخش قابل توجه آثار ســينمايي او 
مربوط به دهه60 سينماي ايران و سال هاي نخست 
دهه۷0 است. وي همچنين از ســال۱۳۹۸ و براي 
يك دوره ۳ســاله بــه عضويــت در هيأت مديره 
انجمن صنفي بازيگران ســينما و تلويزيون ايران 
منصوب شده است. بازي در فيلم سينمايي »شرف 
 خانواده فاضل« از تجربه هاي جديد او در شــبكه 

نمايش خانگي است.

9 تماشا خانه

توصيه من به جوانان 
ادامه راه بزرگان 

است. اميدوارم براي 
بازيگري تالش 

كنند، درس بخوانند 
و تمرين كنند زيرا 

تنها راه درست همين 
است؛ بازيگري 

تالش بي وقفه و رنج 
طوالني مي طلبد

  شــما از هنرمنــدان 
پيشكســوت تئاتر، سينما و 
تلويزيون هســتيد كه سال ها 
در اين زمينه فعاليت كرده ايد. 
مسئوليت  بودن  پيشكسوت 

شما را سنگين تر كرده است؟
خداوند را شــاكرم كه به من توانايي داد 
تا بتوانم در كار ســينما و تئاتر شــركت 
داشته باشم و خدمتگزار مردم سرزمينم 
باشــم؛ مردمي كه اليق احترامند. قطعا 
وقتي چندين دهه در عرصه اي به مردم 
خدمت مي كنيد بايد مسئوليتش را پذيرا 
باشيد و چه چيز مهم تر از اين وادي. كار 
نمايش، شكلي از فعاليت اجتماعي است 
كه خروجي آن در پيش چشم توده هاي 
انبوه مردم است؛ مردمي كه وقتي شما را 
در كوچه و خيابان مي بينند به شما انتقاد 
مي كنند و با صراحت به شــما مي گويند 
كه بهتر بــود در نقــش به خصوصي كار 
نمي كرديد و اگــر در جوابشــان حتي 
بگوييد كه از اين طريق ارتزاق مي كنيد 
راضي نمي شــوند. اينها قطعا مسئوليتی 
است كه بردوش ماست و بايد جوابگوي 

مردم باشيم.

  با اين ســابقه درخشان 
و كارهــاي متعــددي كــه 
داشــتيد چرا مدتي اســت 
كم كار شــده ايد؟ نقش هايي 
را كه پيشــنهاد مي شــوند 
نمي پسنديد يا مديوم خاصي 

مدنظر شماست؟ 
بازيگري بــراي من امري تمام نشــدني 
اســت. مثل روز اول و برداشت اولي كه 
جلوي دوربين رفتم، در اين سن نيز همان 
شوق و استرس و هيجان را دارم. براي من 
هيچ وقت بازيگري و جلوي دوربين رفتن 
كهنه نمي شود. درخصوص كار و كم كاري 
بايد خدمت شــما عرض كنم نوروز9۸ 
سريال »بر ســر دوراهي« را داشتم كه 
از شبكه دو سيما پخش شد و پس از آن 
پيشنهاد مناســبي نداشتم. ضمن اينكه 

طي اين مدت، شيوع بيماري بر فعاليت ها 
بي تأثير نبوده است.

  فضاي كنونــي بازيگري 
براي شــما كه پيشكســوت 
هستيد با گذشــته چه فرقي 
كرده اســت؟ از اين وضعيت 

راضي هستيد؟
بــه خاطــر دارم در ايــام نوجوانــي 
نمايشــنامه اي به نام »آلونــك« را كار 
مي كرديم. قرار بود در اين نمايش نقش 
درويشــي را بازي كنم. بــراي اين نقش 
نزديك به 9 ماه هر جا كه مي توانستم در 
آنجا درويشي را بيابم مي گشتم كه ببينم 
اين افراد چگونه راه مي روند، چگونه حرف 
مي زنند و عقايدشــان چيســت؟ گمان 
نمي كنم بازيگران نسل امروز حوصله اين 
كارها را داشته باشــند. امروز بيش از هر 
چيز يافتن شهرت را در بين عمده جوانان 
مي بينم. البته منظورم همــه بازيگران 
اين نسل نيست و استثنا هم وجود دارد. 
منصفانه بگويم بازيگري كه تئاتر و بازي 
در تئاتر و ســينما برايش مقدس است، 
زماني كه مي خواهد روي صحنه برود تمام 

وجودش مي لرزد.

  در چند  ماه اخير كه شيوع 
ويروس كرونا محدوديت هاي 
اجتماعي بي ســابقه اي ايجاد 
كرده و بسياري از فعاليت هاي 
فرهنگي و هنري تعطيل شدند، 
هنرمنــدان زيــادي متضرر 
شــدند. از آنجا كه شما عضو 
هيأت مديــره انجمن صنفي 
بازيگران ســينما و تلويزيون 
هســتيد، به نظر شما تعطيلي 
پروژه هاي سينما و تلويزيون 
چه آســيب هايي به اين صنف 

وارد مي كند؟ 
آرزوي مــن در ابتدا ســامتي بازيگران 
اســت. اميدوارم هيــچ كــدام از مردم 
ســرزمينم و مخصوصا دوســتان عزيز 

و  ماندگارتريــن    
دوست داشتني ترين نقشي كه 
بازي كرده ايد، از ديد شما و از 

ديد مردم كدام است؟  
چند نقش را دوســت داشــته ام. نقشي 
داشتم در فيلم تنگنا به كارگرداني امير 
نادري، ديگري نقش مأمور امنيتي آرام 
فيلم شــكار بود بــه كارگردانــي مجيد 
جوانمــرد، و نقش كوتاهي كــه در فيلم 
مسافران ســاخته بهرام بيضايي داشتم. 
البتــه نقش هــاي متفــاوت متعددي 
وجود دارد كه مي توانم به اين فهرســت 
اضافه كنــم و همه را دوســت دارم. نظر 
مــردم را بايد از خودشــان پرســيد اما 
احساس مي كنم نقش آميرزا در سريال 
سايه همسايه و پهلوان قليچ در مجموعه 
پهلوانان نمي ميرند در ميان مردم بيشتر 
جا باز كرد به طوري كه تا سال ها بسياري 
من را در كوچــه و خيابــان آميرزا صدا 

مي زدند.

  بزرگ تريــن ســرمايه 
زندگي تان بعــد از چنددهه 

فعاليت هنري چيست؟
براي يك بازيگر هيچ چيــز باارزش تر از 
اين نيست كه كارهايش را دوست داشته 
باشــند. حقيقتا لطف و محبــت مردم 

سرمايه بزرگ زندگي من است.

  همســرتان بانو سيمين 
بازرجاني يك نويســنده اند و 
تا حدودي همكار شما . ايشان 
چقــدر در انتخــاب و ايفاي 
نقش ها به شــما ايــده و نظر 

داده اند؟ 
بدون كوچك تريــن تعارفي ســيمين 
مهم ترين نقــش را در زندگي هنري من 
داشته است. كار هنري زندگي بي قاعده 
و قانوني اســت و در كنار اين بي قانوني 
زندگي را ســر كردن مشــكل است، اما 
همسر من در مقابل مشكات با توانايي 
ايســتاد و دم برنياورد؛ مشــكاتي كه 

جماعــت ســينما از آن به خوبي اطاع 
دارند.

  فرزندان چطور؟ رشــته 
هنري شما را دنبال كرده اند؟ 

من 2پســر به نام هاي اَبَرش و آرش دارم 
كه خوشبختانه هيچ كدام سراغ بازيگري 
نيامدند. البته آرش به موســيقي بسيار 

عاقه مند است.

  هم اكنون مشــغول چه 
كاري هستيد؟ 

كارهــاي شــخصي؛ فعا در پــروژه اي 
مشغول كار نيستم.

  جز بازيگري و كارگرداني 
تئاتر شغل ديگري داريد؟

خير، مدتي يك تاكسي سرويس داشتم 
كه مديريتش برعهده من بــود و تغيير 

كاربري داده شد.

  از تفريح اين روزهايتان 
برايمــان بگوييد. بي شــك 
اهل مطالعه هم هســتيد؛ چه 

كتاب هايي بيشتر مي خوانيد.
در روزهايي كه پشت سر گذاشتيم همه ما 
به سبب شيوع ويروس در قرنطينه بوديم. 
من هم مانند ديگران در قرنطينه خانگي 
بودم. در ايــن فرصــت فيلم هاي خوب 
مي بينم و اغلــب كتاب هايي با مضامين 
تاريخي و كتاب هاي شعر را بسيار دوست 

دارم و مطالعه مي كنم.

  سخن پاياني
و ســخن پاياني اينكه مي خواهم در برابر 
كادر پزشكي كشــورمان كه اين روزها 
مجاهدانــه در بيمارســتان ها در كنــار 
بيماران هستند ســر تعظيم فرود بياورم 
و دست تك تكشان را مي بوسم. تعدادي از 
آنها براي آنكه ما زندگي كنيم زندگيشان 
را گذاشتند و رفتند. مردم ايران هيچ گاه 
ايثار و از خودگذشــتگي آنان را فراموش 

نخواهند كرد.

نشان سنگلج به پاس نيم قرن فعاليت هنري
چندي پيش در پنجاه وچهارمين سالگرد تاسيس تماشاخانه سنگلج، عنايت بخشي به همراه علي 
نصيريان، محمدعلي كشاورز، و اكبر زنجانپور نخســتين نشان اين تماشاخانه را به پاس نيم قرن 
فعاليت در عرصه نمايش دريافت كرد. عنايت بخشی كه در ســال ۴۴ در نمايش پهلوان اكبر به 
كارگردانی عباس جوانمرد و در تماشاخانه سنگلج به ايفای نقش پرداخته بود بعد از گذشت بيش از 
نيم قرن دوباره در اين مراسم روی صحنه تماشاخانه سنگلج ايستاد و بخش هايی از اين نمايش را 
خوانش كرد. او  آن روز ضمن خرسندی از اين اتفاق عنوان كرد كه هنوز و با گذشت 5۴ سال، خيلی 
از ديالوگ های اين نمايشنامه را از حفظ در خاطر دارد. بخشي درباره دريافت اين نشان مي گويد: 
»افتخار بزرگي بود. نشاني كه خاطرات شيرين بسياري را برايم زنده كرد. نمايشنامه هايی كه در 
سنگلج كار كرده ام هر كدام برگي از خاطرات زندگي من بوده اند. نمايش هايي چون »پهلوان اكبر 
مي ميرد«، »غروب در دياري غريب«، »قصه  ماه پنهان«، »عروسك ها«، »ميراث و ضيافت« از بهرام 
بيضايي؛ »شهر طاليي« از مجيد جوانمرد، همه از نخســتين كارهاي من بود كه همه را در سنگلج 
اجرا كرديم و چه كارهاي باارزش و به ياد ماندني اي بودند. يادش بخير!« بازي در »مرده هاي بي كفن 
و دفن« نوشته ژان پل سارتر و به كارگرداني حميد سمندريان، »ميراث و ضيافت« و »سلطان مار« 
به نويســندگي و كارگرداني بهرام بيضايي، و »مجلس زن كشي« به كارگرداني داوود ميرباقري از 

ديگر نمايش هاي او است. 

برخالف اغلب نقش هايش صبور و مهربان است 
»سيمين بازرجاني« همسر عنايت بخشي خود اهل شعر و داستان بوده و گويا بعد از ازدواج با بخشي 
از وادي شعر و داستان به ســينما و فيلمنامه نويسي روي آورد. بازرجاني از روحيات و ويژگي هاي 
اخالقي استاد برايمان مي گويد: »مردي صبور و خوش قلب و مهربان؛ كامال برخالف پاره اي از نقش ها 
كه در گذشته كار كرده اند.« او در پاسخ به اين سؤال كه آيا جامعه هنري به ويژه سينما و تلويزيون 
دين خود را به پيشكسوتاني چون عنايت بخشي ادا كرده است؟ مي گويد: »هنرمنداني كه سال ها 
زندگيشــان را صرف خلق آثار هنري كرده و در آفرينش آثار مهم و قابل توجه ســهم به سزايي 
داشته اند از جامعه هنري انتظار دارند كه در سنين سالمندي تحت حمايت و تقدير نهادهاي ذي ربط 
قرار گيرند و اين نهادها هستند كه بايد دين خود را نسبت به پيشكسوتان ادا كنند؛ هنرمنداني كه 
سال هاي سال به جامعه هنري خدمت صادقانه و عاشقانه كرده و باعث پيشرفت و اعتالي هنر اين 
سرزمين شده اند .« در كارنامه كاري او چاپ چندين كتاب و فيلمنامه  هم ديده مي شود. خودش از 
تأثير عنايت بخشي در اين زمينه مي گويد: »از نوجواني به شعر و ادبيات و نگارش داستان عالقه مند 
بودم و كارهايم در مجالت آن زمان به چاپ مي رسيد. پس از ازدواج با آقاي بخشي عالقه ام را معطوف 
به فيلمنامه نويسي كردم و به نوشتن فيلمنامه هايي همچون »معصومه«، »دخترم سحر«، و »قدم خير 
دختِر سبحان« پرداختم كه قدم خير... با شركت در جشنواره هنري ادبي روستا موفق به كسب مقام 

اول و دريافت تقديرنامه از پدر شهيد بزرگوار سيدمرتضي آويني شد«.
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گفت وگوي صميمانه با عنايت بخشي، مرد خوش قلِب نقش هاي 
خاكستري سينما و تلويزيون

بازيگری برايم
تمام نمی شود

نوشتن از بعضي  هنرمندان نه بهانه مي خواهد و نه مناسبت. هربار كه 
سراغشان بروي گنجينه اي دارند براي كشف دوباره؛ گنجينه اي كه 
حاصل 6دهه كار هنري و حضور در بيش از ۱۷0اثر نمايشي است؛ كسي 
كه از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ايران دكتري هنر و نشان 
هنري سنگلج را دريافت كرده است. صحبت از يكي از پيشكسوتان تئاتر، سينما و تلويزيون است 
كه در فيلم هايي همچون »ستارخان«،» تنگنا«، »تنگسير«،»مسلخ«، »گوزن ها«، »سناتور«، 
»شكار«، »مسافران«، »روز واقعه«، »مسافر ري«، »سگ كشي« و آثار نمايشي تلويزيوني چون 
»مرد اول«، »سربداران«، »سايه همســايه«، »امام علي)ع(«، »پهلوانان نمي ميرند«، »واليت 
عشــق« و »ريحانه« ايفاي نقش كرده است. صحبت از عنايت اهلل بخشــي است. از حضور در 
گروه هنر ملي گرفته تا بازي در بيش از ۷0فيلم ســينمايي و صدها نمايش و ۸0سريال موجب 
شده تا بخشــي را جزو يكي از قديمي ترين و پركارترين بازيگران ايراني بشناسيم؛ هنرمندي 
كه از بازيگران سرشناس ايفاگر نقش ضد قهرمان در تاريخ ســينماي ايران است كه روي به 
سوي نقش هاي خاكستري و مثبت داشته است. البته با وجود چهره باابهت و نقش هاي فراوان 
خاكســتري اش، مرد خوش قلب و مهرباني اســت و نگاه متفاوتي به اجراي نقش منفي دارد و 
مي گويد: »به تمام بازيگران جوان پيشنهاد مي كنم كه به قهرمان قصه بودن و شهرت فكر نكنند. 
سعي كنند در نقش هاي منفي هم خوب باشند. يك منفي آرام كه مي تواند دوست داشتني تر از 

قهرمان قصه باشد .« آنچه مي خوانيد ماحصل گفت وگوی ما با اين هنرمند است.

الناز عباسيان 

  دلم گرفت
در حوزه پاپ خوانان ايراني، بايد 
يكي از بهترين و پرقدرت ترين و 
حرفه اي ترين صداها را متعلق 
به حميد حامي بدانيم. اما دريغ 
كه با وجود اين تــوان بالقوه اي 
كه داشته و دارد، آنگونه كه بايد 
قدر نديده اســت. شايد بخشي 
از آن به اعتراضات هميشــگي 
اين خواننده هميشــه شــاكي 
برگردد. شــايد بخشــي هم به 
اينكه با ماركت موســيقي رايج 
ايران هماهنگ نشــده و در آن 
جا نيفتاده است. اما هيچ كدام 
از اينهــا باعث نمي شــوند تا از 
اين صداي پرقدرت و حرفه اي 
بگذريم. معموال هم صداي او را 
با آهنگ معروف »دلم گرفت...« 
به ياد مي آوريم. ايــن قطعه را 
حامي با آهنگسازي بابك بيات، 
براي فيلم ســينمايي »سام و 
نرگس« ساخته است. ترانه اش 
را هم اهورا ايمان ســروده كه 
همين ســرودن ترانه نيز قصه 
شنيدني خودش را دارد. حامي 
از سال 1377 تا به امروز درگير 
فعاليــت در حوزه موســيقي 
است. از آلبوم »دو نيمه رؤيا«، 
آهنگ هاي دلم گرفت و »لياي 
من كــو« به شــدت شــنيده 
شــدند. ترانه دلم گرفت چنين 
شروع مي شــود: »دلم گرفت 
 اي هم نفس/ پرم شكســت تو 
اين قفس/ تو ايــن غبار، تو اين 
سكوت/ چه بي صدا، نفس نفس/ 
از اين نامهربوني ها/ دارم از غصه 
مي ميرم/ رفيق روز تنهايي/ يه 
روز دستاتو مي گيرم...«. جالب 
اينكه قرار بود ابتدا اين ترانه را 

امير تاجيك اجرا كند.

  مي عشق
»مي عشق« قطعه اي است از 
آلبومي به نام »ديوانه شو« كه 
آهنگســاز و خواننده اش علي 
تفرشي اســت. اين قطعه در 
زمان خودش به شدت شنيده 
شــد و حتي بعدها و امروز نيز 
هــر از گاهــي آن را از راديو و 
تلويزيون مي شنويم. شعرش 
را هــم تفرشــي، از غزليــات 
فخرالدين عراقي انتخاب كرده 
اســت. در بخش هايي از اين 
غزل مي خوانيم: »من مســت 
مي  عشقم هشيار نخواهم شد/ 
وز خواب خوش مســتي بيدار 
نخواهم شد/ امروز چنان مستم 
از باده دوشــينه/ تا روز قيامت 
هم هشــيار نخواهم شــد/ تا 
هســت ز نيك و بد در كيسه 
من نقدي/ در كوي جوانمردان 
عيار نخواهم شــد...«. تفرشي 
اين قطعه را در سال 77 ساخته 
بود؛ در دســتگاه نوا. مدت ها 
بود كه غزليات عراقي را براي 
آهنگســازي روي آنهــا مرور 
مي كرد و چند غزلي هم كنار 
گذاشــته بود، اما يك روز كه 
مصادف با مياد حضرت امير 
عليه الســام هم بود، مجددا 
مراجعه اي بــه غزليات عراقي 
داشــت و ايــن غــزل را ديد. 
خيلي هم تعجــب كرد، چون 
در مراجعات قبلي حواسش به 
اين غزل نبود. روي آن آهنگ 
ساخت كه يك قطعه خوب نيز 
از آب درآمد. به قول خودش، 
اين قطعه متعلق به  خود او نبود 
و از جاي ديگر آمده بود. همين 
اتفاق هم بود كه باعث شــد تا 
اين قطعه، داســتاني ديگر و 

استقبالي ديگر را تجربه كند.

۲ پيشنهاد

پرم شكست...

قطعه اي از ديگر سو

۱ پيشنهاد

بازيگرم هيچ گاه در بستر بيماري نباشند. 
بعد از شــيوع كرونا اكثر بازيگران بيكار 
شــده اند؛ آرزو مي كنم در ادامه ســال 
پركار باشــند. اميدوارم اين بيماري هر 
چه سريع تر ريشه كن شــود و بازيگران 
بتوانند جلــوي دوربين برونــد. فارغ از 
بحث معيشت تمامي زندگي يك بازيگر 
بازي كردن است و مطمئن باشيد تمامي 
بازيگران از اين وقفه ســه ماهه بســيار 

غمگين هستند.

  به نظر شما راه برون رفت 
از ايــن بحــران حداقل براي 
هنرمنــدان چــه مي تواند 
باشد؟ اكران آنالين فيلم هاي 
ماشين،  ســينما  سينمايي، 
پخش از شبكه نمايش خانگي 
و ... مي توانند كمكي به صنعت 

سينماي ايران كنند؟
اين مهم را مسئوالن بايد مديريت كنند. 
اين كار هم مثل مشاغل ديگر است. تمام 
مشــاغل از اين شــرايط لطمه ديده اند. 
به تازگي متوجه شــده ام كه چند فيلم 
از جملــه فيلم »خروج« ســاخته آقاي 
حاتمي كيا به صورت اينترنتي اكران شده 
است. نمي دانم تجربه موفقي بوده است يا 
خير. اميدوارم موفق بوده باشد. مهم ترين 
قاعده در موفقيت كارهاي هنري حفظ 
حقوق هنرمند اســت. متأســفانه امروز 
مي بينيــم آثــار هنرمندان بــه رايگان 
دست به دســت مي شــود و هنرمندان 
خصوصا خوانندگان و آهنگسازان انگيزه 

كافي براي ارائه آلبوم هاي موســيقي 
ندارند و به كار اجراي زنده گرايش 

پيدا كرده اند. تأكيد مي كنم 
مســئوالن بايد فكري 

بــراي حمايــت از 
حقــوق مــادي 
و معنــوي آثــار 

هنرمندان كنند.
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  به خاطر ابهت چهره تان، 
اغلب نقش هايي كه شما بازي 
كرده ايــد خاكســتري بوده 
و برخــالف منــش و روحيه 
مهربان تان، جاي كاراكترهاي 
ضدقهرمــان و گاه منفي بازي 

كرده ايد؟ كار سختي نيست؟
 من روحيــات ظريفي دارم. 
عاشق كبوتران سپيد، اسبان 
خوب و طبيعت بكر هستم. 
بگذاريد اينگونــه بگويم تا 
خوانندگان بهتر درك كنند ؛ 
اگر رشته مثبت از يك سيم 
برق با رشــته منفي تماس 
برقرار نكنــد هرگز چراغي 
روشن نمي شــود. يك درام 
هم زماني مقبــول مي افتد 
كه منفي قدرتمندي داشته 
باشد. اينجاست كه بايد هر 
چه داريد بر اجراي درست 
و كامل منفي قصه بگذاريد. 
اگر بازيگــري نتواند منفي 
مؤثري باشــد قطعا بازيگر نيست و من 
به تمام بازيگران جوان پيشنهاد مي كنم 
كه به قهرمان قصه بــودن فكر نكنند. به 
شــهرت فكر نكنند و سعي كنند يك 
منفي خــوب هم باشــند؛ يك منفي 
آرام كه مي تواند دوست داشتني تر از 
قهرمان قصه باشد . همچنين توصيه 
من به جوانان ادامه راه بزرگان است، 
اميدوارم براي بازيگري تاش كنند، 
درس بخوانند و تمرين كنند 
زيرا تنها راه درست همين 
است؛ بازيگري تاش 
بي وقفه و رنج طوالني 

مي طلبد.



   تعميرگاه سيار براي شما
يكي از بدترين اتفاق هايي كه اين روزها در شرايط 

قرنطينه ممكن است برايتان بيفتد اين است كه 
يكي از وسايل خانه خراب شود يا جايي از خانه 
نياز به تعمير پيدا كند. گشتن دنبال تعميركار 

يا فرد دســت به آچاري كه بتواند شرايط 
را به حالت عادي برگردانــد، مي تواند به 

يك دردســر بزرگ تبديل شود. اما خوشــبختانه اين 
امكان وجود دارد كه به جاي بيرون رفتن از خانه و رفتن 

ســراغ تعميركاران هر بخش، مي توانيد تعميــرگاه را به 
خانه بياوريد! تنوع فعاليت تعميركاران رضايت بخش است، 

فرقي ندارد لوله كشــي خانه دچار ايراد شــده يا در سيستم برق 
مشكلي پيش آمده باشــد. اما بخش كارســازتر اين تعميرگاه هاي 
خانگي، تعميرات وســايل خانه اســت. از آبميوه گيري گرفته تا اتو، 
جاروبرقي، چرخ خياطي و چاي ســاز گرفته تا مبلمان و يخچال، هر 
كدام از اين وسايل كه دچار مشكل شــد، الزم نيست نگران باشيد. 
بيشتر خدمات تعميري را مي توان در خانه انجام داد. وقتي با تعميركار 

تماس مي گيريد سؤاالتي از شما مي پرســد تا قبل از آمدن، 
بتواند تا حدودي درباره مشــكل اطالعات به دســت 

نياز بياورد و اگر الزم بود، تجهيــزات و قطعاتي را كه 
ت به تعويض دارنــد همراه خود بيــاورد. حتي  ا تعمير

ي موبايل، كامپيوتر، لپ تاپ و كنســول هاي  ز بــا
يكــي را هم مي توانيــد در خانه انجــام دهيد. 

از كارآمدتريــن تعميراتي كه معموال 
بسياري از ما به آن نياز پيدا مي كنيم، 
كليدسازي اســت. كليدسازي سيار 
امكاني است كه شــما را از پشت در 

ماندن نجات مي دهد.

   چرخ زدن در فروشگاه ها
حاال ديگر هرچيزي كه فكرش را بكنيد، مي توانيد 
بدون اينكه قدم از قدم برداريــد بخريد. اگر قبال 
خريد تلفني بــه تماس گرفتن با ســوپرماركت 
محله محدود مي شد، حاال ديگر همه وسايل مورد 
نيازتان را مي توانيد آنالين بخريد. خريد روزمره به 
شكل مجازي يكي از راه هاي مناسب براي كاهش 
رفت وآمد اســت، مي توانيد در منوي فروشگاه ها 
دنبال اجناس مورد نظر خود بگرديد و درســت 
مثل وقتي در راهروهاي فروشــگاه مي چرخيد، 
تصاوير اجناس مختلف را بــا جزئيات اطالعات 
آنها ببينيد تا راحت تر دســت به انتخاب بزنيد. از 
لبنيات و خواربار گرفته تا گوشت و مرغ و ميوه و 
سبزي، همه خريدهاي خانه مي تواند جلوي در به 
شما تحويل داده شود. خوشبختانه اپليكيشن هاي 
متنوعي براي خريد تخصصي طراحي شده؛ مثال 
برنامه هاي جداگانه اي براي خريد وسايل آرايشي 
و بهداشتي، فرش، پارچه و منســوجات يا لوازم 
مربوط به دكوراسيون در دسترس شهروندان قرار 
گرفته تا تجربه خريد مجازي را براي آنها آسان تر 
كند. جز برنامه هاي نرم افــزاري كه براي اين كار 
طراحي شــده اند، صفحات زيادي هم به شــكل 
فروشگاه آنالين فعاليت مي كنند. البته براي خريد 
از اين صفحات بايد احتيــاط كنيد و از صفحات 
مطمئني خريد كنيد كه نسبت به كيفيت اجناس 
و نحوه خدمات آنها اطمينان داريد. خيلي وقت ها 
مي توانيد در جشــنواره ها و تخفيفات مناسبتي 
كه فروشــگاه هاي آنالين مي گذارند، خريدهاي 
به صرفه تري انجام دهيــد و ديگر زحمت بيرون 

رفتن از خانه و چانه زدن با فروشنده را نكشيد.
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خيلي از كارها را مي توانيم بدون نياز به بيرون رفتن و با خدمات 
غيرحضوري انجام دهيم
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  تو را جويم
قبال و در همين ســتون هاي 
راهنمــاي روز هفتــم، گروه 
چارتار را معرفــي كرده ايم كه 
جزو معروف تريــن گروه هاي 
موسيقي ماست. حتما صداي 
آرمــان گرشاســبي از ايــن 
گروه را هم كه به يــاد داريد؛ 
معروف تريــن آلبــوم و قطعه 
آنها هم »باران تويي« اســت. 
يادتان آمد؟ حاال گرشاســبي 
يك قطعه تازه منتشــر كرده 
اســت. اين قطعــه در همان 
حــال و هواي كارهــاي قبلي 
اين گروه منتشــر شده است؛ 
تركيبي از حال و هواي مدرن 
به اضافه شعرهاي كالسيك و 
آواز سنتي. همين چيزهاست 
كه باعث شــده تا حســي كه 
به اين قطعه هــا داريم، خاص 
باشد و خيلي از خوانندگان به 
سمت و سوي خوانش چنين 
قطعه هايي بروند. قطعه »تو را 
جويم«، با اشعاري انتخاب شده 
از محمدرضا شفيعي كدكني 
و اســماعيل نواب صفا شكل 
گرفته اســت. آهنگسازي اين 
قطعه هم كار خود خواننده بوده 
است. تنظيم را اشكان آبرون و 
ميكس و مسترش را هم آرش 
پاكزاد عهده دار بوده است. در 
متن ترانه اين قطعه شنيدني 
مي خوانيم: »تو مي روي و ديده 
من مانــده به راهــت/ اي  ماه 
سفركرده خدا پشت و پناهت/ 
اي روشني ديده سفر كردي و 
دارم/ از اشــك روان آينه اي بر 
سر راهت/ آن شبنم افتاده به 
خاكم كه ندارم/ بال و پر پرواز 

به خورشيد نگاهت...«

شبنم افتاده به راهم
1 پيشنهاد

اين همه بي هم نفسي
2 پيشنهاد

  شروع ناگهان
عليرضا قرباني، صدايي خاص 
دارد؛ يعنــي به نســبت ديگر 
خوانندگان سنتي خوان ما كه 
رگه هايي از تقليد و هم پوشاني 
در هنر آنها به چشم مي خورد، 
ســعي كرده صدايي منحصر 
به خودش داشته باشد تا جايي 
كه وقتي صداي او را مي شنويم، 
بدون هيچ مكثــي مي توانيم 
تشخيص بدهيم كه اين، قرباني 
اســت كه مي خواند. تازگي ها 
قطعه »شروع ناگهان« از اين 
خواننــده ايراني مــورد توجه 
قرار گرفته است. اين قطعه را 
هم براي تيتــراژ پاياني فصل 
دوم سريال »هم گناه« ساخته 
است. اين ســريال، در شبكه 
نمايش خانگي پخش شــده 
و به شــدت مورد توجــه قرار 
گرفته است. به همين نسبت، 
تيتراژ مربوط به اين ســريال 
هم بســيار ديده شــده است. 
آهنگســاز اين قطعه عليرضا 
افكاري و ترانه سرايش حسين 
غياثي است. در ترانه اين قطعه 
مي خوانيم: »بي سر و سامان تو 
شد شانه سرخورده من/ رنگ 
بزن بر لب ايــن خنده دلمرده 
من/ ساكت تنهايي من حرف 
بزن با شب من/ شور تماشايي 
من شعر بخوان با لب من/ بغض 
مني آه مني حســرت دلخواه 
منــي/ دوري و دلتنــگ توأم 
زخمي و همراه منــي...«. اين 
قطعه را مي توانيد از سايت هاي 
معتبر موســيقي دانلود كنيد 
و گوش بســپاريد تا قطعه اي 
گوشــنواز ديگــر را در كنــار 
خاطرات خود از خواننده »شب 

دهم« بگذاريد.

تا همين چند سال پيش، براي انجام هر كاري بايد شال و كاله مي كرديم 
و راهي مكان خاصي مي شديم. فرقي نداشت اين كار، خريد روزمره 
بود، درس و دانشگاه و كالس آموزشــي يا كار بانكي، تعمير وسايل و 
رسيدگي به وضعيت خودرو. اما كم كم عادت كرديم بعضي كارها را با 
چند كليك و گرفتن چند شماره انجام دهيم، بدون اينكه از خانه بيرون برويم. حاال ديگر خدمات 
الكترونيك بانك ها براي همه ما آشناست، اما هنوز هم بسياري از ما خبر نداريم كه كارهاي ديگري 
را هم مي توان بدون بيرون رفتن از خانه انجام داد. اين روزها كه قرار است جز در مواقع ضروري از 
خانه خارج نشويم، حتما دانستن اينكه چه خدماتي را مي توانيم در خانه خودمان دريافت كنيم 
كارساز خواهد بود. با هم با بعضي از اين خدمات كه كمتر درباره آنها حرف زده شده آشنا مي شويم.

