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وعده تازه براي نزول 
بيشتر قيمت دالر

قاچاق نفت؛ محور 
جديد تنش های بغداد 

و اقليم

حســن روحاني:حداقل 3 كشور در 
روزهای اخيــر اقدام خوبــی انجام 
داده اند و بر اين اســاس بايد شــاهد 
قيمت بهتر ارز در روزهای آينده باشيم

پرونــده قاچــاق نفــت خــام اقليم 
كردستان به اسرائيل بار ديگر با فشار 

دولت عراق به جريان افتاده است

 برای اولين بار در كشور نخستين سايت 
آزمايشی 5G راه اندازی شده و سرعت 
دانلود بيشتر از 1500 مگابيت بر ثانيه 

روی آن ثبت شد

دولت به مســتأجران كم درآمد، 15 تا 
50ميليون تومان تسهيالت 13درصدي 

مي پردازد كه بايد سود آن را بپردازند

با ســابقه اي كه نفت مسجدسليمان 
مقابــل پرســپوليس دارد، احتمال 
قهرماني سرخپوشــان امشب بيشتر 

از فرداست

در خانه بمانيد و با ديدن فيلم و خواندن 
گزارش هــاي اين صفحه گشــتي در 

خانه موزه بازار بزنيد

  مهرداد بذرپاش با حمايت 
نمايندگان نزديك به محمود 
احمدي نژاد به رياست ديوان 

محاسبات رسيد
  عليرضا زاكاني، رئيس مركز 

پژوهش هاي مجلس شد

4صفحه8

ورود نسل پنجم  
اينترنت موبايل به ايران

تكليف وديعه مسكن 
مستأجران روشن شد

  پايان هفته پايان قصه

 تاالر آينه 
يادگار بانوی قجری 

 ديوان 
به بذرپاش رسید

يادداشت
مهدی ارزانی؛  عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

عالئم بيماري كوويد-19 در روزها و ماه هاي اخير نسبت 
به اسفند و فروردين متفاوت شده و به نظر مي رسد ويروس 
كرونا تغيير ماهيت داده است. عالئم بيماري كرونا براساس 
شــدت و ضعف به نوع يك، دو و سه تقسيم مي شود كه با 
توجه به عواملي مانند سن و ســال يا بيماري هاي زمينه اي در هر فردي متفاوت است. 
اما مهم ترين عالئم بيماري هم اكنون، سردرد، تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکم، عالئم 
تنفسي مثل تنگي نفس، درد قفسه سينه، سرفه و... است. همچنين بدترين شرايط مربوط 
به زماني است كه بيمار با درگيري بيش از 50درصدي ريه و داشتن بيماري هاي زمينه اي 

مثل ديابت، سرطان يا ضعف ايمني و... به سمت موقعيت هاي خطرناك برود.
در مقابل اين وضعيت، ناقالن بدون عالمت يا كساني با عالئم مختصر در حد بي اشتهايي 
و بي حالي قرار دارند كه عالئم شان در همين حد مي ماند و بعد از مدتي هم رفع مي شود. 
هرچند ممکن اســت برخي از افراد اين جمعيت بدون عالمت، در دوره كمون بيماري 
باشند كه معموال بين ۲ تا 14روز طول مي كشــد. يکي از بزرگ ترين خالءهاي بيماري 
كوويد-19 و بسياري از بيماري هاي ويروسي ديگر، سختي در تشخيص افراد ناقل است، 
زيرا عمال نمي توان همه جمعيت را تست كرد. براي مثال، در اين دوران، بسياري از اداره ها 
و مؤسسات اقداماتي مانند تست تب و اكسيژن را در بدو ورود كاركنان انجام مي دهند؛ 
درحالي كه اين تســت ها فقط 60-50درصد كارايي دارند و امروز تب نداشتن يك فرد 
دليلي بر سالمت او نيست. از سوي ديگر بهترين نوع تست يعني »پي .سي.آر« هم اگر در 
بهترين شرايط گرفته شود، حدود 15 تا ۲0درصد نتيجه منفي كاذب دارد. حتي بسياري 
از افرادي كه به سراغ تصويربرداري از ريه مي روند ممکن است در دوره اي مراجعه كنند كه 
هنوز ويروس ريه شان را درگير نکرده باشد. در اين شرايط، بهترين كار استفاده از تجربه 
كشور كره جنوبي است؛  اين كشور در موج اول شيوع ويروس يعني همزمان با روزهاي اوج 
اوليه بيماري در ايران، پس از شناسايي هر بيمار همه اطرافيان او را هم بررسي و آزمايش 
مي كرد و با اجراي همين دستورالعمل توانست بيماري را به خوبي كنترل كند. البته كشور 
ما هم اكنون براي انجام اين كار نياز به نيروي انساني و هزينه زيادي دارد كه احتماال شدني 
نيست. به همين دليل، عمال ما راهي براي تشخيص افراد ناقل به طور صد درصدي نداريم 

و فقط مردم بايد به توصيه هاي بهداشتي و رعايت فاصله گذاري اجتماعي پايبند باشند.
از نگاه ما پزشــکان، بهترين توصيه حتي بــراي افرادي كه احتمال ناقــل بودن خود را 
مي دهند، استفاده از ماسك سه اليه جراحي و رعايت پروتکل هاي بهداشتي مانند حفظ 
فاصله گذاري اجتماعي، كاهش تردد، شــركت نکردن در تجمعات و... است. با توجه به 
اينکه بسياري از ماسك هاي مورد اســتفاده در جامعه، غيراســتاندارد است و نهايتا تا 
۲0درصد جلوي ورود ويروس را مي گيرد، دولت مي تواند با توزيع ماســك هاي مناسب 
و ضدعفوني كننده هاي اســتاندارد به قطع زنجيره شــيوع كمك كنــد. محدوديت در 
رفت وآمد مردم، اجازه استفاده از خودروي شخصي در محدوده طرح ترافيك، جلوگيري 
از برگزاري هرگونه تجمع و افزايــش ظرفيت ناوگان حمل و نقــل عمومي هم از ديگر 
 اقداماتي اســت كه دولت مي تواند در اين دوران انجام دهد تا خطر ناقالن بدون عالمت 

كمتر شود.

ناقالن خاموش

 خط دفاع 
در خطر

سوژه فيلم هايم را 
از مردم می گيرم

رنگ ديگر زندگی  
در دنيای كتاب ها

پاي صحبت هاي پوران درخشنده 
نويسنده و كارگرداني كه هميشه 

دغدغه هاي اجتماعي داشته و 
اين روزها به فکر ساخت يك فيلم 

جديد است

ارسالن فصيحي، مترجم ادبيات 
 تركيه، زبان فارسي را 
ميراث ملي ما مي داند

در صفحه تازه همشهري بخوانيد:
1001 فيلم، موسيقي، عكس، نقاشي 
كتاب و ويدئوگيم كه بايد بشناسيد
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 ابتالی پرشمار كادر درمان به كرونا 
تعدادی از بيمارستان ها را خالی كرده است

9

7

موج دوم كرونا پرسنل بيمارستان ها و كادر درمان را به شدت مبتال كرده 
است؛ آنچنان كه تعدادي از بيمارستان ها ناگزير از تعطيلي تعدادي از 
بخش ها شــده اند و در تعداد ديگري از آنها تعداد محدودي از پرسنل 

ناگزير از فعاليت در چند شيفت هستند.
به گزارش همشــهري، در هفته هاي اخير به طور مــداوم خبرهايي از 
ابتالي كادر درمان به ويروس كرونا منتشر شده، نه تنها در تهران كه در 
شهرهاي مختلف موج دوم كرونا عالوه بر مردم، پزشکان، پرستاران و 
ديگر كاركنان بيمارستان ها را مبتال كرده است؛ روز يکم مرداد 1399 
و براساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲ هزار و 5۸6 بيمار جديد مبتال 
به كوويد-19 در كشور شناسايي شــده كه يك هزار و 934 نفر از آنها 
بستري شــده اند. مجموع بيماران كوويد-19 در كشور به ۲۸1 هزار و 
413 نفر رسيد. هم اكنون 3609 نفر از بيماران مبتال به كوويد-19 در 
وضعيت شديد اين بيماري و تحت مراقبت قرار دارند. همزمان خبرهايي 
كه از وضعيت بيمارستان ها و فشار بر كادر درمان مي رسد، نگران كننده 
است. براساس اعالم سازمان نظام پرســتاري 9هزارتن از پرستاران در 
بيمارستان ها به كرونا مبتال شده اند و در شرايط فعلي هم به دليل طوالني 
شدن دوره بيماري و ابتالي تعداد زيادي از پرستاران، بيمارستان ها با 
كمبود نيرو مواجه هستند. بر اين اساس، از 9 هزار پرستارِ مبتال به كرونا، 
حدود 4 هزار نفر همچنان با اين بيماري دســت و پنجه نرم مي كنند و 
عمال از چرخه خدمت خارج شــده اند. اين 4 هزار نفر نيروهاي پرستار 
متخصص، ماهر و باسابقه هســتند كه مي توانســتند تعداد زيادي از 
تخت هاي بيمارستاني را تحت پوشش خدمات خود قرار دهند. وزارت 
بهداشت ديروز آمار فهرست مفصلي را با عنوان »بيمارستان هاي معين« 
اعالم كرد. اين بيمارستان ها براي بستري بيماران مبتال به كوويد-19 
تعيين شده اند. اين راهکاري اســت براي اينکه بخشي از فشاري كه بر 

بيمارستان هاي سنتر كرونا وارد مي شود، كاسته شود.

اطالع رساني رسانه ها مؤثر است
ديروز در نشست خبري كه سازمان نظام پزشــکي برگزار كرد، اعالم 
شد تاكنون 13۸ نفر از كادر درماني شهيد شــده اند. براساس آخرين 
آمار ۲0.3۷ درصد از شهدا در گروه پرستاري بوده اند. ساير پرسنل اعم 
از خدمات، تاسيسات، آزمايشگاهيان و ديگر پرسنل 19.19 درصد از 

جان باختگان را به خود اختصاص داده اند.
محمد جهانگيري، معاون نظارت و برنامه ريزي ســازمان نظام پزشکي 

با تأكيد بر لزوم بازنگري در خدمات ســرپايي سالمت در بحران كرونا، 
بر ضرورت تامين اقالم حفاظتي كرونا بــراي كادر درمان به ويژه براي 
بيمارســتان هاي خصوصي كه در ايــن زمينه امکانــات كمتري در 
اختيارشان قرار گرفته تأكيد كرد و گفت:»پزشکان عمومي بيشترين 
شهدا را داشتند كه اين نشان مي دهد اين پزشکان حتي در مطب هاي 
خود با اين بيماري مواجه شده اند. بايد از رسانه ها بيشتر كمك بگيريم، 
هر وقت رسانه ها به خوبي وارد ميدان شدند، مردم نيز همکاري مناسبي 
داشتند و شرايط بهتر شده است. گزارش رسانه ها اهميت زيادي دارد.«

تعطيلي تعدادي از بخش ها 
در تهران بيشتر بيمارستان ها به ويژه بيمارستان هاي امام خميني)ره(، 
شهداي تجريش، مســيح دانشوري و شــهداي يافت آباد كه از ابتداي 
بروز و شــيوع كرونا جزو مراكز اصلي پذيرش بيمــاران مبتال به كرونا 
بودند، از نظر پذيرش بيماران جديــد و نيز ابتالي كادر درمان به كرونا 
وضع بســيار پر فشــاري را مي گذرانند. پيش از اين رئيس بيمارستان 
شهداي تجريش از ابتالي 1۷۲تن از پرســنل اين بيمارستان به كرونا 
خبر داده بود. پيگيري هاي همشهري نشان مي دهد در هفته اخير در 
بيمارستان امام خميني)ره( تهران هم روند ابتالي پرسنل و كادر درمان 
به كوويد-19افزايش يافته و فعاليت برخي بخش ها مختل شده است. 
بيمارستان مسيح دانشوري هم شرايط بهتري ندارد. به گفته مسئوالن 
اين بيمارستان تاكنون دســت كم ۷0نفر از پرسنل بخش پرستاري و 
پزشکي بيمارستان مسيح دانشوري با بيماري كرونا درگير شده اند كه از 
اين تعداد برخي پرستاران و پزشکان براي گذراندن دوره درمان بستري 

يا در خانه قرنطينه هستند.
حميدرضا جماعتــي، فوق تخصــص مراقبت هاي ويــژه و قائم مقام 
بيمارستان مسيح دانشوري درگفت وگو با همشهري با بيان اينکه دوسوم 
اعضاي هيأت علمي بيمارستان از ابتداي شــيوع كرونا به اين بيماري 

مبتال شده اند، افزود: »برخي مبتاليان كادر پزشکي و پرستاري بعد از 
طي دوره بيماري مجدد به كار خود بازگشته اند و خوشبختانه تاكنون 

موردي از فوت كادر پزشکي و پرستاري اين بيمارستان نداشته ايم.«
او كمبود كادر درماني به دليل ابتالي پرســنل را تأييد كرد و گفت:» از 
هفته گذشته بخش 9بيمارستان به دليل كمبود نيروي پرستار و نبود 
نيروي جايگزين براي پرستاراني كه به بيماري مبتال شده اند، تعطيل 
شده است. پيش بيني مي شود اين تعطيلي تا هفته آينده و تا جايگزيني 

نيرو ادامه پيدا كند.«
قائم مقام بيمارستان مسيح دانشــوري اضافه كرد:» پرستاراني كه در 
بخش مراقبت هاي ويژه كار مي كنند، نيازمنــد دريافت آموزش هاي 
خاص هستند و نمي توان به سادگي براي آنها نيروي جايگزين پيدا كرد. 
با تعطيلي اين بخش تالش كرده ايم از بيماران و پرسنل بيمارستان در 

مقابل بيماري همکاران مبتال مراقبت كنيم.«
وي با تأكيد بــر اينکه هر بخش مراقبت هاي ويژه در طول شــبانه روز 
در3شيفت به بيماران خدمات ارائه مي كند، گفت:»تعطيلي يك بخش 
با 30تخت بيمارستاني، به معناي نبود دست كم ۲5پرستار متخصص 
است. با اين تعداد نيرو مي توان يك بخش مراقبت هاي ويژه را براي يك 

شبانه روز اداره كرد.«
فوق تخصص مراقبت هاي ويژه بيمارســتان مسيح دانشوري، از تست 
كروناي پرستاران و پزشکان بيمارستان از سوي تيم هاي تخصصي طب 
كار در بيمارستان خبر داد و گفت:»هر پرستار يا پزشکي كه نشانه هاي 
بيماري را در خود دارد از ســوي كميته تخصصي طب كار مستقر در 
بيمارستان تست شــده و درصورتي كه آزمايش هر يك از افراد مثبت 
باشد، گواهي مرخصي به كادر مبتال براي ۲هفته صادر مي شود تا در خانه 

مراحل درمان خود را بگذرانند.«
جماعتي با رد اينکه بيمارســتان مانع از مرخصي پزشك يا پرستاري 
به دليل كمبود نيرو شــده اســت گفت:» تيم هاي پزشکي و پرستاري 
بيمارستان با يکديگر هماهنگ هســتند و درصورتي كه يك پزشك 
يا پرســتار مبتال به بيماري باشد، پزشکان و پرســتاران ديگر با قبول 
افزايش فشار كاري روي خود، مســئوليت هاي همکار بيمارشان را بر 
عهده مي گيرند و از اين رو، خللي در ارائــه خدمات درماني به بيماران 

ايجاد نمي شود.«
او تأكيد كرد:» با وجود اينکه بيمارستان از نظر تيم پرستاري با كمبود 
روبه رو ست، اما پرستاراني هستند كه با وجود ابتال به بيماري در بخش 
بيماران كرونا در حال خدمت هســتند. به هيچ پرســتاري الزام نشده 
است كه حتما بايد بيمارســتان را ترك كند، اما اصراري هم به ماندن 

افراد نداشته ايم.«

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

وعده اوقاف براي بازگرداندن جنگل آق مشهد به منابع طبيعي 
در پي 3گزارش هفته اخير همشهري 

منابع 
از ماجــراي وقــف 5600هکتــار طبيعي

جنگل هاي هيركاني، رئيس سازمان 
اوقاف قول داد كه با همکاري رياست قوه قضاييه، اين 
جنگل ارزشــمند را به بيت المــال و منابع طبيعي 

برگرداند.
اطالعات رســيده به همشــهري نشــان مي دهد 
حســينعلي خادمي متولي وقف 564ســاله قريه 
آق مشهد كه به تازگي حکمي مبني بر تأييد وقفش 
از دادگاه محلي دريافت كــرده، درصدد قطع برخي 
درختان مرغوب اين جنگل  است. وي روز سه شنبه 
اخير به همشهري گفته بود كه دولت مي خواهد عوايد 

ملك وقفي را از آن خودش كند اما سازمان جنگل ها 
اين ادعا را رد كرده بود.