خودرويتان آنقدر كثيف است كه مي توان روي شيشه آن نوشت: 
لطفا مرا بشــوييد؟ وقت نداريد تا كارواش برويــد، منتظر بمانيد 
نوبت شما شود و بعد از مدت ها آبي بر ماشين بزنيد؟ كارواش هاي 
ســيار اين روزها كار را برايتان راحت كرده اند. استفاده از خدمات 
كارواش ســيار چند مزيت دارد؛ الزم نيست سوخت مصرف كنيد 
و در ترافيــك بمانيد تا بــه كارواش برســيد. برنامه  ريزي زماني 
برايتان آســان تر خواهد شــد چون مي توانيد از هر وقت خالي اي 
كه داريد براي دريافت اين خدمات اســتفاده كنيد. از طرف ديگر 
اين كارواش ها معموال نوع خاصي از شست وشو را انجام مي دهند 
كه تا حد زيادي از هدر رفتــن آب جلوگيري مي كند. ضمن اينكه 
نگران پرداخت هزينه هاي اضافه تر مثل انعام دادن كه در كارواش ها 
مرسوم است نخواهيد بود. با اين روش به راحتي مي توانيد سفارش 
خود را به صورت اينترنتي ثبت كنيد و منتظر مراجعه متخصص ها 
بمانيد تا خودروي شما با كمترين ميزان مصرف آب شسته شود. 
تنها امكانات موردنياز براي شست وشــوي خودرو، وجود پريز برق 
در فاصله حداكثر 40متري اســت و ديگر نياز به آماده كردن هيچ 
مورد ديگري نداريد. در اين روش نياز به شــير آب نيست، چون با 
اســتفاده از يك واترجت مخصوص شست وشوي خودرو، اتومبيل 
شما را شست وشــو مي دهند. از طرف ديگر معموال وقتي خودمان 
براي شستن ماشين دست به كار مي شويم، از شوينده هاي نامناسب 
و وسايل غيرتخصصي استفاده مي كنيم. اين كار مي تواند باعث ايجاد 
خط  وخش روي ماشين شود و به  مرور زمان رنگ آن را از بين ببرد. 
بعضي كارواش هاي سيار از پارچه هاي نانو و لوازم كامال حرفه اي و 

مناسب براي شست وشوي خودرو استفاده مي كنند.

اين روزها كه خانه نشين شده ايم، رفتن به خشكشويي بيشتر از قبل به 
يكي از دردسرها تبديل شده است. البته كه بسياري از ما ترجيح مي دهيم 

لباس هايي را كه نياز به شست وشو و اتو دارند، جمع كنيم و همه را با 
هم به خشكشويي ببريم. به همين دليل هم بردن آن همه لباس و بعد 

تحويل گرفتنشان، به كاري سخت و خسته كننده تبديل مي شود. خدمات 
خشكشويي آنالين اينطور وقت ها مي تواند كار را برايمان راحت كند. 

ديگر نيازي نيست آن همه لباس را تا خشكشويي حمل كنيم، با استفاده 
از خدمات آنالين، پيك خشكشويي همه لباس ها را از در خانه تحويل 

مي گيرد و بعد هم تميز و اتو شده تحويلمان مي دهد. نسل جديد تكنولوژي 
خشكشويي ها از بافت پارچه ها و لباس هاي شما محافظت مي كنند. بعضي 
از اين خشكشويي هاي آنالين درصورت نياز متخصص خشكشويي لباس ها 
را به محل اعزام مي كنند تا بررسي هاي الزم براي انجام هرچه بهتر خدمات 

را تضمين كند. خيلي از اين خشكشويي ها هم نرم افزارهاي مخصوص 
تلفن همراه طراحي كرده اند كه با استفاده از آنها، مي توانيد در هر ساعتي از 
شبانه روز، درخواست خود را ثبت كنيد. در اين نرم  افزارها تعيين مي كنيد 

كه ترجيح مي دهيد لباس ها را در چه ساعتي و در چه نشاني اي تحويل 
بدهيد. بعضي آنها براي سفارش هاي شما ارسال رايگان درنظر مي گيرند. 
مي توانيد پس از تحويل سفارش هاي خود صورتحساب را به صورت نقدي 
يا با كارت بانك توسط دستگاه كارت خوان سيار پرداخت كنيد. درصورت 

ناراضي بودن از كيفيت شست وشو و اتوي لباس ها، عمليات دوباره روي آنها 
انجام مي شود.

لباس ها را تميز و اتو شده تحويل بگيريد

آپارتمان نشيني و زندگي در خانه هاي كوچك باعث شده بيشتر از قبل 
دلتنگ طبيعت و سرسبزي شويم و تصميم بگيريم براي آوردن حس 
و حال تازگي و طراوت طبيعت به خانه، سراغ گل ها و گياهان برويم. 

اما كيست كه نداند ماجرا فقط خريدن گل و گياه نيست، رسيدگي به 
آنها هم فوت و فن هاي خاص خود را دارد. اگر قصد داريد گل و گلدان به 

خانه اضافه كنيد يا براي رسيدگي به وضعيت گياهانتان به كمك نياز 
داريد، مي توانيد از متخصصان اين بخش بخواهيد اين خدمات را در 

خانه برايتان ارائه دهند. كاشت گل، آماده سازي زمين و بيل زدن باغچه، 
كاشت شمشاد، كوددهي و تعويض خاك گلدان و هرس كردن، بعضي 

از خدماتي است كه مي توانيد در خانه دريافت كنيد. اگر ساختمان شما 
حياط و فضاي سبز دارد، مي توانيد براي سمپاشي درختان و گياهان 
با اين مراكز تماس بگيريد. يكي ديگر از خدمات غيرحضوري مربوط 

به گل و گياه، سفارش گل هاي تازه به شكل آنالين است. اين روزها كه 
خانه نشين شده ايم و قرار است جز در مواقع ضروري از خانه بيرون نرويم، 

معاشرت هايمان هم محدود شده اند و به همين دليل اين فرصت را از 
دست داده ايم كه در مناسبت هايي مثل سالروز تولد، در كنار عزيزانمان 

باشيم. فرستادن گل هاي تازه براي عزيزان يكي از راه هايي است كه 
مي تواند تلخي اين فاصله اجباري را كمتر كند.

رسيدگي به گلخانه
كارواش، دم در خانه شما

اگر قصد خريد سيم كارت داشته باشيم، احتماال نخستين گزينه اي كه 
به ذهنمان مي رسد رفتن به دفاتر خدماتي اپراتورهاست. حاال بايد دنبال 
نزديك ترين دفتر خدماتي به خودمان بگرديم و البته ساعت كاري اين دفاتر را 
هم درنظر بگيريم. اما خوشبختانه راه حل ساده تري هم وجود دارد، مي توانيم 
از خدمات خريد آنالين سيم كارت كه اپراتورها به خدمات خود اضافه كرده اند 
استفاده كنيم. با ورود به سايت هر كدام از اپراتورهاي تلفن همراه، مي توانيد 
شرايط خريد سيم كارت را مطالعه كنيد، از بين گزينه هاي متنوع سيم كارت 
و شماره موردنظرتان را انتخاب كنيد، هزينه آن را به صورت اينترنتي بپردازيد 
و بعد سيم كارت را در خانه تحويل بگيريد. يكي ديگر از خدمات مربوط به 
سيم كارت كه مي توانيد به صورت غيرحضوري دريافت كنيد، خدمات مربوط 
به اينترنت است. تقريبا همه اپراتورهاي تلفن همراه، مودم هم مي فروشند. 
اگر در اين زمينه ها اطالعات تخصصي نداريد، باز هم جاي نگراني وجود ندارد. 
پشتيباني تلفني مي تواند شما را راهنمايي و خدمات مختلف را به شما معرفي 
كند. حتي اگر براي نصب و راه اندازي هم مشكلي داشته باشيد، مي توانيد اين 
خدمات را در خانه دريافت كنيد. اگر قصد خريد غيرحضوري سيم كارت را 
داريد، حواستان باشد كه اين كار را از فروشگاه هاي مطمئن و درگاه هاي امن 
انجام دهيد و ترجيحا سراغ سايت اصلي خود اپراتورها برويد. 
براي دريافت سيم كارت نياز به ارائه مدرك شناسايي 
خواهيد داشت و بيشتر وقت ها هزينه ارسال برعهده 
شما نيست.

از خانه سيم كارت بخريم

   مطب پزشك همين جاست
حتي اگر وقت كافي هم داشته باشيم، اين روزها 
رفتن به مطب پزشــكان و مراكز درماني ريسك 
بزرگي است. بسياري از ما تصميم گرفته ايم دريافت 

خدمات درماني را به آينده موكول كنيم. اما مراكزي وجود دارند 
كه مي توانيم با تماس با آنها، درصورت ضرورت خدمات پزشكي 
را در خانه دريافت كنيم. بعضي مراكز درماني و بيمارستان ها، 
امكان ويزيت در منزل را فراهم كرده انــد، فرقي ندارد به چه 
متخصصي نياز داريد. بسياري از خدماتي كه در بيمارستان يا 
مطب انجام مي شود، در منزل شما هم قابل انجام است. بيماران 
بسياري به دليل بيماري و مشكالت فيزيكي و جسمي، توانايي 
خروج از منزل و رفتن به مراكز درماني را ندارند. از طرف ديگر، 
بسياري از مراكز درماني و ساختمان هاي پزشكان براي تردد 
افراد بيمار و كم توان بهينه سازي نشده اند و رفت وآمد در اين 
ســاختمان ها و اماكن براي بيماران و همراهان آن ها، مشكل 

مضاعفي اســت. اينطور وقت ها استفاده از خدمات درماني در 
خانه انتخاب خوبي است. مراقبت هاي قلبي بعد از مرخصي از 
بيمارستان، مراقبت هاي ديابتي، خدمات مربوط به ارتوپدي 
و بررسي حال عمومي بيمار، بعضي از خدماتي است كه مراكز 
درماني در خانه هم ارائه مي كنند. عالوه بر پزشــكان عمومي 
كه براي مراحل اوليه بيماري و چك آپ كلي سالمت افراد به 
خانه شما مي آيند، در موارد تخصصي كه نياز به حضور پزشك 
متخصص بر بستر بيمار در منزل باشــد، پزشكان متخصص 

آماده اند تا به خانه شما بيايند.

   آرايشگر را به خانه بياوريد
از روزي كه كرونا همه ما را خانه نشين و بسياري 
از مشــاغل را تعطيل كرد، رفتن به آرايشگاه به 
دغدغه  اي مهم تبديل شــد. خيلي از ما شــروع 
كرديم به خودكفا شدن در اين زمينه و خودمان 
موهاي اعضاي خانواده را كوتاه كرديم. بگذريم از 
اينكه چقدر در ايــن كار بي تجربه بوديم و گاهي 
اوقات نتيجــه نااميدكننده بود. اما بد نيســت 
بدانيم حتي در شــرايط غيركرونايي هم، امكان 
اســتفاده از خدمات مراكز آرايشگاهي در خانه 
وجود دارد. متخصصان اين شــغل بــه راحتي 
مي توانند همــان خدماتي را كه در آرايشــگاه 
دريافت مي كرديد، در خانه به شــما ارائه دهند. 
با اين تفاوت كه ديگر نيازي نيست براي رسيدن 
به آرايشگاه، چند ساعتي در ترافيك هدر دهيد 
و بعد هم زماني را در آرايشگاه منتظر بمانيد. اگر 
از اپليكيشن هاي مربوط به دريافت اين خدمات 
اســتفاده كنيد، مي توانيد تجــارب بقيه را مرور 
كنيد و راحت تر انتخــاب كنيد. اگر نگران حفظ 
موارد بهداشــتي هســتيد، مي توانيد در خانه از 
لوازم شخصي خودتان استفاده كنيد. مراكزي كه 
اين خدمات را ارائه مي دهند بايد مطمئن باشند تا 
بدانيد فرد قابل اطميناني را به خانه راه مي دهيد. 
آرايشگاه در خانه، شــما را از بيرون رفتن بي نياز 
مي كند و به ايــن ترتيب مي توانيــد با كمترين 
 هزينه و اتــالف وقت، خدمات مــورد نيازتان را 

دريافت كنيد.

   با خدمات الكترونيك آشنا شويد
هــدف از دريافت خدمــات مختلف در خانه اين اســت كه 
رفت وآمدهايمان را كاهش دهيم و با اين كار، در مصرف انرژي، 
هزينه هاي تردد و زمان صرفه جويي كنيــم. هر روز بر تعداد 
خدماتي كه به صورت غيرحضوري يا در خانه ارائه مي شــوند 
افزوده مي شــود. ممكن است بســياري از ما از اين خدمات 
بي خبر باشيم. بد نيست خبرهاي مربوط به اين كسب و كارها را 
پيگيري كنيد و كيفيت زندگي خودتان را با دريافت اين خدمات 
باال ببريد. خدمات الكترونيك مربوط به بانك ها، نرم افزارهاي 
تخصصي كار از راه دور، كالس هاي آموزشي آنالين، محتواهاي 
يادگيري در فضاي مجازي و اپليكيشن هاي تخصصي، مي توانند 
تجربه نوع ديگري از دريافت خدمات را براي هر كدام از ما به 
همراه داشته باشند. اگر با اين خدمات آشنايي پيدا كنيم الزم 
نيست مثال براي انجام يك كار ساده بانكي، راهي شعبه شويم 
و مدتي را هم به انتظار بگذرانيم. حتــي براي ارتقاي كيفيت 
خدمات حضوري هم، مي توانيم بعضي مراحل را از قبل به شكل 
آنالين انجام دهيم تا كارمان جلو بيفتد، مثال تلفني وقت قبلي 
بگيريم يا فرم هاي موردنياز را به شكل آنالين پر كنيم. به هر 
حال اين روزها قرار است كمتر از خانه بيرون برويم و وقت آن 

رسيده با نوع تازه اي از انجام كارها آشنا شويم.

هدف از دريافت خدمات 
مختلف در خانه اين است كه 
رفت وآمدهايمان را كاهش 
دهيم و با اين كار، در مصرف 
انرژي، هزينه هاي تردد و 

زمان صرفه جويي كنيم

طرح: محمدرضا اكبري
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اهالي فرهنگ و هنر برايمان فيلم و كتاب هاي خوب و اثرگذار معرفي كرده اند

دعوت به مهمانی 
فرهنگ

افزايش ابتال به ويروس كرونا آنقدر جدي است كه دوباره همه جا حرف از اعمال محدوديت هاي تردد و سختگيري هاي 
بيشتر در وسايل حمل ونقل عمومي و مراكز عمومي و پرتردد زده مي شود. در چنين فضايي در خانه ماندن، توصيه اول 
و آخر كادر درمان كشور است تا از اين طريق بتوانيم سالمت خود و عزيزان مان را بيمه كنيم. واقعيت اين است كه براي 
در امان ماندن از دست اين ويروس سمج و مرموز، بايد بيشتر وقت مان را در محيط امن خانه بمانيم و فقط براي كارهاي 
ضروري از خانه خارج شويم. اما در خانه ماندن و تجربه يك قرنطينه چند ماهه، اصال كار ساده اي نيست. اين خانه نشيني اجباري اگر بدون برنامه 
باشد، مي تواند حال روحي مان را از يك سر رفتن حوصله تا حتي رسيدن به مرز افسردگي بد كند. براي همين بايد در اين روزها با تفريحات خانگي 
سرمان را حسابي گرم كنيم و چه تفريحي بهتر از خواندن كتاب و ديدن فيلم و ســريال هاي روز دنيا كه به لطف اينترنت اين روزها به راحتي در 
دسترس هستند؟ اما اينكه چه بخوانيم و چه ببينيم، سؤال ديگري است كه آن را از هومن حاجي عبداللهي، ژيال اميرشاهي، منوچهر آذري، جواد 
انصافي، مردعلي مرادي و محمد فيلي پرســيده ايم. اگر مي خواهيد بدانيد اين فعاالن حوزه فرهنگ و هنر چه تجويزي براي حال خوب روزهاي 

خانه نشيني مان دارند، با ما همراه شويد.

پرنيان سلطاني

   »خانه اسكناسي« ببينيم و »عزازيل« بخوانيم
هومن حاجي عبداللهي را اگر با »پنگول« برنامه رنگين كمان نشناسيد، يا بازي هايش را در فيلم هاي سينمايي »سامورايي 
در برلين«، »پيشوني سفيد«، »گينس«، »اختاپوس« و »چند مي گيري گريه كني« و همچنين مجموعه هاي تلويزيوني 
»آقا و خانم سنگي«، »بيمار استاندارد«، »علي البدل«، »دختر گمشده« و »نون خ« به ياد نياوريد، حتما چهره او در 
نقش رحمت سريال »پايتخت« در گوشه ذهن تان حك شده است. واقعيت اين است كه هومن حاجي عبداللهي آنقدر 
در بخش هاي مختلف هنري و فرهنگي فعال است كه نمي توان او را نشناخت! اين هنرپيشه جوان و پرانرژي، در 
كارنامه هنري اش هم تجربه مجري گري دارد و هم صداپيشه و دوبلور است. او كه برايمان »شرك« و »باب 
اسفنجي« بوده و همه ما صدايش را در نقش »دكتر سوسكه« هيوالها عليه بيگانگان، »مايلز« رئيس مزرعه، 
»پدر ساكا و پادشاه باسيكسن« آواتار: آخرين بادافزار و... به ياد داريم، صداپيشه پنگول برنامه رنگين كمان، 
»پاگرد« انيميشن شبكه دو و »فرخنده« برنامه خندوانه است! مجري برنامه ها و مسابقه هاي تلويزيوني 
خودش در اين ايام كتاب هايي خوانده و سريال هايي ديده كه در ادامه به معرفي آنها مي پردازد. ضمن اينكه 

او مطالعه آثار هوشنگ مرادي كرماني را به همه عالقه مندان به كتاب توصيه مي كند.

   كتاب های دوست داشتنی
  استيون هاوكينگ؛ ذهن برتر

رهايي از زندان جسم، اثر: مهدي مومن زاده، انتشارات: فيديبو
  عزازيل )راز توطئه(

اثر: بوريس آكونين، انتشارات: نيلوفر

   سريال هاي  دوست داشتنی
)The Handmaid’s Tale( سريال سرگذشت نديمه  

محصول سال2017 تاكنون، كارگردان: بروس ميلر
)Money Heist( سريال خانه اسكناسي  

محصول سال2017 تاكنون، كارگردان: آلكس پينا
)Un orthodox( سريال غيرمتعصب  

محصول سال2020، كارگردان: ماريا شريدر

   از »آبي« كيشلوفسكي تا »تنهايي پرهياهو« بهوميل هرابال
با نخستين كتابش هم خوانندگان را راضي كرد و هم نظر منتقدان را جلب كرد و برنده جايزه جالل آل احمد شد. 
صحبت از مردعلي مرادي است، نويسنده كتاب »رازهاي سانتي متري« كه گره خوردن عادت خيال پردازي با 
عالقه اش به ادبيات و داستان، از او يك نويسنده تمام عيار ساخت. تا جايي كه توانست با نخستين اثرش، جايزه 
ادبي جالل آل احمد را از آن خود كند. خالق داستان هاي كوتاه »شناژبندي با زن شناسي«، »شش سانت 
رازي كه توي دلم مانده«، »آدم ها از دور مثل هم اند«، »آدم هاي تعريف شده«، »بانوي بدخشان در 
حريم كابل هاي فشار قوي«، »ارباب جن ها« و »خواب ديدي خيره، دات كام«، اين روزها مشغول 
نگارش دومين كتابش است و به همه توصيه مي كند از اين فرصت به دست آمده براي مطالعه و 
لذت بردن از خواندن كتاب هاي خوب استفاده كنند. جدا از اينكه كتاب اين نويسنده جوان كه 
به مسائل و دغدغه هاي اجتماعي و روابط آدم ها مي پردازد، گزينه بسيار خوبي براي مطالعه 
در روزهاي قرنطينه به حساب مي آيد. مرادي ليستي از كتاب ها و فيلم هاي مورد عالقه اش 

را هم در اختيارمان قرار داده كه با هم در ادامه مي خوانيم.

   كتاب های دوست داشتنی
  اپراي شناور

اثر: جان بارت، انتشارات: ققنوس
  تنهايي پرهياهو

اثر: بهوميل هرابال، انتشارات: پارس كتاب
  مجموعه داستان ديوار گذر
اثر: مارسل امه، انتشارات: ماهي

   فيلم های دوست داشتنی
  آبي

محصول سال1993، كارگردان: كيشلوفسكي
  حصارها

محصول سال2016، كارگردان: دنزل واشينگتن
  روياها

محصول سال1990، كارگردان: آكيرا كوروساوا

   نگاهي به زيباترين قصه هاي مثنوي
جواد انصافي با كاراكتر »َعبُدلي« دهه شــصتش در نمايش هاي تلويزيوني واقعا نياز به هيچ معرفي ديگري 
ندارد. اين نويســنده، كارگردان، بازيگر و مدرس تئاتر، اگر چه تاكنون در فيلم هاي سينمايي »آدم آهني« و 
»زن بدلي« و همچنين برنامه هاي تلويزيوني »محله گل و بلبل«، »اشك ها و لبخندها«، »غيرمحرمانه«، »ميوه 
ممنوعه«، »محله باصفا« و... ايفاي نقش كرده، اما بدون شــك شهرتش را مديون نقش عبدلي در سال هاي 
نه چندان دور است. در كارنامه پر و پيمان هنري جواد انصافي، نويسندگي، گزارشگري و بازي در برنامه هاي 
راديويي به چشم مي خورد و نويسندگي، كارگرداني و بازي در تله تئاترها و ميان پرده هاي تلويزيوني هم ديده 
مي شود. او كه بارها و بارها به عنوان نويسنده و كارگردان، نمايش هاي مختلفي را روي صحنه برده، 3كتاب 
هم نوشته كه نخستين آن »سياه بازي از نگاه يك سياه باز« است. انصافي عالوه بر معرفي فيلم و كتاب هاي 
مورد عالقه اش براي صفحه پيشنهاد ما، به عالقه مندان به تئاتر توصيه مي كند 2كتاب »نمايش هاي زنانه 
ايران« و »نمايش هاي شگفتانه زنان ايران« را بخوانند؛ كتاب هايي كه حاصل تحقيق مشترك خودش و 

همسرش »فروغ يزدان« در مورد نمايش هاي زنانه از زمان صفويه تا به امروز است.

   كتاب های دوست داشتنی
  آتوسا،دختر كورش بزرگ

اثر: هلن افشار، انتشارات: جوانه توس
  كتاب دو جلدي زيباترين قصه هاي مثنوي

اثر: ناصر مهدوي، انتشارات: سازمان اسناد ملي ايران

   فيلم های دوست داشتنی
  اجاره نشين ها

محصول سال1365، كارگردان: داريوش مهرجويي
  پستچي

محصول سال1351، كارگردان: داريوش مهرجويي
  تئاتر كمدي نان، عشق، دهه60

محصول سال: 1398، كارگردان: اميد مصباحي

   »ملت عشق« و »من پيش از تو« خوراك اين روزهاي روح
فرقي نمي كند هر كدام از ما چقدر اهل ديدن برنامه هاي تلويزيوني هستيم و تا چه اندازه به برنامه هاي راديويي گوش 
مي كنيم. به هر حال همه ما دست كم به اندازه يك اجرا هم كه شده ژيال اميرشاهي را مي شناسيم. مجري توانمند و 
گوينده راديو كه فارغ التحصيل رشته اقتصاد و بازرگاني است، بيشتر با اجرا در برنامه هاي خانواده محور تلويزيون 
ازجمله »سيماي خانواده« و »به خانه برمي گرديم« شناخته شده است. اين مجري باسابقه كه حدود 30سال 
اجرا در راديو و تلويزيون را در كارنامه هنري اش دارد، كار اجــرا را از راديو و با برنامه هاي »جهان دانش«، 
»گل گشــت« و »جلوه هاي پايداري« آغاز كرد و خيلي زود به تلويزيون آمد و اجراي برنامه هاي »صدا 
در سيما«، »گل هاي راديو«، »حافظه برتر«، ســيماي خانواده، به خانه برمي گرديم و »مادر، كودك، 
تندرستي« را بر عهده گرفت. نكته جالب توجه درباره اين مجري خوش اخالق اين است كه او سال 
گذشته به عنوان برترين مجري تلويزيون در پاسداشت زبان فارسي انتخاب شد. اگر مي خواهيد بدانيد 
ژيال اميرشاهي براي بهينه سازي اوقات فراغت اين روزهاي كرونايي چه پيشنهاد هايي دارد، حتما 

نگاهي به فيلم ها و كتاب هاي مورد عالقه اش بيندازيد.

   كتاب های دوست داشتنی
  وقتي نيچه گريست

اثر: اروين يالوم، انتشارات: قطره، راه معاصر
  عشق در زمان وبا

اثر: گابريل گارسيا ماركز، انتشارات: ققنوس
  ملت عشق

اثر: اليف شافاك، انتشارات: ققنوس

   فيلم های دوست داشتنی
  فيلم شب هاي روشن

محصول سال1381، كارگردان: فرزاد مؤتمن
)Me before you( من پيش از تو  

محصول سال: 2016، كارگردان: تيا شروك
)Midnight in Paris( نيمه شب در پاريس  

محصول سال: 2011، كارگردان: وودي آلن

   كتاب هاي تاريخي و فيلم هاي شاد؛ دواي درد اين روزها
»نسيم بيگ« و »بسيم بيگ« سريال »روزي روزگاري« را يادتان مي آيد؟ »مموش« تفنگ سرپر، »شمر بن ذي 
الجوشن« مختارنامه يا »سلطان محمد خوارزمشاه« جالل الدين را چطور؟ اگر اين كاراكترها را يادتان هست، يعني 
محمد فيلي را به خوبي مي شناسيد و از بازي هايش در سي و چند سال گذشته لذت برده ايد. محمد فيلي كه به تازگي 
با فيلم »خروج« ابراهيم حاتمي كيا دوباره نامش را بر سر زبان ها انداخته، تاكنون در حدود 40فيلم 
سينمايي و مجموعه تلويزيوني بازي كرده كه از مهم ترين آنها مي توان به »بانوي سردار«، »بانوي 
عمارت«، »مختارنامه«، روزي روزگاري، تفنگ سرپر و... اشاره كرد. وقتي از اين بازيگر نام آشنا 
كه بيشتر او را در فيلم هاي تاريخي ديده ايم مي پرسيم كه اين روزهاي خانه نشيني اجباري 
را چطور سپري مي كند، مي گويد: »عالقه مندي من خواندن كتاب هاي تاريخي و ديدن 
فيلم هايي با فضاي شاد است. درواقع به نظر من دواي درد اين روزهايي كه بيشتر بايد در 
خانه بخوانيم، مطالعه تاريخ و تماشــاي فيلم هاي اميدبخش است و من به همه توصيه 

مي كنم با اين سالح ها به جنگ با روزهاي قرنطينه و خانه نشيني اجباري بروند«.

   كتاب های دوست داشتنی
  كورش كبير

اثر: هارولد لمب، ترجمه: صادق رضازاده شــفق، انتشــارات: پر، 
آسمان آبي، دنياي كتاب و...

  كتاب 4جلدي حيات مردان نامي
اثر: پلوتارك، ترجمه: رضا مشايخي، انتشارات: ققنوس

   فيلم های دوست داشتنی
  بانوي زيباي من

محصول سال1964، كارگردان: جورج كيوكر
  جنگ و صلح

محصول سال1956، كارگردان: كينگ ويدور
  بينوايان

محصول سال1958، كارگردان: ژان-پل لو شانوا

   »پرنيان صدا« را گوش كنيد و لذت ببريد
مگر مي شود اهل راديو بود و منوچهر آذري را نشناخت؟ او كه دانش آموخته هنركده هنرهاي دراماتيك فن بيان، 
هنرپيشگي و كارگرداني است، قريب به 40ســال با كاراكترهاي »آقاي شــوت زاده«، »آقاي ملون« و »آقاي 
كارمنديان« از طريق برنامه راديويي پرطرفدار »صبح جمعه با شما« مهمان خانه هاي هزاران ايراني بود. اما اين، 
همه فعاليت هاي هنري استاد پيشكسوت راديو نيســت. در كارنامه هنري منوچهر آذري، بازي در فيلم هاي 
سينمايي »ديوار«، »زن بدلي«، »مجردها«، »حسرت ديدار«، »يك مرد يك خرس«، »سايه خيال«، »دزد 
عروسك ها«، »عبور از غبار«، »آخرين لحظه« و »در مسير تندباد« نيز به چشم مي خورد. همچنين او 
در سريال هاي »هزار دستان«، »آشپزباشي«، »پيامك از ديار باقي«، »ملكوت«، »اُ مثبت« و... ايفاي 
نقش كرده اســت. اين بازيگر و گوينده راديو عالوه بر معرفي فيلم و كتاب، يك پيشنهاد راديويي 
دلچسب هم دارد و توصيه مي كند اهل راديو حتما آن را در برنامه هفتگي شان بگنجانند؛ »جمعه 
شب ها از ساعت 22 برنامه اي با عنوان پرنيان صدا از شبكه پيام راديو پخش مي شود كه سعيد توكل 
گوينده و تهيه كننده اين برنامه در آن به بررسي تاريخ هشتاد ساله راديو در كشورمان مي پردازد.«

   كتاب های دوست داشتنی
  سرگذشت من )زندگي نامه چارلي چاپلين(

اثر: چارلز اسپنسر چاپلين، انتشارات: ني
  سووشون

اثر: سيمين دانشور، انتشارات: خوارزمي
  خرس، خواستگاري، تاتيانا رپينا )3نمايشنامه(

اثر: آنتوان چخوف، انتشارات: جوانه توس

   فيلم های دوست داشتنی
  سريال بينوايان

محصول سال2018، كارگردان: تام شانكلند
  مطرب

محصول سال1397، كارگردان: مصطفي كيايي
  جهان با من برقص

محصول سال1397، كارگردان: سروش صحت

  خوشنويسي
خوشنويسي، هنري است كه 
شــايد اين روزها كمتر از آن 
سر و ســراغ بگيرند. چرا؟ اول 
اينكه هنري اســت كه متعلق 
به دوره هاي گذشته است. دوم 
اينكه به شــدت نياز به صرف 
زمان و حوصله و پشتكار دارد 
و براي نسل جواني كه سريع 
مي خواهد به همه  چيز برسد، 
شايد اين رويه خوشايند نباشد. 
اما درنهايت، حركت در مسير 
خطاطي و خوشنويسي، يكي از 
بهترين گزينه ها براي روزهاي 
خانه ماندن شما مي تواند باشد. 
حاال اين آموزش خط، مي تواند 
از خط تحرير شــروع و به  كار 
با قلم و دوات و... هم كشــيده 
شــود. ضمن اينكه مي توانيد 
همراه بــا فرزنــدان خودتان 
اين مســير را دنبــال كنيد و 
با هم ياد بگيريد. اســتفاده از 
كالس هاي مجــازي آموزش 
خط و خوشنويســي مي تواند 
گزينه مناســبي باشد؛ ضمن 
اينكه فيلم هاي آموزشي هم در 
سطح اينترنت موجود است و 
به راحتي مي توانيد با مدل هاي 
جديد و ساده آموزش خطاطي 
آشنا شويد. به ياد داشته باشيد 
كه قرار نيســت ابتــداي امر 
تابلويي زيبا از خوشنويســي 
شــما شــكل بگيــرد. صبر و 
آرامش و اســتمراري كه طي 
اين مسير داريد، مي تواند شما 
را در طول زندگــي نيز ياري 
كند. اساسا خوشنويسي هنر 
آرامش و صبــوري و تقليد از 

سرمشق هاست.