ديروز موضــوع بازپس گيري جنگل آق مشــهد از 
متولي وقف و بازگرداندن آن به منابع طبيعي كشور 
در جلسه سازمان جنگل ها و سازمان اوقاف مطرح 
شد. حجت االسالم سيدمهدی خاموشي نيز در پي 
گزارش رئيس ســازمان جنگل ها و در جريان قرار 
گرفتن چگونگي روند پرونده آق مشــهد، خواستار 
رويت اين پرونده شد و قول داد با همکاري رياست 
قوه قضاييه نسبت به آن تجديد نظر صورت گرفته و 
جنگل به بيت المال و منابع طبيعي برگردد. در اين 
جلسه مسعود منصور، رئيس ســازمان جنگل ها و 

مراتع كشور از پالك هايي سخن گفت كه طرح دعوا 
در آن وجود دارد و مي توان در قالب كارگروه مشترك 
درباره آن تعيين تکليف كرد. وي به موضوع آق مشهد 
پرداخت كه در پرونــده اش، بيش از 5هزار هکتار از 
جنگل هاي هيركاني در قالب وقف در اختيار متولي 
قرار گرفتــه و خبر وقف اين جنگل هاي ارزشــمند 
تأثيرات منفي زيــادي بر افکار عمومــي جامعه و 

دوستداران طبيعت ايجاد كرده است . 
حجت االسالم  خاموشي، رئيس سازمان اوقاف نيز 
با بيان اينکه اوقاف آمادگي كامل دارد با تعامالت 
دوجانبه به بســياري از پرونده هــاي مفتوحه در 
محاكم قضايي پايان دهد، به اقدامات و همکاري 

مشترك دو ســازمان اشــاره كرد و افزود: توسعه 
زراعت چوب امروز نياز اساســي كشــور است و 
اين ظرفيت هم اكنون در اوقاف وجــود دارد تا با 
حمايت سازمان جنگل ها زراعت چوب در اراضي 
موقوفه و ملي توســعه و گســترش پيدا كند .  وي 
تأكيد كرد كه موضوع حفــظ منابع طبيعي امروز 
در جامعه بسيار جدي اســت و حفاظت و صيانت 
از انفال نقطه مشــترك كار اوقاف با منابع طبيعي 
است .  حجت االسالم خاموشي در پايان قول داد با 
همکاري رياست قوه قضاييه نسبت به  وقف اعالم 
شدن آق مشهد، تجديد نظر صورت گرفته و جنگل 

به بيت المال و منابع طبيعي برگردد.
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تالش هاي 6ماه اخير مهرداد بذرپاش براي 
تصاحب كرسي رياســت ديوان محاسبات ديوان

جواب داد و او ديروز از مجلس يازدهمي ها 
رأي گرفت. برخي رأي به بذرپاش را سهم گيري پايداري ها 
تعبيــر كردند و جمعي ديگر با اســتناد بــه نامه توكلي 
مي گفتند: مهرداد بذرپاش 40ســاله، اساسا فاقد يكي از 
شروط اصلي رياست ديوان محاســبات - يعني 20سال 

سابقه مديريتي- است.
مدير جوان دولت احمدي نژاد درحالي به مقصود سياسي 
اين روزهاي خود رسيد كه كمتر از 12ساعت قبل از رأي 
مجلس به رياســت او در ديوان محاسبات، احمد توكلي، 
چهره شناخته شــده اصولگرايان در مقام رئيس ديده بان 
شفافيت و عدالت دست به قلم شد و در نامه اي به محمدباقر 
قاليباف از او خواست تا در مورد انتخاب مهرداد بذرپاش 
به عنــوان يكي از منتخبان رياســت ديوان محاســبات 
تجديدنظر كرده و كميســيون برنامه و بودجه را از ادامه 

بررسي صالحيت وي بازدارد.
او به قاليباف نوشته بود كه پذيرش داوطلبي آقاي بذرپاش 
از اساس غيرقانوني است؛ چراكه تبصره  يك ماده51 قانون 
آيين نامه داخلي مجلس مي گويد كه داوطلب بايد حداقل 
20 سال سابقه كار داشته باشــد؛ درحالي كه سابقه كار 
نامبرده به 17سال هم نمي رســد. وقتي برادرانه به آقاي 
بذرپاش تذكر داده شــد كه جنابعالي 20 سال سابقه كار 
نداريد و سابقه تراشي نيز در  شأن شما نيست و مصلحت آن 
است كه داوطلب نشويد تا اعتراضات برانگيخته نشود، گفت 
كه من در ســال1۳7۸ در تاسيس فالن پژوهشگاه نقش 
مهمي داشتم و بعدا در بسيج دانشجويي سمت فرماندهي 
داشتم؛ درحالي كه ســابقه كار در عرف و متون حقوقي 
معناي روشني دارد كه ركن آن بيمه شدن در مشموالن 
قانون كار است و غير آن، و داشــتن حكم استخدامي در 

مشموالن قوانين استخدامي دولتي است.
البته نامه توكلي از سوي حاميان بذرپاش بي جواب نماند 
و محمدرضا ميرتاج الديني، نماينــده تبريز در مجلس و 
معاون پارلماني دولت احمدي نژاد درصدد دفاع از او برآمد 
و خطاب به رئيس ديده بان شــفافيت و عدالت نوشــت: 
»شما به عنوان نهاد شــفافيت و عدالت، به جاي دفاع از 
محرومان جامعه يا ارائه راهكارهاي مناسب براي برون رفت 
از وضعيت نابسامان اقتصادي، سمت تند قلم را متوجه يك 
كار اميدآفرين و ارزشمند كه پيام روشني به مردم دارد، 
كرده ايد. اكنون كــه در گام دوم انقالب قرار داريم و اصل 
راهبردي جوانگرايي از سوي رهبر فرزانه و حكيم انقالب، 
سرلوحه مردم عزيز و مجلس شوراي اسالمي قرار گرفته و 
حضور جوانان انقالبي و نخبه، يكي از امتيازات اين مجلس 
از سوي ايشان بيان شده است، چرا بايد به صورتي شتابزده 

عليه اين رويكرد مبارك، موضع سلبي اتخاذ كنيد؟!«
به هر روي عيان كردن عدم تناســب رزومه بذرپاش براي 
نشستن بر كرسي رياست ديوان در سطح رسانه ها و علني 
شدن اين امر به مانعي در پيشروي برنامه هاي بذرپاش و 
حاميانش در بهارستان بدل نشــد و او ديروز در مصاف با 
لطف اهلل فروزنده، از چهره هاي شناخته شده جريان اصولگرا 
كه رزومه پر و پيماني هم براي تصدي اين كرسي داشت 
به ميدان آمد و در نطقي 10 دقيقه اي از بايد ها و شايدهاي 
فسادســتيزش و احياي ديوان محاســبات گفت و هيچ 

اشاره اي نه به نقدها كرد و نه پاسخي به منتقدانش داد.
در نهايت هم با 15۸رأي در قبال ۸2رأي لطف اهلل فروزنده 
- سخنگوي جمعيت ايثارگران انقالب - به مقصود ماه هاي 
اخيرش رســيد و از مجلس يازدهمي ها براي نشســتن 
بر كرسي رياست ديوان محاســبات رأي اعتماد گرفت. 
15۸رأي بذرپاش در حالي بود كه نواصولگرايان بهارستان 
مدعي اند حداقل 1۸0رأي سازماندهي شده دارند، نتيجه 

انتخابات ديروز مجلس اما عيان كــرد كه نمايندگان در 
تعيين رياست جديد ديوان محاسبات وراي تعلق سياسي 
خود عمل كرده اند. لطف اهلل فروزنده در حالي اين رقابت را 
به رقيب جوانش باخت كه اعضاي تشكل متبوعش ازجمله 
الياس نادران به عنوان بازيگــران اصلي انتخابات مجلس 
يازدهم در تهران شناخته مي شدند؛ تشكلي كه به عنوان 
يكي از شناخته شده ترين احزاب جناح اصولگرا شناخته 
مي شود، اما ديروز سنگر ديوان محاسبات را به بهاري ها و 

ياران احمدي نژاد واگذار كرد.
بعد از رأي مجلس به بذرپاش امــا انتقادات فراواني روند 
فعاليت و مديريت مجلس يازدهم را نشانه گرفت؛ ازجمله 
اينكه محمد مهاجري، فعال رسانه اي جريان اصولگرايان در 
حساب شخصي اش در توييتر نوشت: »با انتخاب شبهه ناك 
آقاي مهرداد بذرپاش به رياســت ديوان محاسبات، شأن 
مجلس يازدهم  باز هــم پايين تر آمد. مبارك باد ســهم 
پايداريچي ها! منتظريم با سهم دادن به زاكاني  در انتصاب 
وي به رياســت مركز پژوهش ها يك گام بلند ديگر براي 

تنزل جايگاه مجلس برداشته شود. «

چه مي كنه اين قاليباف
پيش تر يكي از نمايندگان اصولگراي مجلس درباره چرايي 
تكاپوي بذرپاش براي رسيدن به كرسي رياست ديوان به 
همشهري، گفته بود: »او در رقابت هاي انتخاباتي شخصا 
در جذب رأي نمايندگان شهرســتان ها فعال بود و حاال 
هم در قالــب گروه هاي ۸-7نفره با نمايندگان نشســت 
برگزار مي كند.« به گفته اين نماينده، بذرپاش ســوداي 
رياست جمهوري در انتخابات1400 را دارد؛ بنابراين قصد 
او ايفاي نقش رابين هودي در قبال دولت روحاني در سال 
آخر دولت دوازدهم است و با مچ گيري و ايجاد هياهو در 
قبال كارنامه مالي - اقتصادي دولت به راحتي مي تواند وجه 
فسادستيزي بگيرد و آنچه در كارنامه گذشته اش داشته 
است را تطهير كند. بذرپاش با حضور در ديوان محاسبات 

مي تواند وجهه خود در جريان اصولگرا را بازســازي كند 
و حضورش در اين مقام به برگ ســبزي مي ماند كه روند 
احراز صالحيتش در انتخابات1400 را هموار خواهد كرد.

مهرداد بذرپاش، نهمين رئيس ديوان محاسبات است كه 
با دوران حضور محمود احمدي نژاد در شهرداري تهران 
با تشكل گروه مشاوران جوان شهردار به عرصه سياست 
وارد شــد. بعدها او به مديرعاملي شركت پارس خودرو و 
سپس مجموعه خودروســازي سايپا منصوب شد. در آن 
زمان براي نخستين بار ماجراي فيش هاي نجومي اعضاي 
هيأت مديره ســايپا به يك جنجال خبري تبديل شد كه 
دفتر مهرداد بذرپاش اين موضــوع را تكذيب كرد. او در 
سال۸۸ به رياست سازمان ملي جوانان منصوب شد و در 
مجلس نهم هم نماينده مجلس بود. بذرپاش را بايد دومين 
مدير متمايل به محمود احمدي نژاد كه به رياست ديوان 
محاسبات مي رسد، ناميد. قبل از او محمدرضا رحيمي، 
سياستمدار متمايل به احمدي نژاد در اين پست، انتقادات 
زيادي را متوجه خود كرده بود. در مجلس هفتم او به اين 
سمت انتخاب شده بود، شــخصي كه به جاي نظارت بر 
عملكرد دخل و خرج هاي دولت در يك اظهارنظر گفته بود: 
مديران دولت نهم پاكدامن هستند و بدين سبب امسال 
آمار تخلفات ارائه نمي دهيم. نامه احمد توكلي به قاليباف 
شايد از جهاتي شبيه نامه اي باشد كه 100نماينده مجلس 
هفتم ازجمله همين احمد توكلي و عماد افروغ خطاب به 
غالمعلي حدادعادل، رئيس وقت مجلس نوشته و خواستار 
عزل محمدرضا رحيمي شده بودند؛ شخصي كه از ديوان 

محاسبات به دولت راه يافت و از دولت به زندان رفت.

كاميار دادستان ديوان شد
نمايندگان همچنين در نشست ديروزشان علي كاميار را 
به عنوان دادستان ديوان محاسبات انتخاب كردند. كاميار 
با 171رأي از مجموع 2۳5رأي به عنوان دادستان ديوان 

محاسبات انتخاب شد.

مهرداد بذرپاش با حمايت نمايندگان نزديك به محمود احمدي نژاد به رياست ديوان محاسبات رسيد

ديپلماسيديوان به بذرپاش رسيد

در حاشيه سياست

روز گذشته، رئيس سازمان 
پزشــكي قانوني كشــور از قضايي

انتقال جسد قاضي منصوري 
به اين سازمان خبر داد. 

عباس مسجدي به خبرگزاري ميزان گفت: 
جسد ســاعت 5.5صبح بامداد به پزشكي 
قانوني تحويــل و به محــض تحويل آن، 
اقدامات الزم علمي و آزمايشگاهي شروع 

شده است.
نــام غالمرضا منصــوري، قاضي ســابق 
لواسانات در نخســتين جلسه دادگاه اكبر 
طبري به عنوان متهم رديف نهم و متواري 
از كشور مطرح شــد. وي در اين پرونده به 

دريافت رشــوه 500هزار يورويي از حسن 
نجفي متهم اســت. منصوري در نخستين 
واكنش، با انتشار پيامي ويدئويي، اتهامات 
خود را رد كرده و گفته بود كه براي درمان 
بيماري خود در خارج از كشور به سر مي برد 

و متواري نيست.
او وعده داده بود كه در نخستين فرصت به 
كشور بازگشته و در دادگاه حضور يابد، اما 
چند روز بعد خبر دستگيري وي در روماني 
منتشر شد. ۳0خرداد، خبر پيدا شدن جسد 
او در البي يك هتل در اين كشور در حالي 
منتشر شد كه وي با دستور مقامات قضايي و 
تحت نظر پليس روماني و با شرايط خاص و 

به طور موقت آزاد شده بود تا مراتب استرداد 
او به كشور فراهم شود. طي يك  ماه گذشته 
ابهامات فراواني دربــاره علت مرگ قاضي 

منصوري از سوي مقامات قضايي و فعاالن 
سياسي كشــور مطرح شــده بود. ازجمله 
اينكه آيا جسد متعلق به متهم است يا اينكه 

آيا دليل مرگ او خودكشي بوده يا قتل؟! 
دادسراي تهران ديروز طي اطالعيه اي اعالم 
كرد: پس از اجراي تشريفات قانوني و انتقال 
از كشور روماني به تركيه و سپس از طريق 
فرودگاه امام خميني وارد كشــور شد  كه 
بالفاصله با دستور معاون دادستان تهران 
جهت تشــخيص هويت به پزشكي قانوني 

منتقل شد.  
در گزارش پزشــكي قانوني آمده اســت: 
با معاينــه دقيق جســد و تصويربرداري و 
اقدامات پزشكي و تشخيصي صورت پذيرفته 
مشخص شد اوال براســاس ظواهر، جسد 
متعلق به غالمرضا منصوري اســت و ثانيا 
بررسي ها حاكي اســت كه از مكان بلندي 
سقوط كرده اســت چراكه شكستگي در 
ســر و صورت و تنه )كتف راست و چپ و 

اســتخوان هاي صورت( بــا تصوير برداري 
رويت شــد. بنابرايــن گــزارش، در ادامه 
نمونه هاي سم شناسي و آسيب شناسي اخذ 
 DNA شد و جهت احراز هويت علمي نمونه
از جســد اخذ تا با حضور اولياي دم تطبيق 
نمايي شــود؛ لذا علت اصلــي فوت پس از 

نتيجه آزمايشات اعالم خواهد شد.
در همين حال، نورنيوز، رســانه نزديك به 
شــوراي عالي امنيت ملي نوشــت: پليس 
رومانــي گرچــه همراه جســد منصوري 
29صفحه گزارش شــرح ماجرا را ارسال 
كرده اما همچنان از تحويل تصاوير مربوط 
به دوربين هاي مداربسته هتل محل اقامت 
مقتول امتناع مي كند كه همين امر موجب 
تقويت شــبهات طرح شــده پيرامون اين 

پرونده شده است.

   زاكاني رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شد
سخنگوي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي  از انتخاب عليرضا زاكاني به عنوان رئيس مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي خبر داد. محمدحسين فرهنگي در گفت وگو با خانه ملت، 

در تشريح جزئيات جلسه بررسي انتخاب رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
در هيأت رئيسه، گفت: در جلسه هيأت رئيسه مجلس كه هيأت امناي مركز پژوهش هاي 
مجلس هستند، موضوع رئيس مركز پژوهش هاي مجلس از ميان داوطلبان اعم از آنها كه 
كتبا يا شفاها اعالم داوطلبي كرده بودند، بررسي شد. سخنگوي هيأت رئيسه مجلس 
شوراي اسالمي  يادآور شد: پس از 2مرحله رأي گيري آقاي دكتر عليرضا زاكاني با اكثريت 
مطلق آراي اعضا ، به عنوان رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي انتخاب  و 

مقرر شد در جلسه بعدي برنامه هاي خود را به هيأت امناي مركز ارائه كند.

 رئيس جمهور از مجلس جديد خواست ابهامات شوراي نگهبان را 
درباره مصوبه جداسازي وزارت صنعت، معدن و تجارت رفع كند

تكليف مجلس براي تفكيك صمت
گراني و كرونا محور چاره انديشي 

و پيش بيني هاي رئيس جمهور مجلس
براي ماه هاي آينده كشور بودند. 
اولي اميدوارانه بود و دومــی، انتظار و رعايت 
بيشتر از طرف مردم را طلب مي كرد. او براي 
حل بخشي از مشــكل گراني دوباره دست به 
دامن مجلس شد و خواســتار تعيين تكليف 
اليحه جداســازي وزارت صنعــت، معدن و 

تجارت )صمت( شد.
حســن روحاني ديروز با بيان اينكه بايد براي 
شرايط بازار و گراني هايي كه امروز وجود دارد 
و مردم را تحت فشــار قرار داده، چاره انديشي 
شود، گفت: يك وقت جنسي نسبت به پارسال 
10درصد يا 15درصد تا 20درصد اضافه شده 
كه قابل قبول است، اما اينكه اگر جنسي سال 
قبل يك قيمتي داشته و االن 2برابر تا ۳برابر آن 
قيمت است، به هيچ عنوان قابل قبول نيست. 

براســاس گــزارش پايــگاه اطالع رســاني 
رياســت  جمهوري، روحانی با ابراز اميدواري 
نسبت به اقداماتي كه وزارت صمت بايد نسبت 
به قيمت اجناس انجــام دهد، گفت: مجلس 
2 وزارتخانــه را تصويب كــرده، يعني وزارت 
بازرگاني را از وزارت صنعت جدا كرده اســت؛ 
مجلس دهم اين كار را در اواخر دوره خود انجام 
داده و اين به شــوراي نگهبان رفته و تصويب 
كرده اســت؛ يكي، دو تا ابهام بوده كه مجلس 
بايد ابهام را رفع كند؛ بنابراين از نظر ما اينكه 
2 وزير بايد معرفي شود قانون است؛ مجلس 
شوراي اسالمي تصويب و شوراي نگهبان هم 
تأييد كرده اســت؛ حاال يك جمله است كه 
مي خواهند اين جمله را حذف يا اصالح كنند، 
ديگر اين مسئله داخلي بين شوراي نگهبان و 

مجلس شوراي اسالمي است.

۳سال است منتظريم
روحاني با اشــاره به اينكه هر زماني مجلس 
شوراي اسالمي اين ايراد شــوراي نگهبان را 
رفع و اين قانون را به ما ابــالغ كند، 2 وزير را 
به مجلس شوراي اســالمي معرفي مي كنيم، 
تصريح كرد: اين، كار بسيار مهمي است كه بايد 
انجام بگيرد؛ واقعا يك وزارتخانه قادر نيست 
كه هم صنعت، هم معدن و هم بازرگاني را آن 
هم در شرايط تحريم و در اين شرايط سختي 
كه هستيم، بتواند اداره كند؛ البته ما از سال ها 
پيش متوجه اين مسئله بوديم و پايان دولت 
يازدهم اليحــه دوفوريتي در ايــن زمينه به 
مجلس داديم و االن بيش از ۳ســال است كه 
منتظر اين مصوبه از ســوي مجلس شوراي 

اسالمي هستيم.

مشكل كرونا به زودي حل نمي شود
رئيس جمهــور همچنيــن در بخــش دوم 
صحبت هاي خود با اشــاره به اينكه مشــكل 
كرونا به اين زودي ها حل نمي شــود، تصريح 
كرد: آنچه ما عبور كرديم با آنچه باقي مانده، راِه 
باقيمانده ما بيشتر از آني است كه قبال تا امروز 
عبور كرديم و در اين 5  ماه از برخي از مشكالت 
عبور كرديم، يك عده مبتال شدند، يك عده اي 
به بيمارستان رفتند، يك عده اي از بيمارستان 
مرخص شدند، يك عده بدون اينكه بفهمند 
دوره كرونايي را سپري كردند و تمام كردند و 
االن سالم هستند و همه اين كارها انجام گرفته 
كه يك مقدار زيادي هــم پيش رو باقي مانده 
اســت. پيش بيني هاي دقيق علمي اين است 
در ماه هاي آينده بستري ما در مجموع تا پايان 
سال بيشتر از آن مقداري است كه در اين 4 يا 

5ماه بستري شدند.

گفت وگوي امن ظريف با پوتين 
 ظريف در سفر به مسكو حامل يك پيام ويژه

ازطرف رئيس جمهور براي پوتين بود
محمد جواد ظريف، وزير امورخارجه كه به مسكو سفر كرده بود گفته 
است. عالوه بر ديدار با همتاي روس، به مدت يك ساعت نيز از طريق 
خط امن با والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه رايزني كرده است. 
به گفته وزير امور خارجه در گفت وگوي يك ساعته او با پوتين، پيام ويژه 
رئيس جمهور درباره وضعيت برجام و بعضي مسائل دوجانبه اعالم شده 

كه نتايج آن مشخص خواهد شد.
به گزارش همشهري، ظريف در سي امين سفر خود به روسيه در مدت 
7سال اخير به مدت چهار ساعت و نيم با مقامات روس تبادل نظر كرده 
است. او بالفاصله بعد از سفرش به بغداد عازم روسيه شد و در بدو ورود 
به اين كشور از تمديد قرارداد 20ساله با روسيه خبر داد. وزير خارجه، 
با بيان اينكه يك قرارداد همكاري بين ايران و روسيه داريم كه در زمان 
دولت اصالحات منعقد شده است، اظهار داشت: اين قرارداد 10 ساله 
بوده و 2 تا 5 سال تمديد شده و ۸  ماه ديگر 20 ساله مي شود و به دوره  
ديگري از روابط بين الملل و روابط ما با روسيه مربوط مي شود. با آقاي 
پوتين توافق كرديم اين قرارداد بازنگري شــود. ظريف در عين حال 
يادآور شد: البته زماني كه رأس موعد مقرر برسد، اگر كسي مخالفت 
نكند تمديد مي شــود، ولي بهتر ديديم يك قرارداد جامع راهبردي 
درازمدت تدوين شود و قرارداد به روز شود و نهايتا امضا و براي تصويب 
به مجلس ارائه شود. پيشــنهاد قرارداد بلندمدت به روسيه در حالي 
مطرح شده كه ايران و چين هم اكنون مشغول مذاكره براي رسيدن 
به توافق 25ساله هستند، توافقي كه به دليل برخي شايعات ازجمله 
واگذار كردن برخي جزاير ايران به چين يــا فروش ارزان نفت به اين 
كشور جنجالي شده بود اما ايران همه شايعات مطرح شده در اين باره 

را رد كرده است.

توافق با چين نزديك است
وزير خارجه در همين رابطه با تأكيد بر اينكه حتي يك وجب از خاك 
خود را به بيگانه نخواهيم داد تأكيد كرد: اين واقعيت امر است و اين 
صحبت هايي كه در اين زمينه مي شــود هيچ بويي از حقيقت نبرده 
است. واقعيت اين است كه در ســفر شي جين پينگ، رئيس جمهور 
چين به ايران كه 7 روز بعد از اجرايي شــدن برجــام صورت گرفت 
- برجام در 26 دي 94 اجرايي شد و ايشان ســوم بهمن 94 به ايران 
ســفر كرد- دو تصميم را گرفتيم كه در همان زمان نيز اعالم علني 
نيز شد. نخســتين تصميم آن بود كه روابط و همكاري راهبردي دو 
كشــور را به روابط و همكاري جامع راهبردي ايران و چين يا روابط 
و مشــاركت جامع راهبردي ارتقا دهيم كه سومين مرحله مشاركت 
راهبردي چيني هاست. وي اضافه كرد: دو مرحله ديگر نيز وجود دارد 
كه يكي مشاركت و همكاري جامع راهبردي براي همه فصول است كه 
با پاكستان دارند و ديگري مشاركت ويژه است كه آن را با روسيه دارند. 
چيني ها مشاركت جامع راهبردي با كشورهايي نظير الجزاير، آفريقاي 

جنوبي و برخي از كشورهاي اروپايي دارند.
وي درباره زمان عملياتي شدن اين تفاهم عنوان كرد: به توافق بسيار 
نزديك هستيم و به چيني ها گفتيم آمادگي داريم درباره سندي كه 
براساس سند ما داده اند مذاكره و سند را نهايي كنيم. احساس ما اين 

است كه بعد از چند ماه مي شود اين سند را نهايي كرد.

سومين جلســه دادگاه 
رســيدگي بــه اتهامات قضايي

برخي  مديران سابق بانك 
مركزي به رياست قاضي مسعودي مقام، 
روز گذشته برگزار شد. در اين جلسه از 
دادگاه، متهم محسن صالحي، از مديران 
ســابق اداره بين الملل بانك مركزي به 
دفاع از خود پرداخت. اين پرونده داراي 
2۸متهم است كه صالحي، رسول سجاد 
ديگر مدير بانــك مركــزي و نيز اميد 

اسدبيگي، متهمان اصلي هستند. 
دريافت رشــوه هاي ميلياردي، صدها و 
هزاران سكه طال، خودرو بي ام و و صدها 
هزار دالر توســط 2 مدير بانك مركزي 
از كارگزاران بانك مركزي، موضوع اين 

پرونده است. از محتواي پرونده بر مي آيد 
كه پرداخت رشوه ها از سوي كارگزاران 
در ازاي دريافــت اطالعات ذي قيمت از 
مديران بانك مركــزي در زمينه تعيين 
نرخ ارز و ريت هاي ارزي انجام شده است 
و طرفين با انجام ايــن اقدامات، منافع 
هنگفت و سودهاي نامشروعي را كسب 
كرده اند. دفاعيات متهم صالحي درباره 
روابط ناســالم خود با ديگر متهمان اما 
چندان محكمه پسند واقع نشد، تا جايي 
كه نماينــده دادســتان در بخش هاي 
پاياني دادگاه، بيان كــرد: دفاع متقني 
را نشــنيده ايم و  چون كارگــزاران گير 
بوده اند، كار ها را انجام مي داديد و دندان 

پيشكشي را كه نمي شمارند.

محسن صالحي به دريافت رشوه شامل 
يك ميلياردو500 ميليــون تومان وجه 
نقد، 100ســكه بهــار آزادي و 12هزار 
دالر آمريــكا و 500ميليون تومان وجه 
نقد از متهم اميد اسدبيگي، يك ميليارد 
تومان وجه نقد و 200هزار دالر آمريكا از 
متهم شــهريار درباني و همينطور 500 
ميليون تومان وجه نقد و ۳24 هزار دالر 
آمريكا از متهم موسي حسين زاده متهم 
است. وي همچنين يك دستگا بي ام و و 
120هزار دالر آمريكا به همراه ۳0هزار 
دالر سرمايه در بازار فاركس و سكه تمام 
بهار آزادي از متهــم محمدرضا آل علي 

دريافت كرده است.
به گــزارش ميــزان، در جلســه ديروز 
دادگاه، شاه محمدي، نماينده دادستان 
درباره اتهامات صالحي گفت: رصد هاي 
اطالعاتي ضابطين و اقارير ديگر متهمان 
پرونده و ســاير قرائن موجــود بيانگر 

آن اســت كه دفتري كه آقاي صالحي 
بعدازظهر هــا در آن حاضــر مي شــد، 
يك دفتر كامال پوششــي براي ارتباط 
غيرمتعارف و ناصحيح با كارگزاران بانك 
مركزي بوده اســت. صالحي مدعي بود 
كارگزار بــورس اســت. وي پول ها را از 
افراد اخذ مي كرد و به نــام خود عمده 
ســرمايه گذاري ها را در بــورس انجام 

مي داد.
نماينده دادستان در بخشي از اظهارات 
خود با اشــاره به ســكه هاي دريافتي 
صالحي از متهم آل علي بيان كرد: سؤال 
اين است آقاي صالحي شــما به عنوان 
كارمند رده باالي بانك مركزي چرا بايد 
با اشخاصي كه كارشان صد درصد به شما 
گير بود، مراوده مالي با بهانه هاي مختلف 
داشته باشيد.  چرا بايد اين مقدار مراوده 
مالي با اين اشخاص به بهانه هاي مختلف 

داشته باشيد؟

انتقال جسد قاضي متواري به تهران

نماينده دادستان در واكنش به دفاعيات متهم:
دندان اسب پيشكشي را نمي شمارند

  وزارت بهداشت مخالف برگزاري مرحله دوم انتخابات
عبدالرضا رحماني فضلي در بيست و هفتمين جلسه كميته امنيتي، 
انتظامي و اجتماعي ســتاد ملي بيماري كرونا گفت: براي انتخابات 
مرحله دوم مجلس يازدهم كه قرار بود 21شهريور برگزار شود، وزارت 
بهداشت نظر بر برگزار نشدن را داشــت، اما قرار شد با پروتكل هايي 
كه وزارت بهداشت مي نويســد، تصميم گيري شود. به گزارش خانه 
ملت، وزير كشور گفت: 6 دستور در اين جلسه بررسي شد و مهم ترين 
بحث تعيين تكليف مراسم دهه محرم بود و قرار شد سازمان تبليغات، 
شوراي سياســتگذاري ائمه جمعه و وزارت بهداشت نظرات خود را 
بدهند تا بررسي كنيم. اميدواريم امسال بتوانيم مراسم هاي بزرگداشت 
سيدالشــهدا)ع( را داشته باشــيم. وي افزود: همچنين امروز وزارت 
بهداشت، علوم و وزارت آموزش و پرورش متفق بودند كنكور در زمان 

خود برگزار شود اما قرار شد به جاي 2روز در 4روز برگزار شود.

  شكايت حجاريان از نماينده عضو جبهه پايداري 
وكيل محسن حجاريان فرزند سعيد حجاريان از شكايت موكل خود از 
علي خضريان، نماينده تهران در مجلس يازدهم به دليل انتشار مطالب 
خالف واقعيت خبر داد. به گزارش خبرآنالين، علي  مجتهدزاده، گفت: 
شركتي كه خضريان در توييتر از آن ياد كرده، شركتي كوچك با معدل 
حساب 90 ميليون تومان اســت كه اين شركت يك  حساب واقعي و 
قانوني دارد. كسي كه در جايگاه نماينده مجلس قرار دارد، بايد دانش 
حقوقي داشته باشد؛ مطالبي را كه اين نماينده بيان كرده مصداق بارز 
نشر اكاذيب اســت. وي اضافه كرد: چون اين مطالب در مجلس بيان 
نشده و تنها در فضاي مجازي منتشر شده، ما شكايتمان را در هيأت 
نظارت بر رفتار نمايندگان مطرح نكرديم بلكه به دادسراي فرهنگ و 
رسانه مراجعه و شكايت را ارائه كرديم. علي خضريان نماينده تهران 
اخيرا اتهاماتي به فرزند سعيد حجاريان درباره واردات گندم در دوران 

خودكفايي زده بود.

نخست وزير عراق كه به عنوان نخستين مقام بلندپايه خارجي در دوران كرونا به تهران سفر 
 عكس
كرده بود، ديروز در ادامه رايزني هاي خود با رئيس مجلس ايران ديدار كرد. وزير نيرو، رئيس خبر

كميسيون امنيت ملي، رئيس كميسيون برنامه و بودجه، رئيس كميسيون اقتصادي، رئيس 
كميسيون بهداشت و درمان، رئيس كميسيون انرژي، رئيس كميسيون عمران و حسين 
 اميرعبداللهيان دســتيار ويژه رئيس مجلس در حوزه بين الملل در اين نشســت حضور داشــتند.
همچنين وزير اقتصاد، برنامه ريزي و حمل ونقل، امور خارجه، دفاع، نفت، بهداشت و مشاور امنيت ملي 
عراق، نخست وزير اين كشور را همراهي كردند. قاليباف در اين ديدار به الكاظمي گفت: مسير توسعه روابط 

و تبادالت تجاري و اقتصادي با عراق در اولويت اول مجلس ايران است. / عكس: خانه ملت

مذاكرات اقتصادي الكاظمي در پارلمان
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   مردم هزينه قرباني  را به كشتارگاه ها و خيريه ها بدهند
عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر با اشاره به اينكه از نظر شرعي و عقلي برگزاري 
هيچ مراسمي در زمان شيوع بيماري ضرورت ندارد، گفت: »قرباني در ايام عيد قربان براي كساني 
كه حج نيستند، مستحب است ولي حفظ جان خود انسان و ديگران امري واجب است؛ بنابراين 
انجام يك امر مستحب كه موجب شود حفظ جان خودمان و مردم به مخاطره بيفتد، صحيح نيست 
و بهتر است از آن خودداري شود.« به اعتقاد حسن خليل آبادي، مردم مي توانند پولي را كه قصد 
هزينه آن را دارند، به كشتارگاه هاي ذبح ببرند تا آنها كار ذبح را انجام دهند. اينكه افراد خودشان 
ذبح كنند؛ باعث بيماري مي شود و تبعات زيادي به دنبال دارد. او خاطرنشان كرد: »نظام دامپزشكي 
كشتارگاه هايي دارد كه تحت كنترل دامپزشكي و زيرنظر بخش خصوصي است و مردم مي توانند 
از اين مراكز براي ذبح استفاده كنند و گوشت به دست آمده را با رعايت اصول بهداشتي بين فقرا 
تقسيم كنند. همچنين مي توانند از نهادهاي مردمي و خيريه هايي كه در حال فعاليت هستند و به 

نيازمندان كمك مي كنند نيز كمك بگيرند.«

 چانه زني هــاي شــورا و 
شــهرداري در واپســين گزارش

دقايق جواب داد و مجوز 
انتشــار اوراق مشــاركت براي توسعه 
حمل ونقل عمومي تهران در دقيقه نود 
صادر شــد. حــاال مديريت شــهري 
مي تواند با استفاده از منابع مالي حاصل 
از فروش 1500ميليــارد تومان اوراق 
مشــاركت، خون تازه اي را به شاهرگ 
ارتباطي كالنشهر تهران بدمد و ناوگان 
اتوبوسراني و متروي پايتخت را توسعه 
دهــد. آنطور كه محســن هاشــمي 
رفسنجاني، رئيس شوراي شهر تهران 
مي گويد، بخشــي از منابــع مالي اين 
اوراق براي تأمين 105دســتگاه واگن 
مترو و 120دستگاه اتوبوس اختصاص 
خواهــد يافت و بخشــي ديگر فرصت 
طاليي افتتاح هرماه يك ايستگاه جديد 
مترو را پيش روي شــهر تهــران قرار 

مي دهد.
روز يكشنبه بود كه محسن هاشمي، 

رئيس و سيدحسن رسولي، خزانه دار 
شوراي شــهر تهران در جلسه شورا 
دربــاره فرصت 48ســاعته مديريت 
شــهري هشــدار دادند و خواســتار 
مســاعدت بانك مركزي براي صدور 
مجوز انتشــار اين اوراق مشــاركت 
شــدند. درنهايــت امــا تالش هاي 
شــهردار تهران با همراهي و پيگيري  
شوراي شــهر نتيجه داد و رئيس كل 
بانك مركــزي در آخرين روز ســال 
مالي98 مجوز انتشار اوراق مشاركت 
را صادر كرد. بــه همين خاطر، رئيس 
شــوراي شــهر تهران با قدرداني از 
»مســاعدت هاي وي ژه« رئيس بانك 
مركــزي و مديريــت بــورس براي 
تامين اعتبــار حمل ونقــل عمومي 
شــهروندان تهراني در شرايط سخت 
اقتصادي گفت: »با عملياتي شــدن 
اوراق مشاركت، امكان افتتاح هر ماه 
يك ايســتگاه مترو در پايتخت وجود 
خواهد داشــت و به اين ترتيب ديگر 
بهانه اي در راه اندازي ايســتگاه مترو 

وجود ندارد.«
محسن هاشمي رفسنجاني درباره اينكه 

قرار است اين منابع مالي در كدام بخش 
هزينه شــود، تصريح كــرد: »در وهله 
نخست، از طريق اين اوراق امكان افتتاح 
هر ماه يك ايســتگاه مترو در پايتخت 
فراهم مي شــود و به اين ترتيب امسال 
مي توانيم شاهد بهره برداري 12ايستگاه 
جديد متــرو در تهران باشــيم. ضمن 
اينكه بخشــي از 1500ميليارد تومان 
اوراق مشاركت براي خريد اتوبوس هاي 

برقي استفاده مي شود.«
او با تأكيد بر اينكه بخش ديگري از اين 
اوراق جهت تأمين 105دستگاه واگن و 
120اتوبوس درنظر گرفته خواهد شد، 
گفت: »شهردار تهران به شوراي شهر 
اعالم كــرده كه اقدامــات الزم در اين 
زمينه در دستور كار قرار گرفته و آغاز 

شده است.«
هاشمي رفســنجاني خاطرنشان كرد: 
»از آنجا كه شــهرداري تهــران بدهي 
ســنگيني به بانك ها داشــت، بانك ها 
تمايل به همــكاري در زمينــه اوراق 
مشــاركت نداشــتند اما بــا اقدامات 
ارزنده اي كه از ســوي آقايان حناچي 
و مناف هاشــمي، معــاون حمل ونقل 
و ترافيك شــهرداري انجــام گرفت با 
وجود وضعيت بدهكاري، انتشار اوراق 

مشاركت عملياتي شد.«
رئيس شوراي شهر تهران به بدهي هاي 
شــهرداري به بانك ها هم اشاره كرد و 
گفت كه مجموع بدهــي، بهره بانكي و 
جريمه بيش از 30هزار ميليارد تومان 

است.« 

پيگيري هاي شورا و شهرداري براي صدور مجوز انتشار 1500 
ميليارد تومان اوراق مشاركت نتيجه داد

رئيس شوراي شهر تهران: با منابع مالي اوراق 
مشاركت، عالوه بر خريد اتوبوس برقي، تامين 

105واگن مترو و 120اتوبوس، امسال 12ايستگاه 
جديد مترو به بهره برداري مي رسد

اوراق مشاركت امكان افتتاح هرماه يك ايستگاه مترو در تهران را فراهم مي كند.   عكس:همشهري/ محمد عباس نژاد

اتفاق مهم برای مترو 

مجيد جباري
خبر نگار

يادداشت

با كمك شهروندان مشكل كودكان 
زباله گرد را حل مي كنيم

هرچقدر كه دستاوردهاي خانواده 
بزرگ شهر تهران بيشــتر و بيشتر 
شوند، باز هم گام هاي ناميمون فقر 
مي تواند شــيريني توسعه را به كام 
همه مان تلخ كند و گزاف نيست اگر 
ادعا كنم كار كودك و به ويژه زباله گــردي كودكان احتماال 
يكي از تلخ ترين آثاري اســت كه محروميت از خود بر جاي 
مي گذارد. تهران با تمام زيبايي ها و فرازهايش اما متأسفانه 
درگير ابتالی غم انگيزي به نام زباله گردي كودكان اســت 
كه بدون شــك مي توان آن را نتيجه مستقيم چندين دهه 
بي توجهي و سوءمديريت در سطوح مختلف حكمراني كشور 

دانست.
ريشه يابي و آسيب شناســي اين پديده نه انتظاريست كه از 
مِن اهل رسانه مي رود و نه مي توان گفت به اندازه كافي انجام 
نشده است؛ هرروز در مســير محل كار يا منزل كودكاني را 
مي بينيم كه به فرمان و درخواست ســودجويان ]و والدين 
مســتأصل و محروم[ تا كمر در مخازن زبالــه فرو رفته و در 

جست وجوي تتمه خوشبختی همشهريان خود هستند.
بی توجهی و عبور از كنار اين پديده ديگــر نه اخالقي بود و 
نه كوچك ترين همخواني با وعده هاي دوره جديد مديريت 
شهري داشت؛ پس شهردار تهران دست به كار شد و بخش نامه 
منبع به كارگيري كودك از سوي پيمانكاران شهرداري تهران 
را به تمام مناطق 22گانه و ســازمان هاي متبوع شهرداري 
ابالغ كرد كه در واقــع چيزي نبود جز يك نظــام اجرايي و 
نظارتي براي مبارزه همه جانبه با پديده زباله گردي كودكان. 
در بخش نامه مذكور شــهرداران مناطق موظف شــده اند تا 
با همكاري معاونت اجتماعي و معاونت خدمات شــهري از 
ســازمان هاي مردم نهاد مرتبط كمك بگيرند و يك بار براي 
هميشه دست ســودجويان را براي سوءاستفاده از كودكان 
كوتاه كنند. اما صدور اين بخش نامه و التزام تمام قسمت هاي 
شــهرداري تهران به آن نيز براي مبارزه با اين پديده كافي 
نيست؛ ما بدون كمك شهروندان به هيچ هدفي نمي توانيم 

برسيم، مخصوصا در اين مسير مهم.
از تمام تهراني هــا مي خواهيم كه ما را در انجام مســئوليت 
اجتماعي سنگينمان همراهي كنند و يار و همكار ما در نظارت 
بر عملكرد پيمانكاران شهري باشــند. واقعيت اين است كه 
قدرت و توان شهرداري تهران در حل مشكالت شهر، نسبت 
مســتقيم با اعتماد و همراهي شهروندان دارد و بدون كمك 
ساكنان تهران، شانس بسيار كمي براي غلبه بر چنين مشكل 
بزرگي داريم. حلقه گمشده زنجير مستحكم ترميم اين زخم 
عميق اجتماعي آن است كه تمام شهروندان، ناظران هشيار 
اجراي قانون باشند تا حمايت از كودكان به شكل حداكثري 

و كامل انجام پذيرد.
آنچه از شــهر وندان عزيز تهران مي خواهيم اين است كه از 
اين به بعد با بر خوردن به هر مورد از زباله گردي كودكان، از 
طريق سامانه تلفني137 به همكاران من اطالع دهيد تا در 
سريع ترين زمان ممكن نسبت به شناسايي پيمانكار مسئول 
سوءاستفاده گر و حمايت كامل از آن كودك اقدام كنيم. ما 
براي حل اين مشــكل يك فرايند مسئوالنه و كامل طراحي 
كرده ايم كه طي آن هيچ آسيبي به كودكان نخواهد رسيد و 

تمام تالش ما بر بهبود وضعيت اين عزيزان است.
شهرداري تهران روي كمك شهروندان حساب باز كرده است.