  بازي رايانه اي زورخونه
بازي هــاي رايانه اي مدل هاي 
مختلف دارند؛ يعني گســتره 
آنها از بازي هاي ســاده شروع 
مي شود و تا بازي هاي پيچيده 
ادامه دارد. يكــي از بازي هاي 
رايانه اي ساده اي كه مي توانيد 
به راحتي دانلود و  در گوشــي 
همراه تان بازي كنيد، همين 
بازي »زورخونه« اســت. اين 
بازي همانطور كه از اســمش 
پيداست، تم زورخانه اي دارد 
و از اين حيث، كامــال ايراني 
تلقي مي شــود؛ ضمن اينكه 
روي آن موسيقي زورخانه اي 
هم گذاشــته اند تا فضا، كامال 
بازســازي شــود. بــازي در 
پلتفرمي سبك و ساده شكل 
گرفته است. درواقع اين بازي 
را يك بازي امتيازي ريتميك 
معرفي مي كنند. بازي مراحل 
مختلفي دارد. در مرحله اول، 
به محــض اينكــه ميل هاي 
باستاني وســط صفحه برسند 
بايــد كليك كنيــد. در اينجا 
امتياز شما بستگي به اين دارد 
كه بتوانيد اين ميل ها را كليك 
كنيد يا نه. درصورتي كه قادر 
به اين كار نباشــيد، امتياز از 
دســت مي دهيد و به مرحله 
بعد نمي رويــد. درصورتي هم 
كه خوب بازي كنيــد، امتياز 
و ســكه مي گيريد و به مرحله 
بعــد مي رويد. البتــه مراحل 
بعدي به ســادگي مرحله قبل 
نيســت. در مراحــل بعــدي 
آيتم هاي مهارتي جديدي به 
بازي اضافه مي شود كه نياز به 
تمركز و سرعت بيشتري دارد. 
گرافيك بازي و نوع آن، حالتي 
خوشــايند به بازي بخشيده 

است.

2 پيشنهاد

آرامش در حضور ديگران

زورخانه در گوشي

1 پيشنهاد
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درآمد 15ميليون توماني قهرمان آسيا
اين را هم به عجايب ورزش ايران اضافه كنيد كه ارزش قرارداد باشگاهي 
ركورددار دوهاي سرعت و نخستين دختر طاليي دووميداني ايران در 
مسابقات آسيايي فقط 15ميليون تومان اســت. مريم طوسي درباره 
ســازوكار امضاي قرارداد با دونده هاي حرفــه اي در ليگ دووميداني 
ايران مي گويد: »ما ســه ليگ دووميداني و در هــر ليگ 3ماده داريم. 
ورزشكاري كه در هر 3ماده قهرمان شود، مبلغ قراردادش به 15ميليون 
تومان مي رسد. اين مبلغ بابت يك فصل است و هر سال يك فصل برگزار 
مي شود.« مريم طوسي به عنوان يكي از نخبه هاي ورزش ايران و البته به 
واسطه نوع حجاب و پوششي كه در مسابقات بين المللي دارد زير ذره بين 
رسانه هاي معتبر جهان قرار دارد. ورزشكاري با چنين ويژگي هايي بايد 
مورد توجه حاميان مالي هم قرار بگيرد اما او مي گويد هيچ درآمدي از 
محل جذب حامي مالي ندارد و پاداش هــاي اندك و گاه و بيگاه حتي 
براي گذران زندگــي معمولي هم كفايت نمي كند؛ »بابت نخســتين 
ركوردشكني 500هزار تومان پاداش گرفتم كه 50هزار تومان هم بابت 

ماليات از آن كسر شد. اين مبلغ بعد از اين سال هاي نسبتا 
طوالني تغيير نكرده و هنوز هم بابت هر ركوردشــكني 
500هزار تومان پاداش مي گيريم درحالي كه دونده اي 

مثل من خيلي بيشتر از اين مبالغ هزينه مي كند تا 
به چنين ركوردهايي برسد. در 4سال اخير به 

ما گفته اند هيچ هزينه اي براي آماده ســازي  
شــما نمي كنيم امــا بابت مــدال طالي 
آسيا 40ميليون، نقره 30ميليون و برنز 
10ميليون تومان پــاداش مي دهيم. با 
توجه به مهاجرت دونده هاي خوب دنيا 
به كشــورهاي عربي، مــدال گرفتن در 

آســيا هم سخت شــده و خيلي بيشتر از 
50ميليون تومان بايد هزينه كنيم تا مدال 

بگيريم«.

 گفت وگو با مريم طوسي، ركورددار دوي سرعت كه پيشنهاد
2ميليون دالري قطر را رد كرد و اين روزها روي پشت بام تمرين مي كند 

از پشت بام تهران 
به المپيك توكيو

اگر بخواهيم درباره تبعيض در ورزش ايران صحبت كنيم بايد از مريم طوسي به عنوان 
يك الگوي تمام عيار نام ببريم كه با كمترين امكانات، بيش از يك دهه جزو ستاره هاي 
بي چون و چراي دووميداني بوده و بازتاب موفقيت هايش در حد يك فوتباليســت 
درجه چندم هم نبوده است. كمتر كسي مي داند كه ركورددار دوهاي 100متر، 200متر و 
400متر زنان ايران، سال هاست با هزينه شخصي، خودش را براي حضور آبرومندانه در مسابقات مهم بين المللي آماده 
مي كند. او اين روزها در سكوت خبري تمرين مي كند و مي كوشد تا راهي براي ورود به بزرگ ترين ميدان ورزشي 
جهان بيابد. مريم طوسي  2مدال طال، يك نقره و 2 برنز مسابقات آسيايي را در كارنامه ورزشي اش دارد اما هنوز در 
حسرت راهيابي به المپيك به سر مي برد. او يك بار تا آستانه راهيابي به المپيك لندن پيش رفت اما 8صدم ثانيه كم 
آورد و حاال در 30سالگي شانس هايش براي راهيابي به المپيك توكيو را جست وجو مي كند. زندگي ورزشي قهرمان 
دوهاي سرعت زنان آن قدر فراز و نشيب دارد كه مي تواند سوژه مستندهاي پربيننده باشد اما او ترجيح مي دهد دور 
از هياهو و در سكوت خبري به دنبال آخرين آرزوهايش بدود. پرافتخارترين دونده زن ايران، بعد از كسب نخستين 
مدال طالي دووميداني زنان در آسيا، پيشنهاد  2ميليون دالري قطري ها را رد كرد و عجيب آنكه چند ماه قبل مجبور 
شد براي تامين هزينه هاي اردوي خارج از كشور ماشينش را بفروشد. او ورزشكاري است كه به تبعيض و دوگانگي ها 

اعتنايي نمي كند و راه خودش را مي رود؛ حتي اگر پاداش ركوردشكني اش 500هزار تومان باشد.

مهرداد رسولي

   پنجشنبه
  5  تير  1399

  شماره 80

  االن ســريع ترين دختر ايران روبه روي ما 
نشسته است؟

من از سال 1385ركورددار دوهاي سرعت ايران هستم و به 
همين دليل به عنوان سريع ترين دختر ايران شناخته مي شوم. 
وقتي هم در تركمن صحــرا و زيرنظر مربي گرگاني ام تمرين 
مي كردم، براي آخرين بار ركورد دوي 100متر را شكستم و 
همان موقع بود كه لقب»دختر باد« را به من دادند. آن موقع 
در پيست اسبدواني و با سريع ترين اسب ها تمرين مي كرديم.

  شما نخستين دختر ايراني هستيد كه در 
مسابقات آسيايي دووميداني مدال طال گرفتيد. 
اين مدال چقدر در زندگي ورزشي خودتان و زنان 

دونده ايران تأثير داشت؟
وقتي دانش آموز بودم وارد دووميداني شــدم و همان موقع 
خيلي ها به من مي گفتند قهرماني يــك دختر دونده ايراني 
در آسيا يك آرزوي محال اســت. با وجود سن كم، آرزوهاي 

بزرگي داشــتم. گاهي مورد تمســخر هم قرار مي گرفتم اما 
اصرار داشتم كه در آسيا مدال بگيرم. به هر حال پدر و مادرم از 
سال1384 برايم مربي اختصاصي گرفتند و به طور حرفه اي 
وارد دووميداني شدم و يك ســال بعد ركورد دوهاي سرعت 
ايران را كه 33سال دست نخورده مانده بود، جا به جا كردم. 
بعد از آن هم كارم شــده بود اينكه فقط ركوردهاي خودم را 
ارتقا بدهم. يك ســال بعد از ركوردشكني هاي متوالي در جا 
 زدم و روند پيشرفتم متوقف شده بود. حتي يك مدت كوتاهي 
دووميداني را كنار گذاشــتم. بعد از مذاكــرات خانواده ام با 
مسئوالن وقت فدراسيون دووميداني، يكي از كمپ هاي مالزي 
را به ما معرفي كردند و در سال2009 به اتفاق مادرم به مالزي 
رفتم تا با امكانات و در شــرايط بهتري تمرين كنم. يك ماه و 
20روز بعد از تمرين در مالزي 2ثانيه ركورد ايران را جا به جا 
كردم. سال2012 و در مسابقات آسيايي چين هم نخستين 
مدال طالي دووميداني ايران در بخش بانوان را گرفتم. وقتي از 

welcome to بردگيم  
ســابق بر اين، بازي هايي وجود 
داشــتند كه به آنهــا بازي هاي 
قلم و كاغــذي مي گفتند؛ يعني 
بــازي مي كرديــم و اطالعات 
مورد نياز يا كسب شده را داخل 
كاغذ مي نوشتيم و سپس نتيجه 
و دســتاورد اين اطالعات، باعث 
مي شد تا بازنده و برنده مشخص 
شود. حاال نسخه هاي بردگيمي 
و حتي اندرويدي اين بازي هاي 
نوســتالژيك هم در دســترس 
اســت. يكي از بازي هــا، همين 
بازي »ول كام« اســت. اين بازي 
در حوزه بازي هــاي »تاس بريز 
و بنويس« طراحي شــده است، 
با اين تغيير كه به جــاي تاس، 
شــما بايد كارت بكشيد، چراكه 
بردگيم هــا بازي هاي روميزي و 
كارتي هســتند. اين بازي شكل 
و شمايلي كامال ســاده دارد، اما 
همين سادگي باعث مي شود تا 
فريب بخوريد و متوجه پيچيدگي 
آن نشــويد. به واســطه همين 
سهل ممتنع بودن بازي است كه 
آن را جــزو برگزيده هاي زمان 
خودش دانسته اند. در اين بازي 
به واسطه احتماالت مختلفي كه 
كارت هاي كشيده پيش روي شما 
مي گشايند، مي توانيد مدل هاي 
مختلفي از بازي را طراحي كنيد 
و روي كاغذ وضعيــت خودتان 
را بنويســيد تا درنهايت برنده و 
بازنده مشــخص شــود. زمان 
درنظر گرفته شــده بــراي اين 
بازي نيم ساعت است و به تعداد 
ورق هايي كه چــاپ مي كنيد، 
مي توانيد بازيكن داشته باشيد. 
درنهايت اينكه اســتراتژي هاي 
شماست كه مشخص مي كند چه 

وضعيتي خواهيد داشت.

  بردگيم مانيكرز
بردگيــم مانيكرز، ابداع شــده 
تا به پانتوميــم اداي دين كند. 
اما چطــوري؟ ما كــه خودمان 
مي دانيم پانتوميم چيســت و 
اگر صرفا بخواهد ايــن بازي را 
به ما بيشتر معرفي كند كه لطفي 
ندارد. اتفاقا طراحان اين بازي هم 
همين نكته شما را مي دانستند 
و به همين دليل ســعي كردند 
كه مراحــل بــازي را مهيج تر و 
پيچيده تر كنند. به اين بردگيم، 
»پانتوميم چندمرحله اي« هم 
مي گويند. شما 2گروه مي شويد. 
شــما 500كارت مختلــف در 
جعبه بازي داريــد و هر كارت 
هم يك پاراگراف درباره موضوع 
انتخاب شــده دارد. در اين بازي 
هر كسي، اول بازي 10 تا كارت 
را به صورت ميانگين مي كشد و 
سپس از بين آنها 2عدد انتخاب 
 مي كند و بــدون اينكه ديگران 
ببينند، به دسته كارت هاي بازي 
اضافه مي كند. بدين ترتيب همه 
در انتخاب كلمه نهايي اثرگذارند. 
وقتي كلمه نهايي مشخص شد، 
مراحل هم شــروع مي شود. در 
مرحله اول يــك دقيقه توضيح 
مي دهيد، ولي به موضوع اشاره 
نمي كنيد. در مراحل بعدي، شما 
كار سخت تري در پيش داريد؛ 
مثال در يك مرحله صرفا بايد با 
دســت هاي خودتان و در حالي  
كه پشت صندلي يا مبل پنهان 
شده ايد، به هم تيمي ها بفهمانيد 
كه موضوع انتخاب شده چيست، 
در يــك مرحله هم فقــط بايد 
يك كلمه مرتبــط بگوييد و در 
مرحله اي ديگر صرفا با حركت 

صورت.

2 پيشنهاد

بازي و نوستالژي

پانتوميم چند مرحله اي

1 پيشنهاد
من باعث شود مسئوالن ورزشي نگاه ويژه اي به ورزش بانوان 
داشته باشند؛ به خصوص در دووميداني كه مادر ورزش هاست 
و در اين رشته مي توانيم مدال هاي زيادي بگيريم. فراموش 
نكنيم كــه دووميداني 24مــاده دارد و 124مــدال در آن 
تقسيم مي شــود كه بيش از هر رشته ورزشي ديگري است. 
در مورد ركوردها هــم بايد بگويم همانطور كــه من بعد از 
33سال، ركوردهاي ايران را شكستم يك روز هم مي رسد كه 
ركوردهاي من زده شود. ركوردهاي فعلي من در سطحي است 
كه اگر دونده اي از آنها عبور كند حتما در آسيا مدال مي گيرد. 

من اميدوارم اين اتفاق رخ بدهد و پرچم كشورمان باال برود.
  ركوردشكني هاي شما از چه زماني شروع 

شد؟
ركوردشكني ها از سال1385 شروع شد. يادم هست كه در 

سال1390،  8 بار ركورد ايران را جا به جا كردم.
  خب، چرا روند ركوردشــكني ها يكباره 

متوقف شد؟
من معتقدم اگر استعدادي كه در وجودم بود درست هدايت 
مي شد و در برابر آســيب ديدگي ها از من مراقبت مي كردند 
مدال جهاني مي گرفتم. شايد اگر تجربه االن را داشتم اين همه 
آسيب نمي ديدم و نه تنها آرزوي صعود به المپيك را نداشتم 

بلكه مدال المپيكي هم مي گرفتم.
  با اين امكانات و شرايط مي شود در المپيك 

مدال گرفت؟
بگذاريد ماجرايي را تعريف كنم. يكي از آرزوهاي من اين بود 
كه آليسون فليكس، دونده سرشــناس آمريكايي و قهرمان 
المپيك را از نزديك ببينم. احساس مي كردم امثال فليكس 
دونده هاي افسانه اي هستند اما در سال2012 كه به مسابقات 
جهاني رفتم و اين ورزشكار را از نزديك ديدم اشك  ريختم. 
مدام او را از نظر فيزيكي با خودم مقايسه مي كردم تا تفاوت ها 
را احساس كنم اما جز امكاناتي كه برايش مهيا كرده بودند، 

هيچ فرق ديگري بين ما دو نفر نبود.
  ركوردي مانده كه تا به حال در دووميداني 

جابه جا نكرده باشيد؟
در دوهاي سرعت فقط ركورد 4در 100متر مانده كه آن هم 
به حدود 50سال قبل تعلق دارد. هنوز شرايطي فراهم نشده 
كه ما 4 دونده برتر دوهاي سرعت در كنار هم مسابقه بدهيم 
و اين ركورد را جا به جا كنيم امــا اميدوارم اين اتفاق هر چه 

زودتر بيفتد.
  فكر مي كنيد در 30سالگي مي توانيد يك 

ركورد جديد ثبت كنيد؟
در دووميداني ســن و ســال معنا ندارد و تــا وقتي آمادگي 
جسماني داشته باشي مي تواني ركوردها را جا به جا كني. ما 
قهرمانان زيادي داشتيم كه در سن 36يا 37سالگي قهرمان 
جهان شده اند. در دووميداني، تجربه از سن و سال، شاخص 

مهم تري است.
  كمي به گذشته برگرديم. اصال چطور شد كه 
به دووميداني و آن هم دوهاي سرعت عالقه مند 

شديد؟
در دوران مدرســه زنگ مورد عالقــه ام ورزش بود و معموال 
در همه مسابقاتي كه در مدرســه برگزار مي كردند، شركت 
مي كردم. حتي پاي ثابت مسابقات شنا و طناب زني و بسكتبال 
بودم اما هيچ كدام مثل دووميداني برايــم جذاب نبود. من 
از بچگي عاشــق رقابت بودم و از برنده شدن در يك مسابقه 
انفرادي لذت مي بردم. از همان ســال ها خوب مي دويدم و 
دنبال هر كسي مي دويدم مي گرفتمش. كالس سوم دبستان 
بودم كه براي نخستين بار در مسابقات دووميداني آموزشگاه ها 
شــركت كردم. در كالس پنجم بعد از مســابقات مناطق و 
استاني مي خواستيم به مسابقات كشــوري در كرمان اعزام 

شويم اما در لحظه آخر به من گفتند به جاي 
60و 200متر بايد در دوي 600متر مسابقه 
بدهي. با اينكه دونده دوهاي سرعت بودم در 
دوي 600متر با يك دونده ديگر مسابقه دادم 
و با اختالف كمي دوم شدم. يك ساك ورزشي 
هم به عنوان جايزه به من دادند كه نخستين 
جايزه ام بود و خيلي دوستش داشتم اما همان 
شب آمدند و جايزه را از من پس گرفتند. بعد 
هم گفتند فقط نفر اول مي تواند به مسابقات 
كشوري برود. اين برخورد خيلي در روحيه 
من تأثير منفي گذاشت و از شدت ناراحتي 
تب كردم. به هر حال مــن به اتفاق مادرم به 

كرمان رفتيم و فقط مسابقات را از نزديك تماشا كردم. بعد از 
بازگشت به تهران مادرم اجازه نداد دووميداني را ادامه بدهم و 
مي گفت اگر قرار است شاهد چنين برخوردهايي باشيم بهتر 
است كه دويدن را ادامه ندهي. به همين دليل، سراغ رشته هاي 
ورزشي ديگر رفتم اما در دوره دبيرستان به دووميداني برگشتم 
و از بيم اينكه خانواده ام اجازه دويدن را به من ندهند به كسي 
خبر ندادم. خودم رضايت نامه هايي كه بايد به امضاي پدر و 
مادر مي رسيد را امضا مي كردم و از طرف مدرسه به مسابقات 
مي رفتم. اين ماجرا ادامه داشت تا اينكه براي مسابقات كشوري 
انتخاب شــدم و بايد با تيم تمرين مي كردم. وقتي از طرف 
مدرسه با خانه ما تماس گرفتند تا مرا به تمرين دعوت كنند 
پدر و مادرم از ماجرا باخبر شدند و وقتي عالقه ام به دووميداني 

را ديدند، مانع نشدند.
  پس از مسابقات آموزشــگاه هاي تهران 

شروع كرديد؟
بله. اما بعد از مدتي مادرم گفت نبايد بدون هدف تمرين 
كني. بعد هم آقاي خسرو شــيري را به عنوان مربي برايم 
انتخاب كردند اما مربي گفت 2 هفتــه بايد با تو كار كنم 
تا جواب نهايي را بدهم. بعد از 2 هفته آقاي خسرو شيري 
گفت مطمئنم كه مي تواني ركورد ايران را جا به جا كني 
به شرطي كه تا وقتي من مي گويم در هيچ مسابقه اي 
شركت نكني و فقط روي تمرين تمركز كني. از 
همان جا به طور حرفه اي و هر روز تمرين 
كردم. بعد از تعطيلي مدرسه با مادرم سر 
تمرين مي رفتم و بعد از پايان تمرين با 

پدرم به خانه برمي گشتم.
  چه قدر طول كشــيد تا 

ركورد ايران را جا به جا كرديد؟
يك ســال بعد به ترتيــب ركورد 
دوهــاي 100، 200و 400متر را 
شكستم و اين ركوردشكني ها مدام 

ادامه پيدا كرد.
  پيداكــردن محل تمرين 
براي دويدن هم براي هر دونده 
زن يك معضل است. معموال كدام 
مســيرها را براي دويدن انتخاب 

مي كرديد؟

خط پايان رد شدم فقط به اين موضوع فكر مي كردم كه به همه 
نشان دادم يك دختر ايراني مي تواند قهرمان دوي سرعت آسيا 
شود. بعد از اين قهرماني، انتظارها از من باال رفت اما موضوع 
خوشحال كننده اين بود كه بقيه دونده هاي دختر هم به اين 

باور رسيدند كه مي شود در آسيا مدال گرفت.
  بعد از اين مدال از كشورهاي ديگر پيشنهاد 

داشتيد؟
بله از قطر پيشنهاد 2ميليون دالري داشتم و پيشنهادهايي 
از ديگر كشــورهاي عربي هم بود كه اصال به آنها فكر نكردم 
چون براي دل مردم مسابقه مي دهم و دوست دارم براي آنها 

مدال بگيرم.
  از ســال1385 تاكنون ركورد دوهاي 100، 
200و 400متر را در اختيار داريد. ركوردهاي شما 
افسانه اي است يا دونده هاي زن هنوز به جايگاهي 
نرسيده اند كه از ركوردهاي قبلي عبور كنند و در 

آسيا مدال بگيرند؟
استعدادهاي زيادي در ايران داريم اما بدون حمايت به جايي 
نمي رسند. در مورد خودم بايد بگويم اگر حمايت هاي خانواده ام 
نبود هرگز به چنين جايگاهي نمي رسيدم. خانواده ام از بچگي 
برايم هزينه كرده اند تا در ورزش قهرماني به موفقيت برسم. 
ورزش قهرماني خيلي هزينه دارد. مثال بعد از گراني دالر، يك 
جفت كفش دووميداني كه توليد كشور آمريكاست 3ميليون 
تومان قيمت دارد و اگر هزينه ارسال به ايران را هم به آن اضافه 
كنيد، سرسام آور مي شود. با هر كفش هم 3تا 4بار مي توانيم 
مســابقه بدهيم و بعد از آن بايد كفش جديد بخريم. تاريخ 

مصرف كفش تمرين هم 3 ماه است. هزينه هاي 
تغذيه و مصرف مكمل هاي غذايي را هم 

بايد درنظر گرفــت. خب، پرداخت 
هزينه هايي از اين دست در توان 
هر ورزشكاري نيست. اميدوارم 
موفقيت هاي ورزشكاراني مثل 

روي پشت بام تمرين مي كنم 
مريم طوسي مثل بسياري از ورزشكاران ديگر، 
ماه ها در قرنطينه بوده و اين روزها هم به دليل 
شيوع كرونا در پشت بام خانه تمرين مي كند. 
او مي گويد با همين شرايط و امكانات محدود و 
در سكوت محض خبري براي گرفتن سهميه 
مي جنگد؛ »بعد از شيوع كرونا به اتفاق خانواده 
در قرنطينه بوديم و تصميــم گرفتم در اين 
شرايط روي پشت بام مجتمع مسكوني اي كه 
در آن زندگي مي كنيم تمريناتم را ادامه بدهم. 
در اين مــدت آنطور كه بايــد تمرين نكردم 
اما آمادگي بدني را حفظ كــردم و اميدوارم 
هر چه ســريع تر اوضاع براي ما ورزشــكاران 
عادي شــود«. قهرمان دوهاي سرعت ايران 
درباره شايعه مهاجرتش به آمريكا هم توضيح 
مي دهد؛ »بسياري از قهرمانان ما براي استفاده 
از امكانات مدرن در آمريكا تمرين مي كنند و 
براي ايران مدال مي گيرند. من هم براي ادامه 
تمريناتم قرار بود به آمريكا بروم اما دســتور 
مهاجرتي ترامپ همــه برنامه هايم را به هم 
ريخت. من يك زماني به پيشنهادهاي ميليون 
دالري اعتنــا نكردم و االن هــم به مهاجرت 
فكر نمي كنم اما حداقل امكانــات بايد براي 

ورزشكاراني مثل من مهيا شود«.

وقتي دووميداني را شــروع كردم، امكانات مثل حاال فراهم 
نبود. آن موقع مجموعه آفتاب انقالب در اختيار فدراســيون 
دووميداني نبود و هر تايمي نمي توانستيم در ورزشگاه آزادي 
تمرين كنيم. بنابراين يا دور درياچه آزادي مي دويديم يا در 

پارك ها.
  همزمان تحصيالت را هم ادامه مي داديد؟

من رياضــي فيزيك مي خواندم و خيلي ســخت بود كه هم 
دانش آموز ممتاز باشــم  و هم در دووميداني به جايي برسم. 
يك روز به مادرم گفتم عمر ورزش قهرماني كوتاه است اما تا 
آخر عمر براي ادامه تحصيل فرصت دارم. به هر حال خانواده ام 
را متقاعد كردم كه اجــازه بدهنــد ورزش را در اولويت قرار 
بدهم. خيلي دوست داشتم تحصيالتم را در رشته معماري 
ادامه بدهم اما با توجه به شرايط ورزش قهرماني ترجيح دادم 
تربيت بدني بخوانم تا ابتدا به خودم و در آينده به ورزشكاران 
ديگر كمك كنم. االن هم ليســانس تربيت بدني از دانشگاه 
تهران دارم و دانشجوي مديريت ورزشي در دانشگاه علوم و 

تحقيقات هستم.
  در ليگ دووميداني هم شركت مي كنيد؟

2 سال است كه در ليگ شــركت نمي كنم. متأسفانه 2سال 
متوالي دچار مصدوميت شــدم و عالوه بر هزينه ها به لحاظ 

ذهني و جسمي آسيب ديدم.
  در يك مقطع تصميم گرفتيد با دووميداني 

خداحافظي كنيد؟
بله، حدودا 9 ماه تمرين نكردم تا اينكه به طور اتفاقي با دوست 
نيجريه اي ام كه قهرمان جهان است صحبت كردم و به او گفتم 
كه به دليل مصدوميت، دووميداني را كنار گذاشته ام. دوست 
نيجريه اي و مربي اش خيلي متاثر شدند و گفتند ما از توانايي 
تو خبر داريم و حيف است كه با دووميداني خداحافظي كني. 
بعد هم پيشنهاد تمرين مشترك در يكي از كمپ هاي مجهز 
قبرس را دادند اما با توجه به گراني دالر برايم سخت بود. دوست 
نيجريه اي با مربي اش صحبت كرد و قرار شد 
مربي بدون دريافت دستمزد مرا هم تمرين 
بدهد. براي رفتن به كمپ قبرس ماشينم را 
فروختم چون مي خواهم به هدفم و آرزويم كه 

راهيابي به المپيك است، برسم.
  مگر هزينه اردوي قبرس چقدر بود؟

وقتي در قبرس بودم براي يكي از دانشگاه ها 
مسابقه دادم و امتياز گرفتم و دانشگاه هم همه 
امكانات تمريني را در اختيارم گذاشت اما بايد 
خانه اجاره مي كــردم. اردوي دو ماه و نيمه 
قبرس برايم 5هزار دالر هزينه داشت. وقتي 
بدون اطالع و در بهمن ماه سال قبل به قبرس 
رفتم از نظر روحي شرايط مناسبي نداشتم و برايم جالب بود 
كه مربي 15دقيقه قبل از تمرين فقط با ما صحبت مي كرد تا 
به لحاظ ذهني به آمادگي مطلوب برسيم. تمرين هايي كه در 

قبرس انجام دادم خيلي كمك كرد تا به دووميداني برگردم.
  بعــد از اردوي قبرس وارد مســابقات هم 

شديد؟
آخرين بار در اواخر بهمن ماه سال قبل به مسابقات بين المللي 
تركيه رفتم و در ماده هاي 60و 200متر دويدم. در 200متر 
اول  و در 60متر ســوم شــدم. بعد از اردوي قبرس دوست 
نيجريه اي با مربي اش به آمريكا رفتند تا آنجا تمرين كنند اما 
دستور مهاجرتي ترامپ مانع رفتنم به آمريكا شد و به ايران 
برگشتم. وقتي هم به ايران آمدم كرونا شيوع پيدا كرد و 3 ماه 

در قرنطينه بودم.
  المپيك لندن را به خاطر 8صدم ثانيه از دست 
داديد و در المپيك ريو هم غايب بوديد. مي توانيم 
اميدوار باشيم كه ناكامي در دو المپيك قبلي را 

جبران كنيد؟
گرفتن سهميه المپيك سخت تر از قبل شده اما دور از دسترس 
نيست. شايد خيلي ها از شــيوع كرونا آسيب ديدند اما كرونا 
براي من كه دوباره به دووميداني برگشتم يك فرصت است و 
مي توانم از تعويق بازي هاي المپيك براي تمرين و آماده سازي  
بيشتر استفاده كنم. در كارنامه ورزشي ام حضور در المپيك را 

كم دارم و همه تالشم را مي كنم تا اين حسرت به دلم نماند.
  با ركورد ورودي المپيك چقدر فاصله داريد؟

ركورد من در ماده 100متر 11ثانيه و 45صدم ثانيه و ركورد 
ورودي المپيك 11ثانيه و 15صدم ثانيه است.

  براي اين چند صدم ثانيه چقدر بايد تمرين 
كرد؟

من براي صدم ثانيه مي جنگم. شــايد 30صدم ثانيه به نظر 
خيلي ها كم باشد اما براي دونده دوي سرعت بسيار زياد است 
و تالش مضاعف مي خواهد. اين اتفاق به تنهايي رخ نمي دهد 

و اميدوارم مسئوالن كمك كنند تا به المپيك راه پيدا كنم.
  المپيــك توكيو، آخرين مقصد شــما در 

دووميداني خواهد بود؟
تا جايي ادامه مي دهم كه ركوردهاي خودم را جا به جا كنم و 
در آسيا مدال بگيرم. همچنين تا جايي ادامه مي دهم كه توان 

باالبردن پرچم كشورم را داشته باشم.

اين باركد را اسكن كنيد 
و خالصه ويديوی اين 

گفت وگو را ببينيد



   مشتريان خاص در طباخي
طباخي شيرخدايي در همه اين سال هاي طوالني، مشتريان 
خاص كم نداشته است. مشــتري هايي كه به طور غيررسمي 
ركوردهايي ثبت كرده اند كه بعيد به نظر مي رسد كسي قادر 
به تكرار آنها باشد. يكي از ركوردها، به علي نجار، از ورزشكاران 
محله گمرك در روزگار قديم تعلق دارد كه 5دست كله پاچه 
با 5عدد نان بربري و 4بطري نوشابه را يكجا خورده و تا 5سال 
قبل هم در اين طباخي رفت وآمد داشته است. ركورد مهم تر 
به مرحوم نبي سروري، قهرمان كشتي جهان در دهه 30 تعلق 
دارد. او يكي از معدود كساني است كه به عنوان كشتي گير و 
بعدها در مقام مربي قهرمان جهان شد و تا يك قدمي قهرماني 
در المپيك ملبورن هم پيش رفت. علي شيرخدايي بر اين باور 
است كه نبي ســروري با خوردن پاچه هاي اين طباخي مچ 
حريفانش را در مســابقات جهاني مي خواباند؛ »نبي سروري 
خدا بيامرز بچه خيابان راه پيما بــود و تقريبا هر روز به مغازه 
ما مي آمد. او يــك روز 20عدد پاچه ســفارش داد و آنها را با 

شــكر شــيرين كرد و خورد. حجم پاچه هاي استراليايي كه 
در آنها سال ها طبخ مي كرديم ســه برابر پاچه هاي امروزي 
بود. محال است كه امروزه كسي 60 تا پاچه را يكجا بخورد و 
به نظرم اين ركورد بايد در تاريخ طباخي تهران ثبت شــود.« 
نبي سروري همان كشــتي گيري بود كه در سال 1332و در 
مسابقات رسمي تيم ملي، محمدعلي فردين را شكست داد و 
هم دوره آقا تختي در تيم ملي شد. علي شيرخدايي مي گويد 
صداي نبي سروري و ديالوگ هايي كه بين او و پدرش رد و بدل 
مي شد را به ياد دارد؛ »وقتي وارد مغازه مي شد و روي صندلي 
چوبي مي نشست رو به پدرم مي گفت بكوب كرباليي. پاچه ها 
را بكوب كه مي خواهم پشت روس ها را به خاك بمالم. دست 
بر قضا او به مسابقات جهاني رفت و در فينال حريف روسي را 
برد و قهرمان شد. مچ دست نبي سروري به حدي قوي بود كه 
وقتي مچ دست حريفانش را مي گرفت محال بود از دستش در 

بروند و امتيازي ندهند.«

   امان از مافياي كله پاچه 
از جمع زيادي كه در طباخي شــيرخدايي 
براي خودشــان صاحب مغازه شــدند و با 
كمك حاج محمد شــيرخدايي كسب و كار 
آبرومندانه اي راه انداختنــد، تعداد اندكي 
باقي مانده اند و بيشتر آنها به واسطه گراني 
مضاعف كله پاچه و تحليل رفتن قدرت خريد 
خانواده ها عطاي كار را به لقايش بخشيده اند. 
چراغ طباخي شــيرخدايي بعد از هفت دهه 
هنوز روشن اســت اما علي شيرخدايي افق 
پيش روي اين شــغل را روشن نمي بيند. او 
معتقد اســت دالل ها به صنف طباخي هم 
رسوخ كرده اند و كار به جايي رسيده كه حتي 
طباخي هاي كاركشــته هم در برابر دالل ها 
كاري از پيش نمي برند؛ »روزگار طباخي ها 
مثل ســال هاي قديم نيست. قصاب ها ديگر 

به مــا بــار نمي دهند و 
ترجيــح مي دهنــد 

بــا دالل هايي كه 
سودهاي هنگفتي 
به جيب مي زنند 
كار كنند. برخي 
دالل هــا 2 تــا 

3ميليارد تومان به قصاب هاي كشــتارگاه 
پول مي دهد و بارشان را پيش خريد مي كنند. 
بنا بر اين دالل براي طباخي ها قيمت تعيين 
مي كند و اتحاديه هم به اين ماجراها واكنشي 
نشــان نمي دهد.« صاحب يكي از نخستين 
طباخي هاي تهران، افزايش قيمت كله پاچه 
از ســوي دالل ها را باعث كسادي روزافزون 
اين شغل و خالي شدن تدريجي طباخي ها 
مي داند و معتقد است بخش زيادي از مردم 
مثل روزگار قديم، قدرت خريد يك دســت 
كله پاچــه را ندارند و هميــن موضوع ذائقه 
مشــتري ها را تغيير داده اســت؛ »تا سال 
1380قيمت يك دســت كله پاچه 18هزار 
تومان بود اما االن به 170هزار تومان رسيده 
است. بسياري از مردم نمي توانند بابت يك 
صبحانه معمولي چنيــن مبلغي را پرداخت 
كنند. قشــر كارگر نمي تواند 25هزار تومان 
بابت يك پرس بناگوش پرداخت كند. ما االن 
مشترياني داريم كه وقتي وارد مغازه مي شوند 
آبگوشت خالي سفارش مي دهند و به همين 
دليل مدل پذيرايي از مشتري مثل سال هاي 
دور نيســت. قيمت كله پاچه حدود 10برابر 
شده است. مردم هم نمي دانند كله پاچه براي 
خودش مافيا دارد و به همين دليل قيمتش 

نجومي شده است.« 

13 تلگراف خانه

 صاحب يكي از قديمي ترين طباخي هاي تهران 
از آداب كله پاچه خوردن در تهران قديم مي گويد

اينجا پاتوق 
قهرمان جهان بود

طباخي كوچك خيابان هالل احمر و حوالي چهارراه عباسي براي بسياري 
از تهران نشين هاي قديمي فرا تر از جايي براي شكم سير شدن است. در و 
ديوار اين مغازه مملو از خاطراتي است كه راه اندازي نخستين مغازه هاي 
طباخي در تهران و آداب كله پاچه خوردن در آن روزگار، فصل مشترك همه 
آنهاست. در طباخي شيرخدايي كه بيش از 70سال قدمت دارد، هنوز هم كله پاچه با شيوه هاي سنتي 
طبخ مي شود. شغل طباخي از حاج محمد شيرخدايي به فرزند رسيده و علي شيرخدايي بعد از فوت پدر، 
هنوز چراغ اين مغازه را روشن نگه داشته و با همان شيوه هاي سنتي كه از پدر به ارث برده از مشتري ها 
پذيرايي مي كند. زنگ برنجي و خوش صدايي كه درست باالي ديگ كله پزي اين مغازه نصب شده و گاهي 
براي خوشامدگويي به مشتري ها به صدا در مي آيد ريشه در همين سنت هايي دارد كه با گذشت سال هاي 
طوالني از يادها رفته است. از اين رو گپ و گفت با علي شيرخدايي پنجره اي رو به تاريخ طباخي در تهران 
قديم و آداب كله پاچه خوردن پايتخت نشين ها از چند دهه قبل تا كنون است. همان طباخي هايي كه 

معموال پاتوق ورزشكارهاي نخبه هم بود و وعده كله پاچه آنها از هر دوپينگي قوي ترعمل مي كرد.

بهنام سلطاني 
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  سفالگري بدون چرخ
اگر داخل خانه بالكن داشــته 
باشــيد يا اينكه اســتفاده از 
پشت بام براي شــما مشكلي 
نداشته باشد و يا حتي فضاي 
پاركينــگ را هــم در اختيار 
داشته باشيد، براي روزهايي كه 
داخل خانه هستيد و به خاطر 
كرونا ترجيــح مي دهيد زياد 
بيرون نرويد، گزينه مناســبي 
داريم. اين گزينه، ســفالگري 
بدون چرخ اســت. اين گزينه 
براي بچه هاي شــما بســيار 
جــذاب خواهد بــود، چرا كه 
بچه هــا معموال كاركــردن با 
خاك و گل و... را خيلي دوست 
دارند. در اين گزينه، شما نياز به 
چرخ و فضاي بزرگ نخواهيد 
داشــت. با توجه به اينكه شما 
هم نمي خواهيد خط توليد راه 
بيندازيد و صرفــا يك فضاي 
يكي دو  متري كفايت مي كند، 
پــس خيالتان راحت اســت. 
جالب اســت بدانيد سفالگري 
ابتدا بدون چرخ انجام مي شد. 
حاال هــم اگــر مدل هايي از 
گلدان ها و ظرف هاي خاص را 
بخواهيد بسازيد، مي توانيد از 
اين گزينه استفاده كنيد. در اين 
مدل از سفالگري، شما كمترين 
ابزارها و لوازم را نياز داريد. دقت 
داشته باشيد كه غرض، ساخت 
يك اثر هنري بي بديل يا حتي 
قابل قبول نيســت. غرض اين 
اســت كه زمان شــما به طرز 
ارزشمندي پر شــود و شما و 
فرزندان تان، درگير يك فعاليت 
مهيج شويد. در سفالگري بدون 
چرخ، شما از روش هاي فشاري 

و فتيله اي استفاده مي كنيد.

  بال هاي تاريك2
اين بازي در ســبك اكشــن 
طراحي شــده و مي توانيد از 
كافه بــازار دانلــود كنيد. اين 
بازي، ادامه »بال هاي تاريك، 
قسمت اول« است كه شعارش 
را هم »ســينمايي ترين بازي 
ايراني« قرار داده است. گرافيك 
و لوكيشــن هاي جذابي دارد 
و به عنوان يك بــازي ايراني، 
خوش ســاخت از آب درآمده 
اســت. اين بازي، در ســبك 
اشــاره و كليك طراحي شده 
و معماهــا و ماجراهايي مرموز 
دارد. اين بازي داســتان گونه 
است؛ داستان فردي به نام سايه 
شــب كه بازيگران سرشناس 
ســينما را مي دزدد. شما بايد 
دنبال اين فرد برويد و از طريق 
حل معماهايي كه موجود است، 
گره از اين وضعيت گشــوده و 
آنها را نجات بدهيد. بعد از حل 
هر معما، امتيازها و آيتم هايي 
به شــما اضافه مي شود كه در 
طول مســير، مي تواند شما را 
ياري دهد. تنــوع اين معماها 
هم در نوع خودش جالب است. 
طراحي محيط بازي در فضايي 
تاريــك و دلهــره آور صورت 
گرفته است و همين، هيجان 
آن را افزايــش مي دهد؛ ضمن 
اينكه اين تاريك گونگي، باعث 
نشده تا از جزئيات بازي كاسته 
شــود و هركــدام از جزئيات 
طراحي شــده در محيط بازي 
نيــز مي تواند ســرنخي براي 
حل يك معما باشــد. طراحي 
موســيقي هم نمــره قبولي 
مي گيرد. به واقع شــما با يك 
 بازي ايراني استاندارد روبه رو 

هستيد.

2 پيشنهاد

از خاك به خاك

در جست وجوي شبح
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   تكثير كله پز در خيابان هالل احمر 
در ميان شلوغي و ازدحام خيابان هالل احمر كه 
با گذشت زمان به راســته موتورسيكلت فروش ها 
بدل شده، طباخي شــيرخدايي بعد از طي كردن 
دهه هاي طوالني هنوز هم نفس مي كشد. مغازه اي 
كه با گذشــت زمان تكامل پيدا كرده و شــكل و 
شمايل امروزي دارد اما نوع پذيرائي از مشتري و 
شيوه طبخ كله پاچه در آن، متعلق به چند دهه قبل 
است. شايد به همين دليل بسياري از مشتري ها 
هنوز هم طباخي خســته و كهنسال شيرخدايي 
را به طباخي هاي پرزرق و بــرق پايتخت ترجيح 
مي دهند و ميزهاي كوچك و جمــع و جور اين 
مغازه در هر ساعتي از روز در قرق مشتري هاست. 
علي شــيرخدايي كه به گفته خودش 46سال در 
ركاب پدر، فراز و نشــيب هاي اين حرفه را تجربه 
كرده، شــاهد زنده همه ســنت هايي بوده كه از 
ســال هاي دور در طباخي ها رعايت مي شده و به 
مرور زمان رنگ باخته است؛ »طباخي شيرخدايي 
70ســال و به گفته برخي مشــتريان قديمي ما 
كمي بيش از 70سال قدمت دارد و جزو نخستين 
طباخي هاي تهران به شــمار مي رود. پدرم اين 
مغازه را از يــك كبوترفروش و بــه 2هزار تومان 
خريد و بعد از بازســازي، آن را به طباخي تبديل 
كرد. طباخي هاي قديم براي خودشان نشانه هايي 

داشــتند كه خيلي هم مورد توجه مشــتري ها 
قرارمي گرفــت. مثــال طرح كاشــي هاي داخل 
مغازه ها، گل دار بود و كله پاچه را در ســيني هاي 
مسي مي پختند اما به مرور زمان جاي خودشان را 
به سيني هاي آلومينيومي دادند. در آن روزها همه 
طباخي ها از كاسه هاي چيني استفاده مي كردند و 
خبري از كاسه هاي استيل و روحي نبود«. طباخي 
شــيرخدايي بعد از طباخي هــاي حوالي ميدان 
خراسان و حوالي ميدان گمرك كه از آنها به عنوان 
نخســتين طباخي تهران ياد مي شــود شروع به 
فعاليت كرده و از قديم پاتوق كارگرهايي بوده كه 
در اين محدوده كار مي كردند. علي شيرخدايي به 
عكس قديمي و سياه و سفيد پدرش كه در بهترين 
جاي مغازه جا خوش كرده نگاهــي مي اندازد و 
مي گويد: »بعد از پدرم، هر 5 عموي من در همين 
مغازه مشغول به كار شدند و بعدها براي خودشان 
طباخي باز كردند و بعد از آنها هم تعدادي از اقوام 
ما به اين شغل رو آوردند. بسياري از كارگرهايي 
كه در اين مغازه كار مي كردند هم براي خودشان 
صاحب مغازه شــدند و بچه هاي آنها هم شــغل 
طباخي را پيشــه كردند. از اين رو مي توان گفت 
طباخي شيرخدايي جايي براي تكثير كله پزهاي 

حرفه اي در تهران بوده است«.

   پاچه هاي مخصوص براي كشتي گيرها 
طباخي شــيرخدايي، نخستين طباخي 
تهران نيســت اما به گواه قديمي ها و 
كســاني كه تاريخچــه كله پزي 
در تهــران را به يــاد دارند جزو 
اولين ها محســوب مي شود. 
طبق گفته ها و شــنيده ها، 
نخستين طباخي هاي تهران 
در بخش هاي جنوبي شهر 
مثل خيابان هاي خراسان و 
مولوي و ميدان اعدام شروع 
به فعاليت كرده اند و شمال 
شهر هم در قرق رستوران هاي 
لوكــس و گران قيمــت بوده 
است. امروزه مشــتري هايي از 
شــمالي ترين محله هاي تهران به 
طباخي شيرخدايي مراجعه مي كنند 
و بسياري از اهالي جنوب شهر سوداي غذا 
خوردن در رستوران هاي پرزرق و برق شمال 
شهر را دارند اما اوضاع براي هر دو طرف ماجرا خوب 
نيست. علي شيرخدايي، شيوع كرونا را آفتي بزرگ براي صنف 

طباخي مي داند و معتقد است طباخي هاي قديمي و اسم  و رسم دار 
هم از اين بحران در امان نمانده اند؛ »ما از شهرك غرب، سعادت آباد، 
زعفرانيه و ساير مناطق شمالي شهر مشــتري داريم اما كرونا همه 
محاسبات را به هم ريخت. از وقتي كرونا شيوع پيدا كرد از هيئت ها 
هيچ سفارشي نداشــتيم و مردم عادي هم با ترس و لرز وارد مغازه 
مي شوند. ما 4ماه سخت را پشت سر گذاشته ايم و حاال اميد داريم كه 
اوضاع بهتر شود.« مغازه هاي قديمي و اسم و رسم دار معموال مشتريان 
سرشناس هم كم ندارند و بســياري از هنرمندان و به قول معروف 
سلبريتي ها نشستن روي صندلي هاي چوبي و كله پاچه خوردن در 
كاسه هاي چيني طباخي شــيرخدايي را به طباخي هاي لوكس و 
نوظهور با منوهاي عجيب و غريب ترجيح مي دهند. علي شيرخدايي 
از مرحوم حسن جوهرچي به عنوان يكي از مشتريان خاص اين مغازه 
نام مي برد و روزهايي كه ورزشكاران معروف و هم دوره هاي آقاتختي به 
اين مغازه مراجعه مي كردند را از ياد نبرده است؛ »در دوره كودكي من 
خيلي از كشتي گيرها به اين مغازه مي آمدند چون پاچه هاي طباخي 
شيرخدايي در تهران معروف بود. ما پاچه هايي طبخ مي كرديم كه از 
استراليا وارد مي شد و اندازه آنها آنقدر بزرگ بود كه از دو طرف بشقاب 
بيرون مي زد. پاچه ها به حدي بزرگ بود كه گاهي اوقات مشتري به 
تصور اينكه پاچه گوساله اســت اعتراض مي كرد. قيمت آن پاچه ها 

8ريال بود.« 

طباخي 
شيرخدايي با وجود افزايش بي رويه 

قيمت ها هنوز هم مشتريان خاص خودش را 
دارد و خيلي ها معتقدند طعم واقعي كله پاچه را در مغازه 

قديمي مرحوم شيرخدايي مي توان چشيد. جلب نظر مشتري هم 
فرمول پيچيده اي ندارد و همان شيوه سنتي پخت كله پاچه كه حاج 

محمد شيرخدايي از خودش به يادگار گذاشته، بعد از چندين دهه هنوز 
هم جوابگوي ذائقه مشتري هاست. علي شيرخدايي درباره راز خوشمزگي 

كله پاچه هاي اين مغازه كه هنوز براي طباخي هاي لوكس پايتخت يك رقيب 
جدي است مي گويد: »مهم ترين نكته اي كه در اين طباخي رعايت مي شود، 

طبخ كله پاچه تازه است و تحت هر شرايطي از پختن كله پاچه منجمد اجتناب 
مي كنيم. اين توصيه حاج محمد شيرخدايي بود كه كله پاچه تازه بپزيم تا 

طعمش زير زبان مشتري بماند. يكي از ويژگي هاي كله پاچه تازه اين 
است كه آبگوشت آن حسابي چسبناك و گوشتش لذيذ مي شود. 

پدرم مي گفت اگر غذاي خوب به مشتري بدهيد، دفعه دوم 
چند نفر ديگر را هم با خودش مي آورد و اين مي شود 

بركت كسب و كارتان«. 

شيوه 
پخت كله پاچه در اين مغازه 

هم حكم فوت آخر كوزه گري را دارد. علي 
شيرخدايي معتقد است، پخت غذاي با كيفيت 

ريشه در فرهنگ مشتري مداري در سال هاي دور دارد؛ 
»يك شيوه پخت اين است كه كله پاچه را از ساعت 12 امروز 

بار بگذاريد و تا فردا براي خودش بپزد، اما كيفيت آبگوشت افت 
مي كند. كله پاچه را از قديم االيام بعدازظهرها بار مي گذاشتند 
تا 2 ساعت با بخار بپزد. كله پاچه وقتي با بخار بپزد طعم لذيذي 

پيدا مي كند. از افزودني ها هم بايد به پياز فراوان، فلفل 
دلمه اي و فلفل قرمز، زردچوبه و زيره اشاره كنم كه به 

كله پاچه طعم مي دهند. از قديم مي گفتند اگر 
طعم آبگوشت خوب باشد، كله پاچه هم 

خوشمزه و خوردني است.

معجون فروشي 
يكي از غذاهايي كه به تازگي در منوي طباخي هاي 
لوكس گنجانده شده و مشــتريان زيادي هم پيدا 
كرده، معجون است. وقتي از علي شيرخدايي درباره 
فروش معجون در طباخي هاي جديدالتاســيس 
مي پرســيم لبخند تلخي مي زند و مي گويد: »از 
نخستين سال هايي كه اين مغازه شروع به فعاليت 
كرد چيزي به نام معجون وجود نداشــت و از نظر 
ما قديمي ها هنوز هم وجــود ندارد. توصيه من به 
كساني كه به طباخي مي روند و معجون سفارش 
مي دهند اين است كه هيچ موقع معجون آماده ميل 
نكنند چون برخي از طباخي از قبل، پوست صورت 
را با دنبه و افزودني هــاي غيرمجاز ديگر ميكس 
مي كنند و تحويل مشــتري مي دهند درحالي كه 
معجون واقعي همان غذايي است كه از پاچه، مغز، 
بنا گوش و چشم تشــكيل شده است«. گنجاندن 
غذاهايي مثل معجون در منوي طباخي ها، حكايت 
فراموش شدن آداب و سنت هاي كله پاچه خوري در 
تهران قديم است كه نسل به نسل منتقل شده اما 
اين روزها حسابي رنگ باخته است. صاحب يكي از 
قديمي ترين طباخي هاي تهران مي گويد: »وقتي 
مشــتري وارد مغازه مي شــد بالفاصله آبگوشت 
سفارش مي داد. يعني، آبگوشت كله پاچه با مغز، 
جزو غذاهاي ثابت بود و در كنارش زبان و بناگوش 
و پاچه هم ســفارش مي دادند. آبگوشت نخوردن 
   مديتيشن در طباخي در طباخي مثل چاي نخوردن در قهوه خانه بود«. 

اينكه چرا با وجود غذاهاي خوشمزه و پرطرفدار، بسياري از پايتخت نشينان قديم رفتن به طباخي و صرف 
كله پاچه و سيرابي را ترجيح مي دادند، سؤالي است كه بايد از طباخ هاي قديمي و سرد و گرم چشيده اي 
مثل علي شيرخدايي پرسيد. او معتقد اســت در روزگار قديم كه تهران تا اين حد در محاصره شلوغي و 
ترافيك نبود، نشستن در طباخي و صرف كله پاچه براي بسياري از مردم نوعي مديتيشن بود؛ »در سال هاي 
قديم يعني در دهه 40 خيلي ها براي آرامش گرفتن به طباخي ها مي رفتند و برخي مشتري ها 2 ساعت 
در مغازه مي نشستند و از اينكه با آرامش غذا مي خوردند لذت مي بردند اما مشتري هاي امروزي با استرس 
وارد مغازه مي شوند و با عجله غذا مي خورند تا به كارشان برسند.« صاحب يكي از قديمي ترين طباخي هاي 
پايتخت معتقد اســت كاهش خريد مردم يك تهديد بالقوه براي شغل طباخي است و عمر مغازه اي كه 
بيش از 70سال چراغش روشن مانده را طوالني نمي داند؛ » يك روز در همين مغازه 120دست كله پاچه 
فروختيم. وقتي به خانه رفتيم، پدرم چاي سفارش داد و به مادرم گفت مرد مي خواهد كه 720تومان از 
دست مردم پول بگيرد. وقتي 120دست كله پاچه 720تومان بوده را با حاال كه هر دست 170هزار تومان 
است مقايسه كنيد تا حساب كار دست تان بيايد. اين مغازه هم تا چند سال ديگر به موتورفروشي تغيير 
كاربري خواهد داد چون مردم قدرت خريد كله پاچه را ندارند.« شيرخدايي معتقد است، كله پاچه خوردن 

ديگر جزو برنامه هاي مردم نيست و به همين دليل شغل طباخي رو به انقراض است.

اين باركد را اسكن كنيد 
و خالصه ويديوی اين 

گزارش را ببينيد.



كار خانه    پنجشنبه14
  5  تير  1399

  شماره 80

هنر قلم زنی یعنی ساختن یک منظره زیبا از یک ظرف نه چندان زیبا

کهازهیچشقلمزن 
نقشچونبست؟

اسم قلم زنی که می آید آهنگ صدای تق تق چکش های ریز و ظریف قلم زن ها توی 
گوش می پیچد؛ صدایی که آدم را می برد به بــازار قلم زنی اصفهان و حجره های نه 
چندان بزرگی که توی همان ها هنری به بزرگی تاریخ ایران نفس می کشد. قلم زنی 
از آن هنرهایی است که می تواند ادعا کند قبل از تولد هنر به دنیا آمده؛ هنری که 
دربست ایرانی است و قدمتش بر می گردد به هزاره اول؛ یعنی   همان وقت هایی که 
آدم ها تصمیم گرفتند از فکر و توانایی شان برای زیبا ترکردن اطرافشان استفاده 
کنند و بعد اسم این مهارت را گذاشتند هنر. قلم زنی از این دست هنرهاست. هنری 

که هزار ها سال قدمت دارد و هنوز چرخ رونقش به همت قلم زن هایی در اصفهان و 
یزد و کرمان و تهران می چرخد و امید آینده اش هم به دست های جوان و مشتاقی 

است که صاحبشان می خواهد بشود استاد قلم زن.

  ماجراي نیمروز 2: رد خون
يكي ديگــر از فيلم هايي كه اين 
روزها مي توانيد به تماشاي آنالين 
آن بنشينيد، قسمت دوم ماجراي 
نيمروز اســت. البته چون فيلم 
ماهيتي تاريخي و سياسي دارد و 
به هر حال كمي هم خشونت در آن 
به چشم مي خورد، نمي توان آن را 
توصيه خانوادگي مناسبي دانست. 
اما قطعا يــك توصيه خوب براي 
تماشاي فيلمي جدي و پيام دار 
است. گفته مي شود كه استقبال 
از آن هم خوب بوده. داستان اين 
فيلم برخالف »ماجراي نيمروز« 
قبلي، در روزهاي بعــد از پايان 
جنگ تحميلي اتفــاق مي افتد. 
خبر رسيده است كه مجاهدين 
خلق قصــد دارنــد عملياتي در 
ايران انجام دهند. درنهايت اينكه 
2مأمور مخفي براي شناسايي و 
ترور فرمانــده اين عمليات راهي 
بغداد مي شوند. در فيلم بازيگراني 
چون محســن كيايي، بهنوش 
طباطبايي، جــواد عزتي، هادي 
حجازي فر، هســتي مهدوي فر، 
مهدي زمين پرداز، حسين مهري 
و... نقش آفرينــي كرده اند. فيلم 
را مناسب گروه سني 12سال به 
باال مي دانند. اين اثر شــانس اين 
را داشت كه اكران سينمايي را هم 
به  خودش ببينــد. البته ماجراي 
نيمــروز 2، حــرف و حديث هم 
پيرامون خودش كم نداشت، مثل 
حرف هايي كه اين روزها مطرح 
شده كه شرايط سخت ساخت 
آن را توصيــف مي كنند. ضمن 
اينكه رســانه هاي فارسي زبان 
خارج كشــور نيــز به ايــن اثر 
ســينمايي واكنش هاي منفي 

مختلفي نشان دادند.

در قلب بغداد
پيشنهاد

كجا قلم زن شویم؟ 
اگر اهل اصفهان باشید، یادگرفتن هنر قلم زنی برایتان خیلی ساده است. کافی است 
بروید در بازار قلم زن ها و کنار دست یک استادمشق نظری کنید. اما اگر در شهری 
زندگی می کنید که بازار قلم زنی ندارد باید به فکر پیداکردن کالس های خصوصی و 
عمومی باشید. االن که دوران کروناست باید سراغ ویدئوهاي آموزشي بروید که به 
تعداد زیاد در دسترس است. فعال همین فیلم ها مي توانند کارتان را راه بیندازند اما 
در آینده باید سراغ کالس و استاد بروید تا فوت هاي کوزه گري را یادتان دهد. نشاني 
دقیق این کالس ها و کارگاه ها هم می شود نزدیک ترین آموزشگاه هنری یا فرهنگسرا 
به آدرس منزلتان؛ جاهایی که خصوصا در ابتدای فصل تابســتان بازار کالس های 

هنری شان داغ است. 

   چطور قلم زنی می كنند؟ 
يك ظــرف خــوش رنــگ و لعــاب قلم زنــی با 
ريزه كاری های بی مثالش تا قبل از اينكه زير دست 
اســتاد قلم زن بيايد يك ظرف برنجی يا مســی يا 
نقره ای معمولی بوده؛ ظرفی كــه تنها ويژگی آن 
جنســش بوده و همين. اما بعد از اينكه می آيد زير 
دست قلم زن می شــود يك ظرف كه اگر گلدان يا 
كوزه باشد، تويش را پر از قير می كنند و اگر سينی 
باشد زيرش را با قير می پوشــانند و كار قلم زنی را 
روی آن شروع می كنند؛ كاری كه از اول تا آخرش 
طرح انداختن روی سطح ظرف به وسيله قلم های 
مختلف و چكش اســت. فوت اول كار قلم زنی اين 
اســت كه چطور قلــم و چكش را توی دســتمان 
بگيريم. اتفاقاً آماتور يا حرفه ای بودن قلم زنی را هم 
می شود از همين دست گرفتن ابزار فهميد. بعد از آن 
هم نوبت ضرباهنگ چكش و قلم است؛ ضرباهنگی 
كه بايد آن قدر دقيق و ظريف و بجا باشد كه هم نقش 
را از كار در بياورد و هم ظرف را ســوراخ نكند. بعد 
از درآوردن طرح هم نوبت پاک كردن ظرف از قير 
است كه اصطالحا به آن شكســتن قير می گويند. 
روش كار هم اين است كه ظرف كامل شده حاوی 
قير را داخل آب ســرد قرار می دهنــد و با چكش، 
قير داخل آن را می شــكنند. بعد هم آن را حرارت 
می دهند تا قير باقی مانده بســوزد. بعد از اين هم 
نوبت مرحله پايانی يا پرداخت كار است. از اينجا به 
بعد ديگر كار قلم زنی تمام شده و استاد مانده و يك 

اثر هنری جديد.

   قلم زنی چه ابزاری می خواهد؟ 
قلم زنی از آن هنرهای ارزان به حساب می آيد. الزم 
نيست برای ياد گرفتن قلم زنی كار را روی ظرف طال 
و نقره شروع كرد. يك ظرف مسی يا ورشو می تواند 
دفتر مشــق خوبی برای يادگرفتن اين هنر باشد. 
به اضافه يك چكش مخصوص و تقريباً 1۶ مدل قلم 
در ســايز ها و مدل های مختلف كه هر كدام به درد 
درآوردن يك سری كار روی فلز می خورند. قلم زنی 

با همين ابراز شروع می شود.

   چقدر طول می كشد یاد بگيریم؟ 
يادگرفتن اين هنر را بايد وقتی شروع كرد كه پنجه ها 
قدرت الزم را برای واردكردن بــه جای ضربه های 
چكش و كنترل قلم ها داشته باشــند. از آن به بعد 
است كه بسته به استعداد و حوصله و پشتكار می شود 
بين ۶ ماه تا يك سال همه تكنيك های قلم زنی را ياد 
گرفت؛ تكنيك هايی مثل ريزه كاری، برجسته كاری، 
تكنيك عكســی، تكنيك منبت و تكنيك مشبك؛ 
تكنيك هايی كه به كمك آنها می شود همه هنرهای 

معرق را روی يك ظرف پياده كرد.

   چطور درآمد كسب كنيم؟ 
برگزاری نمايشــگاه، فروش كار به صورت تكی و گرفتن ســفارش از هر طريقی كه امكانش برای 

هنرمند فراهم اســت، بازار كار هنر قلم زنی است؛ بازار كاری كه گرچه 
خيلی پررونق نيســت، اما اگر راهش را پيدا كنيد، هنر شناس ها 

برايش سر و دست می شكنند.
قير قلم زنی

قير قلم زنی   همان قير خودمان است كه 
به آن گچ اضافه می كنند. نكته اضافه كردن 
گچ اين است كه گچ، قير را شكننده می كند. 
نكته استفاده از قير هم اين است كه باعث 

استحكام ظرف و البته كم شدن 
ضربه های قلم روی ظرف 

قلم زنی اصلمی شود.
كپی همه چيز وجود دارد. ظرف های 

قلم زنی هم استثناء ندارند. اما بيننده هرقدر 
هم ناوارد باشد می تواند هنر اصل را از پرسی اش 
تشخيص بدهد. ساده ترين راهش هم توجه به 
جزئيات است. در هنر اصلی جزئيات شبيه 

هم نيستند و اصطالحاً هر گلی يك 
سازی می زند.
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بهروز رسايلي| از سرگيري مسابقات ليگ نوزدهم بيش از هر چيز ديگري 
تحت تأثير اعتراضات دنباله دار و بي پايان محمدرضا زنوزي قرار داشته 
است. مالك تراكتورســازي تبريز از مدت ها قبل خواهان لغو مسابقات 
بوده و در اين مسير حتي تهديد به انصراف از ليگ و طرح شكايت در فيفا 
كرده است، اما بعيد به نظر مي رسد زنوزي هيچ كدام از اين كارها را انجام 
بدهد. در حقيقت نپذيرفتن نتايج و تالش براي تغيير آن از مسير تهديد 
و شكايت هاي برون مرزي، پيشينه اي به درازاي حضور زنوزي در فوتبال 
دارد. او درست از روز نخســت و فصل اول حضورش در فوتبال مشغول 

همين كار است و جالب اينكه هيچ وقت هم نتيجه نمي گيرد.
  اولين انصراف؛ يك دهه قبل

گسترش فوالد به عنوان نخستين تيم زنوزي در فوتبال ايران، سال88 
با خريد امتياز نيروي زميني تهران در مسابقات دسته اول حاضر شد. 
گسترش ســال بعدش با ســرمربيگري لوكا بوناچيچ شانس صعود به 

ليگ برتر را داشــت، اما نهايتا در گل شماري شــانس دستيابي به اين 
موفقيت را از دست داد. زنوزي اما شكست را نپذيرفت و ادعاهايي عليه 
نساجي مطرح كرد. مسئوالن گســترش مدعي بودند نساجي در بازي 
رودررو با اين تيم در حالي از ديويد ويكروم اســتفاده كرده كه قرارداد 
اين بازيكن به صورت غيرمجاز با باشگاه قائم شهري بسته شده بود. در 
نتيجه گســترش بايد 3 بر صفر برنده اعالم شود و به ليگ برتر راه پيدا 
كند. زنوزي در اين پرونده براي گسترش فوالد يك وكيل اتريشي گرفت 
و موضوع را از طريق فيفا پيگيري كرد. حتي ناصر حجازي هم كه سمت 
مديريت فني تيم را برعهده داشت براي اثرگذاري روي پرونده به كميته 
انضباطي فدراسيون فوتبال رفت، اما هيچ كدام از اين تالش ها به جايي 
نرسيد. ســرانجام مديران گســترش تهديد كردند كه در فصل بعدي 
مسابقات ليگ يك حاضر نخواهند شد، اما خيلي زود عقب نشستند و 

فصل بعد هم در بازي ها شركت كردند!
  داستان فروزان و گرانول

سال گذشته تراكتور شانس خوبي براي قهرماني داشت، اما اين تيم در 
بازي با سپيدرود متحمل يك شكست غيرمنتظره شد. محسن فروزان 
در آن بازي گل هاي بدي خورد و همين مسئله بهانه دست مالك باشگاه 
داد تا ضمن وارد آوردن اتهام تباني و شرط بندي به او، حكم اخراجش 
را صادر كند. زنوزي عقيده داشت شرايط بازي با سپيدرود غيرطبيعي 

بوده و كميته انضباطي و اخالق بايد در مورد اين مسابقه تصميم بگيرند. 
او حتي به همين مقدار هم بسنده نكرد و مدعي شد مسئوالن تيم رشتي 
قبل از شروع بازي روي زمين گرانول ريخته اند. انتخاب ناظر از استان 
همجوار هم ديگر بهانه زنوزي براي اعتراض به آن مسابقه بود؛ تقالهايي 

كه باز به جايي نرسيد و فقط شرايط داخل تيم را متشنج كرد.
  بازيكن غيرمجاز شهرخودرو

نگاه نكنيد كه االن تراكتور و شــهرخودرو با هم رفيق فابريك شده اند 
و از روي دســت هم بيانيه كپي مي كنند. مســئوالن ايــن دو تيم تا 
همين چند ماه پيش سر يك پرونده حســابي درگير بودند. بعد از آنكه 
شهرخودرو در پايان ليگ هجدهم سهميه آسيايي كسب كرد و تراكتور 
از دســتيابي به اين موفقيت محروم ماند، زنوزي و شــركا ادعا كردند 
قرارداد تيم مشهدي با كارلوس چاواريا ملقب به چوچو غيرقانوني بوده 
است؛ در نتيجه شــهرخودرو بايد مجازات شود و تراكتور به آسيا برود. 
باز هم همان داستان هاي هميشگي؛ مصاحبه پشت مصاحبه، تهديد و 
شكايت. حتي وكيل تراكتور مدعي بود شهرخودرو بايد فصل جديد را 
با منفي 12 امتياز شروع كند، اما باز هم طبق معمول تالش تراكتوري ها 
به جايي نرســيد. امروز همان تيم متهــم، نزديك ترين متحد تراكتور 
 است و هر دو با هم تهديد به انصراف مي كنند؛ شما كار روزگار را ببين 

فقط!