غالمحسين محمدي
رئيس مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران

سالم شهردار

 چرا حقوق پاكبانان كفاف 
زندگي شان را نمي دهد؟

برنامه تصويري »سالم آقاي شهردار« هر هفته 
از شبكه شهر پخش مي شود و سؤال شهروندان 
مستقيم از شهردار پرســيده مي شود. در اين 
قسمت، يكي از پاكبانان بوستان پارك شهر از 

شهردار تهران در مورد حقوقش گله مي كند.
شــهروند: آقاي شــهردار، من كارگر فضاي 
سبز پارك شهر هســتم. مشكالت ما زياد است. 
تعطيالت نداريم، حتي تعطيالت رســمي هم 
كار مي كنيم. درآمد ما بســيار كم است و كفاف 
نمي دهد، خواهــش مي كنم به مشــكالت ما 

رسيدگي كنيد.
پيروز حناچي، شهردار تهران: در درجه 
اول از زحمــات همكارمان تشــكر مي كنم، 
احتماال اين همكار ما براي پيمانكارهاي طرف 
قرارداد ما كار مي كنند. حقوق اين عزيزان براي 
پرداخت به پيمانكاران جداگانه محاسبه شده و 
پرداخت مي شود. تمام تالشمان را مي كنيم تا 
تمام قراردادها مطابق با قانون كار بسته شود. با 
اين حال، شرايط اقتصادي براي همه كارمندان 
و كارگران شــهرداري ســخت است، تالش 

مي كنيم زحماتشان را جبران كنيم.

برگزاری كارگاه آموزشی 
هنری »شهر تراز«

كارگاه آموزشــی هنــری 
»شــهر تراز« به سرپرســتی خبر

»مرتضی آكوچكيان« برگزار 
شد.  به گزارش همشهري،كارگاه آموزشی 
»شهر تراز« با رعايت پروتكل های بهداشتی 
طــی دو روز به صــورت غير حضــوری و 
حضوری از 31 تير تا اول مرداد از سوی مركز 
ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران 
برگزار شد.  اين كارگاه آموزشی با توجه به 
موضوع توان يابان و با ســه رويكرد آگاهی 
بخشــی بــه مديــران شــهری، ارتقای 
مطالبه گــری صحيح در ميان اين قشــر و 
چگونگی رويارويی شهروندان با توان يابان 
در بستر شهری، با محوريت طراحی پوستر 
و با شــركت 15 طراح برگزار شد. هدف از 
برگزاری اين كارگاه هنری؛ آگاهی بخشی 
درباره راهكارها و شيوه های ارتقای فرهنگ 
مواجهه با افراد توان ياب در بستر شهری بود.

رئيس مركز فعاليت هاي ديني شهرداري تهران:

قرباني كردن به بهاي بيماري ديگران، حرام است
متدينين به جاي قرباني مي توانند بسته هاي غذايي بين محرومان توزيع كنند

براساس نظر فقها و آنچه از 
روايــات نقل مي شــود، مناسبت

امســال قرباني به صورت 
گذشته قطعا جايز نيست و درصورتي كه 
موجب بيماري ديگران شــود، ضمانت 

دارد و خالف شرع و حرام است.
مشاور شهردار و رئيس مركز فعاليت هاي 
ديني شهرداري تهران نيز در اين رابطه و 
درباره لغو برگزاري مراسم قرباني دام در 
روز عيد قربان امسال طبق مصوبه ستاد 
ملي مقابله با كرونا، گفت: »در اســالم 
احكام پنج گانه واجب، مستحب، حرام، 
مكروه و مباح وجــود دارد و در همين 
راســتا انجام قرباني در دو بخش مطرح 

مي شود.«
حجت االســالم و المســلمين جــواد 
صادق زاده با اشاره به اينكه قرباني كردن 
يا واجب اســت يا مســتحب، به سايت 

شــهر گفت: »موضوع اين است كسي 
كه قصد قرباني دارد، صيغه نذر خوانده 
يا در دل خود نيت كرده است. خيلي از 
افرادي كه قربانــي مي كنند، صيغه نذر 
نخواندنــد و به ويژه كســاني كه به حج 
مشرف مي شوند، در دل خود نيت كردند 
كه هر ســال روز عيد قربان گوسفندي 
قرباني كنند. اين عمل مســتحب است 
و طبيعي و بديهي است كه وقتي عمل 
مســتحبي در مقابل عمل حــرام قرار 
مي گيرد، حتما عمل مســتحب انجام 
نمي شود و در اين باره هيچ شبهه، ترديد 
و اختالف نظري وجود ندارد. اگر كسي 
براي قرباني كــردن )يعني عمل داراي 
رجحان( صيغه نذر خوانده باشــد، اين 
عمل واجب اســت و درصــورت تمكن 
بايد انجام دهد. نكته مهم اينجاســت 
كه درباره استحباب و كساني كه صيغه 

نخواندند، بحثي وجود ندارد و با احتمال 
ضرر به اهتمام همه فقها بايد ترك كنند 
اما درباره صيغه نــذر نيز درصورتي فرد 
بايد اين عمل واجــب را انجام دهد كه 
ضرري به خود و ديگران نرســاند.« به 
گفته او اگر نذري بكنيم كه براي انجام 
آن نذر به خــود و ديگران ضــرر جاني 
و مالي وارد مي شــود، قطعا اين نذر از 
وجوب خــارج مي شــود و حتي گاهي 

انجام آن حرام مي شود.
صادق زاده روايتــي از امام صادق)ع( از 
كتاب وسائل الشــيعه، جلد 19 صفحه 
183 نقل كرد و گفت: »امام مي فرمايند 
»كل شــي ء يضر بطريق المســلمين 
فصاحبه ضامن لمــا يصيبه« يعني هر 
چيزي كه راه مســلمانان را خراب كند 
و ضرر بزند، صاحــب آن در اين زمينه 
ضامن است. به اين مفهوم كه اگر به طور 
مثــال بنده مســيري را حفــر كردم و 
ماشيني داخل حفره افتاد و جلوبندي 
آن خراب شد، من بايد مســير را پر يا 
عالمتي نصب مي كردم ولي انجام ندادم، 
بنابراين هزينه جلوبندي آن ماشين با 
بنده است. اگر كسي در آن گودال افتاد 
و جان داد، ديه بر من واجب مي شــود 
و حكم اين عمل قتل غيرعمد اســت. 
قاعده اي در ميان علما وجود دارد به نام 
قاعده »الضرر و الضرار في االسالم« كه 
براساس آن نه حق داري به خود و نه به 

ديگران زيان و ضرر برساني.«

مشاور شــهردار تهران در امور ديني در 
ادامه به تشريح پرسشي كه در همين باره 
از آيت اهلل مكارم شــيرازي شده است، 
پرداخت و گفت: »از ايشان سؤال شده 
است »با وجود سهل انگاري افراد مبتال 
به بيماري هاي واگيردار و بي توجهي به 
رعايت بهداشت ممكن است اين بيماري 
به ديگران سرايت كند و سبب خسارت 
شــود. آيا اين امر موجب زوال است.« 
ايشان پاسخ دادند: »درصورتي كه اين 
كار ســبب ابتال به بيمــاري خطرناك 
منتهي به مرگ شود، ديه تعلق مي گيرد 
و آن كس كه وارد شده بايد ديه پرداخت 
كند و اگــر هزينه درمانــي دارد، بايد 

پرداخت شود.«
براســاس اين گــزارش در گذشــته 
شــهرداري تهران، 24 نقطــه را براي 
امر قرباني تعيين مي  كــرد. با توجه به 
شــرايط كرونا و اوج گيري اين ويروس 
طبيعي است كه تجمع براي ذبح قطعا 

احتمال ضرر دارد و جايز نيست و امسال 
برنامه هاي مربوطه اجرا نمي شود. بر اين 
اســاس متدينين مي توانند بسته هايي 
تهيه كنند كه غذاهاي خشــك؛ برنج 
و لوبيا و... و حتي گوشــت باشد و اين 
بسته ها را در خانه هاي محرومان توزيع 

كنند.
شهربانو اماني، عضو شوراي شهر تهران 
هم تغيير شــكل اداي نــذر عيد قربان 
امســال با فتواي مراجع عظام را متذكر 
شد و گفت: » بند 11 مصوبه اخير ملي 
مقابله با كرونــا تأكيد مي كند به منظور 
جلوگيري از تجمع و مسافرت هاي درون 
و برون شــهري و مخاطرات موجود در 
محل هــاي عرضه دام مراحــل قرباني 
امسال به شــكل ســنوات قبل برگزار 
نشود و به شــكل كمك هاي مومنانه و 
اخذ اجازه و با استفاده از مراجع و دفتر 
مقام معظم رهبري به اشــكال ديگر به 

مردم ادا شود.«

گزارشي از نشست خبري رونمايي بازار تهاتر ايرانيان از طرح احداث مسكن ارزان

 پرداخت 500ميليارد تومان طلب پيمانكاران
با تهاتر مصالح ساختماني

  نشســت خبري رونمايي از روش هاي نوين مالي طرح 
احداث مســكن ارزان قيمت با حضور عالءالدين ختايي، 
مديرعامل شركت تهاتر ايرانيان و مسئوالن بنياد مسكن 
و كارشناســان اين حوزه، صبح ديروز در مجموعه تهاتر 

ايرانيان برگزار شد.
در اين نشست عالء الدين ختايي، مديرعامل بازار تهاتر 
ايرانيان اعالم كرد: در جلسات متعددي كه با مديريت 
شهري و شوراي شهر تهران داشتيم، قراردادي بين بازار 
تهاتر ايرانيان و مديريت شــهري منعقد شده است كه 
براســاس آن بازارتهاتر ايرانيان رسما اعالم كرده است 
آمادگي دارد بدهي هاي پيمانكاران و اشخاصي حقيقي 
و حقوقي ديگر را كه از شــهرداري طلب دارند تا سقف 
500ميليارد تومان با روش تهاتري پرداخت كند. ختايي 
افزود: در اين روش تهاتري پيمانكاران مي توانند مصالح 
ســاختماني مورد نياز خود را به صــورت تهاتر دريافت 
كنند و در مقابــل خدمات خود را به مديريت شــهري 

ارائه نمايند.
 او همچنين از امضاي تفاهمنامه همكاري با وزارت راه 
براي ساخت 100هزار واحد مسكن ارزان قيمت خبر داد 
و گفت: در اين طرح مصالح ســاختماني با قيمت ارزان 
كارخانجات، براي بنياد مسكن و ستاد فرمان امام)ره( 
تامين خواهد شــد تا بتوان مســكن ارزان قيمت را در 
اســتان هاي مختلف به مردم تحويــل داد. عالءالدين 
ختايي بيان كرد: ما به دنبال ساخت مسكن ارزان قيمت 
هستيم و در اين زمينه هم قرارداد هايي را با بخش هاي 
مختلف منعقد كرده ايم. ختايي افزود: تعاوني ها يا ساير 
توليدكنندگان مسكن مي توانند از زمين ارزان قيمت 

براي ساخت مسكن ارزان قيمت استفاده كنند و از سوي 
ديگر با تامين مصالح ساختماني با استفاده از شيوه تهاتر 
كاال مي توان مصالح ساختماني را با نرخ هاي قابل رقابت 
و ارزان تر مورد اســتفاده قرار داد كه در كاهش قيمت 
مســكن مؤثر خواهد بود. البته صحبت هايي هم براي 
حضور در طرح هاي بازآفريني شــهري شده است. به 
عالوه درباره نوسازي بافت هاي فرسوده هم مذاكراتي 
انجام شــده، ولي قراردادي در اين بخش منعقد نشده 

است.
مديرعامل بــازار تهاتر ايرانيان با اشــاره به اينكه قيمت 
مصالح ساختماني در مقايسه با سال گذشته بيش از 35 
تا 40درصد افزايش داشته اســت افزود: در سال گذشته 
مسكن مهار نشد و نتوانســتيم قيمت تمام شده ساخت 

مسكن را كاهش دهيم.
او در پايــان از چنــد فراخوان مهــم خبــر داد و افزود:  
كارخانجــات و توليدكنندگان در هر نقطــه از ايران كه 
به كارتوليد مشغول باشــند مي توانند به جمع همكاران 

ما افزوده شوند.
نايب رئيس انجمن فناوران صنعتي ساختمان عنوان كرد:  
فراخوان دوم ما براي پيمانكاران دستگا ه هاي اجرايي است 
و آمادگي داريم ضمن ارائه مصالح ساختماني به آنها در 
تسويه طلب آنها با دستگاه هاي اجرايي كمك و همكاري 

الزم را داشته باشيم.
او فراخوان بعدي اين بازار را بانك هاي كشور اعالم كرد و 
افزود: با خريد امالك مازاد بانك ها يا در اختيار گذاشتن 
آنها به كارخانجات، مي توان ضمن كاهش حجم انباشت 
مازاد بانك ها، براي تسويه با كارخانجاتي كه مايل به خريد 

ملك بانك ها هستند اقدام كرد.
ختايي فراخوان بعدي بازار تهاتر ايرانيان را مجموعه هايي 

دانست كه مايل به ايجاد نمايندگي بازار هستند.

پريسا اميرقاسم خاني
خبر نگار

   دولت به تكاليف قانوني خود 
براي كمك به اتوبوسراني عمل 

كند
محمــد عليخاني؛ 
رئيس كميســيون 
عمران و حمل ونقل 

شوراي شهر تهران
بــا اعــالم اينكه 

مجموع بدهي هاي دولت درخصوص يارانه 
بليت اتوبوس و مترو تا پايان سال98 برابر با 
7300ميليارد تومان است، گفت: »از اين مبلغ، 
سال گذشته دولت فقط 25ميليارد تومان را 

پرداخت كرده كه رقم بسيار ناچيزي است.«
محمد عليخاني در گفت وگو با همشهري با 
تأكيد بر اينكه مجلس، وظايفي را براي دولت 
در قبال حمل ونقل عمومي شــهرها تعيين 
كرده اســت، افزود: »متأسفانه دولت هاي 
مختلف به وظايف خود عمل نكردند و به دليل 
نگاه هاي سياسي، منافع شهر و شهروندان 

قرباني شد.«
او با اشــاره به اينكه نگاه واقع بينانه نشان 
مي دهد كه يكي از مشكالت اصلي در بهبود 
وضعيت ناوگان حمل ونقل درون شــهري، 
كمبود منابع مالي است، اظهار كرد: »يكي 
از راه حل هاي كليدي بــراي عبور از موانع 
موجود بر سر راه توسعه حمل ونقل عمومي، 
»تي او دي« )توســعه بر محور حمل ونقل 
عمومي( است كه براساس آن، هر فرد با 300 
تا 600متر پياده روي به نخســتين ايستگاه 
حمل ونقل عمومي دسترسي خواهد داشت 
كه در نتيجه آن، استفاده شــهروندان از 
خــودروي شــخصي بــراي ســفرهاي 

درون شهري كاهش مي يابد.«
عليخاني با بيان اينكــه اغلب اتوبوس هاي 
تهران به ويــژه اتوبوس هــاي تك كابين 
فرسوده هستند، تصريح كرد: »شهرداري 
درخصوص تامين 3هزار دســتگاه اتوبوس 
مورد نياز ناوگان اتوبوسراني تهران مشكل 
دارد و شــهرداري بايد از محل كمك هاي 
دولتي كه جزو تكاليف قانوني دولت است، 

اين ناوگان را سامان ببخشد.«
نماينده مردم تهران در پارلمان شــهري با 
تأكيد بر اينكه در ســال98، مجموع يارانه 
بليت اتوبوس و مترو 1900ميليارد تومان بوده 
كه شــهرداري تهران پرداخت كرده است؛ 
خاطرنشان كرد: »اين در حالي است كه نيمي 
از اين رقم يعني 950ميليارد تومان سهم دولت 
بوده كه چون دولت آن را پرداخت نكرد، بار آن 

بر دوش مديريت شهري افتاد.«

متروچقدرمنابعنيازداردواوراقمشاركتچهكمكيميكند؟

با مجوز انتشار 1500ميليارد توماني اوراق مشاركت 
براي توســعه بخش هاي مترو و اتوبوسراني تهران، 
نيمي از آنچه از اين محل مدنظر بوده تامين شــده 
است. چراكه سال گذشــته برآورد شده بود 3هزار 
ميليارد تومان مجوز انتشــار اوراق مشــاركت به 
شهرداري داده مي شود تا 2هزار ميليارد تومان آن 
براي بخش مترو و هزار ميليارد تومانش براي بخش 

اتوبوسراني هزينه شود.
با اين حال مجوز اوراق 1500ميليــارد توماني، در 
شرايط ســخت اقتصادي فعلي در توسعه و تجهيز 
خطوط 6و 7و حتي 10مترو و نوسازي بخشي از ناوگان 
فرسوده اتوبوســراني مي تواند كمك بسيار قابل 
توجهي به حساب  آيد. ناگفته نماند كه ديروز پيروز 

حناچي، شهردار تهران نيز در توييتي از مجوز صادر 
شده ابراز خوشحالي كرد و در پيغامي به شهروندان 
اعالم كرد: »خوشــبختانه با پيگيري همكارانم در 
شهرداري و شوراي شــهر تهران و همكاري بانك 
مركزي و دولت محترم، 1500 ميليارد تومان اوراق 
مشاركت توســعه مترو و اتوبوسراني منتشر شد.« 
او در پيام خود تأكيد كرد كه شــهروندان تهراني با 
اين اتفاق در سال 99 شاهد برداشتن گام هاي جدي 
در توســعه خطوط 6 و 7 مترو و ناوگان اتوبوسراني 

خواهند بود.
به هرترتيب مهلت انتشــار اوراق مشاركت سال 
1398 كه معادل هزار ميليــارد تومان براي مترو و 
500 ميليارد تومان براي خريد اتوبوس مصوب شده 

بود، در پايان سال گذشــته براي 4 ماه ديگر تمديد 
شد تا شهرداري بتواند از اين فرصت استفاده كند 
و در واپسين دقايق موفق به بهره مندي از آن شود. 
از اوراق مشاركت مصوب سال 1397 هم شهرداري 
تهران تنها توانست 1300 ميليارد تومان را منتشر 
كند و بفروشــد كه خريدار 910ميليارد تومان از آن 
بانك آينده بود. نيمي از اين مبلغ هفته گذشــته 
به حساب شهرداري واگذار شد و نيمي ديگر )455 
ميليارد تومان( همچنان به حساب شهرداري واريز 
نشده اســت. در زير به برخي از نيازهاي مالي مترو 
نگاهي گذرا انداخته ايم تا مشــخص شود كه صدور 
مجوز اوراق مشاركت از سمت بانك مركزي چقدر 

مؤثر خواهد بود.