10سالبهانهجويي
  آيا مي دانيد نخستين تهديد زنوزي به انصراف مربوط 

به سال 90بوده و او بارها اين كار را تكرار كرده؟

مرد نقره اي به حقش رسيد
محســن صفري| انگار قرار نبود آب خوش از گلوي 
خانواده عسكري محمديان پايين برود. پدر خانواده 
دوبار به فينال المپيك رسيد ولي هر دو بار دستش از 
مدال طال كوتاه ماند.عسكري محمديان در المپيك 
سئول به سدي به نام سرگئي بلوگالزوف از شوروي 
برخورد كرد، كتفش شكست و با مدال نقره به كشور 
برگشت. در المپيك بارسلون بار ديگر به فينال رسيد 
و اين بار جان اسميت مانع كسب مدال طال شد. انگار 
تقدير بود كه عسكري با اسطوره هاي كشتي، همدوره و 
هم وزن باشد و آنها در بزنگاه ها مانع درخشش عسكري 
محمديان شوند. همه اين شكست ها و پيروزي ها نام 
عسكري محمديان را در كشتي جاودانه كرد.محمديان 
در مسابقات جهاني 1999 تركيه، مربي تيم ملي بود 
كه با شكست دبير در مقابل هارون دوغان كنار تشك 
نتوانســت خودش را كنترل كنــد و بغضش تركيد. 
مرد بي شيله پيله ســاروي مدتي از كشتي دور بود تا 
اينكه دوباره با حضور محمدحسين محمديان، همه 
ياد عســكري افتادند.پسر خوش قدوهيكل عسكري 
محمديان، دالورانه روي تشــك يكه تازي مي كرد. 
محمدحسين سال2014 راهي مسابقات جهاني شد 
كه با مدال برنز به كشور بازگشت. همه اميد به حضور 
او در المپيك ريو داشتند. همه  چيز خيلي خوب پيش 
مي رفت كه باز هم اتفاقات بد سراغ خانواده محمديان 
آمد.عسكري محمديان با گذشت حدود 5سال از آن 
زمان اينطور مي گويد: »اخبار عكس محمدحسين را 
نشان داد، همسرم را صدا زدم كه بيا نگاه كن. كه اعالم 
شد محمدحسين محمديان فرزند عسكري محمديان 
به دليل استفاده از مواد نيروزا 4سال از كشتي محروم 
شد. همان زمان من مردم! ازش پرسيدم، گفتم پسر 
اگر اين كار را كردي به من بگو كه قسم خورد و گفت 
نه.« عسكري محمديان با بغض ادامه مي دهد: »همه جا 
نامه زدم همه كار كردم ولي هيچ كــس كاري نكرد. 
كسي نمي داند 4سال به ما چه گذشت. بعدها فهميدم 
فدراسيون هيچ تالشي براي بخشش محمدحسين 
نكرده.« محمدحسين بعد از 4ســال محروميت، از 
مسابقات قهرماني كشور كارش را شــروع كرد و در 
مسابقات رنكينگ ايتاليا كايل اسنايدر قهرمان جهان 
و المپيك را شكســت داد. اما ديروز روز خوبي براي 
خانواده محمديان بود اعضاي مجمع هيأت كشــتي 
مازندران رياست هيأت كشتي استان را براي 4سال 
به عسكري محمديان سپردند تا مرهمي بر زخم هايی 
باشد كه در اين مدت كشتي و مديرانش به او زده اند. 

مبارك باشد مرد نقره  اي!

يادداشت

جايي براي بي جنبه ها نيست
 گندوزي بايد به خاطر رفتار مغرورانه 

و مسخره بازي هايش در تمرينات از آرسنال برود
متئو گندوزي را غير از ليونبرگ تقريبا تمام سرمربيان اخير آرسنال 
فيكس بازي دادند. او در حالي در تركيب آرسنال به ميدان مي رفت تا 
همه توپ هايي كه به او مي رسانند با پاس رو به عقب به بازيكنان پشتي 
بدهد كه اوزيل، توريرا، سبايوس و ديگران مجبور بودند روي نيمكت يا 

سكوها استعداد خود را هدر بدهند. 
حاال اين بازيكن به نظر مي رســد به زودي به سمت خروجي ورزشگاه 
امارات هدايت شــود. ماتئو الياس كنزو گندوزي اوليه )اسم كامل اين 
بازيكن( بعد از سوت پايان بازي با برايتون كه لحظاتي پيش از آن گل 
شكست را خورده بودند، درحالي كه گلوي گلزن حريف -نيل ماپي- را 
فشار مي داد، حرف متفرعنانه اي به او زده و گفته بود: »من حقوقم تو 
21سالگي از همه  چيزي كه تو عمرت مي توانستي داشته باشي، بيشتر 
است!« حاال حقوق هفتگي او چقدر است؟ 40هزار پوند. بازيكن فيكس 
آرسنال از عليرضا جهانبخش خودمان كه معموال در تركيب برايتون 
جايي ندارد، هفته اي 10هزار پوند كمتر مي گيرد و او ســر همين هم 
براي همبازي جهانبخش كري خوانده اســت. جالب اينكه همين آقا 
با تيم پرافتخارش كه به اين روز افتاده، رفت و برگشــت در اين فصل 

به برايتون باخته. 
حاال ســر همين رفتار، آرتتا تصميم گرفته هافبك فرانسوي تيمش 
را در ليســت فروش بگذارد. ايــن بازيكن تا 15ســالگي در آكادمي 
پاري ســن ژرمن بود و ســپس به لوريان رفت و با صفر گل زده در تيم 
قبلي و يك گل زده در آرسنال )مقابل قره باغ؛ البته يك گل هم براي 
تيم ملي زير 19و يك گل براي تيم ملي زير 20سال فرانسه زده است( 
براي ديگران رجز مي خواند. آرتتا از اين بچه حومه پاريس كه ريشه اي 
مراكشي دارد، شاكي است. او چندي پيش اين بازيكن را در جريان يك 
رقص احمقانه و مسخره در تمرين جدي تيم ديده و گير انداخته بود. 
سرمربي جديد اسپانيايي عالقه زيادي دارد از تمرينات فيلم بگيرد. او 
براي پوشش و ضبط تمرين درخواست پهپاد هم كرده و اين وسيله را 
براي تصويربرداري هوايي در اختيار گرفته است.آرتتا در جريان تماشاي 
دوباره يكي از تمرينات ضبطي متوجه شد كه گندوزي مسخره بازي 
درمي آورد و تمرينات جدي را به سخره گرفته است. اين ماجرا در جريان 
اردوي دوبي اتفاق افتاد. اين نخستين تأثير بدي بود كه اين بازيكن در 
ذهن سرمربي جوان گذاشت. آرتتا ديروز قرارداد داويد لوييس پراشتباه 
و 3بازيكن ديگر ازجمله سدريك، سبايوس و پابلو ماري را )كه به دليل 
مصدوميت ادامه فصل را از دست داده( تمديد كرد اما گندوزي شانس 
كمي براي ماندن در امارات دارد. سر همين موضوع در  ماه فوريه كامل 
از تركيب بيرون ماند اما مصدوميت توريرا و ديگر هافبك ها باعث شد به 
تركيب برگردد. بعضي بازيكنان هم از رفتار او در تمرينات ناراضي اند؛ 
حتي ايان رايت، اسطوره باشگاه هم كه قبال از او تمجيد كرده بود، اين 
بازيكن را »بازنده بد« ناميد. هنوز مشــتري خاصي براي اين بازيكن 

بي جنبه پيدا نشده است.

جهان

 داوران وسط كرونا ندارند
با اعالم سرپرست دپارتمان داوری، هيچ داور وسطی در ليگ برتر به كرونا مبتال نيست و مشكلی برای قضاوت در 
ليگ نوزدهم ندارد. پيش از اين اعالم شده بود 3 داور وسط مشكوك به كرونا هستند. روز گذشته از تمام كمك داوران 

فوتبال ايران هم تست گرفته شد.

باشگاه سپاهان سه شــنبه شب قرارداد 
اميــد نورافكن را به مــدت 3فصل ديگر 
تمديد كرد تا نشــان دهد كه از حاال به 
فكر تشــكيل يك تيم پرقــدرت براي 
فصل آينده است. سپاهان بعد از آخرين 
قهرماني در ليگ برتر با افت مواجه شد و 
همين موضوع باعث شد تا آنها سراغ امير 
قلعه نويي بروند. البته دست سپاهان در 
فصل گذشته از جام كوتاه ماند و امسال 
هم براي قهرماني در ليگ برتر كار سختي 
دارد. با اين حال مســئوالن اين باشگاه 
از حاال به فكر فصل آينده هســتند. در 
نخســتين اقدام، انتقال اميد نورافكن از 
باشگاه شارلروا به سپاهان به صورت قطعي 
و دائمي انجام شده و او ديگر بازيكن تيم 
بلژيكي محسوب نمي شود. البته در اين 
مدت بحث بازگشت نورافكن به استقالل 
هم مطرح شــد ولي او در چند ماه اخير 
چالش هايي را با هواداران اين تيم پيدا كرد 
كه ترجيح داد در نهايت در سپاهان بماند. 
سپاهان روز گذشته با يك مربي پرتغالي 
هم به صورت رســمي قرارداد امضا كرد. 
واســكو اوورا مربي جديد دروازه بان هاي 
سپاهان اســت كه قرارداد خود را با اين 
باشگاه امضا كرد. سپاهان در حالي به فكر 
فصل آينده است كه هنوز تكليف ماندن يا 
جدايي امير قلعه نويي در اين تيم مشخص 

نشده است.
  روزهاي خاكستري تراكتور

تراكتــور -تيمي كه مصرانــه خواهان 
تعطيلي ليــگ بود- بايد روز يكشــنبه 

در تبريــز به مصاف نســاجي برود. اين 
در حالي اســت كه باشگاه تراكتور چند 
روز پيش شــروطي را براي ســازمان 
ليگ تعيين كرد و حتــي بحث تهديد 
به كناره گيري از مســابقات هم توسط 
اين باشگاه تبريزي مطرح شد. با اينكه 
زنوزي مالك باشــگاه چنيــن موضعي 
دارد ولــي تمرينات تراكتــور از همان 
روز اول شــروع شــد و ايــن تيم چند 
بازي دوســتانه هم انجام داد. هم اكنون 
محمدرضا اخباري، رضا اســدي و اكبر 
ايمانــي مصدومان تراكتور هســتند و 
ســاكت الهامي اميدوار است كه ايماني 
و اسدي به شروع ليگ برسند. از طرفي 
اشــكان دژاگه و عكاشــه حمــزاوي 2 
بازيكن تأثيرگــذار تراكتور هم هنوز به 
ايران برنگشــته اند و غيبت آنها در بازي 
با نساجي قطعي است. تراكتوري ها در 
اين شرايط دنبال كم كردن محروميت 
مســعود شــجاعي هم بودند. كاپيتان 
ملي پوش تراكتور در ديــدار با گل گهر 
در هفته نوزدهم پس از اخراج از زمين، 
به دليــل بدرفتاري عليه داور مســابقه 
با حكم كميتــه انضباطي 3جلســه از 
همراهي تيم خود محروم شــد. باشگاه 
تراكتور نسبت به رأي كميته انضباطي 
اعتراض كــرد كه روز گذشــته كميته 
استيناف يك جلســه از اين محروميت 
را بخشــيد. به اين ترتيــب اين بازيكن 
مي تواند از هفته بيست و ســوم )ديدار 

با نفت آبادان( تيمش را همراهي كند.

استارتسپاهانباتمديدقراردادنورافكن

دروازه بان كروات پرسپوليس حاال ديگر با رفتن بيرانوند مي تواند خودش 
را به عنوان گلر شماره يك سرخپوشان معرفي كند و يحيي اميدوار است 
كه در بازي هاي باقيمانده در صورت جدايي بيرو روي او حساب ويژه اي 
باز كند. رادو در اين فصل با آمدن كالدرون فرصت بيشتري براي بازي 
پيدا كرد و با عملكرد فوق العاده خود نشــان داد كه مي تواند درصورت 
جدايي بيرو جانشين بســيار خوبي براي او باشد. نكته مهم اينجاست 
كه باشگاه پرسپوليس بعد از پرداخت بخشــي از مطالبات رادوشويچ 
در آخرين جلسه با مدير برنامه هايش از او خواســته تا از اين به بعد به 
 صورت ريالي از باشگاه پول بگيرد. دروازه بان پرسپوليس 3سال پيش و 
با درخواست برانكو با مبلغ 150هزار دالر به سرخپوشان پيوست و در 
آن زمان يكي از ارزان ترين بازيكنان تيم لقب گرفت. قرارداد رادو اما بعد 
از گذشت 3سال به 300هزار دالر رسيده است و اين مبلغ حاال با توجه 
به دالر 20هزار توماني مجموع دريافتي او را به 6ميليارد تومان رسانده و 
مديران باشگاه با مشكل جدي براي پرداخت مطالبات او مواجه شده اند. 
از اين رو مديران پرسپوليس از رادو درخواســت كرده اند تا قيد دالر را 
بزند و دستمزد خود را به ريال دريافت كند. اما گويا رادو از طريق مدير 
برنامه هاي خود با اين موضوع مخالفت و اعالم كرده كه قرارداد خود را 

فقط به دالر دريافت خواهد كرد.
  20ميليارد براي تنها 3بازيكن!

افزايش ناگهاني قيمت دالر حســابي مديران باشگاه پرسپوليس را با 
مشكل روبه رو كرده است و بايد ديد در روزهاي آينده مسئوالن باشگاه 
چه تدبيري براي اين موضوع خواهند انديشيد. هم اكنون رادو به عنوان 
دروازه بان خارجي سرخپوشان قرارداد 300هزار دالري با اين باشگاه 
دارد و رســن هم در آخرين قرارداد خود با مبلغ 550هزار دالر حاضر 
به تمديد شــد. اين در حالي اســت كه در ابتداي فصل اوساگونا هم با 
مبلغ 150هزار دالر به پرسپوليس پيوســت. در شرايط فعلي قرارداد 
اين 3بازيكن چيزي نزديك به يك ميليون دالر اســت كه با احتساب 
دالر 20هزار توماني باشگاه بايد رقمي نزديك به 20ميليارد تومان به 
اين 3بازيكن پرداخت كند. در شرايط فعلي قطعا مديران باشگاه براي 

پرداخت اين مبلغ با مشكل روبه رو خواهند شد.

بياريالبگير!
  اختالف پرسپوليس و رادوشويچ بر سر دالر

از توافق بيرانوند با آنتورپ ماه ها گذشــته اما 
اين بازيكن هنوز نتوانسته خودش را به بلژيك 
برســاند. جالب اينكه او هفته گذشته با بليت 
بلژيك راهي فرودگاه هم شد اما به دليل نداشتن 
ويزاي كار نتوانست ايران را ترك كند و خيلي 
زود به تمرينات پرســپوليس برگشت. همين 
اتفاق باعث شد تا شــايعه منتفي شدن حضور 
بيرانوند در بلژيك رســانه اي شود، شايعه اي 
كه دروازه بان ملي پوش پرســپوليس آن را در 

گفت و گو با همشهري تكذيب مي كند.

  به خاطر اينكه ويزاي كار نداشتي 
نتوانستي به بلژيك بروي؟

به هر حال گويا در اروپا براي شركت در تمرينات هم 
بايد ويزاي كار داشت و اين همان مسئله اي است كه 
من را مجبور كرده تا فعال منتظر ويزاي كارم بمانم. 
پس از صادر شدن ويزاي كار به بلژيك خواهم رفت 

تا در تست هاي پزشكي آنتورپ شركت كنم.
  شايعه شــده بود كه قرار است 
يكشنبه به بلژيك بروي. اين موضوع صحت 

دارد؟

من نمي دانم چرا چنين خبري منتشر شده چراكه 
من تازه به باشــگاه آنتورپ نامه زده ام و قرار شده 
 در روزهاي آينده اين مشــكل ويــزاي كارم حل

 شود.
  شايعه احتمالي قطع همكاري با 

آنتورپ تا چه حدي جدي است؟
چنين چيزي اصال صحت ندارد. باشــگاه آنتورپ و 
به خصوص ســرمربي تيم به من پيغام داده اند كه 

منتظر حضور من در بلژيك هستند.
  پس فعال دروازه بان پرسپوليس 

هستي.
واقعا از اين اتفاق خيلي خوشحالم. من تا زماني كه 
در ايران هستم با تمام وجود براي پرسپوليس بازي 

مي كنم و اميدوارم بتوانم به اين تيم كمك كنم.
   فكر مي كني مي تواني در بلژيك 

پيشرفت كني و به اهدافت برسي؟
من با خودم قرار گذاشــتم كه بعد از 6 ماه بازي در 
بلژيك به ليگ معتبرتري بروم و اين را همه خواهند 
ديد كه اين اتفاق مي افتد. مــن انگيزه هاي زيادي 

براي رسيدن به هدفم دارم.

سرمربيآنتورپمنتظرمناست
    بيرانوند: بعد از 6 ماه به ليگ بهتري مي روم
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برانكو براي هزارمين بــار گفته: »من موفق تريــن مربي ملي و 
باشگاهي تاريخ ايران هســتم«؛ خب البته اين گزاره قابل بحث 
است و مي توان در رد يا تاييدش استدالل آورد. برانكو تيم ملي را 
در جام ملت هاي آسيا 2004به مقام سوم رسانده، به جام جهاني 
2006برده و عملكردش در پرسپوليس هم خيلي موفق بوده است. 
با وجود اين حتما فداييان ايوانكوويچ هم تأييد مي كنند كه بهتر 
است بقيه در مورد عملكرد و كيفيت كار آدم حرف بزنند. اين اصل 
اخالقي معموال در سراسر دنيا رعايت مي شود؛ حتي در اروپا هم 
وقتي خوزه مورينيو زيادي از خودش تعريف مي كند، بقيه عليه او 
جبهه مي گيرند و يكي مثل يورگن كلوپ هم مسخره اش مي كند 
كه »من آقاي معمولي ام، نه آقاي خــاص.« تازه ما همين اواخر 
كارلوس كي روش را داشتيم كه كارنامه اش در ايران با برانكو قابل 

رقابت است. پس بي خيال پروفسور جان!

البته اين را بقيه بايد بگويند

بعدا كه به اميد خدا ويروس كرونــا از بين رفت و مردم به زندگي 
عادي برگشتند، حتما در مورد چيزهاي شگفت انگيزي كه اين 
مدت در فوتبال ايران ديديم و شنيديم، خاطره ها خواهيم گفت؛ 
مثال اخيرا از 60عضو درگير در باشــگاه پرسپوليس تست كرونا 
گرفته شده و نتيجه آزمايش براي همه آنها منفي بوده است. با اين 
حال معلوم نيست چطور دقيقا همين آزمايش وقتي در تراكتور 
و ماشين سازي انجام مي شــود در هر كدام از اين دو تيم جواب 
حداقل 6 نفر مثبت از آب درمي آيد. خب، پرسپوليس كه زودتر و 
بيشتر از آنها تمرين كرده و بازي دوستانه داشته؛ تهران هم كه يكي 
از ناامن ترين شهرهاي ايران در مورد شيوع ويروس است، پس اين 
تفاوت از كجا مي آيد؟ ساده ترين نتيجه گيري اين است كه جواب 
تست كرونا در ايران به نام تيم و جايگاهش در جدول بستگي دارد! 

بستگي دارد كدام تيم باشد

واقعا مرض عجيبي اســت اين كرونا؛ نه پير و جوان مي شناسد، نه 
پولدار و فقير و نه حتي دور و نزديك. اين مدت كلي از تيم هاي ايراني 
براي جلوگيري از شروع ليگ بهانه هاي جورواجور آوردند. آنها مثال 
مي گفتند فوتبال درگيري زياد دارد و همين مسئله ريسك ابتال را 
باال مي برد. البته در همين شرايط بزرگ ترين فوتباليست هاي دنيا 
دارند به پر و پاي هم مي پيچند و هيچ اتفاقي هم نمي افتد. بعد ناگهان 
خبر مي رسد يكي مثل نواك جوكوويچ مبتال شده است. مرد شماره 
يك تنيس جهان در حالي كرونا گرفته كه اساســا در هيچ كدام از 
رشته هاي ورزشي جهان فاصله 2 رقيب به اندازه تنيس زياد نيست. 
تازه فضاي زمين بازي هم سر باز است. خالصه اگر فقط يك گروه 
قرار باشد كرونا نگيرند، اين گروه قشر مرفه تنيسورها هستند، اما 

مي بينيم حتي نفر اول رنكينگ هم در امان نمانده است.

مگر دورتر از اين هم داريم؟

نكته بازي كاروان استقالل عصر روز سه شنبه در حالي تهران را به 
مقصد اهواز ترك كرد كه قابل پيش بيني بود اين پرواز 
آبي ها با ماجراهاي زيادي روبه رو شود. ماجرا زماني 
جذاب شد كه تصوير منتشرشده در اينستاگرام دكتر 
كاوه ستوده، پزشك باشــگاه استقالل، نشان مي داد 
اين پرواز چيزي نبوده كه اســتقاللي ها انتظارش را 
مي كشيدند. آبي پوشــان چند روز قبل از سفر، چند 
بليت اضافه هم تهيه كرده بودنــد تا با غيبت برخي 
اعضاي تيم، چند رديف با ديگر مسافران فاصله داشته 
باشند ولي آنها به محض رسيدن به فرودگاه ادعا كردند 
كه اين بليت ها فروخته شده است.روز گذشته احمد 
سعادتمند، مديرعامل باشگاه استقالل در يك مصاحبه 
راديويي در اين خصوص گفت: »با وجود اينكه بيش 
از 15بليت اضافه تهيه كرده بوديم، نمي دانم روي چه 
حسابي عزيزان هواپيما را كامل پر كردند. بازيكنان تيم 
ما حتي يك صندلي با هم فاصله نداشتند. ما دو به يك 
بليت گرفته بوديم ولي به نظرم حتي بيش از ظرفيت 
پرواز بليت فروخته بودند. اين اصال حركت خوبي نبوده 
و البته ما به اين موضوع اعتراض كرديم و من پيگير اين 
ماجرا خواهم بود.« گفتني است كه مديرعامل باشگاه 
اســتقالل براي پيگيري موضوع، نامه اي اعتراضي 
به ســازمان ليگ فوتبال نوشــته و از رعايت نشدن 
پروتكل هاي بهداشتي گاليه كرده است. استقاللي ها 
از سازمان ليگ خواستند تا مسئله را با شركت هاي 

هواپيمايي بررسي كنند و به نتيجه برسانند.
  توضيحات ايرالين

بعد از اين اتفاقــات اما روابط عمومي ايــران ايرتور، 
ايراليني كه استقاللي ها از آن بليت تهيه كرده بودند، 
به ادعاي مسئوالن اين باشگاه واكنش نشان داد. به 
گفته رضايي، مدير روابط عمومي اين ايرالين، باشگاه 

استقالل براي 50نفر بليت خريده بوده اما با 40نفر از 
اعضايش عازم اهواز مي شــود و 10مسافر از اعضاي 
تيم براي ســفر به فرودگاه مراجعه نكردند. توضيح 
مديرعامل باشگاه اســتقالل درباره اينكه بليت هاي 
اضافي خريداري شده براي راحتي اعضاي تيم بوده، 
ناشي از عدم اطالع ســعادتمند از مقررات مسافرت 
هوايي است. رضايي در قسمت مهمي از حرف هايش 
تأكيد كــرد: »مطابق مقررات فــروش هواپيمايي، 
چنانچه مسافر قصد خالي نگه داشتن صندلي مجاور 
خود را داشته باشــد، بايد به نام خود صندلي اضافه 
خريد كند و تهيه بليت به نام شــخص غير و ادعاي 
مالكيت از جاي ايشــان درصورت جا ماندن مسافر 
وجاهت قانوني ندارد. چه بسا اگر 10مسافر جامانده 
تيم به فرودگاه مي آمدند، اين شــركت با كمال ميل 
آنها را پذيرش مي كرد.« رضايي حتي به اين نكته هم 
اشاره كرده كه برخالف ادعاي مديرعامل استقالل، 
10بليت اضافه خريداري شــده توسط نماينده اين 
باشگاه به هيچ مسافر ديگري فروخته نشده چرا كه 
پرواز ديروز 20جاي خالي داشته و اگر قرار بود بليتي 
فروخته شــود، از آن 20جاي خالي استفاده مي شد.
البته اســتقاللي ها بحث رعايت فاصله اجتماعي در 
هواپيما را هم مطرح كردند كه مســئوالن ايرالين 
اينگونه پاسخ دادند: »امكان فاصله گذاري اجتماعي 
در هواپيما وجود ندارد. گاهــي اوقات به خاطر وزن 
هواپيما ممكن است حتي اگر مسافران كمي در يك 
پرواز باشند، آنها در كنار همديگر بنشينند و فاصله 
زيادي بين شان نباشد.« به نظر مي رسد استقاللي ها 
در محاسبات شــان بابت گرفتن بليت اضافه اشتباه 
كرده اند، هر چند كه پول هزينه شده در اين خصوص 

به حساب باشگاه بازمي گردد. عا|
رفي
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بكام در پيكي باليندرز؟
شايعه شده كه ديويد بكام در فصل ششم سريال پرطرفدار پيكي باليندرز 
نقشي كوتاه ايفا خواهد كرد. منشا اين شايعه از عكسي بود كه بكام با لباس 
مخصوص بازيگران اين ســريال كه مربوط به قرن نوزدهم ميالدي است 
انداخته بود و بعدا معلوم شــد اين لباس در توليدي بكام تهيه شده است. 
پيكي باليندرز براي فصل ششم برنامه هاي گسترده تري هم دارد؛ ازجمله 
اينكه جيسون استاتهام )با تلفظ صحيح جيسن استيثم( كه از اول هم قرار 
بود به جاي كيلين مورفي نقش تام شــلبي را در اين سريال بازي كند، به 
بازيگران اضافه مي شود. از طرفي قرار است يك زن جذاب و اغواگر هم اضافه 
شود كه النور تاملينسون، ستاره سريال پولدارك براي اين نقش رد شده بود 
و پيش بيني مي شود سازندگان با گل گدات، بازيگر زن شگفت انگيز براي 
اين شخصيت به توافق برسند. بعد از حضور كوتاه نيمار در سريال اسپانيايي 
پربيننده سرقت پول )نتفليكس(، حضور احتمالي بكام در پيكي باليندرز 

دومين حضور فوتبالي ها در سريال هاي محبوب سال هاي اخير خواهد بود.

جهان

 پاريس درگير كرونا
جواب تست تمامي كاركنان و بازيكنان پاري سن ژرمن اعالم شد و بر اين اساس، 4نفر از اعضاي اين باشگاه)3بازيكن 
و يك كارمند( به اين ويروس مبتال شده اند. باشگاه پاري سن ژرمن نام اين 3بازيكن را فاش نكرده است. مسابقات 
فوتبال در فرانسه به دليل شيوع ويروس كرونا در اين كشور تا  ماه سپتامبر به تعويق افتاده است.

مسابقات ليگ برتر باشگاه هاي كشور پس از 
4 ماه وقفه سرانجام از ديشب با برگزاري بازي 
عقب افتاده استقالل و فوالد از سر گرفته شد. 
انتظار مي رفت برگزاري ايــن ديدار و اثبات 
عزم جزم مســئوالن براي تمام كردن فصل 
جاري، ســرانجام به قيل و قال ها و اعتراضات 
پايان بدهد، اما ظاهرا اين رشته سر دراز دارد. 
كاروان استقالل سه شنبه شب در حالي تهران 
را به مقصد اهــواز ترك كرد كــه ازدحام در 
هواپيماي حامل اين تيم منجر به اعتراضات 
 مفصــل و دنبالــه دار كادرفنــي و مديريتي

 شــد. فرهاد مجيدي با انتشــار تصاويري از 
همنشــيني بازيكنان اســتقالل با مسافران 
عــادي، به اجــراي پروتكل هاي بهداشــتي 
در ايران طعنــه زد. بعد هم ســعيد رمضاني 
كــه به عنوان سرپرســت تيــم در اين مدت 
اظهارنظرهاي منفي زيادي داشــته، دوباره 
همين مواضــع را تكرار كــرد؛ حتي مجيد 
نامجومطلــق، مربــي و احمد ســعادتمند، 
مديرعامل اســتقالل هم به انتقاد از شرايط 
پرداختند. ســعادتمند مدعي بود باشــگاه 
حاضر شــده پول 15بليت اضافي را بپردازد 
و صندلي هــا را خالي نگــه دارد، اما مديران 
هواپيمايي به دليل وجــود متقاضي، اقدام به 

مسافرگيري كرده اند.
طبيعتا بخشي از حرف ها و دغدغه هاي مديران 
اســتقالل درست اســت، اما بارها گفته ايم و 
نوشته ايم كه هم اكنون كاري غير از برگزاري 
مسابقات در همين شرايط نمي توان انجام داد. 

كرونا يك متغير غيرقابــل پيش بيني بود كه 
معادالت كل دنيا را به هم ريخت. اين اتفاقي 
نيست كه هر سال تكرار شود و مديران نسبت 
به چند و چون آن آگاهي داشته باشند. از يك 
سو تعطيلي مسابقات و انتظار كشيدن براي 
پايان كرونا به داليل متعدد منطقي نيســت 
و از سوي ديگر در شــرايط خاص اقتصادي 
كشور، برخي اتفاقات مثل استفاده از ظرفيت 
كامل پروازها اجتناب ناپذير است. در اين مورد 
حتي رئيس فدراسيون پزشكي- ورزشي هم 
به مسئوالن مربوطه نامه نوشته و خواسته بود 
در پرواز فوتباليســت ها، حداكثر از 60درصد 
ظرفيت هواپيما استفاده شود، اما واضح بود كه 

با اين درخواست موافقت نخواهد شد.
از ســرگيري ليگ برتر با چاشني اعتراضات 
استقاللي ها، نگران مان كرد كه در يك ماه ونيم 
آينده هم هر روز همين بســاط را از ســوي 
تيم هاي مختلف خواهيم داشــت. حقيقتا اما 
اميدواريم غيراز اين باشــد و مسئوالن تيم ها 
برگزاري اين فصل دشــوار را براي مخاطبان 
تبديل به »زهــر« نكننــد. االن همه مردم 
كم وبيش ناچارند در همين شرايط و با ريسك 
باال به زندگي روزمره مشــغول باشند. نهايت 
كاري كه از دست آنها برمي آيد حفظ بهداشت 
فردي و پرهيزهاي شخصي است. پس شايد 
بهتر باشــد تيم هاي فوتبال هــم به جاي غر 
زدن هاي بي فايده، روي حضور باكيفيت تر در 
زمين تمركز كنند. اينكه  اي مصدوم مي دهيم، 
 اي پروازمان شلوغ اســت،  اي هواداران با ما 
عكس يادگاري مي اندازند و... فقط يك سري 
بحث و بهانه جويي تكراري است كه به جايي 
 هم نمي رســد. به شــغل تان فوتبال برسيد 

لطفا!