فيلم گفت و گوي 
شهروندان با 
شهردار را با 

اسكن اين كد 
ببينيد

25000ميليارد تومان اعتبار براي تكميل خط 10مترو با 41كيلومتر طول نياز است.
2000ميليارد تومان پروانه با روش TOD )توسعه بر محور حمل ونقل همگاني( 

مي تواند از سوي شهرداري صادر شود.

 TOD در300متري شعاع ايستگاه هاي مترو، شــهرداري مي تواند از طريق
پروانه و تراكم صادر كند تا حداقل هزينه ساخت تونل و ايستگاه هاي مترو تأمين 

اعتبار شود.

2800ميليارد تومان بودجه مترو از شهرداري تهران براي سال 99است.

2000ميليارد تومان بودجه مترو از شهرداري تهران براي سال 99نقد است.
انتظار مي رود نيمي از بودجه 99مترو محقق شود.

۶۴ كيلومتــر خط كامل نشــده مترو مربوط به خطوط 6، 7و توسعه خط 4 از 
اولويت هاست كه اوراق مشاركت به تكميل دو خط 6و 7اختصاص مي يابد.

1000ميليارد تومان از اوراق مشاركت به مترو اختصاص مي يابد.
500ميليارد تومان از اوراق مشاركت مربوط به اتوبوسراني است.
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باالخره بساط ظن و گمان و 
شــايعه دربــاره پرداخــت مسكن

تســهيالت وديعه مسكن به 
مســتأجران جمع شــد و رئيس جمهور در 
جلســه هيأت دولــت، كليات ايــن طرح 
پرحاشــيه را بازگو كرد. تســهيالت وديعه 
مسكن مستأجران براي حمايت اين قشر در 
دوره كرونا پرداخت مي شود و نرخ بهره آن 

13درصد اعالم شده است.
به گزارش همشــهري، آن گونه كه حسن 
روحاني در جلسه ديروز هيأت دولت اعالم 
كرد: براســاس طرح دولت كه جزئيات آن 
هفته آينده منتشر مي شود، به مستأجران 
واجد شرايط در تهران 50ميليون تومان، در 
شهرهاي بزرگ 30ميليون تومان و در ساير 
مناطق شهري 15ميليون تومان تسهيالت 
اختصاص پيدا مي كند كه به عنوان بخشي 
از رهن واحد استيجاري پرداخت مي شود و 
مستأجر بايد سود ماهانه اين تسهيالت را به 

بانك بپردازد.

آربيتراژ 17درصدي به نفع مستأجر
طبق اعالم رئيس جمهــور، جزئيات كامل 
طرح پرداخت تســهيالت وديعه مسكن به 
مســتأجران در هفته آينده از سوي وزارت 
راه و شهرســازي و بانــك مركــزي اعالم 
خواهد شد، اما فعال براساس همان كلياتي 
كه روحاني ارائه كرده اســت مي توان نقشه 
كالن اين طرح را ترسيم كرد. طبق اظهارات 
رئيس جمهور، نرخ ســود تسهيالت وديعه 
مسكن 13درصد تعيين شده كه بايد ماهانه 
از سوي مستأجر به بانك پرداخت شود. اگر 
مدت زمان قرارداد تسهيالت وديعه مسكن 
يك سال باشد، مســتأجران بايد ماهانه به 
ازاي هر 10ميليون تومان تسهيالت حدود 
13هزار تومان به عنــوان كارمزد و بهره اين 
تسهيالت به بانك بپردازند. اين در حالي است 
كه نرخ تنزيل رهن مسكن معادل 3درصد 
ماهانه و 36درصد ساالنه محاسبه مي شود 
و به دليل همين اختالف نرخ، مســتأجر با 

دريافت تســهيالت دولتــي ماهانه حدود 
1.7درصد معادل 17هزار تومان به ازاي هر 
10ميليون تومان كمك دولت، در پرداخت 
اجاره صرفه جويي مي كند. البته اگر منظور 
رئيس جمهور از نرخ سود 13درصدي، نرخ 
بهره ساالنه اين تسهيالت باشد، مستأجران 
بايد ماهانــه 1.08درصد ســود و كارمزد 
بپردازند كه در اين صورت حاشــيه ســود 
آنها بيشــتر نيز خواهد شد و به مرز 20هزار 
تومان براي هر 10ميليون تومان تسهيالت 

خواهد رسيد.

اتصال وام وديعه به قرارداد اجاره
اســاس طرح حمايتي دولت از مستأجران 
كرونا زده، بر اين اســتوار اســت كه بخشي 
از هزينه مســكن از دوش خانوار كم درآمد 
اجاره نشين برداشته شود؛ به همين منظور 
تســهيالت به اجاره نامه معتبر و داراي كد 
رهگيري تخصيص مي يابد و با اتمام قرارداد 
اجاره به بانك مسترد خواهد شد. اين اقدام 
دولت در كنار مصوبه اخير ســتاد مقابله با 
كرونا مبني بر تمديد خــودكار قراردادهاي 
اجاره مسكوني و تعيين سقف افزايش مبلغ 
اجاره در اين قراردادها، مي تواند تا حدودي از 
وخيم تر شدن وضعيت خانوارهاي كم درآمد 
اجاره نشين جلوگيري كند؛ اما با توجه به رشد 
روز افزون قيمت مســكن و تخليه تدريجي 

تورم مســكن در بــازار اجــاره، پيش بيني 
مي شود پس از اتمام طرح حمايتي دولت و 
همچنين منقضي شدن مصوبه ستاد مقابله 
با كرونا 3 ماه پس از عادي شدن اوضاع، بازار 

اجاره با شوك بزرگ تري مواجه شود.

چه كساني وديعه مسكن مي گيرند؟
حســن روحاني، رئيس جمهور در جلســه 
ديروز هيأت دولت اعالم كرد: دولت تصميم 
گرفته است براي آن دسته از مستأجراني كه 
داراي حقوق ثابت هستند و همچنين براي 
خانوارهايي كه تحت حمايت كميته امداد 
امام خميني و سازمان بهزيستي قرار دارند، 
تسهيالت كمك وديعه مسكن پرداخت كند. 
پيش از اين معاون مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســازي اعالم كرده بود 2 شــرط 
اصلي پرداخت تســهيالت وديعه مسكن به 
مستأجران اين اســت كه واحد استيجاري 
آنها متناسب با الگوي مصرف )تا 75متر در 
تهران( بوده و فرم )ج( متقاضي اســتفاده از 
اين تسهيالت نيز سبز باشد؛ يعني تاكنون 
از امكانات و تسهيالت يارانه اي و دولتي در 
حوزه مسكن بهره مند نشــده باشند. نكته 
ديگر كه البته در صحبت هاي رئيس دولت 
و مســئوالن وزارت راه و شهرسازي به آن 
اشــاره اي نشــده، الزام متقاضيان دريافت 
تسهيالت وديعه مســكن به داشتن قرارداد 

رســمي داراي كد رهگيري است كه باعث 
مي شود اين افراد از نظر بانك هاي اطالعاتي 
نظير بانك اطالعاتي رفاه ايرانيان به عنوان 

مستأجر مستحق حمايت تلقي شوند.

پاشنه آشيل تسهيالت وديعه مسكن
هنوز مشخص نيست تسهيالت وديعه مسكن 
به حساب مستأجران واريز مي شود يا مالكان. 
پيش از اين مسئوالن وزارت راه و شهرسازي 
از واريز مســتقيم كمك دولت به حســاب 
مالكان خبر داده بودند، اما اين شيوه يك ايراد 
اساسي دارد و مي تواند موجب سهم خواهي 
مالكان از حمايت دولت شود. به عبارت ديگر، 
فعاالن و كارشناسان بازار مسكن پيش بيني 
كردنــد بخشــي از مالكاني كه به واســطه 
مستحق بودن مســتأجر موفق به دريافت 
تسهيالت كم  بهره دولتي مي شوند، يا اجاره 
واحد خود را به صورت غيررسمي باال مي برند 
يا در توافقي اجباري با مســتأجر، بخشي از 
حمايت دولت را براي خــود برمي دارند؛ به 
اين صورت كه فرضا در ازاي واريز 50ميليون 
تومان وديعه مســكن، 25ميليون تومان از 
رهن قبلي را به مســتأجر برمي گردانند. در 
مقابل، شيوه واريز تسهيالت وديعه مسكن 
به حساب مســتأجران نيز مســائلي وجود 
دارد كه هم مي تواند فشــار قابل توجهي به 
منابع دولتي وارد و هــم بازار عقد قراردادي 
غيرواقعي را داغ كنــد. البته اگر دولت طرح 
واريز تسهيالت وديعه مسكن را مانند طرح 
واريز حمايت معيشتي، فقط براي خانوارهاي 
نيازمند 3-2 دهك پاييني جامعه اجرا كند، 
در اين صــورت مشــموالن دريافت وديعه 
مســكن از ميان 3ميليون خانواري انتخاب 
مي شوند كه در 3 ماهه گذشــته نيز وديعه 
معيشــت دوره كرونا را دريافت كرده اند. با 
احتســاب اينكه بخش قابل توجهي از اين 
خانوارها در مناطق روســتايي و شهرهاي 
كوچك ســكونت دارند، دولت با اختصاص 
منابع نه چندان زياد مي تواند طرح تسهيالت 

وديعه مسكن را اجرايي كند.

تكليف وديعه مسكن مستأجران 
روشن شد

دولت به مســتأجران كم درآمد و نيازمند حمايت، بسته به محل 
سكونت شــان 15 تا 50ميليــون تومان تســهيالت 13درصدي 

مي پردازد كه فقط بايد سود آن را ماهانه به بانك بپردازند

تازه ترين گزارش از روند نرخ 
تورم نشان مي دهد درحالي كه تورم

نرخ تورم ســاالنه در تيرماه 
امسال روند كاهشي ماه هاي اخير را ادامه داده 
اما نــرخ تورم ماهانــه و نقطه بــه نقطه در 
نخستين ماه از فصل تابســتان سال جاري 
عمدتا تحت تأثير التهابات ارزي و همچنين 
نرخ رشد نقدينگي، روندي افزايشي را تجربه 
كرده اســت. مركز آمــار ايــران از كاهش 
1.4درصدي نرخ تورم ساالنه در تيرماه امسال 
خبــر داد و اعالم كرد: نرخ تورم ســاالنه در 
نخســتين ماه از فصل تابســتان امسال به 
26.4درصد رسيده اســت. اين نهاد آماري 
مي گويد: ميانگين نرخ تورم نقطه به نقطه در 
تيرماه امســال 26.9درصد بوده كه نشــان 
مي دهد خانوارهاي كشور به طور ميانگين در  

ماه گذشته 26.9درصد بيشتر از تيرماه سال 
گذشته براي خريد يك سبد كاال و خدمات 
يكسان هزينه كرده اند. با اين تفاوت كه نرخ 
تورم نقطه  به نقطه تيرماه امسال نسبت به  ماه 
خرداد سال جاري 4.4درصد رشد كرده  و نرخ 
تورم نقطــه به نقطــه گــروه خوراكي ها، 
آشــاميدني ها و دخانيــات بــا افزايــش 
6.1درصدي به 21درصد و شــاخص تورم 
نقطه به نقطه كاالهاي غيرخوراكي و خدمات 
هم با جهش 3.4درصدي بــه 29.8درصد 
رسيده اســت. به گفته مركز آمار، نرخ تورم 
نقطه به نقطه در بين خانوارهاي شهري در 
تيرماه 27درصد بوده كه نســبت به خرداد 
امســال 4.3درصد افزايش داشته و در بين 
خانوارهاي روســتايي كه شاخص تغييرات 
قيمــت كاالهــا و خدمــات مصرفــي هم 

25.9درصد برآورد شده، رشد 4.8درصدي 
نسبت به خردادماه را نشان مي دهد. به گزارش 
همشهري، روايت مركز آمار ايران گوياي اين 
واقعيت اســت كه هرچند نرخ تورم نقطه به 
نقطه روســتايي پايين تر از شهري است، اما 
رشــد نرخ تورم نقطه اي در بين خانوارهاي 
روستايي بيشــتر از خانوارهاي شهري بوده 
است. افزايش نرخ ارز در هفته هاي اخير به ويژه 
در تيرماه باعث شده تا شــاخص نرخ تورم 
ماهانه جهش قابل مالحظه اي داشته باشد و 
درصورت كاهش التهابات ارزي و مديريت نرخ 
رشد نقدينگي انتظار مي رود روند شتابان نرخ 
تورم ماهانه در ماه هاي آينده كنترل شــود. 
براساس تازه ترين آمار مركز آمار ايران، نرخ 
 تورم ماهانه تير1399 به 6.4درصد رسيده كه 
در مقايســه با   ماه قبل، 4.4 درصد افزايش 
داشــته اســت. همچنين تورم ماهانه براي 
گروه هاي عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و 
دخانيــات« و »كاالهــاي غيرخوراكــي و 
خدمات« به ترتيــب 6.7درصد و 6.3درصد 
بوده اســت. اين گزارش مي افزايد: نرخ تورم 
ماهانه براي خانوارهاي شــهري در تيرماه 
امسال 6.5درصد برآورد شده كه نسبت به ماه 

قبــل، 4.5درصد افزايش داشــته اســت. 
همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي 
5.9درصد بوده كه نسبت به ماه قبل 3.7درصد 
افزايش داشته است. مركز آمار ايران مي گويد: 
نرخ تورم ســاالنه براي خانوارهاي شهري و 
روســتايي در تيرماه 26.4درصد است كه 
به ترتيب 1.3 و 1.8 درصد نسبت به ماه قبل 

كاهش داشته است.

رشد قيمت خوراكي ها
اين گزارش نشان مي دهد كه در گروه عمده 
»خوراكي هــا، آشــاميدني ها و دخانيات« 
بيشترين افزايش قيمت نسبت به  ماه قبل 
مربوط به گروه »گوشــت قرمز و گوشــت 
ماكيان« )مرغ ماشيني(، گروه »شير، پنير 
و تخم مــرغ« )تخم مرغ(، و گــروه »نان و 
غــالت« )ماكاروني و انــواع برنج خارجي( 
است. در گروه عمده »كاالهاي غيرخوراكي 
و خدمات«، گروه »حمل ونقل« )قيمت انواع 
خودرو و الستيك خودرو(، گروه »تفريح و 
فرهنگ«  و گروه »مسكن، آب، برق وگاز« 
)اجاره( بيشترين افزايش قيمت را نسبت به 

 ماه قبل داشته اند. 

تورم در 2 مسير متفاوت
مركز آمار: نرخ تورم ساالنه در تيرماه 1/4درصد كمتر شده 

اما نرخ تورم نقطه به نقطه جهش پيدا كرده است

همزمان بــا نزول قيمــت ارز،حســن روحاني، 
رئيس جمهوري با اعالم اينكه نزول قيمت ارز،با ارز

همكاري حداقل سه كشور اتفاق افتاده است وعده 
داد قيمت ارزدرروزهاي آينده با نزول بيشــتري مواجه شــود.
اوهمچنين تاكيد كرد: بانك مركزی در تالش برای متعادل سازی 

قيمت ارز است. 
به گزارش همشهري،روند نزولي قيمت ارز در مبادالت ديروز هم 
ادامه يافت و قيمت هر دالر آمريكا به مرز 22 هزار تومان رسيد و 
حتي در آستانه سقوط به كانال 21 هزار تومان قرار گرفت. برخي 
تحليلگران بر اين باورند كه با تداوم وضع موجود اين احتمال وجود 
دارد كه قيمت هر دالر آمريكا تا محدوده 15 هزار تومان كاهش يابد 
با اين حال بررسي هاي تكنيكي نشان مي دهد كه براي نزول بيشتر 
قيمت دالر بايد خط مقاومت 20 هزار تومان شكسته شود تا دوباره 
قيمت دالربه سطوح قبلي كه زمستان پارسال،يعني محدوده 15 

هزار تومان تجربه كرده بود برسد.
با اين حال اين روز ها دولت و مقامات بانك مركزي وعده مي دهند 
تحت تاثير گشايش هاي ارزي كه ايجاد شده و بازگشت ارز حاصل 
از صادرات قيمت ارز در روز هاي آينده با نزول بيشتري مواجه شود.

وعده هاي تازه 
ديروز و يك روز بعد از آنكه حميد قنبری، مديركل بين الملل بانك 
مركزی اعالم كرد: با انجام توافق تجاري با عراق حجم قابل توجهی 
از منابع ارزی كه به چندين ميليارد دالر می رسد، وارد بازار شده 
و بخش زيــادی از تقاضای ارز از اين محل پوشــش داده خواهد 
شد،حسن روحاني، رئيس جمهوري هم با بيان اينكه بانك مركزی 
در تالش برای متعادل سازی قيمت ارز است گفت: بايد كاری كنيم 

كه از ارز خود در كشورهای ديگر استفاده كنيم.حداقل سه كشوردر 
روزهای اخير اقدام خوبی انجام داده اند و بر اين اساس بايد شاهد 

قيمت بهتر ارز در روزهای آينده باشيم.
او هــم چنين دربــاره بازگشــت ارز حاصل از صــادرات تاكيد 
كرد:صادركنندگان بايد ارز را به سامانه نيما عرضه كنند كه اين كار 
شروع شده است.  پيش از اين علي ربيعي، سخنگوی دولت نيز گفته 
بود: در روز هاي گذشته تالش كرديم ارزهايی كه در خارج داشتيم 
به كشور بازگردد و حداقل در دو كشور چشم انداز خوبی ايجاد شد 
تا ارز را به داخل بياوريم. قطعاً درآمد ارزی ما با توجه به فروش نفت 
بهتر از امروز خواهد شــد و قيمت واقعی ارز كمتر از رقمی است 
كه در بازار می چرخد. اين سخنان از سوي مقامات دولت و بانك 
مركزي در حالي عنوان مي شود كه اين روز ها قيمت ارز وابستگي 
زيادي به جريانات ورودي ارز به كشور پيدا كرده است به بيان بهتر 
مي توان برآورد كرد با آزاد سازي منابع بلوكه شده ايران در ساير 
كشور ها و همين طور بازگشت ارز هاي صادراتي كه بيش از 27 
ميليارد دالر برآورد مي شودقيمت ارزكاهش يابد.هنوز مشخص 
نيست حجم كل منابع ارزي ايران در ساير كشور ها چه ميزان است 
اما برخي محاسبات نشان مي دهد كه مجموع منابع ارزي ايران 
كه در بانك هاي كره جنوبي مسدود شده است رقمي بين 6 تا 9 
ميليارد دالر است و 50 ميليارد دالر نيز منابع حاصل از صادرات 
ايران به چين است كه بايد پرداخت شود. همه اينها در حالي است 
كه خبر هاي تازه از انجام توافق تجاري با عراق نيز مي تواند به حجم 
منابع ارزي ايران اضافه كند و به نظر مي رسد بخشي از داليل نزول 
قيمت ارز ظرف روز هاي گذشته ناشي از انجام توافق تجاري با اين 
كشور و اميدواري نسبت به گشايش ارزي توسط عراق باشد.هر 
چند مشخص نيست ايران بتواند به دليل تحريم ها به طور مستقيم 
به منابع ارزي اش دست پيدا كند اما آزاد سازي ارزهاي ايران در 
بانك هاي اين كشور ها مي تواند حداقل فشار به منابع ارزي كشور 

براي واردات كاال و دارو را كم كند.

نزول تا كجا؟
اكنون كه به نظر مي رســد تحت تاثير گشايش هاي سياسي و 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات جريان ورودي ارز به كشــور در 

حال تقويت است اين پرسش مطرح اســت كه قيمت ارز تا كجا 
نزول خواهد كرد.در همين رابطه يك كارشناس بانكی گفت:الزام 
صادركنندگان به بازگرداندن ارز صادراتی اقدام موثری بود كه در 
صورت تحقق، دالر به زير 15 هزار تومان باز خواهد گشت.تاج محمد 
قجاوند به ايرنا گفت: ارز اختصاص يافته به صادركنندگان متعلق 
به مملكت بوده و نبايد آن را اموال شخصی به حساب آورد. بنابراين 
بايد ابزارهای تشــويقی و تنبيهی متناسب و تدابير قضايی برای 
متخلفين تدوين شود. كميل طيبی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان 
نيز با بيان اينكه اگر بانك مركزی در بازار ارز دخالت نمی كرد و قوت 
و قدرت خود را در اين عرصه نشان نمی داد قيمت دالر در روزهای 
آينده به بيش از 30 هزارتومان نيز می رسيدگفت:اكنون كه بانك 
مركزی مصر برساماندهی قيمت ها دربازار ارز با برنامه های اصولی 
است  و قيمت ها در اين بازار همچنان نزولی خواهد شد. محمدرضا 
دشــتی اردكانی، عضو كميســيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس هم در اين باره گفت: ســابقه كنترل بازار ارز در روزهای 
ابتدايی رياست آقای همتی نشان داد اين توانمندی در بدنه بانك 
مركزی وجود دارد از اين رو اكنون نيز انتظار داريم بازار به شرايط 

قبل بازگردد.
مهدی خندان يك پژوهشگر اقتصادی اما درديدگاهي متفاوت با 
انتشاريادداشتي پيشنهاد كرد:می توان سازوكاری طراحی كرد 
كه از منابع ارزی ارزشمند بانك ها برای عبور از تنگنای فعلی ارز 
در كشور استفاده شود.او همچنين تاكيد كرد:بانك های ما مقادير 
قابل توجهی ذخاير خارجی در تركيب دارايی های خود دارندگواه 
اين ادعا، گزيده آمار اقتصادی بانك مركزی در اســفند 98 است 
كه در آن مجموع دارايی های خارجی شبكه بانكی 11686 هزار 
ميليارد ريال است كه 53 درصد آن در اختيار بانك ها و 47 درصد 
آن متعلق به بانك مركزی است كه اگر دالر 4200 را در ترازنامه 
مبنا قرار دهيم، منابع خارجی بانك ها 148 و بانك مركزی 130 
ميليارد دالر خواهد بود.به گفته او، می توان ساز و كاری طراحی كرد 
كه منابع ارزی ارزشمند بانك ها وثيقه اعتبار يا اضافه برداشت آنها 
قرار گيرد يا حسابی ويژه به اين منظور اختصاص يابد و مشوق هايی 
در نظر بگيرند؛ برای نمونه بانك دارنده ســپرده ارزی نزد بانك 

مركزی از كمترين نرخ ذخيره قانونی برخوردار باشد.

يادداشت

تدبير يا هيجان ارزي در عصر تحريم

ورود قيمــت دالر آمريكا بــه كانال 
20هزار توماني در صرافي هاي مجاز 
و فروكــش كردن بخشــي از التهاب 
تقاضاي ســفته بازي و ســرمايه گذاري در بازار ارز نشان مي دهد 
كه تدبير ارزي اتخاذ شده از ســوي بانك مركزي آن هم در اوج 
فشــار حداكثري آمريكا و متحدان  منطقه اي اين كشور، تاكنون 
باعث شده تا نوسان قيمت ارز كاهش يابد و انتظار مي رود با تداوم 
سياست هاي پولي و همچنين ارزي از سوي نهاد سياستگذار ثبات 
نسبي بر بازار ارز حاكم شود. در ارتباط با تحوالت ارزي هفته هاي 
اخير ضرورت ايجاب مي كند تا واقع بيني نســبت به اتفاقات بازار 
ارز جايگزين تحليل هاي كوتاه مدت سياســي شود؛ چرا كه آنچه 
دســت كم در هفته  اخير رخ داده محصول يك بسته پولي و ارزي 
بوده كه از ســوي بانك مركزي اجرا شــده و نبايد در ارزيابي ها و 
تحليل ها دچار اشتباه شــد و اين تصور را ايجاد كرد كه ثبات در 
بازار ارز با مداخله قيمتي و ارزپاشي جهت فرونشاندن آتش بازي 

در بازار ارز ممكن است.
 از اين منظر چند نكته بايد مورد توجه قرار گيرد. نخست اينكه براي 
فرونشاندن آتش ارزي، تالش براي مديريت نقدينگي و جلوگيري 
از تبديل پايه پولي به نقدينگي از مسيرهاي مختلف يك واقعيت را 
نشان داد كه وقتي فشار نقدينگي در سايه سياست هاي مالي دولت 
براي پوشش كسري بودجه از كانال منابع پرقدرت و تورم زاي بانك 
مركزي افزايش مي يابد، به طور طبيعي اثر اين فشار نقدينگي در 
بازارهاي داراي سرعت باالي نقدشوندگي نظير ارز و طال نمايان 
شــده و بر التهاب قيمتي در اين بازارها مي افزايــد. از اين جهت 
اعمال سياست هاي مدرن پولي نظير استفاده از عمليات بازار باز و 
همچنين هدايت مسير جبران كسري بودجه دولت به كانال اوراق 
بدهي دولت در كنار سياست پولي افزايش نرخ سود علي الحساب 
سپرده هاي بانكي باعث شد تا جلوي تبديل پايه پولي به نقدينگي و 
شكل گيري موج تازه انتظارات تورمي در بازارهاي پرريسك گرفته 
شود. البته درصورت تكميل ســاير پازل هاي چيده شده از سوي 
نهاد سياســتگذار براي مديريت و هدايت نقدينگي در چارچوب 
نرخ تورم هدفگذاري شده 20درصدي اين احتمال قوي وجود دارد 
كه التهابات در بازار ارز و سكه و ساير بازارهاي دارايي فروكش كند 

و تعادل نسبي برقرار شود.
دوم اينكه نهاد سياســتگذار به درســتي به جاي اينكه از نوسان 
قيمت ها در بازار ارز پيروي كند و دنباله رو نوســان گيران باشد، 
برخالف 2دهه اخير سياســت مداخله حداكثري و بازگرداندن 
ثبات ارزي را به جاي مداخله قيمتــي براي پايين آوردن تصنعي 
قيمت ارز دنبال كرده و از سوي ديگر تالش زيادي صورت پذيرفت 
تا مسيرهاي ورودي ارز تقويت و دسترسي به بخشي از منابع ارزي 
كشور تسهيل شود. ناگفته پيداســت كه تالش حداكثري براي 
استفاده از ظرفيت ديپلماســي بانكي با برخي كشورهاي طرف 
تجاري ايران باعث شــد تا توافق ارزي با اين كشــورها به نتيجه 
مطلوبي برســد و جريان ورودي ارز هم بهبود پيدا كند كه نشانه 
آشكار اين گشايش ارزي را مي توان در توافق ارزي با كشور عراق 
به عنوان يكي از شــركاي تجاري اصلي ايران و البته انتظار به ثمر 
نشستن ديپلماسي بانكي با برخي كشورهاي ديگر جست وجو كرد.

نكته ســوم و البته مهــم اينكه بانــك مركزي در همــكاري با 
صادركنندگان به جاي رويكرد سلبي و تنبيهي با آنها جهت وادار 
كردن به برگرداندن ارزهاي خود به چرخه اقتصادي كشور، تالش 
كرد تا رويكرد تعامل و همكاري در عين پافشــاري بر توافق هاي 
قبلي و مقررات وضع شده و مورد تأييد سران قوا را جايگزين كند. 
از اين منظر هرچند، برخي صادركنندگان نسبت به سياست اتخاذ 
شده براي بازگشت ارزهاي صادراتي گاليه هايي دارند، اما انتظار 
مي رود كه در دستور جديد براي تعيين تكليف ارزهاي صادراتي 
ســطح تعامل و همكاري افزايش يابد و روند انتقال ارز و مصارف 
ارزي در شرايط جنگ اقتصادي به گونه اي سامان يابد كه هم باعث 

تقويت صادرات و هم تسهيل مسير نقل و انتقال ارزي شود.
نكته چهارم اينكه با تامين ارز واردات در روزهاي آينده و جلوگيري 
از انباشت تقاضاي تجاري ارز با تقويت عرضه در سامانه نيما، اين 
احتمال قوي وجود دارد كه بخشي از فشــار تقاضاي ارزي ايجاد 
شده در سطح بازار آزاد هم به طور قابل مالحظه اي كاهش يابد و 
البته در اين مسير ضرورت ايجاب مي كند تا از فشارها براي اضافه 
كردن كاالهاي مشمول ارز 4200توماني جلوگيري شود. چه اينكه 
بهبود معيشت مردم با توزيع رانت ارزي، شدني نيست و تنها بر عدم 

 تعادل در بازارها دامن مي زند.
تجربه سال هاي اخير نوســان نرخ ارز در كشور نشان داده كه هر 
وقت التهاب شدت مي گيرد، همه سراغ بانك مركزي را مي گيرند 
كه چرا براي برقراري ثبات ارزي كاري نمي كنند و وقتي تالش ها و 
تدابير ارزي به نتيجه مي رسد، اين ذهنيت شكل مي گيرد كه گويا 
دست هاي پشت پرده اي وجود داشته كه توانسته معجزه بيافريند 
و جلوي التهاب ارزي را بگيرد. واقعيت اين است كه رويكرد اتخاذ 
شده براي فرونشــاندن التهاب ارزي نه برمبناي توافق هاي پشت 
پرده سياسي و يا ناشي از دســت هاي پنهان، بلكه محصول يك 
بسته نسبتا جامع شامل اتخاذ رويكرد صحيح پولي و بانكي و پرهيز 
سياســتگذار از دنباله روي اتفاقات بازار بوده است. دست كم هم 
تجربه 2سال اخير نشان مي دهد كه براي مديريت بازار ارز، نبايد 
آدرس غلط داد و هرگز نبايد با ارزپاشي و حراج كردن منابع و ذخاير 
ارزي بانك مركزي به عنوان يك سرمايه ملي به توزيع رانت تن داد. 
تصميم گيري درباره سياست هاي ارزي و پولي پيچيده، سخت و 
البته چندوجهي و داراي اثرگذاري فوري بر سطح معيشت مردم و 
روندهاي اقتصادي است و اگر دولت، مجلس، دستگاه قضا و حتي 
مردم خواهان ثبات بازار ارز هستند، ضرورت دارد تا پيچيدگي ها 
و تخصصي بودن تصميم گيري در اين حوزه مهم را بپذيرند و اجازه 
دهند تا سياســت هاي پولي و ارزي در ريل صحيــح قرار گيرد و 
بي جهت با تشديد فشارها، اجازه شكل گيري رفتارهاي هيجاني 
و پرهزينه را ندهند؛ چرا كه تجربه مي گويد تصميم هيجاني تنها 
به نفع كاسبان و رانت جويان است و به زيان مردم و اقتصاد تحت 
فشار سنگين تر جنگ اقتصادي و مي تواند بانك مركزي را در موضع 
انفعال و ريسك قرار دهد كه اين خواسته تحريم كنندگان است. 
بگذاريم كه سياستگذاري ارزي و پولي نه تحت فشارهاي سياسي و 
نه در قالب واكنش انفعالي در برابر تحريم ها صورت پذيرد تا آرامش 
به بازار برگردد. كوشــش كنيم تا به حصر بانكي و تحريم ها پايان 
دهيم تا آن زمان صيانت از منابع و ذخايــر ارزي و پرهيز از رانت 

ارزي يك وظيفه ملي است.

رضا كربالئي
روزنامه نگار

نبض بازار

طال و ارز

ديروز شاخص كل بورس تهران بيش از 15هزار واحد و ارزش معامالت 39درصد كاهش يافت.
به گزارش همشهري، در مبادالت روز گذشته شاخص كل بورس تهران 15هزارو 33واحد 
افت كرد و به يك ميليون و 901هزار واحد رسيد. همزمان با اين رويداد ارزش كل معامالت 
بازارسهام)بورس تهران و فرابورس( هم با 39درصد افت جمعا به 21هزارو 52ميليارد تومان 
رسيد. با اين ميزان نزول ديروز بيش از 70هزار ميليارد تومان از ارزش سهام شركت هاي حاضر 

دربورس و فرابورس كاسته شد و جمع كل ارز بازار سهام به 8357هزار ميليارد تومان رسيد.
همچنين از ديروزطبق مصوبه يك ماه پيش سازمان بورس، كارمزد معامالت 20 درصد كاهش 
يافت.سازمان بورس در همين رابطه اعالم كرد: طبق مصوبه هيأت مديره اين سازمان كه به 
مديران عامل بورس، فرابورس، سپرده گذاري مركزي، مديريت فناوري و رايان بورس ابالغ شده 
با هدف كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري، تشويق سرمايه گذاران فعال در بازار و انجام اقدامات 
الزم براي حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران كارمزد معامالت در بورس 20درصد كاهش 
مي يابد.مطابق اعالم سازمان بورس، 30درصد درآمد روزانه حاصل از كارمزد معامالت به حساب 

صندوق سرمايه گذاري مشترك توسعه بازار سرمايه واريز خواهد شد.

از شركت ها چه خبر؟
تازه ترين خبر ها از شركت هاي بورس حاكي از آن است كه 3 شركت سرمايه گذاري توكا فوالد، 
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق و فوالد ارفع موفق به دريافت مجوز افزايش سرمايه شده اند 
و قرار است به زودي سرمايه اين شركت ها افزايش يابد. ديروز همچنين طرح افزايش سرمايه 
2 بانك ملت و پاسارگاد اجرا شد.شــركت ويتانا نيز اعالم كرده است كه برنامه بهره برداري از 
خطوط توليد جديد خود را در دستور كار دارد و اين طرح در هفته دولت بهره برداري خواهد 
شــد. حامد شــادكام، مديرعامل گروه اقتصادي كرمان خودرو نيز از عرضه سهام 3 شركت 
زيرمجموعه اين شركت در بورس خبر داد و تأكيد كرد: برنامه ريزي براي ورود شركت هاي كرمان 
موتور، آرمان موتور و خدمات و تجارت بم در دست انجام است. خبر هاي ديگر از عرضه سهام 
شركت هاي جديد در بورس نشان مي دهد نفت بهران درنظر دارد سهام نيروگاه قم را شهريور ماه 
در بازار سهام عرضه كند. آخرين خبر هاي دريافتي از صنعت خودرو سازي  نيز بيانگر آن است 
كه گروه بهمن با يك شريك تجاري جديد قرارداد منعقد كرده تا خودروهاي جديد توليد كنند. 
بهروز غفاري، مديرعامل زامياد نيز از افزايش نرخ 7تا 35درصدي 7 محصول سبك تجاري 
خبر داده است كه قيمت آنها از 29تير اعمال مي شود. در صنعت رايانه نيز شركت داده گستر 
عصرنوين كه با نام هاي وب شناخته مي شود، موفق به انعقاد يك قرارداد 10ساله با همكاري 
شركت ايرانيان نت شده است.مبلغ برآوردي اين پروژه درفاز نخست 97ميليارد تومان است.
شركت تجارت الكترونيك پارسيان كيش نيز قراردادي براي تعمير و نگهداري 280هزار دستگاه 
كارتخوان منعقد كرده است. ديروز همچنين مشخص شد در جريان برگزاري مجمع عمومي 
شركت ملي صنايع مس بحث افزايش سرمايه 90تا 95درصدي سرمايه اين شركت از محل 
سود انباشته مطرح شده است اما اين شركت فعال برنامه اي براي افزايش سرمايه از محل تجديد 
ارزيابي ندارد. همچنين آنطور كه يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفته است طرح 
دوفوريتي توزيع قير رايگان به تصويب مجلس  رسيد. يك مقام ديگر هم گفته كه توزيع يك 
ميليون تن قيرتا ماه آذر بايد انجام شود. وزير نفت اما مخالف توزيع قير رايگان است.در هرحال، 
وزارت نفت درصورت تصويب اين طرح بايد اين ميزان قير را از شركت هاي توليدكننده خريداري 

كند كه مي تواند مقدار فروش شركت هاي فعال در اين بخش را بهبود بخشد.

افت 39درصدي ارزش معامالت بازار سهام

كاهش 270هزار توماني قيمت سكه
همگام با نزول قيمت دالر ديروز قيمت ســكه هم تا 270هــزار تومان كاهش يافت. 
به گزارش همشهري، در دادوستد هاي روز گذشته قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد تا 
مرز 22هزار تومان عقب نشيني كرد. در صرافي بانك ملي نيز به عنوان كارگزار اجرايي 
بانك مركزي قيمت هر دالر آمريكا با 109تومان كاهش به نرخ 20هزار و 343تومان 
دادوستد شد. همگام با نزول قيمت دالر قيمت هر سكه امامي هم با 270هزار تومان 
كاهش به 10ميليون و 58هزار تومان رسيد. هر سكه بهار آزادي هم به قيمت 9ميليون 

و 500هزار تومان مبادله شد.