اميرحسين اعظمي| رضا آذري نخستين بازيكني بود 
كه در زمان شروع تمرينات استقالل رباط صليبي 
پاره كرد و ادامه فصل را از دست داد. همين داستان 
بهانه اي شد تا گفت و گويي با هافبك نيمكت نشين 
استقالل در فصل جاري داشته باشيم؛هافبكي كه 
دل خوشي از استراماچوني ندارد اما از كار كردن با 

مجيدي حسابي خوشحال است.

 بعد از اتفاق تلخي كه برايت رخ داد، 
حاال وضعيت روحي ات چطور است؟

خيلي به هم ريخته بودم و چنــد روز حال و روز خوبي 
نداشــتم. البته اين براي نخســتين بار نبود كه رباط 
صليبي پاره كردم و 4سال پيش هم در همين استقالل 

با چنين مصدوميتي روبه رو شــدم. كنــار آمدن با اين 
مصدوميت سخت است ولي چاره اي نيست.

 در بدترين زمان ممكن هم مصدوم 
شدي؟

اگر اين مصدوميت زمان سرمربي قبلي اتفاق مي افتاد 
اينقدر ناراحت نمي شدم. من خيلي سرحال بودم و اگر 
مصدوم نمي شدم قطعا در ادامه فصل براي استقالل بازي 
مي كردم. شما مي توانيد از بازيكنان و مربيان بپرسيد كه 

چقدر آماده بودم.
 مثل اينكه از اســتراماچوني دل 

خوشي نداري؟
زمان مربيگري ايشان شرايطم ســخت بود و انگيزه اي 
نداشــتم. البته اوايل خوب بود و در بازي هاي دوستانه 

بازي مي كردم. در ادامه استقالل چند بازيكن جديد در 
پست من جذب كرد و در نهايت استراماچوني يك روز به 
من گفت كه ممكن است به تو كم بازي برسد. در نهايت 
بحث حضور در يك تيم ديگــر به عنوان بازيكن قرضي 
مطرح شد و من هم دوست نداشتم به هر تيمي بروم. آن 
زمان به شخصيت من توهين شــد و اين براي من قابل 
هضم نبود. با وجود اين وقتي استرا رفت و آقا فرهاد به 
استقالل آمد شرايط تغيير كرد و اوضاع خيلي بهتر شد 

ولي درنهايت متأسفانه مصدوم شدم.
پس از رفتن استراماچوني خوشحال 

شدي؟
استراماچوني از لحاظ فني مربي خوبي بود و غير از اين 
اتفاقات چيز بدي از او نديدم. من بازيكن ساكتي هستم 
و يك بار به من گفت مرسي كه اينقدر ساكت و بي حاشيه 
هســتي. من هر اتفاقي رخ مي داد صحبت نمي كردم و 
دوست نداشتم حاشيه درســت شود ولي به شخصيتم 
توهين شد. آن زمان به اســتراماچوني گفتم كه اگر مرا 
نمي خواهد در مصاحبه اي اين موضــوع را عنوان كند 
ولي او اين كار را نكرد. آن شرايط براي من خيلي بد بود.
 البته در استقالل اين فصل رقيب هم 

زياد داشتي؟
بله، بازيكناني مثل علي كريمي، رضاوند، فرشيد باقري و 

ريگي. طبيعتا بازي در اين شرايط سخت است.
 حاال با اين شرايط به آينده اميدوار 

هستي؟
فعال كه بايد به فكر بهبود مصدوميتم باشم تا اينكه 6 ماه 
ديگر آماده بازي شوم. باالخره زندگي سختي دارد. من 
3 فصل ديگر با استقالل قرارداد دارم و بايد ديد شرايط 

چگونه پيش مي رود.
 االن از كار كردن با مجيدي راضي 

هستي؟
آقا فرهاد فوق العاده است و اميدوارم در استقالل هميشه 

موفق باشد و به بهترين چيزها برسد.

  غر، غر، غر
  ليگ شروع شد، بهانه ها تمام نشد

تشناپقپاشيفاك
ريسايدانقلاقم

اوداكيمدنمزا
كبايساايمراقن
مقرهنامكونشيو
ايسايميادهاج
ايهلماحساساو
باكرهرمرميبدا
رلهاتداشمشان

اماترفغميلار
هسمالهزشانشيا
هتكاسماتوبكنع
طارفالاحتراا
ايرارايباكريد
فعضهطقنردنتسه
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افقي:
 1- اجباري و ضروري- نام غالم 

سلطان محمود- خطاب مردانه
شــادماني-  نشــاط،   -2
جامعه شناس مشهور فرانسوي 
كه كتاب تاريخ تمدن اســالم 

از اوست
3- نوعي پارچه ضخيم- چوب 

در گويش عرب- فاقد تحرك
4- كتف- مشق شــب- زمان 

آغازين
5- ضرورت- سلسله نادرشاه- 

تازه و جديد
6- چهره نما- به وجود آوردن- 

پايان نامه
7- همراه متل- ارفاق- زيرانداز 

ارزان قيمت
8- ســخن زيــر لــب از روي 
نارضايتــي- پوشــش- عيب و 

عار- نوشين
9- گلي زيبا- اطالع- وســيله 
حمل بار كه به پشــت خودرو 

بسته مي شود
10- عادت- دلير و شــجاع- از 

دين برگشته
11- مايه عذاب و دردسر- شيره 

خشكيده گون- دنيا
12- مــاده آرايشــي مژه ها- 

اپراتور- صوت شگفتي
13- فركانــس- اصطالحي در 

عكاسي- نوشيدني گرم

14- از خانواده هــاي اصلــي 
زباني- انواع نمك آلومينيوم دار 

اسيد سولفوريك
15- جملــه قرآنــي- فيلمي 
ماندگار از زنده ياد علي حاتمي- 

برچسب قيمت
  

عمودي:
1- مخفف اگــر- جنوبي ترين 

شهر استان اردبيل- ديه
2- پايتخت بوليوي- پشت سر 
هــم بــودن كاري- از مذاهب 

اسالم
3- ســياره كيــوان- مــادر- 

خويشكاري
4- نوعي انرژي- سوغات شيراز

5- آلت نشانه روي در اسلحه- 
ناخالص- هميشه

6- ضميــر انگليســي- عالم 
غيرمادي- خــوردن- راهي كه 

به آخر نمي رسد!
7- نادرست - دوستي خالص- 

دير نيست
8- كوهي كــه از دهانه آن مواد 
مذاب بيرون مي آيد- بازيگر مرد 

فيلم وسترن ماجراي نيمروز
9- امر به يافتــن- خبرگزاري 

دانشجويان- خداي هندو
10- ضمير سوم- قدر و منزلت- 

فراوان- تير پيكاندار
11- آب گــوارا- ميــوه اي 

گوشتالو- آن ديگرها
12- نوعي لوح فشــرده- اتاق 

طالب
13- حامله- له شــده- نيروي 
جاذبه اي كه زمين به يك جسم 

وارد مي كند
14- نيرو- مدفن زنده ياد قيصر 

امين پور- پندارها
15- تجزيــه شــيميايي- بــه 

تنهايي- مكان

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3680
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

759428631
142356987
368917452
574192368
831564729
296783145
627839514
985641273
413275896

متوسط

4    1  6   
 2    9  1 8
     5   3
2  4 8      
 1      4  
     6 3  7
6   7      
7 4  9    6  
  8  2    5746819235

593472618
812653794
429735186
638241957
157986342
284197563
371564829
965328471

ساده

متوسط

473218659
526379418
981465273
264837591
317592846
859146327
632751984
745983162
198624735

سخت

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

ساده

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

   آذري:  زمان استراماچوني
    به شخصيتم توهين شد
  اگر مصدوم نمي شدم حتما به من بازي مي رسيد

 پرواز پر استرس
    استقالل به رعايت نشدن فاصله اجتماعي در پرواز تهران- اهواز
   اعتراض كرد اما مسئوالن شركت هواپيمايي ايران ايرتور

  مدعي شدند كه دليل اين اعتراض، كم اطالعي از مقررات است 
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950نفرنيرويآبفارخوزستان6ماهحقوقنگرفتهاند
در شركت آبفار خوزستان تعداد زيادي پرسنل در قالب استخدامي، 
پيماني، طرحي، قــراردادي و غيره كار مي كنند كــه 950نفر از اين 
پرسنل مدام با تعويض در پرداخت حقوق و مزايا روبه رو هستند. البته 
موضوع چيز تازه اي نيست و عقب افتادگي حقوق و مزاياي كاركنان 
باالي ۶سال است كه وجود دارد، اما همواره يك اميد وجود داشت كه 
قطعا پرداخت خواهند شد و ميزان عقب افتادگي هيچ گاه به مرز ۴ ماه 
نمي رسيد. اما اكنون وارد  ماه ششم شده ايم كه حقوق خود را دريافت 
نكرده ايم و متأسفانه اخبار خوبي نسبت به پرداخت حقوقمان وجود 
ندارد. صداي ما را به گوش مقامات باال برسانيد. ما گرسنه و درمانده ايم 

و شرمنده خانواده هايمان.
كريميازاهواز

تقلبدردرجنشانسالمترويموادخوراكي
درحالي كه سيب سالمت نشان بي ضرر بودن ماده غذايي يا دارويي و 
نشان از تأييد سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و درمان است، چرا 
جلوي جعل اين نشان را نمي گيرند. بسيار ديده مي شود كه كااليي 
پر از نمك و روغن يا مضرات فراوان نشان سيب سالمت دارد چنين 

چيزي چطور ممكن است جز اينكه جعلي باشد؟
بلغارازتهران

مطرحكردنتغييرنامفرودگاهاصالدرستنيست
واقعا همه مشكالت كشور حل شده مانده اينكه نام فرودگاه مهرآباد 
را تغيير دهند. اين فرودگاه جزئي از خاطره جمعي همه مردم ايران و 
برندي بين المللي است. چرا وقت مجلس را به اين سخنان بي سرانجام 

تلف كرده و با اعصاب مردم بازي مي كنند؟
رفعتيازاراك

آمادهباشاورژانسمتروضرورياست
در شرايط فعلي كه كرونا همچنان هســت و هر لحظه احتمال دارد 
حال كسي بد شود، اين موضوع نگران كننده است كه در مترو اورژانس 
پزشكي به صورت آماده باش وجود نداشــته باشد به خصوص كه در 
ساعات ابتدايي صبح و عصر مترو خيلي شــلوغ مي شود و هر لحظه 

ممكن است كسي نياز به خدمات اورژانسي داشته باشد.
سليمانيازتهران

بازگشاييغيركارشناسيعاملشيوعدوبارهكرونادراردبيل
مسئوالن استان اعالم مي كنند كه كرونا دوباره شيوع پيدا كرده و حتي 
با بلندگوهاي تبليغاتي در كوچه و خيابان در اين خصوص اطالع رساني 
مي كنند. آيــا پيش بيني چنين شــرايطي اينقدر ســخت بود. اگر 
بازگشايي ها غيركارشناسي صورت نمي گرفت اكنون اردبيل در آستانه 
ورود به مرحله قرمز نبود. چرا مسئوالن تصميمات عجوالنه مي گيرند؟
ونوسازاردبيل

كاركنانصداوسيماباكمترينحقوقكارميكنند
كاركنان حق الزحمه اي صدا و سيما در اغلب استان ها به خصوص در 
اصفهان با كمترين دستمزد و مزايا كار مي كنند و مديران بيشترين 
بهره كاري را از آنها مي گيرند. درحالي كه نيروهاي رسمي صدا و سيما 
اغلب اوقات كار چنداني براي انجام دادن ندارند، اما حقوق و مزاياي 
عالي مي گيرند. آيا رسانه ملي كه به اصطالح قرار است الگوي ملت در 

عدالت گستري باشد بايد با پرسنل خود اينگونه رفتار كند.
پايدارازاصفهان

خاموشيخيابانوثوقيدرشادآباد
سيستم روشنايي خيابان وثوقي به سمت مخابرات شهيد محسنيان 
كه در منطقه1۸ شادآباد واقع شده مدتهاســت دچار اشكال شده و 
اغلب شب ها يا خيابان تاريك است يا چراغ ها مدام چشمك مي زنند. 
درحالي كه رفت وآمد در اين خيابان زياد اســت و الزم اســت كه نور 

خيابان تامين شود.
حسنپورازشادآبادتهران

شلوغيبيشازاندازهوسايلحملونقلعمومي
اجراي طرح ترافيك به رغم فوايد زياد درست نيست زيرا باعث شده 
اتوبوس ها و مترو به خصوص در اوايل صبح بسيار شلوغ شوند كه اين 

وضع امكان شيوع كرونا را افزايش مي دهد.
اكبرزادهازتهران

اغلبدستگاههايواريزوجهخرابند
هرشب براي واريز وجه نقد به دستگاه هاي خودپرداز و خود دريافت 
بانك ملي مراجعه مي كنم اما هميشه غيرفعال هستند. به چند شعبه 
مختلف سر زدم اما ظاهرا اين خود دريافت ها دكور هستند و قرار نيست 

خدمتي ارائه كنند.
مهدويازتهران

مشكليابيدرستدركشور
اين قانون به ما واضح و روشن مي گويد كه مسكن  ادامهاز

كاالي مصرفي و نه سرمايه اي است. پذيرفتني صفحهاول
نيست كه قانون با اين روشني و كارايي در نظام مسكن، اينقدر در اجرا 
به تأخير بيفتد. بيش از 70درصد خريداران مسكن، افرادي هستند كه 
صاحب ملك و امالك گســترده هســتند. اين افراد بــراي افزايش 
دارايي شان، دست به خريد مسكن مي زنند. اين وضع باعث گراني و 

مهم تر از همه ناتواني نيازمندان اصلي اين حوزه از مسكن مي شود.
ازاين رو اگر دغدغه حل ريشه اي مشكالت كشورمان را داريم، راه حلش 
نه تخريب و سخنراني هاي طوالني بلكه در تعريف مكانيسم و روش 
درست و هدفمند است. با تشــكيل كميته و كارگروه هاي تخصصي 
گرهي از مشكالت كشور باز نمي شود. مشكالت زماني حل مي شود 
كه مسير سياســت خارجي تعاملي را در كشــور نهادينه كنيم و از 
ظرفيت هاي بين المللي بهره گيريم. اگر در يك نكته راهكار كشورهاي 
تازه توسعه يافته را خالصه كنيم، آن تعامل گرايي و وابستگي متقابل 
پيچيده است. اقتصاد اين كشور ها آنقدر با نظام بين الملل درآميخته 
كه اساســا ديگر تحريم موضوعيتي ندارد. ريشه اصلي چالش ارز در 
كشور مسائل بين المللي است. به فرض درستي سوء مديريت در داخل 
كه به نظر نگارنده اين مشكل هم به سبب مسئله تحريم هاست، وقتي 
ارزي به كشور وارد نمي شود، مشخص است كه تعادل عرضه و تقاضا 
بهم مي خورد. حال هرقدر هم بتوانيم نظارت دقيق و حســاب شده 

داشته باشيم اما باز گره اصلي همواره باقي مي ماند.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

دستگيريشاخاينستاگرامدربازگشت
بهايران

وحيد خزايي، از چهره هاي جنجالي اينستاگرام 
صبح ديروز وقتي از تركيه به كشور بازمي گشت 
در فرودگاه امام خميني توسط مأموران سازمان 
اطالعات سپاه بازداشت شد. به گزارش تسنيم، 
نام اين چهره جنجالي در سال 97پس از آنكه 
تصاوير او و چند دختر جوان كه اغفال شــده 
بودند در فضاي مجازي منتشــر شــد بر سر 
زبان ها افتاد. او در پيامي تصويري كه خودش 
در فضاي مجازي منتشر كرد، مدعي شد كه 
دختران حاضر در اين تصاوير از اقوام و خانواده 
وي هســتند و اين تصاوير بعد از سرقت تلفن 
همراه در فضاي مجازي پخش شــده است. 
با وجود اين، او براي اثبــات ادعايش مدركي 
نداشت و سرقت گوشــي تلفن همراهش در 
هيچ مرجــع انتظامي و قضايي ثبت نشــده 
بود. شواهد نشــان مي داد خزايي كارگر يك 
بنگاه معامالت ملكي اســت كه با در اختيار 
داشتن كليد خانه هاي مشتريان بنگاه، اقدام 
به سوءاستفاده از اين اماكن و اغفال دختران 
مي كرده اســت. پس از ثبت شكايت متعدد 
دختران اغفال شده، اين جوان كه چند روزي 
متواري شــده بود، دســتگير و پس از تحمل 
يك دوره حبس كوتاه مدت، با رضايت برخي 
شــكات، از زندان آزاد شــد. خزايي بالفاصله 
به تركيــه گريخت و در آنجا با سوءاســتفاده 
از دختران و ترويج مصرف مشــروبات الكلي 
و راه اندازي ســايت هاي شــرط بندي، ضمن 
ترويج اقدامات خالف عفــت عمومي، مبالغ 
زيادي ارز از كشــور خارج كرد. با وجود اين، 
او ســاعت1:10بامداد ديــروز زمانــي كه با 
پرواز شماره 115 اســتانبول  -تهران شركت 
هواپيمايي ماهان وارد فرودگاه بين المللي امام 

خميني تهران شده بود، دستگير شد.

11ميلياردطالدركيف2موتورسوار
2 موتورسوار كه  قصد داشتند بيش از 12كيلو 
طالي آب شــده به ارزش حدود 11ميليارد 
تومان را از طريق مرزهاي غربي قاچاق كنند 
دســتگير شــدند. به گزارش همشهري، اين 
اتفاق زمانــي رخ داد كه مأمــوران كالنتري 
1۴۸ تهران اول تيرماه امسال  در خيابان نصر 
پست ايست و بازرسي برپا كرده بودند. مأموران 
مشــغول بازرسي موارد مشــكوك بودند كه 
ناگهان 2موتورسوار با ديدن آنها تالش كردند 
فرار كنند. مأموران به تعقيب 2 موتورســوار 
پرداختند و هر 2 نفر را دســتگير كردند. آنها 
يك كيف چرمي همراه شــان بود كه مأموران 
در بازرسي آن حدود 12كيلو طالي آب شده 
كشف كردند و دستگيرشــدگان به كالنتري 
منتقل شدند. آنها درباره 12كيلو و ۸50گرم 
طالي كشف شده در كيف شان گفتند كه قصد 
داشتند طالها را از مرزهاي غربي به خارج از 
كشور منتقل كرده و براي سود بيشتر آن را به 
دالر تبديل كنند. سردار كيوان ظهيري، رئيس 
پليس پيشــگيري پايتخت در اين باره گفت: 
يكي از متهمان گفت كه در صرافي مشــغول 
به كار است و به همين دليل دست به اين كار 
زده اســت. به گفته او ارزش طالهاي كشف 
شده حدود 11ميليارد تومان برآورد مي شود و 

تحقيقات در اين باره ادامه دارد. 

ماموران پليس پايتخــت در جريان 
2عمليات مختلف اعضاي بزرگ ترين داخلي

باند قاچاق مواد مخــدر پايتخت در 
ســال هاي اخير و همچنين اعضاي بانــدي را كه 
به صورت اينترنتي اقدام به فروش نوزادان مي كردند، 

دستگير كردند.
به گزارش همشهري، نخستين باندي كه اعضاي آن 
از سوي پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بازداشت 
شدند، 2700 كيلو ترياك را به تهران قاچاق كرده 

بودند.
سردار حسين رحيمي، رئيس پليس تهران با اشاره به 
اينكه اعضاي اين باند 2روز پيش به دام پليس افتادند 
گفت: شناســايي و دســتگيري اين افراد عملياتي 
بود كه مدت ها طول كشــيد و تقريبا از اسفند سال 
گذشته پيگير آن بوديم. وي ادامه داد: حتي در اين 
مدت اعضاي اين باند موفق شده بودند دو، سه بار از 
دســت پليس فرار كنند اما درنهايت روز سه شنبه 

دستگير شدند.
رئيس پليس تهران با بيان اينكه تا كنون 3عضو اين 
باند مخوف به دام پليس افتاده اند ادامه داد: مأموران 
پليس كه متهمــان را زير نظر داشــتند درنهايت 
متوجه شــدند كه قصد دارند محموله بزرگي را به 
پايتخت قاچاق كنند. آنها ايــن محموله را در يك 
تريلي در جنوب شرق كشــور بارگيري كرده بودند 
و براي اينكه اين محموله  لو نــرود، مواد مخدر را در 
البه الي ۶5تسمه صنعتي جاســازي كرده و پس 
از آن كارتن هاي تن ماهي و ماشــين لباسشــويي 
داخل تريلي قرار داده بودنــد و در نگاه اول اينطور 
به نظر مي رســيد كه اين تريلي در حال حمل يك 
محموله تجاري است. از سوي ديگر متهمان كه كامال 
حرفه اي بودند با ترفندهاي مختلفي از شــهرهاي 
بين راه عبور مي كردنــد و گاهي براي رد گم كردن 
و مطمئن شدن از اينكه كسي در تعقيبشان نيست، 
توقف هايي در شهرهاي مختلف داشتند و هنگامي از 
ايست و بازرسي ها عبور مي كردند كه معموال كنترل 

كمتري اعمال مي شد و با اين روش توانسته بودند 
خود را به تهران برســانند؛ غافل از اينكه پليس در 

كمين آنهاست.
براســاس اين گزارش، محموله اي كه تريلي مورد 
نظر حمل مي كرد 2700كيلو ترياك بود كه اعضاي 
باند مورد نظر قصد توزيع آن در پايتخت را داشتند. 
اين تريلي بي آنكــه در طول مســير، پليس به آن 
مشكوك شود وارد پايتخت شد اما همزمان با ورود 
به تهران در تور مأموران پليس گرفتار شد و در يك 
عمليات ضربتي تريلي حامل مواد توقيف و 3نفر از 
قاچاقچيان دستگير شدند. با دستگيري اعضاي اين 
باند، محموله اي كه طي سال هاي گذشته در پايتخت 
بي سابقه بوده است كشف و معلوم شد كه قاچاقچيان 
قصد داشــتند آن را ابتدا به يك انبار منتقل كرده و 
بعد به مرور زمان در بين خرده فروشان تقسيم كنند 

كه ناكام ماندند.

فروشنوزاددراينستاگرام
دومين باندي كه مأموران پليس فتای تهران موفق به 
دستگيري اعضاي آن شدند، باندي بود كه از طريق 
شبكه هاي اجتماعي اقدام به فروش نوزادان مي كرد. 
اعضاي اين باند از پيج هاي مختلف براي شناسايي 
مشتريان خود استفاده مي كردند. آنها در اين پيج ها 
عكس هايي از نوزدان و كودكان يك تا دوساله منتشر 
و قيمت آن را اعالم كرده و از مشتريان مي خواستند 

براي خريد آنها پيام دهند.
فعاليت اين باند ادامه داشــت تا اينكه خبر اقدامات 
اين باند مخوف به گوش مأموران پليس فتای تهران 
هم رسيد و آنها در جريان رصد شبكه هاي اجتماعي، 
موفق به شناسايي پيج هاي اين باند شدند. همه  چيز 
كامال مشــخص بود. پيام هايي كه در اين پيج ها به 
چشم مي خورد از اين حكايت داشت كه حتي عده اي 
از خريد نــوزاد از طريق اين پيج هــا حمايت كرده 
و مثال نوشــته بودند: » اينطوري ديگر الزم نيست 

دردسرهاي بهزيستي را به جان بخريم.«

ماموران با دريافت دستور قضايي براي دستگيري 
اين باند وارد عمل شدند. تنها راه رسيدن به مجرمان، 
ارتباط با آنها در قالب مشتري بود. مأموران از طريق 
پيج هاي اينستاگرامي باند براي آنها پيام گذاشتند و 
در نقش مشتري وارد عمل شدند. اعضاي اين باند 
فكر همه جا را كرده و حتي به مشــتريان خود قول 
مي دادند كه پس از خريد نوزاد، خودشان براي وي 
شناسنامه قانوني هم تهيه خواهند كرد. متهمان هر 
نوزاد را بين ۴0 تا 50ميليون تومان مي فروختند و 
مأموران پليس فتا درنهايت موفق شدند اعتماد آنها 
را جلب كرده و براي خريد نوزاد قرار بگذارند؛ به اين 
ترتيب نخستين عضو اين باند به دام پليس افتاد و 
در بازجويي از او محل نگهــداري يك نوزاد حدودا 
20روزه كشف شــد. در بازجويي از اين مرد، 2عضو 
ديگر باند نيز شناسايي شدند و مأموران با دستگيري 
آنها موفق به پيداكردن يك نوزاد 2ماهه ديگر شدند. 
يكي از متهمان دستگيرشده در بازجويي ها گفت كه 
او فقط يك واسطه بوده و پس از شناسايي مشتري 
و فروشنده آنها را به هم وصل مي كرد. به گفته وي 
گاهي نيز پاي بيشتر از يك واسطه و حتي گاهي تا 
۴واســطه در ميان بود تا آنها نوزاد را از خانواده اش 
خريداري كرده و به مشــتري بفروشــند. به گفته 
اين مرد، آنهــا نوزاد را حدود 10ميليــون تومان از 
خانواده وي مي خريدند و دست به دست به خريدار 
مي رساندند و در اين ميان سهم وي به عنوان واسطه 

چيزي حدود 7ميليون تومان بود.

ســردار حســين رحيمي، با اشــاره به دستگيري 
اعضاي اين باند در سه شنبه شــب گذشــته گفت: 
3متهم دستگيرشــده 3نوزاد را در فضاي مجازي 
به فروش رســانده بودند كه 2نــوزادي كه حدود 
۴0 الي 50ميليون توســط اين افراد به فروش رفته 
بودند شناسايي شــده و يك نوزاد ديگر هنوز پيدا 

نشده است.
وي گفت: پيش از دستگيري اين باند تعداد زيادي از 
مردم با تماس هايي كه با پليس داشتند از اين اتفاق 
و ديدن اين آگهي ها ابراز نگرانــي كرده و از پليس 
خواسته بودند كه به اين موضوع ورود كند، به همين 
دليل هم پليس فتا در كمتريــن زمان ممكن اين 

اقدامات را انجام داد.
رئيس پليس تهران در حالي خبر از كشف 2نوزاد از 
اين باند داده كه روز گذشــته مهدي خانكه، معاون 
امور اجتماعي سازمان بهزيستي استان تهران نيز با 
اشاره به دستگيري اين باند، گفت: براساس گزارش 
اوليه تعداد اين نوزادان 5نفر بوده كه براي كســب 
اطالعات دقيق تر همكاران ســازمان بهزيســتي و 
اورژانس اجتماعي اعزام شده اند و به محض صدور 
حكم قضايي نوزادان را به مراكز نگهداري بهزيستي 

منتقل مي كنند.
به گفته وي، سازمان بهزيستي بعد از انتقال نوزادان 
به شيرخوارگاه ها براي تعيين تكليف آنها ابتدا اقدام 
به شناسايي والدين كرده و سپس براي فرزندپذيري 

اقدام مي كند.

 از كشف بزرگ ترين محموله مخدر
 تا دستگيري باند فروش نوزادان

مأموران پليس تهران اعضاي 2باند مخوف را به دام انداختند

تحقيقات پليس درباره قتــل مرموز زني 
جوان همراه 3فرزندش كه اجساد آنها داخل 
چاه خانه شان افتاده بود نشان داد برادر زن 
جوان آنها را با خوراندن سم به قتل رسانده 

و اجساد را به چاه انداخته است.
به گزارش همشــهري، عصر روز دوشنبه 
دوم تيرماه امســال به پليس شهرســتان 
مهرستان در استان سيستان  و بلوچستان 
خبر رسيد كه ۴عضو يك خانواده در يكي 
از روســتاها به طرز عجيبي جان خود را از 
دست داده اند و اجساد آنها در چاه آب خانه 
كشف شده اســت. به دنبال اعالم اين خبر 
گروهي از مأموران خود را به محل حادثه 
رســاندند و تحقيقات در اين باره آغاز شد. 
به دليل عمق زياد چاه كــه حدود 20متر 
بود، بيرون كشــيدن اجســاد از آنجا نياز 
به تجهيزات ويژه داشــت؛ به همين دليل 
از آتش نشاني درخواســت كمك شد و با 
حضور آتش نشانان در محل حادثه اجساد 
قربانيان شامل زني ۴5ساله، پسري 1۶ساله 
و 2دختر 13و 11ســاله اش از چاه بيرون 

كشيده شد.
تن پيمايي اوليه اجساد نشان مي داد كه بر 
بدن شان جاي هيچ گونه جراحت، بريدگي 
با گلوله نيست اما به درستي معلوم نبود كه 
آنها چطور جان باخته اند و چه كسي اجساد 

را به چاه انداخته است.
اين حادثه هولناك را دايي اين خانواده به 
پليس اطالع داده بود. او به مأموران گفت: به 
خانه خواهرم آمده بودم تا به او و بچه هايش 
ســربزنم اما هرچه در زدم كسي باز نكرد. 
چند دقيقه صبر كردم امــا هيچ خبري از 
آنها نشد. هميشه يك نفر در خانه مي ماند 
و سابقه نداشــت كه خواهرم و بچه هايش 
همزمان خانه را ترك كنند. به همين دليل 
نگران شدم و از همسايه ها پرس و جو كردم 
اما هيچ كــس نديده بود كه آنهــا از خانه 
خارج شــوند به همين دليل در شرايطي 
كه به شدت نگران خواهر و خواهرزاده هايم 
بودم با كمك چند نفر از همسايه ها و برادر 
كوچك ترم وارد خانه شــدم. هيچ كس در 
اتاق ها نبود با اين حال همه جا را جست وجو 

كرديم تا اينكه آخر ســر برادر كوچك ترم 
به چاه آب رســيد و ديد كه اجساد خواهر 
و خواهرزاده هاي مان در چــاه افتاده كه با 

پليس تماس گرفتيم.
معلوم نبود اين جنايت هولناك توســط 
چه كســي و با چه انگيزه اي اتفاق افتاده 
است اما بررســي هاي اوليه نشان مي داد 
كه جنايت توسط فردي آشنا اتفاق افتاده 
اســت به همين دليل مأموران به تحقيق 
از نزديكان مقتوالن پرداختند تا اينكه به 
برادر كوچك تر زن جان باخته كه نخستين 
نفر اجســاد را در چاه ديده بود مشكوك 
شــدند و وي را تحت بازجويي قرار دادند. 
مأموران مي دانستند كه او و خواهرش از 
مدت ها قبل بر سر مسائل مالي با يكديگر 
دچار اختالف شــده بودنــد و به همين 
دليل بازجويي ها از او ادامه يافت تا اينكه 
سرانجام به قتل اعتراف كرد و گفت به دليل 
اختالفات مالي خواهر و خواهر زاده هايش 

را به قتل رسانده است.
اين متهم كه 2۸سال دارد درباره جزئيات 

اين جنايت هولناك گفت: 2سال بود كه با 
خواهرم اختالف داشتم و احساس مي كردم 
در حقم ظلم كرده اســت به همين دليل 
تصميم به قتــل او گرفتم. مقداري ســم 
تهيه كردم و به خانه خواهــرم رفتم. او از 
من استقبال كرد اما من به دور از چشم او 
و فرزندانش مقداري سم داخل غذاي شان 
ريختم و به بهانــه اي از خانه بيرون رفتم و 
وقتي 2ساعت بعد برگشتم هر ۴نفرشان 

فوت شده بودند. من هم براي اينكه كسي از 
اين ماجرا بويي نبرد اجساد را كشان كشان 

به نزديكي چاه بردم و داخل آن انداختم.
ســردار محمد قنبري، فرمانده انتظامي 
سيستان و بلوچســتان با اعالم جزئيات 
اين جنايت خانوادگي گفــت: هم اكنون 
متهم در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات 
براي روشن شــدن ابعاد ديگر اين ماجرا 

ادامه دارد.