نماگرهاي بازارسهام درمبادالت روزگذشته

درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

0.78-15033-1901169شاخص كل بورس- واحد

39.39-13680-21052ارزش معامالت- ميليارد تومان

28.75-918283-2275726تعداد معامالت- دفعه

0.83-70-8357ارزش بازار- هزار ميليارد تومان

وعده تازه براي نزول بيشتر 
قيمت دالر

حسن روحاني:حداقل 3 كشور در روزهای اخير اقدام 
خوبی انجام داده اند و بر اين اساس بايد شاهد قيمت 

كاهش ارز در روزهای آينده باشيم
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همــه آن آرزوهــاي عزيز 
كه خود را آمــاده ديدار با 
بستگان و دوستان خاطره 
كرده بود در قالب كرشمه 
كلماتي ســاده اسير شد تا 
همه ما اعضــاي 2 خانواده 
نســبتا بــزرگ از رفتن باز 
بمانند. چه ســاده، چه به 
سادگي روياهاي شيرين ما پرپر شد تا ما مغموم 
و پريشــان خاطر به خاطرات سال هاي دور و دير 

پناه ببريم
پيام اول؛ پــوزش پرتمناي ما، مانــي و ميترا را 
بپذيريد، نشد كه بشود در حضورِ عزيز شما جشن 
بگيريم. خودتان شاهد هستيد چقدر دنيا پرجور 

و جفا شده است.
پيام دوم؛ پوزش پرغصــه ما پدر و مادر هاي ماني 
و ميترا را بپذيريد. بچه ها عهدشكني كردند و از 
هم جدا شدند. راستي كه فرزندان اين دور و زمانه 

غيرقابل پيش بيني هستند! ما شرمنده ايم!
ميترا و ماني 7ســال نامزد بودند. پارســال سِر 
زمستان عقد كردند و درصدد بودند ِسربهار بعد 
از برپايي مراسم عروسي به كانادا بروند. كرونا آمد 
تمام تفاهم ها و عقد و فراردادها را بر باد داد و ما را 
وارد عصرجديدي كرد كه بايد اندك اندك زندگي 
كردن در دنياي جديد را ياد بگيريم. ميترا ٣2ساله 
گرافيست در يك شركت معتبر، اخيرا بيكار. ماني 
٣٥ ســاله طراح لباس و گاه و بي گاه مدل لباس. 
البته ايشــان هم اخيرا بيكار شــده است. راست 
اين است تا پيش از اعالم جدايي اين دو، دوستان 
مشترك سعي كردند مانع گسســت دو دلداده 
شوند. پدر و مادرها هم بسيار نصيحت و پند و اندرز 
هزينه كردند اما نشد كه بشود و پشت كردند حتي 
به ادامه دوستي ها و به آشنا ماندن يكديگر اكتفا 
كردند. يعني هر كدام راه خود، كار خود و دنياي 
خود. راست گفته اند امروز ديروز نيست. چون هيچ 
شباهت شكلي و محتوايي با هم ندارد. اين را كرونا 
مي گويد. وقتي نمي شود دست تو را گرفت، حس 
تو را در تن ريخت و از دوست داشتن تو شعله ور 
شــد، كجاي امروز شبيه ديروز اســت. واقعيت 
اين اســت آن روزها رفتند آن روزهاي خوب كه 
دســت هاي تو حال مرا بهار و بنفشه مي كردند. 
راست اين است تمام روزها برادرند ولي به ندرت 
يك روِز شما در اين روزگار شبيه روز دگر باشد. 
اين را تابســتان هم مي داند كه شــما او را مثل 

تابستان پيش دوست نداريد.
آوازي بخوان دلبندم!

ما كه كاري از دستمان برنمي آيد

تا غروب
مهتابي مان را فرا نگيرد.

هزار ســال پيش هم همينطور بود يا يك كمي 
اينطور بود؛ يعني پدر هاي مســتبد و همسران 
سبيل دار مســتبد باالخره متوجه مي شدند كه 
دائم فرمان دادن، پند و نصيحــت و بكن و نكن، 
اصطكاك ايجاد مي كند و گاه سر ازنافرماني فرزند 
و همســربانو در مي آورد، آن هم در روزگاري كه 
خبري از بيماري هاي عجيب و غريب و اين جور 
چيزها نبود. ســماور خانه ما زغالي بود، شير در 
سنندج با ظرف ســفالي و روي )روحي( جابه جا 
مي شد و فقط در تهران بود كه شير شيشه اي بود. 
آسمان يا آبي بود يا ابري، غبار فقط در كوير بود. 
تابستان فقط درخوزستان تنوري مي شد. هواي 
ســنندج نهايت ٣١ درجه بود، نه هرروز ٣٩ و٤٠ 
درجه. اين جوري بود، جدايي هــا به ندرت بود، 
مگر كســي به مســافرت و ماموريت مي رفت يا 
زكام شديد داشــت كه فاصله آدم ها به دو وجب 
مي رسيد، همين بود، روزگار همين بود. گل هاي 
بهاري هم نبض شــان با نبض آدم ها مي تپيد من 
خودم از بنفشه و نرگس شــنيدم الله و نسترن 

هم بودند.
تو اسارت من و

آزادگي مني
تو بزرگ

زيبا، پيروز
تو حسرت دور و نزديك مني.

حاال و اكنون در بــازي كيش و مــات كرونا كه 
مستبدانه هركاري دوست مي دارد انجام مي دهد، 
2ميليون نفر فقط در اين بهار كه فصل گيالس و 
زردآلوست از بازار كار خارج شده اند، يك ميليون و 
2٠ هزار نفر از آنان بانوان ارجمندتر از بهار هستند. 
جدايي هاي تلخي اســت كه همه اطلســي ها و 
نسترن ها را پژمرده كرده است. حاال شما بفرماييد 
جدايي نادر از سيمين، ميترا از ماني، ميثم از مريم 
قبل از برپايي مجلس عروسي آيا خبر از روزگاري 
نمي دهد كه مردمان معصوم و مظلوم جهان دارند 
به تدريج به سياره ناشناخته اي پرتاب مي شوند! 
پس بايد از نو قاعده زنده بودن و زندگي كردن را 
نوشت. البته و صدالبته از آن جايي كه ارباب تمام 
قلب ها خداست پس اميد ها واهي نيست اين را تو 
خوب مي داني و مي داني دست هاي تو همچنان 

عاشق ترين دست هاي اين تابستان داغ است.
هرچيركه آغاز مي شود

پاياني دارد
قطاري كه به راه مي افتد

در شهر ديگري خواهد ايستاد.

ما به سياره ديگري 
پرتاب شده ايم دلبندم!

فريدون صديقی
استاد روزنامه نگاری

شعرهابهترتيبازرشديانور،ناظمحكمتوبختياررحمانزاده

 الهام  پاوه نژاد
 رضا  بابك 

 افسانه شعبان نژاد
 علي اكبر زين العابدين 

 ناهيد  خداكرمي 
 سيامك اطلسي

براي اوقــات فراغت  
يك عالمه كتاب و فيلم 
خــوب و اثرگــذار به 
شما پيشــنهاد داده اند

 ديدار با صاحب قديمي ترين و محبوب ترين بستني فروشي تهران كه مي گويد 
وارث اكبر مشتي است

وقتی تهرانی ها بستنی خور شدند
در خانه بمانيد و با ديدن فيلم و خواندن 

گزارش هاي اين صفحه گشتي در خانه موزه 
بازار بزنيد

تاالر آينه؛ 
يادگار بانوی...

06

 ارسالن فصيحي
 مترجم ادبيات تركيه، زبان فارسي را  

ميراث ملي ما مي داند

رنگ ديگر  زندگی  
در دنيای كتاب ها

07

 با انتخاب عينك آفتابي مناسب 
از چشمانتان در برابر آفتاب تند تابستان 

محافظت كنيد

 قاب دودی 
برای چشمان...

10

 گزارشي از سرديس باستاني هخامنشي
كه در يكي از قديمي ترين ميدان هاي 

پايتخت قرار دارد

آتوسا در 
حسن آباد

08

 تصويب كاپيتوالسيون 
در دوره پهلوي دوم در چنين روزهايي بود 

كه كليد خورد

ننگين  تر از 
تركمنچای

13

12

پاي صحبت هاي پوران درخشنده، نويسنده و كارگرداني 
كه هميشه دغدغه هاي اجتماعي داشته و اين روزها به فكر 

ساخت يك فيلم جديد است

سوژه فيلم هايم را 
از مردم می گيرم

يادداشت 
اول



گل خانه6

در خانه بمانيد و با ديدن فيلم و خواندن گزارش هاي اين صفحه 
گشتي در خانه موزه بازار بزنيد

تاالر آينه؛ يادگار 
بانوی قجری 

خانه هاي قديمي و معماري بومي بخشــي از حافظه تاريخي يك شهر به شمار مي روند كه امروزه 
يادگارهاي آن جزو ميراث فرهنگي ما و حتي آيندگان سرزمين مان است. شهر تهران از خانه های 
اينچنينی غني است و خانه های قديمي آن زبانزدند. يكي از خانه هاي تاريخي و زيباي اين شهر، 
خانه موزه بازار يا عمارت سلطان بيگم است. اگر از اهالي شهر تهران هستيد يا قصد سفر به اين شهر 
را داريد، پيشنهاد مي كنيم، بازديد از اين خانه موزه را از دست ندهيد. خانه اي در دل محله عودالجان 
كه هم اكنون به يكي از مهم ترين جاذبه هاي گردشگري تهران تبديل شده است. قدمت اين بنا به 
اواخر دوره قاجار بر مي گردد كه با گذشت سال ها از زمان ساختش، هنوز هم زيبا ديده مي شود. اين 
خانه بسيار هنرمندانه طراحي و ساخته شده و در واقع زيبايي و نحوه خاص معماري اين بنا، ويژگي 
منحصربه فرد آن است. در گردشگري اين هفته ســري به اين خانه تاريخي، تاالر زيبا و كتابخانه 
مجهزش زده ايم. عالوه بر اين گزارش مكتوب شما مي توانيد سري به سايت ما بزنيد و با يك كليك 
روي دكمه نمايش تصاويري از گوشه و كنار اين خانه تاريخي را تماشا كنيد و لذت ببريد. همچنين 
مي توانيد كيوآركد كنار صفحه را با تلفن همراه خود اسكن و اين بازديد مجازي را شروع كنيد. با ما 

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

الناز عباسيان 
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  سرگذشت مك دونالد
امروزه كيست كه رستوران هاي 
زنجيــره اي مك دونالــد را 
نشناسد. در واقع يکجورهايي، 
وقتي مي خواهند از غربي شدن 
فرهنگ در جهان صحبت كنند، 
از مك دونالدي شدن آن صحبت 
مي كنند؛ به عبــارت ديگر اين 
رســتوران ها يــك فرهنگ و 
ســبك زندگي جديــد را باب 
كرده اند. اما جدا از اين بحث هاي 
فرهنگي و جــدي، نکته اي در 
مورد مك دونالد وجود دارد كه 
مي تواند براي شما خيلي جذاب 
باشــد؛ فردي به نام ري كراك، 
بنيانگذار و توســعه دهنده اين 
برند بود و توانست اين عظمت 
را ايجاد كند. اما خود اين آدم، 
يك شــخصيت جالبــي بود 
كــه مي تواند براي هر كســي 
كه قــدم در مســير توســعه 
ســازماني و فردي و اقتصادي 
مي گذارد، يك الگو باشد. كتاب 
»سرگذشــت مك دونالد« نيز 
به قلم او منتشر شــده و البته 
چند ترجمه و چــاپ در ايران 
خورده است. اگر دوست داريد 
كه درباره اين فرد بيشتر بدانيد، 
مي توانيد يکي از اين كتاب ها را 
تهيه و مطالعه كنيد. او به نظافت 
و كيفيت خدمات رساني در اين 
رستوران ها و فســت فودهاي 
زنجيره اي اهميت زيادي مي داد. 
به قول خودش، اگــر بابت هر 
تأكيدي كــه در  ايــن زمينه 
داشــته آجري به او مي دادند، 
مي توانســت روي اقيانــوس 
اطلس يك پل بسازد. اين شما و 
اين هم يك كتاب انگيزه بخش 

ديگر از ري كراك.

  گزارش يك آدم ربايي
گابريــل گارســيا ماركــز را 
بــه رمان هــاي جادويي اش 
مي شناسند؛ نويســنده اي كه 
يك تنه ادبيات كلمبيا را شهره 
جهان كــرده و البتــه يکي از 
چند نويسنده بزرگ آمريکاي 
التين به شــمار مي رود. اما اگر 
دوســت داريد از اين نويسنده 
شهير، يك مستندنگاري خاص 
را بخوانيد، مي توانيد به كتاب 
»گزارش يــك آدم ربايي« فکر 
كنيد. نــگارش اين كتاب براي 
ماركز ۳-۲ سالي زمان برد؛ چرا 
كه هم بايد همه  چيز را واقعي از 
آب در مي آورد و هم به رويکرد 
داستاني آن از دريچه رئاليستي 
می نگريست. اين كتاب درباره 
آدم ربايي چند تن از شهروندان 
سرشناس كلمبيايي به دست 
كارتل مواد مخدر بوده. پيشنهاد 
نگارش آن نيز توســط يکي از 
ربوده شدگان مطرح شد. بعد از 
اينکه ماركز توانست پيش نويس 
اوليه كتاب را تمام كند، به دليل 
اطالعات جديد ناچار شد كل 
كتاب را از ابتدا ساختاربندي و 
شالوده بندي كند. او به واسطه 
شهرتي كه داشــت، موفق شد 
با همه افــراد درگيــر در اين 
پرونده و حتي بــزرگان كارتل 
مدلين مصاحبه كند. به همين 
دليل است كه با كتابي واقعي، 
ســاده خوان و به شدت جذاب 
روبه رو هســتيم؛ گويي كه هر 
كدام از اين افراد، دوست داشتند 
در كتابي كه توسط ماركز آفريده 
مي شود، نقشي داشته باشند. 
كتاب با چنــد ترجمه در ايران 

نشر يافته است.

2 پيشنهاد

مرد زنجيره اي

مستندنويسي

1 پيشنهاد

ژادباركد را اسكن كنيد و مجازی به خانه موزه بازار  برويد
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چطور به خانه موزه بازار برويم؟ 
اگر با مترو برويد، مشکل جاي پارك نيز نداريد. 

مي توانيد سوار مترو شويد و در ايستگاه هاي ملت يا 
امام خميني)ره( پياده شويد. با كمي پياده روي به 
خانه سلطان بيگم خواهيد رسيد. اگر مي خواهيد با 
اتوبوس به اين مکان برويد، سوار اتوبوس شويد و در 
ايستگاه سعدي پايانه هاشم آباد-اتابك پياده شويد. 

اين ايستگاه تنها ۲50متر تا موزه فاصله دارد.

ساعات بازديد 
شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ صبح تا ۴عصر، 

پنجشنبه ها تا ۱۲ ظهر و جمعه ها تعطيل است. 
بازديد رايگان است. امکان عکاسي با دوربين و 

تلفن همراه هم فراهم است.

نشاني موزه
خيابان اميركبير، نرسيده به ميدان 

امام خميني)ره(، خيابان ناظم االطباي جنوبي، 
كوچه حشمتي، كوچه كمالي پالك۲0

شماره تماس: ۳۳۱۱۲8۲۴-۳۳۹۲0۴۴۴

   يادگار خواهرزن احمدشاه قاجار
در مســير كشــف خانه ها و عمارت هــاي تاريخي، 
رســيديم به خانه ای زيبا كه بايد خودتــان آن را از 
نزديك ببينيد و غرق در زيبايي و عطر و بوي قديمي 
آن شويد. خانه اي با قدمت قريب به ۱50سال! خانه اي 
بازســازي شــده اما با تاالر آيينه اي دست نخورده و 
قديمي كه احتماال شاه نشــين و تــاالر اصلي خانه 
بوده اســت. خانه ســلطان بيگم، در طول ســال ها 
دست به دست چرخيده است. اما خوب است بدانيد 
اين بنای 700مترمربعي در گذشــته متعلق به يك 
بانوي قجري به نام ســلطان بيگم شــجاعي بود. او 
خواهر همسر احمدشــاه قاجار و همسر محمدرضا 
شجاع الممالك تفنگدارباشــي بود. البته اين بنا در 
ميان مردم منسوب به عمه ناصرالدين شاه است، ولي 
در اين مورد سندي در دست نيست. سلطان بيگم اين 

عمارت را در ســال۱۳۱۲ به فرزندش تقي شجاعي 
واگذار كرد. تقي هم بعدها به شــخصي به نام نيرنما 
فروخت. براين اساس خانواده نيرنما تغييراتي را در 
ملك به  وجود آورده اند، اما تاالر آينه و حوضخانه را به 
 دليل وجود آثار تاريخي بدون كوچك ترين تغييري 
حفظ كرده اند. اين خانواده حــدود نيم قرن در اين 
خانه زندگي كردند و پس از اين دوران در سال۱۳76 
شــهرداري تهران اين خانه را از آنها خريد و عمارت 
را جز تاالر آيينه بازسازي كرد. اين خانه با عناويني 
مانند خانه محله يا خانه كارآفريني فعاليت مي كرد 
تااينکه در سال۱۳88 اين عمارت تاريخي به سازمان 
فرهنگي و هنري شــهرداري واگذار شد. درهاي اين 
خانه قاجاري پس از مرمت و بازســازي تاالر آيينه و 
حوضخانه، در سال۱۳۹6 به روي گردشگران باز شد.

   خانه ای در دل محله عودالجان 
اين موزه در منطقه ۱۲ تهران قرار دارد. مي توان گفت هم اكنون، تهران دوره قاجار به همين منطقه ختم 
شده است. با گذشتن از كنار بناهاي مخروبه و قديمي، متوجه مي شويم كه اين منطقه قدمت زيادي دارد. 
براي رسيدن به خانه موزه بازار يا همان عمارت سلطان بيگم بايد خود را به محله قديمي عودالجان، ميدان 
امام خميني)ره( ابتداي خيابان اميركبير برسانيم. از درب ورودي كوچك وارد اين خانه قديمي مي شويم. 
از پله ها كه پايين مي رويم حياطي نسبتا دلباز، حوضي در وسط با نيمکت هايي براي استراحت و تعمق 
در گذشــته تا حال، ما را فرا مي خواند! براي ما كه روز و شب مان را در خانه هاي آپارتماني سر مي كنيم، 
نشستن در چنين فضايي بسيار دلنواز است. بســياري از ما چنين حوض و حياطي را فقط در سريال ها 
آن هم از قاب شيشه اي تلويزيون تماشا كرده ايم. وقتي به عمارت از داخل خياط نگاه مي كنيم اتاق هاي 
باال با پنجره هاي چوبي هم جلوه خاص خودشان را دارند. قدم  زدن در فضاي قديمي و سنتي اين خانه 
و كوچه باغ هاي اطراف آن، حسي بي نهايت لذتبخش دارد. حتما از جاي جاي اين خانه موزه و اطراف آن 
ديدن كنيد. مي توانيد از هر قسمت كه مايل باشيد، عکس بگيريد. ثبت اين تصاوير زيبا به ويژه در فصل 

بهار و تابستان كه حياط سرسبزتري دارد، خاطره اي به ياد ماندني برايتان خواهد گذاشت.

  كتابخانه مشهور دنيا 
مهم تريــن بخــش ديگر ايــن خانه 
كتابخانه اش است كه حدود 6000 جلد 
كتاب با تأكيد بر كتب موزه و بازار دارد. 
اين مركز نه تنها به واسطه وجود هزاران 
جلد كتــاب متنوع آن بلکــه به دليل 
قرار گرفتن كتابخانه داخل يك بناي 
تاريخــي و همجوار آن با تــاالر آيينه 
توسط فدراسيون بين المللي انجمن ها 

و مؤسسات كتابداري IFLA در فهرســت هزار و يك كتابخانه ديدني از نظر 
يونسکو معرفي شده است. اين كتابخانه با وجود آنکه در سال۲0۱۴ به  عنوان 
يکي از ۱00۱ كتابخانه مشــهور دنيا ثبت و معرفي شد است اما متأسفانه 
اطالع رســاني زيادي در اين زمينه صورت نگرفته است. جالب است بدانيد 
يونسکو در هر كشوري تنها ۲ كتابخانه را در فهرست مؤسسات كتابداري 
يونسکو قرار مي دهد. در كشــور ما كتابخانه اين موزه و كتابخانه متعلق به 

آستان قدس رضوي در اين فهرست ثبت شده اند.

  خانه اي با صاحبان بزرگ نام
در واقع تنها حوضخانــه و تاالر آينه، 
نشــان دهنده بخش  تاريخــي خانه 
هستند. البته اين نگهداري دقيق نيز 
توســط آقاي نيرنما انجام شده است. 
بر اســاس گفته هاي فرزندان ايشان، 
هيچ كس حــق ورود به اين تــاالر را 
نداشته است. به همين دليل، اين بخش 
از خانه، بسيار ســالم باقي مانده است. 

جالب است بدانيد كه طي سال هاي ۴6-۴8، خانواده استاد شهرام ناظري 
در اين خانه سکونت داشته اند. ايشان در آن سال ها سرباز بوده اند. به دليل 
عالقه اي كه آقاي نيرنما به استاد و صدايش داشتند، يك ساز قديمي به او 

هديه مي دهند.