»خانواده ام مخالــف ازدواج مــن با مردي 
بودند كه عاشقش هســتم. من هم از خانه 
فرار كردم و مي دانم اگر برگردم به سرنوشت 
رومينا دچار مي شوم و پدرم مرا مي كشد اما 
نمي خواهم به اين سرنوشــت دچار شوم.« 
اين بخشي از نامه ميتراي 30ساله است كه 
كپي عقدنامه اش را به همراه دست نوشته اي 
ضميمه كرده و براي پليــس آگاهي تهران 

فرستاده است تا ديگر به دنبال او نگردند.
به گزارش همشهري، 23خرداد ماه خانواده 
دختري 30ساله راهي يكي از كالنتري هاي 
تهران شدند و از ناپديد شدن دخترشان خبر 
دادند. پدر اين دختر به مأموران گفت: دخترم 
ميترا فوق ليسانس حقوق دارد و صبح امروز 
به بهانه انجام كارهايش از خانه خارج شــد 
و درحالي كه گفته بود تــا ظهر برمي گردد، 
خبري از او نشــد. هرچه به موبايلش زنگ 
مي زنيم جواب نمي دهد و احتمال مي دهيم 

كه اتفاقي برايش افتاده است.

فرارازخانه
با اين اظهــارات، پرونده اي دربــاره ناپديد 
شدن دختر 30ساله تشكيل شد و گروهي 
از مأموران پليس آگاهي تهران با دســتور 
بازپرس جنايي مأمور رسيدگي به اين پرونده 
شدند. همچنان كه رديابي ها براي به دست 

آوردن ردي از دخترجوان آغاز شــده بود، 
خانواده وي 2۴ساعت بعد راهي دادسرا شدند 
و اين بار از خواســتگار دخترشــان شكايت 

كردند.
پــدر ميترا گفت: دخترم ســاعت 9شــب 
23خرداد ماه به ما پيامك داده و خواســته 
كه شــكايتمان را پس بگيريــم. او براي ما 
نوشته كه به همراه خواستگارش به يكي از 
شهرهاي جنوبي كشور رفته و قصد دارد با او 
زندگي كند. من اطمينان دارم كه خواستگار 
ســمجش، دخترم را اغفال كرده و به زور با 
خودش برده است. دخترم چند وقتي مي شد 
كه با خواستگارش آشنا شده بود اما ما مخالف 
اين وصلت بوديم و داليل موجهي داشتيم. 
يكي از داليلمــان اين بود كه خواســتگار 
1۶ســال از دخترمان بزرگ تــر بود و دليل 
بعدي اين بود كه كار مناسبي نداشت. حاال 
هم تقاضا داريم كــه هرچه زودتر دخترمان 

پيدا شود و به خانه برگردد.

نامهايبهپليس
درحالي كه تحقيقات در ايــن پرونده ادامه 
داشت نامه اي عجيب به پليس آگاهي تهران 
پست شد. فرستنده كسي جز ميترا نبود كه از 
مأموران خواسته بود پرونده را مختومه كنند. 
متن نامه با دســتخط ميترا اينطور نوشته 

عامل جنايت در پارك چيتگر پس از گذشت 5 سال از جنايت به دار 
مجازات آويخته شد. به گزارش همشهري، اين جنايت 2۴مرداد 9۴ 
رخ داد. آن روز كارآگاهان جنايي در جريان يك درگيري مرگبار در 
پارك چيتگر قرار گرفتند و پس از حضور در آنجا با جسد مرد جواني 
روبه رو شدند كه روي زمين افتاده بود. زني كه به شدت سراسيمه 
و هراسان بود مي گفت كه قاتل، شوهرش بوده و پس از قتل پسر 

جوان فرار كرده است.
اين زن توضيح داد: مقتول را از قبل مي شــناختم. او در محله ما 
زندگي مي كرد و با شوهرم نيز آشنا بود. حدود 2 ماه قبل پيامكي از 
مقتول به دستم رسيد كه همين پيامك آغاز يك رابطه پنهاني شد. 
گاهي با او قرار گذاشته و به پارك مي رفتم تا اينكه چند وقت پيش 
شوهرم متوجه ماجرا شد. من هم گفتم كه مقتول مزاحمم شده و 

دست از سرم برنمي دارد.
وي ادامه داد: شوهرم وقتي اين موضوع را شنيد خيلي عصباني شد 
اما حرفي نزد تا اينكه روز حادثه مقتول برايم پيامكي فرستاد و با او 
در پارك چيتگر قرار گذاشتم تا از او بخواهم كه به اين رابطه پايان 
دهد. وقتي به پارك رسيدم خبر نداشتم كه شوهرم در تعقيب من 
اســت. در حال حرف زدن با مقتول بودم كه شوهرم آمد. او با پسر 

جوان درگير شد و با چاقو ضربه اي به او زد و فرار كرد.
با اظهارات زن جوان، تحقيقات براي دستگيري شوهر او شروع شد 
تا اينكه او 1۶ روز پس از زندگي پنهاني در كوهستان به اداره دهم 
پليس آگاهي تهران رفت و خود را تسليم كرد. وي در بازجويي ها 
به قتل اعتراف كرد و گفت:روز حادثه سركار بودم كه همسرم با من 
تماس گرفت و اصرار كرد به خانه بروم. وقتي رفتم اثري از همسرم 
نبود. نگرانش شده بودم تا اينكه دوباره تماس گرفت و درحالي كه 
هراسان بود خواست به پارك چيتگر بروم. من هم به تصور اينكه 
در دام خفتگير و يا آدم ربا گرفتار شده چاقويي از خانه برداشتم و به 

پارك چيتگر رفتم. در واقع او مرا به محل جنايت كشاند. من اصال 
قصد قتل نداشتم و حتي مقتول را هم نمي شناختم. وقتي به محل 
قرارمان، كنار درخت كاجي در پارك رسيدم يك دفعه همسرم را 
داخل خودروي پرايد مقتول ديدم. خيلي به هم ريختم. به سمت 
آنها رفتم. همسرم با ديدن من از ماشــين پياده شد و به دنبال او 
مقتول نيز از ماشين پياده شــد كه با او درگير شدم و چاقويي به 
گردنش زدم. وقتي مقتول روي زمين افتاد از همسرم خواستم تا 
همراهم بيايد اما او ترجيح داد همانجا بماند. من هم از ترس سوار 

موتور شدم و فرار كردم.
متهم به قتل پس از مدتي در دادگاه كيفري پاي ميزمحاكمه رفت 
و به قصاص محكوم شد. همسرش نيز با حكم دادگاه به 99 ضربه 
شالق و 120 ساعت كار اجباري در خانه سالمندان و استحمام آنها 
محكوم شد. حكم به تأييد قضات ديوان عالي كشور رسيد و متهم 
به قتل چند روز قبل در محوطه زندان رجايي شهر به دارمجازات 

آويخته شد.

قتلهولناكخواهرو3خواهرزادهباخوراندنسم

نامه دختر فراري به پليس آگاهي:
نميخواهمبهسرنوشترومينادچارشوم

شده بود: من ۴ســال قبل در فضاي مجازي 
با وحيد آشنا شدم. او ســاكن تهران نبود و 
چندماهي طول كشيد تا با هم قرار مالقات 
گذاشتيم. رفته رفته عالقه ام به او بيشتر شد و 
مدتي بعد او از من خواستگاري كرد. اما وقتي 
موضوع را با خانواده ام مطرح كردم با مخالفت 
شديد آنها روبه رو شدم. با اين حال 3بار وحيد 
براي خواستگاري آمد اما خانواده ام مخالفت 
كردند. دفعه بعد كه به همراه خانواده اش آمد، 
خانواده ام به شــدت كتكم زدند و مرا داخل 
اتاقي حبس كردند. بــه وحيد و خانواده اش 

بي احترامي كردند و جواب رد دادند.
ميترا در ادامه نوشته بود: من و وحيد يكديگر 
را دوست داشــتيم و مي خواستيم هرطور 
شده با هم ازدواج كنيم. اما خانواده ام به هيچ 
عنوان راضي نمي شدند. ديگر نتوانستم اين 
وضعيت را تحمل كنم و يك روز تمام وسايلم 
را جمع كردم و با وحيد به يكي از شهرهاي 
جنوبي كشــور رفتيم. با هم عقد كرديم كه 
كپي عقدنامه را هم ضميمه نامه ام كرده ام. 
ما زندگي خيلي خوبي داريــم. از خانواده ام 
مي خواهم كه ديگر پيگير زندگي من نباشند 
و از شما درخواست دارم كه پرونده را مختومه 
كنيد. چراكه اگر به خانه پدري ام برگردم قطعا 
پدرم مرا مي كشد و به سرنوشت رومينا مبتال 
خواهم شد. من نمي خواهم بميرم و دوست 
دارم با كسي كه عاشقش هستم زندگي كنم.

با ارسال اين نامه، پرونده وارد مرحله تازه تري 
شده و خانواده ميترا همچنان اصرار دارند كه 

دخترشان بايد به خانه بازگردد.

عاملجنايتدرپاركچيتگرقصاصشد



2 پنجشنبه 5 تير 99  شماره 7971 18 3 0 2 3 6 3 2 ادبوهنر

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

اجراي9نمايشدرپايتخت
تا به امروز بليت فروشي 9اثر نمايشي آغاز شده، 
نمايش ها اجراي خود را در سالن هاي مولوي، 
سنگلج، سيمرغ، مستقل، شانو و مهرگان آغاز 
كرده اند و اين در حالي است كه از ميان 5سالن 
تئاترشــهر، اين مجموعه نيز به زودي پذيراي 
نمايش »يه گاز كوچولو« به كارگرداني فقيه 

سلطاني مي شود.
با نگاهــي به ظرفيت ســالن هاي نمايشــي 
براســاس دســتورالعمل فروش بليت براي 
50درصــد ســالن، به نظــر مي رســد هنوز 
تماشــاگران به واسطه شــيوع كرونا و بيشتر 
شــدن آمار درگيري مردم با اين ويروس در 
روزهاي تابســتان، عامل بازدارنــده اي براي 
حضور در ســالن هاي نمايشــي دارند. از يك 
سو بســياري از كارگردانان نيز بيشتر ترجيح 
مي دهند بعــد از پايان اين ويــروس اجراي 
خــود را آغاز كننــد و در اين ميــان موضوع 
حمايت هــاي مــادي و جبران خســارت ها 
نيز بر ايــن بي رونقي مؤثر اســت. هم اكنون 
نمايش هاي »اســت«، »يازده جريحه روح«، 
»ابر شلوارپوش«، »آگوست در اوسيج كانتي« 
در ميان ديگــر نمايش هايي كــه در اين ايام 
روي صحنه مي روند باالترين ميزان خريد را 
 به خودشــان اختصاص داده اند. تخفيف هاي

20 تا 40درصدي روزهــاي اول پس از كرونا 
باعث تسهيل شرايط و استقبال بيشتر از اين 

دسته از سانس ها شده است.

774صندلــيبرايتماشــاينمايشدر
پايتخت

نمايش هايــي كه فروش آنها در ســايت آغاز 
شــده در ســالن هاي با صندلــي حداكثري 
236 و حداقلــي 56صندلــي روي صحنــه 
مي روند. نمايش »پســر« در ســالن سيمرغ 
اجرا مي شود؛ ســالني با ظرفيت 56صندلي و 
نمايش هاي »اســت« و »يازده جريحه روح« 
در تئاتر مستقل با ظرفيت 164صندلي روي 
صحنه مي رود. نمايش هاي »ابر شلوارپوش«، 

»پنهان خانــه پنج در« و »و هميشــه پاييز« 
3 نمايشي هستند كه در ســالن هاي اصلي و 
كوچك مولوي روي صحنه مي روند. ســالن 
كوچك با ظرفيت 49صندلي و سالن بزرگ با 
ظرفيت 80صندلي مانند ديگر تماشاخانه ها با 
فروش 50درصد ظرفيت سالن فعاليت دارند. 
»آگوست در اوســيج كانتي« در تماشاخانه 
مهرگان با ظرفيت 115صندلي اجرا مي شود. 
نمايش »كابوس هاي مرد مشــكوك« از سوم 
تير اجراي خود را در سنگلج با ظرفيت صندلي 
236آغاز كرده است. تماشــاخانه شانو هم با 

تعداد 74صندلي ميزبان نمايش »آكواريوم« 
است.

صندليهاييكهفروشنميرود
با نگاهي به بليت هاي فروخته شــده در 4 تا 5 
سانس در سايت هاي فروش اين نمايش ها در 
چند روز بين 100 تا 200صندلي فروخته اند. 
به طور مثال، در نمايش »است« به كارگرداني 
پرنيا شــمس و تهيه كنندگي نويد محمدزاده 
در هر سانس 80صندلي از 164صندلي اجازه 
فروش دارد و در 5سانس، 200بليت فروخته 

كــه به نظر جــزو نمايش هاي پرفــروش اين 
روزهاســت. نمايش »ابر شلوارپوش« در چند 
روز اجراي خــود تنها 158بليــت فروخته و 
نمايش »يازده جريحه روح« نيز در سانس هاي 
باز شده ســايت 190بليت به فروش رسانده 
اســت. اما نمايش هاي »آگوســت در اوسيج 
كانتي« با فروش 81بليت و »پسر« با 37بليت 
فروخته شــده، در ســايت بليت فروشي ديده 
مي شــود. نمايش »پنهان خانه پنــج در« در 
ســانس هاي باز شــده براي فروش بليت تنها 
11صندلي خود را براي فروش رزرو كرده است.

يهگازكوچولوبرايتئاترشهر
»يه گاز كوچولو« هم افتتاح كننده نمايش هاي 
تئاترشهر است كه اجراي خود را از 10تير آغاز 
مي كند؛ نمايشي به كارگرداني فقيه سلطاني  
كه تا 27تير در سالن سايه روي صحنه است. 

سايت فروش اين نمايش نيز با توجه به اينكه 
هنوز اجرايــش آغاز نشــده در 3 روز متوالي 
فــروش، روزانه بــا توجه به ظرفيت ســالن، 

10بليت فروخته است.

فاصلهگذاريدربليتفروشي
با اين حال محمد عمروآبادي، مدير ســايت 
تيوال دربــاره خريــد بليت به همشــهري 
مي گويــد: »باتوجه به وضعيت ايــن روزها و 
بازگشايي ســالن ها برخي نمايش ها با توجه 
بــه تخفيف هايي كه گذاشــتند فروش بليت 
داشته  و توانســته اند تقريبا حدود 40درصد 

از ظرفيت تعديل شــده را به فروش برسانند. 
همچنين اجراها از سيستم جديد و هوشمند 
فاصله گــذاري اجتماعي تيــوال براي فروش 
بليت استفاده مي كنند كه به صورت خودكار 
بين هر فرد يا گروه نهايت 3 يا 4نفره آشنا با هم 

فاصله ايجاد مي كند.«

ايرانشهربدوناجرا
در ميان تماشــاخانه هاي بــزرگ و كوچك 
پايتخت، يكي از سالن هاي نمايشي كه همواره 
با تماشاگر همراه بوده، ايرانشهر است. اما به نظر 
مي رسد با وجود بازگشايي سالن هاي نمايشي، 
كارگردانــان براي اجــراي نمايش هاي خود 
در حال  حاضر تمايلي ندارنــد. اين در حالي 
اســت كه ســالن هاي ناظرزاده و سمندريان 
جزو سالن هاي الف پايتخت هستند و خيلي از 
كارگردانان عالقه دارند تا در اين سالن ها اجرا 

داشته باشند.
 اما در اين اوضاع و احوال كارگردانان ترجيح 
مي دهند، انصراف بدهند تــا بتوانند در يك 
شرايط بهتر نمايش خود را روي صحنه ببرند. 
با توجه به اينكه هيــچ گروهي اعالم آمادگي 
براي اجرا در تير و مرداد نكرده است، تعطيلي 
تماشاخانه ايرانشهر حداقل تا 2 ماه ديگر ادامه 

خواهد داشت.

خ تماشا خانه های تهران چر
وز بعد از بازگشايی  هنوز نمی  چر خد  5ر

تنها در صحنه

نمايش »است« به كارگرداني پرنيا 
شــمس و به تهيه كنندگــي نويد 
محمدزاده در هر سانس 80صندلي 
از 164صندلي اجازه فروش دارد و 
در 5سانس، 200بليت فروخته كه از 
نمايش هاي پرفروش اين روزهاست

هيــچ تهيــه كننــده و برگــزار 
كننده كنســرتي به خاطر فروش 
50 درصدي بليت سالن ها تمايلي 

به برگزاري كنسرت ندارد

پيشنهادي براي برگزاري كنسرت نيست
باتوجهبهفعاليتمجددسالنهايتئاتروسينماوبهدنبالآن
موسيقي،پيشبينيميشدكهكنسرتهايموسيقيدرهمان
روزهاياولدرخواستمجوزبرگزاريكنسرتداشتهباشندو
بازاربرگزاريكنسرتهاداغشود.اماباتوجهبهاستفادهوفروش
بليتباظرفيت50درصديســالنهايبزرگهيچتهيهكننده
وبرگزاركنندهكنسرتيدرخواســتمجوزبهدفترموسيقي
وزارتارشادندادهاستوايندرحالياستكهكنسرتهاي
موسيقيدر2ماهتيرومردادفرصتبرگزاريكنسرتدارندواز
شهريورماهوباشروعماهمحرموصفربارديگراجازهبرگزاري
كنسرتوجودنداردو2ماهديگربهتعطيليسالنهايموسيقي

اضافهميشود.

ث
مك

5روزازآغازفعاليتبرخيازسالنهاينمايشيميگذردوباتوجهبهتمهيدات
ورعايتدستورالعملپروتكلهايبهداشــتيوفروشبليتبراساس50درصد
ظرفيتسالنها،تماشاخانههاميزبانتعدادكميازتماشاگرانهستند.سالنهاي
نمايشيكهروزگاريدرپايتختبيشاز130اجراداشــتندحاالبابيكاريدستوپنجهنرمميكنندوهنوز
آغازفعاليتخودرانوعيريســكمينامند.وضعيتتئاترباتوجهبهشــروعبرخيازنمايشهاتااندازهاي
اميدواركنندهاســت؛تئاتريكهكمترينحمايتهايماليومعنويراداردوايندرحالياستكههنوزهيچ
كنسرتگذاروتهيهكنندهايبرايبرگزاريكنسرتموسيقيدرخواستيبهدفترموسيقيارشادندادهوبايد
ديدباتوجهبهفعاليتدوماههكنسرتهايموســيقي)آغازماهمحرم(چندكنسرتموسيقيدر2ماهاول

تابستانبرگزارميشود؟

اختصاصي   همشهري 
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كيوسك

يكي از مهم ترين تحوالت سياسي 
عربستان سعودي بعد از به قدرت خاورميانه

رســيدن محمد بن ســلمان، 
بازداشت هاي گسترده شاهزادگان عاليرتبه اين 
كشور بود؛ شاهزادگاني كه طي ساليان قبل از 
حاشــيه امنيتي قدرتمندي برخوردار بوده و 
برخي از آنها حتي به عنوان گزينه هاي رهبري 
آينده عربستان به شمار مي رفتند. اگرچه بخش 
عمده رقبا يــا حتي دشــمنان وليعهد جوان 
ســعودي در جريان اين بازداشت ها از صحنه 
قدرت در اين كشور حذف شدند، اما چند تن از 
اين چهره ها نيز به طرز شگفت آوري توانستند 
پيش از دستگيري، خاك سعودي را به مقصد 
پايتخت هاي غربي ترك كنند. ازجمله اين افراد، 
سعد الجبري، مدير ارشد ســازمان اطالعات 
سعودي و البته مشاور بسيار نزديك به محمد 
بن نايف بود كه موفق شد كمي پيش از صدور 

فرمان دستگيري ها عازم كانادا شود.
حاال و با گذشت 3سال از خروج الجبري، خانواده 
وي كه در سعودي به سرمي برند براي نخستين 
بار با خبرگــزاري رويترز گفت وگــو كرده و از 
فشارهاي شديد وليعهد سعودي بر خود خبر 
داده اند، فشارهايي كه هدف از آن، بازگرداندن 
الجبري به خاك عربســتان عنوان شده است. 
براساس اطالعاتي كه توســط رويترز منتشر 
شده، طي هفته هاي اخير 2فرزند ارشد الجبري 
در چارچوب همين فشــارها به طور غيرقانوني 
دستگير شده اند و هيچ خبري از وضعيت آنها 

در دست نيست. 
در اين گزارش آمده: به فاصلــه كوتاهي پس 
از آخرين دســتگيري محمــد بن نايف در ماه 
ارديبهشــت، نيروهــاي امنيتي در ســاعات 
بامدادي به منزل خانواده الجبري يورش برده و 
2فرزند پسر 21و 20ساله او را دستگير كرده اند. 
همچنين بعد از اين دستگيري ها، برادر و پسر 
عموي الجبري نيز به طور جداگانه بازداشــت 
شــده اند و تا كنون هيچ اطالعاتي از سرنوشت 

اين افراد در دست نيست.
رويترز همچنين به نقل از 2منبع آگاه سعودي 
مي نويســد: محمد بن ســلمان معتقد است 
الجبري اسنادي را با خود از كشور خارج كرده 
كه مي تواند نقش تعيين كننده اي در انتخاب 

رهبري آينده عربستان داشته باشد. اين اسناد 
شامل اطالعاتي محرمانه از فعاليت هاي مالي 
شاهزادگان مطرح ســعودي در خارج از كشور 
مي شود. پيش از اين روزنامه نيويورك تايمز در 
گزارشي مدعي شد محمد بن سلمان در حال 
تكميل پرونده اي اســت كه براساس آن، فساد 
مالي محمد بن نايف اثبات شــده و تمام راه ها 
براي بازگشت او به قدرت مسدود خواهد شد. 
به اين ترتيب مي توان گفت الجبري حكم حلقه 
مفقوده اي را دارد كه بدون آن، پروژه سياسي 
وليعهد جوان ســعودي براي حذف رقبايش 

ناقص است.
جالب آنكه تا اين لحظه نه دولت عربستان و نه 
ســعد الجبري، هيچ كدام حاضر به مصاحبه با 
رويترز و تأييد يا تكذيب اين اطالعات نشده اند. 
با اين حال اما يك مقــام وزارت خارجه آمريكا 
ضمن تأييد ايــن اطالعات به رويتــرز گفته: 
ما ســال ها با الجبري در زمينه همكاري هاي 
اطالعاتي و مبارزه با تروريسم فعاليت داشته ايم 
و عميقا از بابت اين اتفاقات متأســفيم چرا كه 
الجبري، شريكي بسيار بسيار قوي براي آمريكا 
بوده اســت. از سوي ديگر، ســخنگوي وزارت 
خارجه كانادا نيز ضمن محكوميت فشارهاي 
اعمال شده عليه خانواده الجبري در عربستان به 
رويترز گفت: با خانواده ايشان در تماس هستيم 
تا شايد راهي براي كمك به  حل اين وضعيت 

پيدا كنيم.

مرد در سايه
سعد الجبري طي 2دهه گذشته نقش بارزي در 
سازماندهي ساختار امنيتي عربستان سعودي، 
مخصوصا در حوزه تروريســم و همكاري هاي 
امنيتي با كشورهاي غربي داشته است. در اين 
زمينه بايد توجه داشت كه او نزديك ترين مشاور 
محمد بن نايف به شــمار مي رود؛ شاهزاده اي 
كه پرونده هــاي متعددي، ازجملــه روابط با 
القاعده، بحــران ســوريه و... را مديريت كرده 
است. يك مســئول سابق ســيا در اين باره به 
رويترز مي گويــد: الجبــري به دليل موقعيت 
ويژه اش، از دسترســي هاي گســترده اي در 
سازمان اطالعات عربستان سعودي برخوردار 
بود كه بدون شك، اطالعات شخصي شاهزادگان 

را نيز دربرمي گيرد. تمام اينها در حالي اســت 
كه الجبري به رغم نفوذ گســترده اش، حضور 
اندكي در سطح رسمي و رسانه هاي عربستان 
سعودي داشــته است. ازجمله شــايعاتي كه 
همواره درباره الجبري مطرح بوده، رابطه و نفوذ 
وي در سازمان اخوان المسلمين است؛ شايعاتي 
كه اگرچه همواره از ســوي او تكذيب شده اما 
به نظر مي رسد در فضاســازي عليه او به سود 

مخالفانش مؤثر بوده است.
الجبري پس از خروج بي سروصدا از عربستان 
و سفر به كانادا، عمال تمام فعاليت هاي دولتي 
خود را كنار گذاشته و صرفا مشاوره به محمد 
بن نايف، اصلي ترين رقيب بن سلمان را ادامه داد. 
خانواده او از همان سال 2017ممنوع الخروج 
شــده و بارها نيز براي بازجويي بــه نهاد هاي 
امنيتي فراخوانده شدند، اما دستگيري اعضاي 
خانواده، نقطه عطفي در فشارها عليه الجبري 
به شــمار مي رود؛ مردي كه بــه گفته رويترز، 
طي اين 3سال به تمام پيشنهادها و تهديدها 
براي خيانت به محمد بن نايف، بازگشــت به 
عربســتان و همكاري با وليعهد جوان دســت 
رد زده اســت. خالد، ديگر فرزنــد الجبري كه 
هم اكنون با او در كانادا زندگي مي كند به رويترز 
گفته: بارها از طريق كانال هاي مختلفي تالش 
كرديم از وضعيت اعضاي خانواده خود در رياض 
مطلع شويم، اما همه آنها در پاسخ گفته اند اين 
پرونده در اختيار شــخص وليعهد بوده و هيچ 
اطالعاتي از آن در محافل سياســي يا امنيتي 

موجود نيست.
شــبكه الجزيــره در گــزارش خود با اشــاره 
به اين موضوع مي نويســد: الجبــري ازجمله 
شخصيت هايي است كه طي دهه هاي گذشته 
با نهادهاي ســاختاري آمريكا، همچون وزارت 
خارجه، پنتاگون و سازمان هاي اطالعاتي اين 
كشور در ارتباط بوده و حمايت آنها را به دست 
آورده است. بسياري از اين شخصيت ها در سايه 
سياست هاي دولت ترامپ، نفوذ خود را از دست 
داده و توسط محمد بن سلمان به حاشيه رانده 
شده اند؛ شخصيت هايي كه بدون شك درصورت 
شكست ترامپ در انتخابات رياست جمهوري، 
بار ديگر فرصت بازگشــت به عرصه قدرت را 

خواهند داشت.

رويترز از فشار وليعهد عربستان بر خانواده يكي از مديران سابق سازمان اطالعات 
سعودي براي بازگشت وي به كشور خبر داده است

بن سلمان به دنبال حلقه مفقوده اطالعاتي

  هند سطح روابطش با پاكستان را 
كاهش داد 

   نخست وزير)انگليس( 
»پايان خواب زمستاني« را جشن 

گرفت، اما دانشمندان خواستار 
احتياط)براي لغو محدوديت ها( 

هستند

   گانتز: طرح ضميمه سازي  ما 
منتظر فلسطيني ها نمي ماند 

   اتحاديه اروپا، همزمان با 
بازگشايي، مي خواهد كه آمريكايي ها 

را بيرون قاره نگه دارد 

   حج 2020 با 1000نفر كه بايد تست 
كرونا بدهند و بيمار نباشند برگزار 

مي شود 

   اعتراض ها به موجي از اصالحات 
پليس منجر شد )آمريكا(

بي خبران عصر كرونا 
قطع گسترده اينترنت در غرب ميانمار، صدها هزار نفر را از جريان همه گيري 

ويروس كرونا در دنيا بي خبر گذاشته است 
صدها هزار نفــر در غرب ميانمــار، به خاطر قطع 

سراســري اينترنــت در ايــن منطقــه از دنيــا گزارش
دورافتاده اند و احتمــاال هيچ خبري از همه گيري 

كرونا ندارند.
به گزارش سي ان ان، دولت ميانمار تحت رهبري آنگ سان سوچي 
يك سال پيش دسترسي مردم به اينترنت در 9منطقه را با اين 
توجيه كه از اينترنت براي برافروخته تر كردن آتش درگيري بين 

ارتش و شورشي ها استفاده مي شود، قطع كرد.
از اين 9منطقه، تنها دسترسي يك منطقه وصل شده و بيش از 
800هزار نفر در 8منطقه ديگر همچنان در بي خبري اطالعاتي 

قرار دارند.
سازمان ديده بان حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل مي گويند 
كه تداوم قطع سراسري اينترنت زندگي مردم را به خطر مي اندازد 
چون آنها را از كارزار بهداشت عمومي كه براي مقابله با همه گيري 

كرونا راه اندازي شده بيرون گذاشته است.
ليندا الكدير، مشــاور حقوقي ديده بان حقوق بشــر در آسيا در 
بيانيه اي در اين باره گفته اســت: »همزمــان با درگيري نظامي 
بين ارتش ميانمار و ارتش آراكان در ايالت راخين، دسترســي 
به اطالعات براي امــن ماندن از رويداهاي مخــرب براي مردم 

حياتي است.« 
ميانمار دوشنبه اعالم كرد كه آزمايش كروناي 292 نفر در اين 

كشور مثبت شده است.
تعداد زيادي از موارد ثبت شده در منطقه مانگداو و بوتي داونگ 
در شمال ايالت راخين بوده اند؛ جايي كه بيش از 100هزار اقليت 
مسلمان روهينگيا در اردوگاه هاي پرجمعيت زندگي مي كنند. 
بسياري از آنها از ترس عمليات پاكســازي ارتش ميانمار عليه 
شورشــيان روهينگيا به اين منطقه فرار كرده اند. سازمان ملل 

ارتش ميانمار را به نسل كشي مسلمانان متهم كرده است.
همزمان با گسترش جهاني ويروس كرونا، دولت سو چي كارزار 
اطالعاتي »هيچ كس جــا نخواهد ماند« را راه انــدازي كرد تا از 
گســترش بيماري كوويد-19 در اين كشــور جلوگيري كند. 
يكي از توصيه هايي كه در اين كارزار به شــهروندان شده، حفظ 

فاصله گذاري اجتماعي است.
هتوت ماي، نماينده منطقه مردم ايالت راخين در مجلس علياي 
ميانمار يكشنبه گفته است كه بسياري از مردم در شمال راخين 
و ايالت همســايه به خاطر قطعي اينترنــت، از پيام هايي كه در 
فيس بوك، اپليكيشن هاي پيام رسان و وب سايت هاي دولتي به 

مردم ارائه مي شود، بي خبر هستند.
او درباره تجربه خود از ســفر به اين مناطق گفته است: »وقتي 
كه از مردم در حوزه انتخابيه ام مي پرســم كه از كرونا خبر دارند 
يا نه، با پاسخ منفي آنها مواجه مي شــوم و بايد برايشان توضيح 
بدهم كه كرونا چيست و دنيا در چه وضعيتي است. بايد به آنها 
توضيح بدهم كه فاصله گذاري اجتماعي چيست و شستن مكرر 
دست ها ضروري است. من به خاطر كرونا نمي توانم زيا د سفر كنم 

و به همين خاطر تنها مي توانم به مردم كمي در اين باره توضيح 
و هشدار بدهم. آنها از كرونا نمي  ترسند چون اصال چيزي درباره 
آن نمي دانند. آنها در اين شرايط، بيشتر نگران جنگ در منطقه 

هستند.«
منازعــات بين ارتــش ميانمار و ارتــش آراكان كه خواســتار 
خودمختاري بيشــتر براي بودايي هاي ايالت راخين است، سال 

2018 شروع شد.
سياســتمداران و فعاالن ايالــت راخين در نامه اي سرگشــاده 
نوشته اند كه همزمان با افزايش نزاع ها، قطعي اينترنت باعث مرگ 
افراد بيشتري شده چون آنها را از دسترسي به اطالعات ضروري 
دور نگه مي دارند. با وجود قطعــي اينترنت،  درگيري ها افزايش 
يافته و در درگيري ها در ماه هاي ژانويه تا مي، 151غيرنظامي در 

تبادل آتش جان خود را از دست داده اند.
بي توجهي دولت ميانمار به خواسته هاي سياسي مردم منطقه، 
دليل اصلي شــدت  يافتن درگيري هاســت و هم ارتش دولت و 
هم ارتــش آراكان به بي رحمي متهم شــده اند. خين كواي مو، 
نماينده  حزب ملي راخين گفته است كه به خاطر قطعي اينترنت، 
قساوت هاي نيروهاي نظامي درگير در اين منطقه گزارش و ثبت 
نمي شــوند؛ »هر دو ارتش حقوق بشــر را نقض مي كنند. بدون 
اينترنت، وضعيت مردم از ديد روزنامه نگاران و سازمان هاي محلي 

و بين المللي دور مي ماند.«
همچون كشــورهاي ديگر، ميانمار براي مقابله با انتشار بيشتر 
ويروس، تجمع هاي بزرگ را ممنوع و براي مدتي قرنطينه اعالم 
كرد. دولت همچنين براي شــهرونداني كه از قانون ســرپيچي 
كنند، مجازات هايي مانند زندان درنظر گرفت. دست كم 500نفر 
ازجمله تعدادي كودك به همين خاطر به حداكثر يك سال زندان 

محكوم شده اند.
به نظر مي رسد اقدامات اقتدارگرايانه دولت جلوي انتشار گسترده 

ويروس را گرفته اما بسياري منتقد عملكرد دولت هستند.
فيل رابرتســون، از سازمان ديده بان حقوق بشــر در  ماه مي  در 
بيانيه اي نوشــته بود: »انداختن صدها نفر در سلول هاي شلوغ 
و غيربهداشــتي با هدف دولت براي جلوگيري از انتشار ويروس 

مغايرت دارد.«
نحوه مديريت بحران همه گيــري كرونا و همينطور تداوم نقض 
حقوق صدها هزار انسان در غرب ميانمار، مي تواند در انتخابات 
سال جاري به ضرر سو چي و حزب او، اتحاد ملي براي دمكراسي، 
باشد. هتوت ماي در اين باره گفته است: »من فكر مي كردم آنگ 
سان ســوچي كمك خواهد كرد تا مردم در مناطق دوردست به 
اينترنت دسترسي داشته باشــند نه اينكه اينترنت آنها را قطع 
كند. سوچي نبايد درباره حقوق بشر فقط صحبت كند بلكه بايد 

به آن عمل كند.«
از ســوي ديگر، ســوءمديريت او براي مهار كرونا مي تواند روي 
انتخابات بي اثر باشد، چون مردم زيادي در مناطق دوردست به 

اينترنت دسترسي ندارند و حتي نمي دانند كه كرونا چيست.

پيونگ يانگ؛ يك گام به عقب
كره شمالي از توقف برنامه اقدام نظامي عليه كره جنوبي خبر داد

 يك هفتــه پــس از آنكه تنــش ميان 
كره شمالي و همسايه جنوبي اش، وضعيت آسيا

را در شبه جزيره كره بارديگر به مرز هشدار 
رســاند، شــمالي ها از موضع خود كوتاه آمدند تا خطر 

جنگ از اين منطقه دور شود.
تلويزيون دولتي كره شــمالي ديروز در گزارشي اعالم 
كرد كه كميته مركزي نظامي اين كشور به رياست كيم 
جونگ اون تشكيل جلســه داده و »برنامه اقدام نظامي 
عليه كره جنوبي« را معلق كرده است. همزمان يونهاپ، 
خبرگزاري رســمي كره جنوبي، نيز در گزارشي اعالم 
كرد نيروهاي نظامي كره شــمالي در مرز روز گذشته 
مشغول برچيدن بلندگوهايي بوده اند كه هفته قبل در 
مناطق مرزي كار گذاشته بودند. سال هاي گذشته از اين 
بلندگوها براي پخش پيام هايي سياسي عليه كره جنوبي 

استفاده مي شد.
هفته گذشته كره شــمالي در ميان بهت همگان، دفتر 
ارتباطات با كره جنوبي را در شــهر مرزي كائه سونگ 
منهدم كرد. پيــش از آن كيم يوجونــگ، خواهر رهبر 
كره شــمالي، تهديد كــرده بود درصورتي كه ســئول 
مانع فعاليت پناهندگان سياســي كه از كره شــمالي 
به كره جنوبــي گريخته اند، نشــود، دفتــر ارتباطات 
كائه ســونگ را تعطيل خواهد كرد. اين پناهندگان از 
طريق بالن هاي كوچكي كه به آســمان كره شــمالي 
مي فرستند، ديدگاه هاي سياســي خود عليه حكومت 
كمونيســتي كيم جونگ اون را در قالب شب نامه هايي 

به دست مردم مي رسانند. اغلب با اين بالن ها، بسته هاي 
مواد غذايي نيز ارسال مي شــود تا افراد در كره شمالي 

براي برداشتن آنها ترغيب شوند.
دفتر ارتباطات 2كره از ســال 2018، يعني زماني كه 
پيونگ يانگ و سئول دور تازه گفت وگوهاي خود را آغاز 
كردند، تاسيس شــد تا از بروز تنش و جنگ ناخواسته 
ميان دوطــرف جلوگيري كند و محلي بــراي مذاكره 
ميان مقام هاي سياسي دوطرف براي رسيدن به صلح 
باشــد. طي اين مدت نمايندگان 2كــره هرروز به طور 
مرتب در دفتر كائه ســونگ با يكديگر ديدار مي كردند 
تا مانع بروز هرگونه تنش ناخواســته ميان كشورهاي 
خود شوند؛ كشورهايي كه از سال 1953تاكنون عمال 
در جنگ هستند و تنها يك توافق آتش بس موقت بين 
آنها وجود دارد. تعطيلي دفتر ارتباطات با كره  جنوبي از 
سوي پيونگ يانگ چندان دور از ذهن نبود اما كسي باور 

نمي كرد كره شمالي اين دفتر را منفجر كند.
همزمان با اين اقدام، خواهر رهبر كره شمالي به ارتش 
اين كشور دستور داد فورا برنامه اي براي حمله نظامي به 
كره جنوبي تهيه كند. اين دستور، عالوه بر آنكه سطح 
تنش ميان 2كره را نشان مي داد، از جايگاه قدرتمند كيم 
يوجونگ در ميان حاكمان كره شمالي حكايت داشت. 
ارتش اين كشور در واكنش به دســتور كيم يوجونگ 
اعالم كرد قصد دارد نيروهايــش را در نوار 38درجه در 
ادامه مرز با كره جنوبي مســتقر كند؛ اقدامي كه براي 
جهان، يادآور جنگ خونين 2كره در دهه 1950 است. 

كره شمالي تمامي مسيرهاي ارتباطي با مقام هاي سياسي 
و نظامي كره جنوبي را هم بعد از سال ها قطع كرد تا نشان 

دهد چه اندازه در رويارويي تازه با سئول جدي است.

جنگ كره؛ 70سال بعد
امروز ســالگرد آغاز جنگ 2كره اســت. 70سال قبل 
در ســال 1950، شــمالي ها با عبور از مدار38درجه به 
مناطق جنوبي حمله كردند.5 سال قبل از آن، از تصميم 
2 ابرقدرت شــرق و غــرب بعد از جنــگ جهاني دوم، 
شبه جزيره كره را به 2كشــور كره شمالي و كره جنوبي 
تقسيم كرده بود. يك سال بعد، پس از چندين بار دست 
به دست شدن ســرزمين هاي 2كشــور ميان نيروهاي 
درگيــر در جنگ، بار ديگــر 2طرف در پشــت »مدار 
38درجه«، جايي كه مرزي مصنوعي ساخته 2 ابرقدرت 
شــرق و غرب 2كره را از هم جدا مي كند، قرار گرفتند و 

2سال بعد پيمان ترك مخاصمه، و نه پيمان صلح، امضا 
كردند. در آن جنگ بيش از 2ميليون نفر كشته شدند.

در سال 2018، كيم  جونگ اون رهبر كره شمالي و مون 
جائه اين رئيس جمهور كره جنوبي پيش چشم رسانه ها 
و مردم جهان در روستاي »پانمونجوم« روي همان خط 
مرزي مدار 38درجه در يكــي از مهم ترين رويدادهاي 
تاريخ سياسي جهان با يكديگر دست دوستي دادند تا به 
بيش از 6دهه مخاصمه پايان دهند. مذاكرات 2كره كه با 
مذاكرات سران كره شمالي و آمريكا همراه بود، بي شك 
لحظه اي تاريخي را رقم زد اما اكنون با گذشــت 2سال، 
هيچ يك از توافقات صورت گرفته عملياتي نشده است؛ 
دليلش را هم بايد در بي نتيجه بودن مذاكرات ميان كيم  

جونگ اون و دونالد ترامپ جست وجو كرد.
مقام هاي كره شــمالي به همتايان خود در كره جنوبي 
به خاطر پيروي از سياســت هاي آمريكا اعتراض دارند 

و معتقدند بي نتيجه ماندن توافــق تاريخي ميان2كره 
به دليل اعمال نفوذ آمريكا اتفاق افتاده اســت. شــايد 
ارسال شــب نامه به كره شــمالي از خاك كره جنوبي، 
بهانه پيونگ يانگ براي منهدم كردن دفتر ارتباطات با 
كره جنوبي باشــد، اما واقعيت آن است كه شمالي ها به 

روند بي نتيجه مذاكرات معترض هستند.
كمك كره جنوبي به توســعه گردشگري در كره شمالي 
و همچنيــن افزايش همكاري هــاي اقتصادي 2طرف 
در منطقه ويژه اقتصادي مســتقر در خاك كره شمالي، 
بخشي از بندهاي گنجانده شده در توافق سال 2018بوده 
است. در شرايط وخيم اقتصادي كره شمالي، اين طرح ها 
مي تواند نجات بخش دولت كيم جونگ اون باشد. با اين 
حال، مخالفت آمريكا مانع همــكاري 2 كره در زمينه 
گردشگري و اقتصاد شــده است؛ موضوعي كه مي تواند 
انگيزه الزم براي تقويت سياســت تهاجمي كره شمالي 
را مهيا كند. شــمالي ها به دنبال وارد كردن شــوك به 

مذاكرات روند صلح با همسايه جنوبي خود هستند.

ريشه هاي بحران شبه جزيره كره
شبه جزيره كره قرن ها محل كشمكش قدرت هاي بزرگ آسيايي بود اما يكپارچگي آن هميشه حفظ شده بود. 
طي حدود 500سال يعني از قرن 14ميالدي تا اوايل قرن بيستم، سلسله چوسان بر اين كشور حكومت مي كرد. 
اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، شبه جزيره كره از جنگ هاي امپراتوري ژاپن با امپراتوري هاي چين و 
روسيه متاثر شد. ژاپني ها از پيروزي هاي به دست آمده بهره گرفتند و در سال 1910كره را اشغال كردند. پايان 
جنگ جهاني دوم، نقطه پايان يكپارچگي كره هم بود. قدرت  هاي پيروز در جنگ برسر تقسيم كره به 2كشور 
در ادامه مدار 38درجه شمالي كره زمين توافق كردند. حكومت كره شمالي تحت حمايت شوروي و بلوك شرق 
و حكومت كره جنوبي تحت حمايت آمريكا و بلوك غرب قرار گرفت. 5سال بعد شمالي ها با عبور از مدار 38درجه 
به جنوب حمله كردند. اشغال كره جنوبي از سوي كره شمالي، واكنش آمريكا و متحدانش را به دنبال داشت. غرب 
نيروهايش را وارد كرد و نيروهاي كره شمالي را به داخل خاك اين كشور پس زد. اين بار خاك كره شمالي اشغال 
شد. در پي اشغال كره شمالي، چين نيروهايش را وارد اين كشور كرد و نيروهاي چيني و آمريكايي درگير شدند. 
جنگ2كره 3سال طول كشيد تا اينكه با توافق قدرت هاي اصلي، 2كشور بار ديگر نيروهاي خود را به پشت 
مدار 38درجه منتقل كردند. سال 1953دوكره قرارداد آتش بس امضا كردند اما روابطشان طي تمام 6دهه بعد 

دستخوش تنش و اختالفات عميق شد.

ث
مك
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سبقتشمارماسكهاازعروسهايدريايي
پاريس: با توجه به مصرف گسترده لوازم حفاظتي در مقابله 
با همه گيري ويروس كرونا، حاميان فرانسوي محيط زيست، 
هشدار دادند كه ماسك ها و دســتكش ها درنهايت از درياي 
مديترانه سر در آورده و ممكن است شمار ماسك ها بيش از 
عروس هاي دريايي شود. به گزارش اينديپندنت، يك سازمان 
غيرانتفاعي به نام »عمليات مرپراپره« اعالم كرد در چند هفته 
گذشته غواص هاي اين سازمان شمار زيادي ماسك در دريا 

مشاهده كرده اند.

برچسبويژهافرادبدونماسك
لندن: اداره راه و ترابري لندن براي افرادي كه قادر به استفاده 
از ماســك صورت نيســتند )براي نمونه مبتاليان به آسم(
كارت هاي ويژه صادر كرده اســت. به گزارش ديلي ميل، اين 
كارت ها را كه مشابه كارت هشدار كودك براي اتومبيل هاست، 
مي توان از تارنماي راه و ترابري لندن دانلود يا در تلفن هاي 
همراه ثبت كرد. اين موارد اســتثنا به دنبــال نگراني  عموم 
بابت  استفاده نكردن از ماســك در افراد مبتال به آسم و براي 

جلوگيري از مذمت ديگر مسافران پيش بيني شده است.

ساختسريعترينرايانهجهان
توكيو:  ابررايانه ژاپني با نام فوگاكو اكنون در رتبه بندي رسمي 
انجام سريع كارهاي جهان واقعي درصدر قرار گرفته است. به 
گزارش اينديپندنت، به گفته سازندگان فوگاكو تاكنون هيچ 
ابررايانه اي نتوانسته بود همزمان در صدر 3جدول رتبه بندي 
موسوم به 500 برتر، اچ پي ســي جي و گراف500 قرار بگيرد. 
فوگاكو در فهرســت 500 برتر به امتياز 415٫53 پتافالپس 
دست يافته و نزديك ترين رقيب آن در اين جدول يعني رايانه 

آمريكايي ساميت داراي امتياز 148٫6 پتافالپس است.

ممنوعيتقاچاقعتيقهدرفيسبوك
نيويورك: شبكه اجتماعي فيسبوك برای مقابله با سرقت و 
قاچاق اشياي باستاني، فروش اين اقالم را در وبسايت خود و 
همچنين اينستاگرام ممنوع اعالم مي كند. به گزارش يورونيوز، 
فيسبوك اعالم كرد قدغن كردن فروش اين اشيا تنها راهي 
است كه اين شــركت مي تواند به كمك آن اطمينان حاصل 
كند مجسمه ها و ديگر گنجينه هاي تاريخي كه در سال هاي 
اخير از مناطق جنگي همچون سوريه و عراق دزديده شده اند، 

نمي توانند به عمديا به سهو خريد و فروش شوند.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: يسير الّطمع يفسد كثير الورع؛ 
اندكي از طمع بسياري از پارسايي را تباه سازد .

   اذان ظهر :  13:07    غروب آفتــاب: 20:24    اذان مغرب: 20:45
   نيمه شب شــرعي: 00:14    اذان صبح: 4:04    طلوع آفتاب: 5:50

عكس:شنتاكومار/گاردين تصويریازسيلبمبئييكيازبرندههاي»مسابقهبينالملليعكاسيحمدان«سال2020باموضوعآبودريابود.

زبانانتقادواعتراض
 درنگي بر»تنها برف مي تواند« سروده رؤيا روزبهاني 

بي گمان، خاســتگاه و سرچشمه هاي دنياي 
شعر و حس شاعرانه، پيوسته در حوزه انديشه 

و زبان و بهره گيــري از فضاهاي تخيل و 
روياهاي آدمي است كه همواره ديدن 
و شــنيدن و بر بنيــاد تصويرهايي از 
درون زندگي و بســياري از تجربه ها 
و دانســتگي در پناه معماري كلمات، 

آشنايي زدايي، برجسته ســازي فرم و 
محتوا را به مخاطبان خــود يادآور مي كند 

و از اين نظــر، واقعيت هاي تازه تري را به ميــدان داوري هاي 
زيبايي شناسانه مي كشاند. چراكه دنياهاي»شعريت« و»ادبيت« 
هركدام راهكارهايي هستند كه در فصل مشتركي، نوعي»لذت 
هنري« را با كشف و شهود براي مخاطبان فراهم مي كند. لذا، 
آنچه در چشم انداز شــعر امروز، به ويژه شعر زنان شاعر، اتفاق 
مي افتد همانا، جست وجو در رســيدن به موقعيت شاعرانگي 
در مثلث »شعر«، »شــاعر«، »مخاطب«، بازتاب حس آميزي 
عاطفي و صيد واژه ها در بافت شــكلي از درونمايه فرم، محتوا 
در هدايــت يكديگرند. در ايــن رهگذر، خالقيت شــاعرانه و 
بازآفريني مناسبات فرهنگي و اجتماعي از يك سو و خودبنيادي 
شاعرانگي، محوريت متن را به ســوژه و زبان ديگر، در جهت 
ديگر فرا مي خواند. و در نهايت ايــن زمينه »تاويل متن« را به 
روايت هاي مختلــف فراهم مي كنــد. در مجموعه »تنها برف 
مي تواند« در يك پازل بلند شــعري، نقطه هايي از درون هايي 
براي ديدن و شــنيدن، در برابر مخاطبان شــعر امروز ديده 

مي شود.
 »ســاعت را به عقب برگردانيد/ آنقدر كه به دريا برسيم/ تمام 
مرده ها را از تنه درختان بيرون بكشــيم/ و از آنها بپرســيم/ 
هيچ انساني به اندازه يك ماهي خوشــبخت بوده است؟ « )از 

شعر81ص82(
در اين روايِت شعري، شاعر با نگرشي مدرن از حضور طبيعت 
و اشياء، از مرده ها و ماهي ها، پرسش هاي گوناگوني را به ميان 
مي كشد و آن پرسش بنيادي، طرح راز بزرگ خوشبختي است. 
از كجا مي آيد؟ در كجاي هستي انســان امروز ايستاده است؟ 
بي شك بسياري از لحظه هاي اين دفتر، مجموعه اي از روايت هاي 
پنهان و آشكار، همچون حكايت روزهاي آدمي  است. همچنين 
مظاهري از پوچي، شكست و گريز بر بستر نوعي رنج و شادي و 

صيد تجربه هاي زباني شاعرانه را به نمايش مي گذارد. 
 »سال ها بين ما فاصله است/ براي همين صدايم را نمي شنوي/ 
نامت را مي گويم/ در صدايم دشــت هاي كلــزا مي رويد/ تو 
آهسته تر از ابرها به ســمتم مي آيي/ و هزار زنگوله از دره هاي 

كبود مي گذرد...« )از شعر03 ص 44(
شاعر در روايت ها و تصويرهايش، هميشه با مخاطبي گمشده 
در گفت وگوست و سطح وقايع به شكل زنده اي در وي در گذر 
است. از مِن خود، تا خوِد آن ديگري، به خبرها و دردهايي اشاره 
مي كند كه در هر گذرگاهش، صداي آنها شنيده مي شود. رؤيا 
روزبهاني در نخســتين مجموعه شــعري اش با ذهن و زباني 
بهنگام و با همنشــيني واژه ها و دريافت هاي واقعي از درون 
و بيرون زندگي، روايت هاي خوش ســاختي را به حوزه شعر 
نزديك كرده است.»تنها برف مي تواند« يك عنوان استعاري 
داراي 2وجه دروني و بيروني است و همين دريافت شاعرانه، 
مفهوم تازه تري را به ميان مي كشاند. شاعر سعي دارد جنبه هاي 
نهان و آشكار برف را معناهاي تازه تري ببخشد و واقعيت هاي 
بهنگامي را به مخاطب يادآور مي شود: »مادرم مي گويد: بايد 
آنقدر بزرگ شوي/ كه چيزي به دنيا بياوري/ كوه خودش را به 
گلوله بسته است/ و هر غار دردي ســت كه در تاريكي بزرگ 

مي شود« )شعر 32ص63(
»تنها برف مي تواند« در قلمرو شعر امروز، از متن هاي درخشان 
و داراي زيرساخت هاي شاعرانه قوي است. به لحاظ محتوايي 
داراي نگرش و بيان روايي و استعاري خاصي است و تا حدي 

زبان انتقاد و اعتراض و حتي پوچي را نيز بر دوش مي كشد. 

محمودمعتقدينقد و نظر
شاعر و منتقد ادبي

محمودبرآبادييادداشت
ويتريننويسنده كتاب هاي كودكان

چهچيزيازماميماند؟
محمدرفيع ضيايي را من از اوايل انقالب مي شناسم. 
در يك نشــريه دانش آموزي همكاري مي كرديم 
بي آنكه همديگر را ببينيم. من مطلب مي نوشتم و 

آقاي ضيايي طرح مي زد. از همان زمان سرعت 
و مهارت ايشان درتصويرگري شگفت انگيز 
بود. آخرين همكاري هم كتابي بود علميـ  

آموزشي كه در سال 1387منتشرشد.
معمــوالً طراحان، نقاشــان و تصويرگران، تحت شــرايط خاصي كار 
مي كنند، هر سفارشــي را قبول نمي كنند، به اصطالح بايد راســت 
كارشان باشد، عالوه براين، محدوديت هاي زماني هم آزارشان مي دهد 
و چندان تمايلي به كار در زمان تعيين شــده ندارند. برعكس، مرحوم 
ضيايي از اين لحاظ ها واقعاً حرفه اي عمل مي كرد و براي كاري كه به  او 
سفارش داده شده بود، هم سرعت و هم دقت كم نظيري به خرج مي داد 
و هم از لحاظ دستمزد با ناشر كنار مي آمد، برايش وجدان حرفه اي در 
كار مطرح بود و معيارهاي ديگري كه اين روزها اغلب كاركردن براي 
بسياري از هنرمندان جوان را دشواركرده  است، در درجه دوم اهميت 

قرارداشت.
بعدها ضيايي را در انجمن نويسندگان كودك و نوجوان ديدم، در اغلب 
مراسم و گردهمايي ها شركت مي كرد و آرام و بي سروصدا مي نشست 
وگوش مي داد. هميشه لبخند به لب داشــت وكمتر ديدم از چيزي يا 

كسي گله اي يا شكايتي داشته  باشد.
اين خوي حسنه و اين خصلت پسنديده درخانواده هنرمند ضيايي هم 
تعميم يافته و فرزندان او هم كه همه هنرمندند و من با آنها همكاري 

داشته ام، همين رويه را دارند.
ضيايي 8بهمن1327 در اوز فارس به دنيا آمد و در سوم تيرماه 1395در 

تهران وفات يافت.
گرچه ضيايي ديگــر در ميان ما نيســت اما آثارش چه داســتان ها 
ونوشته هايش كه دربيشترشان شيريني ولطف سخن ديده مي شود و 
چه آثار تصويري اش كه طنز و مطايبه در آنها پيداست، براي ما به يادگار 
مانده است. افزون بر اين، سجاياي اخالقي او چون سالمت نفس، حسن 

خلق و سلوك مهربانانه اش از خاطره دوستانش زدوده نخواهد شد.

عالمگير
چاپ سوم كتاب »عالمگير« با عنوان فرعي »كوويد 19جهان 
را تكان مي دهد« نوشته اسالوي ژيژك با ترجمه هوشمند 
دهقان منتشر شــد. اين كتاب در حقيقت درك و دريافت 
اسالوي ژيژك، فيلسوف معروف اروپا از بحران كروناست و 
اهميت و امتياز اساسي آن در اين است كه برخالف پاره اي 
از آثار او به زباني ساده و روان نوشته شده است. ژيژك فصل 
اول »عالمگير«را با نقل قولي از انجيل شروع مي كند. آنجا 
كه عيسي پس از رســتاخيزش به مريم مجدليه مي گويد: 
مرا لمس مكن )انجيل يوحنا باب 20آيه 17( مسيح پس از 
رستاخيزش به پيروان خود مي گويد: مرا لمس مكنيد، در 
عوض، ديگران را با محبت نوازش كنيد و با آنان به مهرباني 
رفتار كنيد. اسالوي ژيژك پس از نقل اين آيات مي نويسد: 
»با اين حال امروز در بحبوحه  همه گير شدن ويروس كرونا، 
يكريز به ما ســفارش مي كنند كه ديگران را لمس نكنيد... 
فقط از درون است كه مي توانيم به همديگر نزديك بشويم، 
و چشم هاي ما پنجره اي است كه به درون باز مي شود. اين 
روزها وقتي آشنايي )يا حتي غريبه اي( را مي بينيم و فاصله 
مناســب را حفظ مي كنيم يك نگاه عميق به چشم طرف 
مقابل مي تواند احساساتي بيشــتر از نوازشي خودماني را 
بروز دهد.« اين فيلسوف سرشناس در فصل چهارم كتاب 

هم گريزي به ايران مي زند. او از 
قول دكتر ايرج حريرچي، معاون 
وزير بهداشت ايران نقل مي كند 

كه ويروس كرونا، ويــروس دمكراتي اســت؛ فقير و غني 
نمي شناسد، مسئول و غيرمســئول نمي شناسد. او معتقد 
است كه در برابر اين ويروس، همگي در يك قايق نشسته ايم. 
فصل هاي بعدي كتــاب در خدمت نگاه ناقدانه اســالوي 
ژيژك به سياست هاي اقتصادي و اجتماعي حكومت هاي 
دنياست؛ ضمن اينكه از جواب دادن به منتقدان خود مثل 
جورجيو آگامبن هم غافل نمانده است. ژيژك با شور و شوق 
هميشگي اش براي استفاده از تمثيل هاي موجود در فرهنگ 
عاّمه، صفحات كتابش را با گفتارهايي از كوئنتين تارانتينو، 
هربرت جورج ولز، هگل و ماركس مي آرايد و تصويري موجز 
و جّذاب از بحراني به دست مي دهد كه همچنان وجود دارد و 
زندگي انسان ها را تهديد مي كند. در كل، كتاب »عالمگير« 
نه پيچيده است نه فلسفه محض. اين كتابچه نشان مي دهد 
كه چگونه كرونا ويروس دنيا را تكان مي دهد. به نظر ژيژك 
ديگر دنيا مثل سابق نخواهد بود. »عالمگير« در 96صفحه، 
با بهاي 20هزار تومان از سوي انتشارات »صداي معاصر« 

به چاپ رسيده است.

چترسينمايايراندربازارمجازيكن

تمام فعاليت ها در بازار فروش فيلم كن براي نخستين بار به دليل 
شيوع ويروس كرونا مجازي انجام مي شود

بازار مجازي فيلم كن كه از 22ژوئن )2تير( آغاز شــده، تا 26ژوئن )6تير( با 
حضور بيش از 50كشور جهان برپا خواهد بود. به گزارش سايت جشنواره كن، 
تيري فرمو، مدير اين جشنواره، پيش از آغاز به كار بازار مجازي فيلم كن2020 
در اظهاراتي گفته بود: هيچ كس نمي داند در نيمه دوم سال2020 چه اتفاقي 
خواهد افتاد. آيا برگزاري رويدادهاي مهم و بين المللي سينمايي در نيمه دوم 
سال ميسر خواهد بود؟ آيا جشــنواره فيلم كن را مي توان در نيمه دوم سال 
برگزار كرد؟ به دليل اين ابهامات، مقامات جشنواره فيلم كن تصميم گرفته اند، 
به عنوان راه حلي مناسب و جايگزين، بازار مجازي فيلم را راه اندازي كنند. اين 
بازار با هدف حمايت از صنعت بين المللي فيلم و كمك به افرادي كه در عرصه 

فيلمسازي  به طور حرفه اي فعاليت مي كنند برپا شده است.

چترسينمايايران
ســينماي ايران در بازار فيلم مجازي جشــنواره كن به طور جدي با تشكيل 
چتر سينماي ايران حضور يافته اســت. در چتر سينماي ايران در كنار بنياد 
سينمايي فارابي، مركز گسترش سينماي مستند و تجربي و جشنواره جهاني 
فيلم فجر، 7مؤسسه و شركت پخش شامل هنر و تجربه، الي ايميج، هنر هفتم، 
پرشــيا فيلم،  اي آي فيلم پرو، خانه فيلم و ايري ايماژ حضور دارند. »جنايت 
بي دقت« ساخته شهرام مكري، »تي تي« از آيدا پناهنده، »من اينجا هستم« 
به كارگرداني عباس اميني، »عنكبوت« ســاخته ابراهيم ايرج زاد، مســتند 
»سايه هاي بي خورشيد« به كارگرداني مهرداد اســكويي، مستند »همراه با 
باد« ساخته مهدي شــادي زاده و فيلم كوتاه تريشــكو به كارگرداني شكيبا 
خالقي، آثاري هستند كه از سينماي ايران در بازار جشنواره فيلم كن به عنوان 
يكي از مهم ترين رويدادها در عرصه خريد و فروش فيلم هاي سينمايي معرفي 

مي شوند.

مهمترينفيلمهايخارجيدربازاركن
به گزارش ددالين، در بازار مجازي كن2020، 55فيلم حضور دارند. فيلم هاي 
كارتوني نيز حضور پررنگي در ايــن بازار دارند. فيلم »رســتگاري« با بازي 
ويل اسميت و فراري ســاخته مايكل مان ازجمله پرسروصدا ترين فيلم هايي 
هستند كه در ليست فروش بازار مجازي كن قرار دارند. فيلم مهيج و ترسناك 
»قندهار« اثر جرارد باتلر و فيلم آهنگر ساخته نيك جوناس، ازجمله فيلم هاي 
مهم ژانر مهيج و ترسناك هستند كه در فهرست فيلم هاي مهم براي فروش در 
بازار مجازي كن، ثبت شده اند. »آرتور پادشاه« و فيلم »زمان مبارزه نهايين« 
)زمان آرماگدون( در ژانر ماجراجويانه نيز به احتمال زياد مورد توجه خريداران 
قرار خواهد گرفت. فيلم »بدو خرگوش بدو« اثــر اليزابت ماس نيز از آثاري 
است كه تاكنون در بازار مجازي كن مورد توجه قرار گرفته است. تله پاريس، 
اسپنسر، سايه در ابر، تابســتان85 و پگي جو نيز از ديگر فيلم هاي مطرحي 
هستند كه نامشــان براي فروش در بازار فيلم كن بر سر زبان ها افتاده است. 
در بازار مجازي كن نمايندگان جشنواره هاي بين المللي مهم فرصت خواهند 
يافت تا با ديدن فيلم هاي موجود در فهرســت اين بازار، نامزدهاي سينمايي 
خود را براي ساير جشنواره هاي ســال انتخاب كنند. تمام مسائل مرتبط با 
معرفي و خريد و فروش فيلم ها از طريق ســامانه اي كه بــه بازار مجازي كن 

اختصاص يافته، انجام مي شود.

دريچه

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 

20 سال پيش 

متوســط قيمت يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني 
شــهر تهران در تابســتان1378 معادل يك ميليون و 
678هزار ريال و متوسط اجاره  بهاي پرداختي ماهانه نيز 
براي يك مترمربع زيربناي مسكوني معادل 5558ريال 

بود. به گزارش خبرنگار ما، يافته هاي طرح آمارگيري از 
قيمت و اجاره مسكن در شــهر تهران در تابستان سال 
گذشته نشــان مي دهد كه متوسط قيمت يك مترمربع 
زمين ساختمان مسكوني كلنگي در شهر در زمان مورد 
نظر معادل يك ميليون و 396هزار ريال و متوسط وديعه 
پرداختي بابت اجاره يك مترمربع زيربناي مســكوني 

معادل 159هزار و 131ريال بوده است.

همشهري 5تير 1379
قيمتواحدمسكونيدرتهراناعالمشد

آرشنهاوندي
روزنامه نگار
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