  عكس هايي از طهران قديم
گرچه ســردر اين خانــه تاريخي را با 
عنوان »خانه موزه بازار« ثبت كرده اند 
اما امروز از اين خانه استفاده فرهنگي 
هم مي شود. سازمان فرهنگي و هنري 
متناســب با اين فضــا كالس هايي را 
برگزار كرده و كتابخانه هم براي عموم 
قابل استفاده اســت. در زيرزمين آن 

نمايشگاه عکاسي از قدمت محله و خانه روي ديوار ها برپاست. شما مي توانيد 
بعد ديدن تاالر آيينه سري هم به اين نمايشــگاه عکس زده و عکس هايي 

قديمي از تهران و محله پامنار تماشا كنيد.

  اتاق بادگيرها 
ويژگي هــاي عمارت ســلطان بيگم 
تمامي نــدارد، عالوه بر ديــدن تاالر 
آينه اين امکان را خواهيد داشــت كه 
ســري هم به اتاق بادگير اين بنا بزنيد 
كه در ۲ سمت تاالر آينه وجود دارند، 
بادگير هاي اين ســاختمان در باالي 
تاالر آينــه، واقع در مركز ســاختمان 

غربي قرار گرفته است كه امروزه بسته و غيرقابل استفاده اند. ناگفته نماند 
همين بادگير، نشان دهنده وضعيت مالي بسيار خوب صاحبخانه بوده است.

  حوضخانه بدون حوض
مثل اغلــب خانه هاي قديمــي، اينجا 
يك زيرزمين بــزرگ دارد كه داخلش 
حوضخانه قرار دارد كه در فصل تابستان 
فضا را خنك مي كند. در زيرزمين آن 
از كاشي كاري و كاشي معرق استفاده 
شده  است. مي توان گفت كه حوضخانه 
اين عمارت هم كمتر تغيير كرده است، 

با وجود اين هنوز هم به همان شــکل، اما بدون حوض هســت. وجود اين 
حوضخانه بدون حوض به  خاطر كاشي كاري و نوع معماري اش هنوز هم براي 

بازديدكنندگان جذاب است.

  مقصد گردشگران تهراني
خانه مــوزه بازار بــا حمايت ســتاد 
گردشــگري شــهرداري تهــران به 
 عنوان يکي از مقصدهاي تهرانگردي 
معرفي شده اســت اما هم اكنون اين 
مركز عــالوه بر بازديد توريســت ها و 
شهروندان، در زمينه اجراي برنامه هاي 
فرهنگي و هنري، تشــکيل كانون ها، 

برگزاري نمايشگاه ها و وركشاپ هاي تخصصي فعاليت دارد. البته به  خاطر 
محدويت هاي ناشــي از شــيوع ويروس كرونا بهتر اســت قبل از رفتن به 
اين خانه موزه با دفتر موزه تماس بگيريد و از باز بودن آن مطمئن شــويد. 
اميدواريم به اين خانه ی پر نقش و نگار سري بزنيد و اوقات خوبي را بگذرانيد.

   معماري خانه موزه بازار
اين بنا در ۲ طبقه و يك زيرزمين و با مســاحت تقريبي بين 600تا 700مترمربع به سبك قاجاري 
ساخته شده است. به طور مثال همه  چيز كامال قرينه طراحي و ساخته شده است. بادگيري قديمي نيز 
در اين خانه ديده مي شود. حوضخانه و تاالر آيينه سمت راست خانه و كتابخانه سمت چپ قرار دارد. 
يك نمايشگاه عکس نيز روبه روي ورودي عمارت قرار دارد. حوضي زيبا وسط حياط باصفاي خانه ديده 
مي شــود. حوضخانه عمارت در بخش پاييني تاالر آينه قرار دارد. اين قسمت از خانه به خاطر وجود 
بادگيرها بسيار خنك و دلپذير است. در طبقه بااليي اين حوضخانه، تاالر آيينه قرار دارد. به لحاظ 
معماري اين بنا داراي پالني U شکل است كه ورودي آن در ضلع شرقي قرار داشته و در ۳ ضلع ديگر 
ساختمان هايي حول يك حياط مركزي شکل گرفته اند. حياط ساختمان مانند گودال باغچه اي در 
ترازي پايين تر از سطح كوچه قرار گرفته و دسترسي به آن از طريق ۱۳ پله ميسر مي شود. در مقابل 
پله ها و در ميان حياط نيز حوض مستطيل شکل كوچکي قرار دارد. در ۳ سمت حياط ساختمان هايي 
با نماي آجري و پنجره هاي چوبي قرار گرفته اند. بادگيرهايي كه پيش تر به آن اشاره كرديم در باالي 
تاالر آينه، واقع در مركز ساختمان غربي قرار گرفته اســت. اتاق هاي ورودي بادگير نيز در ۲ سمت 
تاالر آينه قرار دارند. اما از همه زيباتر اتاق سمت راست است كه شاهکاري در معماري دوره قاجاري 
محسوب مي شود. تاالري با قدمت بيش از ۱50سال و خاطراتي از ۳ نسل و يا بيشتر. نماي آجري خانه، 
حوض وسط حياط، آيينه كاري ها، طرح هاي مقرنس، شيشه هاي رنگي و نقاشي هاي پشت شيشه 
اين خانه از آدم دلبري مي كنند. با توجه به اينکه ساختمان در دوره هاي مختلف مورد استفاده افراد 
گوناگون قرار گرفته شده است، تغييرات داخلي زيادي به ساختمان تحميل شده كه شناخت سبك و 
سياق طرح اوليه را دچار ابهام مي كند. تنها تزيينات با ارزش و تاريخي را در تاالر آينه، مي توان يافت. 
آينه كاري هاي زيبا به اشکال قطاربندي و مقرنس به همراه نقاشي هاي گياهي و غربي روي گچ و آينه، 
همچنين پوشش سقف به صورت قاب بندي هاي چوبي نقاشي شده و درهاي چوبي منقش به طرح هاي 
گياهي كه نشانگر ذوق و سليقه هنر و معماري آن زمان بوده در تاالر آينه به چشم مي خورد. گفته 
مي شود اين تاالر با توجه به تاالر آينه كاخ گلستان طراحي و ساخته شده است. در ادامه همراه باشيد 

تا با جزئيات بيشتر اين تاالر آشنا شويم.

تاالر آيينه با سقف شگفت انگيز
همانطور كه گفتيم جذابيت هاي خانه سلطان 
بيگم تنها به محوطه بيرونــي عمارت خالصه 
نمي شــود. پس خودتان را براي تماشاي يك 
ســالن رؤيايي يا همان تاالر آيينه آماده كنيد. 
كافي اســت قدم به تاالر آيينه كاري شده و پر 
زرق و برق بنا بگذاريــد و از ديدن زيبايي هاي 
اين تاالر شگفت زده شويد. اينجا مي توانيد نقش 
و نگارهايي رنگارنگ را به تماشــا بنشينيد كه 
در ســاخِت آن از طرح هاي بي نظيري استفاده 
كرده اند و نشــان از ذوق استادكاران معمار اين 
ديار در روزگاران گذشــته دارد. قبل از ورود به 
اين سالن پيشنهاد جالبی هم برايتان دارم و آن 
هم گرفتن عکس هاي سلفي و يادگاري در اين 
سالن زيباست. پس ضمن اينکه چشمانتان را به 
تماشاي يکي از زيباترين عمارت هاي آيينه اي 
دعوت مي كنيــد، اين صحنه هــاي زيبا را هم 
ضبط كرده و بعدها هم با مرور تصاويرش لذت 
ببريد. اين تاالر به  عنوان قلب عمارت شناخته 
مي شود. به  خاطر ارزش زيادي كه اين تاالر دارد، 
بازديدكنندگان بايد قبــل از ورود به آن كفش 
خود را دربياورند. ازدحام جمعيت براي بازديد 
از اين تاالر خوب نيســت. پس به  طور همزمان 
تنها ۱0نفر مي توانند از تاالر آيينه ديدن كنند. 
دورتادور تاالر از هنرهــاي آيينه بري، مقرنس، 
نقاشي پشت شيشه، نقاشي روي سقف و... بهره 
برده و منظره بسيار چشــم نوازي را ايجاد كرده  
است. روي ديوارهاي تاالر آيينه فرشته هايي به 
سبك تزيينات معماري اروپايي ديده  مي شود اما 

ظاهر اين فرشته ها به زنان قاجاري شبيه  است. 
همچنين مي توانيد نقاشي هاي زيبايي را ببينيد 
كه در گوشه گوشــه اين اتاق روي گچ و آينه به 
زيبايي نقش بسته اند و تصويري از مناظر طبيعي 
را به همگان نشان مي دهند. در كنار تمامي اين 
ويژگي ها، از پوشش سقف اين اتاق كه به شکل 
قاب بندي هاي چوبي است، نمي توان غافل شد. 
اين ســقف چوبي با آينه كاري زيبا، شکل هاي 
مختلف هندسي، مقرنس، نقاشي هاي دلفريب 
روي گچ و آينه، روح انسان را جال مي دهد. بدين 
صورت كه با ديدن ســقف تاالر آينه، طرح هاي 
شــگفت انگيزي را مشــاهده خواهيد كرد كه 
نشان دهنده هنر و سليقه معماري در آن دوران 
است. درهايي آب طال ديده و آينه هايي فرنگي 
كه روي هزاران نفر را با هزاران احساسات نمايان 
كرده است. هيچ جاي تاالر نشاني از تهي بودن 
نيست. انواع نقاشــي باغ هاي اروپايي به همراه 
گل و بوته هاي بومي نوازشــگر چشــم های هر 
بيننده اي است! پنجره هايي هم به زيبايي چهره 
در خورشيد عالم تاب كشيده و نور را زيبا و رنگي 
مهمان تاالر كرده اســت. به  گونه ای كه تابش 
انوار طاليي خورشيد نيز اين درخشش و تأللو 
را دوچندان مي كند. در و ديوار، كف و ســقف 
اين اتاق، همگي بسيار زيبا و چشم نواز هستند. 
با ديدن سقف تاالر، مي توانيم تصور كنيم كه در 
گذشته چه فرشي كف اين اتاق پهن بوده است. 
اين تاالر آنقدر زيباست كه دوست داريد مدت 

زيادي در آن بمانيد و از ديدن آن لذت ببريد.



7 كتاب خانه

ترجمه تكراري، پخته خواري است
2 نوع ترجمــه تكــراري وجــود دارد؛ بعضي آثار كالســيك، مثــل كتاب هاي 

داستايوفســكي يا ويكتور هوگو، بعــد از مدتي دوباره بايد ترجمه شــوند. 
بسياري معتقدند هر 25سال يك بار، تحوالتي در زبان رخ مي دهد 

و باعث مي شود نسل جديد، نتواند با ترجمه سال ها قبل ارتباط 
برقرار كند. در همه جاي دنيا همين روند طي مي شود و مترجمي 
از نسل جديد، آثار كالســيك را براي مخاطبان هم نسل خود، 
بازترجمه مي كند. ايــن يك ترجمه تكــراري، اما ضرورت و 
طبيعي اســت. اما اينكه مي بينيم از كتابي كــه به تازگي و 
به خوبي ترجمه شده، ده ها ترجمه ديگر هم به بازار مي آيد، 
چيزي جز اتالف كاغذ، ســرمايه و ســودجويي نيست. در 
اصطالح به اين كار، پخته خواري مي گويند. مترجمي يك اثر 
از نويسنده اي را انتخاب و نويسنده را به مخاطب فارسي زبان 
معرفي مي كند، بعــد از اينكه كارش موفق شــد، ديگراني 

همان اثر را با جابه جا كــردن چند جمله به  عنوان ترجمه جديد 
منتشر مي كنند. اين اتفاق شبيه ماجراي خيابان الله زار است، يك 
نفر 30سال قبل در اين خيابان يك الكتريكي باز كرد و كارش گرفت، 
بعد به سرعت سراسر خيابان الله زار به بورس الكتريكي تبديل شد! 
در ترجمه هم شبيه همين اتفاق مي افتد، وقتي اثري موفق مي شود 
شروع مي كنند به چاپ كتاب قاچاق يا انتشار ترجمه به نام خودشان. 
با اين وضعيت، مترجم از همان اندك سودي هم كه قرار بود به دست 

آورد محدود مي شود. بعضي كتاب ها 50ترجمه مختلف دارند، من اسم 
اينها را ترجمه نمي گذارم و اين كار را دزدي مي دانم.

 ارسالن فصيحي، مترجم ادبيات تركيه، زبان فارسي را 
ميراث ملي ما مي داند

رنگ ديگر زندگی  
در دنيای كتاب ها

نام ارسالن فصيحي به  عنوان مترجمي كه مخاطبان به  كار او اعتماد 
دارند، روي جلد كتاب هايي از ادبيات تركيه زياد ديده شده است. 
شــايد معروف ترين كتابي كه در ســال هاي اخير درباره آن زياد 
شنيده ايم، كتاب »ملت عشق« نوشته اليف شافاك باشد كه نخستين 
بار فصيحي آن را به فارسي ترجمه كرد. اما پيش از اين كتاب هم فصيحي حرفه مترجمي را با 
معرفي نويسندگان كمتر شناخته شده و البته نويسندگان شاخص تركيه، سال ها تجربه كرده 
بود. ترجمه آثار اورهان پاموك، برنده جايزه نوبل، از ويژه ترين فعاليت هاي حرفه اي اوست. 
مترجمي كه معتقد است زبان فارسي، ميراث ملي ماست و دانستن آن، مهم ترين شرط مترجمي 
است، از تجربه سال ها مترجمي و انتخاب آن به  عنوان يك شغل مي گويد. گفت وگوي ما را با 

ارسالن فصيحي، مترجمي كه دوست داشته راننده كاميون شود، بخوانيد.

نيلوفر ذوالفقاري

فكر نمي كنم چيزي 
خوشحالم كند. شايد 

شادي هاي مقطعي برايم 
وجود داشته باشند. اگر 

گشايشي در وضعيت 
زندگي مردم اتفاق بيفتد، 

خوشحال خواهم شد

  اولين بار چه زماني وسوسه ترجمه 
يك اثر در شما شكل گرفت؟

نام كتاب را يادم نيست، اما به  خاطر دارم كه مشغول 
خوانــدن رماني بــودم و با خــودم مي گفتم خوب 
اســت كه خوانندگان ايراني هم بتوانند اين كتاب 
را بخوانند. اين حس بارها در من تكرار شــده است 
و بعضي از چنيــن كتاب هايي را ترجمــه كرده ام. 
مثال »سلول72« يا »خون حرف نمي زند« از ناظم 
حكمت، از اين دسته رمان ها هستند. دوست داشتم 
ديگران هم در لــذت مطالعه اين كتاب ها ســهيم 

شوند.
  چطور زبان تركي استانبولي را ياد 

گرفتيد و بر آن مسلط شديد؟
من در ازمير تركيه، زبان و ادبيــات تركي خواندم. 
جز رشــته تحصيلي، حضورم بين مردم، زندگي و 
معاشرت با آنها و خواندن كتاب هايشان براي تسلط 

بر اين زبان به كمكم آمد.
  مترجمي تنها شغل شماست؟

بله. دســت كم در ايران، اينكه مترجمي تنها شغل 
فرد باشد خيلي سخت است. 2نوع قرارداد با مترجم 
بسته مي شــود، يا درصد مشــخصي از هر بار چاپ 
كتاب، توسط ناشــر به مترجم پرداخت مي شود. يا 
اينكه مترجم كتابي را به ناشر واگذار و حق ترجمه 
آن را دريافت مي كنــد. اگر كســي بخواهد تنها با 
درآمد ترجمــه كتاب هايش زندگــي كند، خيلي 
سخت است. با تيراژهايي كه االن داريم، اگر حداكثر 
2 اثر در سال از يك نفر منتشــر شود، ميزان درآمد 
مترجم آنقدر كــم خواهد بود كه بــا آن نمي توان 
زندگي را گذرانــد. اينكه مي گويم تنها شــغل من 
مترجمي اســت، به اين دليل است كه من ديگر آن 
مراحــل را گذرانده ام، كتاب هايم پرفروش شــده و 
تيراژ آنها به اندازه اي هســت كه كفاف هزينه هايم 
را بدهد. اما زماني كه مترجمي را شروع كردم، اين 
تنها شغل من نبود. در مطبوعات و انتشارات هم كار 

مي كردم تا درآمد ثابتي داشته باشم.
  جز مشــكالت نشــر، ترجمه چه 

چالشي براي يك مترجم به همراه دارد؟
ترجمه متون ادبي-داستاني، سخت ترين كار ذهني 
است. البته با اين شــرط كه مترجم متعهد و براي 
نتيجه كار خــود، ارزش قائل باشــد. در عين حال 
با ســاخت ماشــين هاي ترجمه، مي توانيم بگوييم 
آســان ترين كار هم همين ترجمه است، اما نتيجه 
ترجمه يك ماشــين بــا حاصل كار يــك مترجم 
كارآزموده متعهد، از زمين تا آســمان فرق مي كند. 

چالش اصلي كار ترجمه، نفس كار ترجمه است.
  چه طــور كتابي را بــراي ترجمه 

انتخاب مي كنيد؟
من سال هاســت ترجمه مي كنم و بــراي انتخاب 
كتاب مناسب اين كار، مراحل مختلفي را پشت سر 
گذاشته ام. نخستين كتاب هايي كه انتخاب كردم، 
آنهايي بودند كه خوانده بودم و دوســت داشتم به 

فارسي هم منتشر شــوند و خوانندگان فارسي زبان 
هم در لذت آن شــريك شــوند. در مرحله بعدي، 
انتخابم با توجه به شــهرت نويســنده بوده است. 
بعضي آثار هم هســتند كه من فكر مي كنم بايد به 
فارســي ترجمه شــوند. اين كتاب ها چه خواننده 
بالفعل داشــته باشــد و چه نه، من آنها را ترجمه 
مي كنم چرا كــه فكر مي كنم زبان فارســي به اين 
كتاب ها احتياج دارد. مثــال كتاب »معرفت تلخ« را 
با همين نگاه ترجمه كردم، يك رمان تجربي دشوار 

كه به  نظرم بايد ترجمه مي شد.
  سليقه مخاطب چقدر موقع انتخاب 

اثر برايتان اهميت دارد؟
مخاطب فارســي زبان با خواننده غيرفارســي زبان 
خيلي فرقي ندارد، هركتابي بــه زباني به جامعه اي 
عرضه مي شود. هر جامعه چند نوع كتابخوان دارد، 
بعضي كتابي را تنها براي سرگرمي دست مي گيرند، 
بعضي براي آموختن سراغ آن مي روند و بعضي هم 
كتاب را براي تفكر مي خوانند. بايد همه اين موارد را 
موقع انتخاب اثر درنظــر بگيريم. گاهي كتابي تنها 
براي قشر نخبه منتشر مي شود، مانند كتاب معرفت 
تلخ كه چه در تركيه، چه در ايران و چه در فرانسه، 
مخاطب آن قشــر فرهيخته است. اين نوع كتاب ها 
تيراژ پاييني هم دارند. بعضي كتاب ها هســتند كه 
ترجمه آنها به فارســي، در خواننده ايراني احساس 
نزديكي بيشتري در مخاطب ايجاد مي كند و باعث 
مي شــود خواننده با قهرمان حس هم ذات پنداري 
داشته باشد. زماني خودم ادبيات روس و آمريكاي 
التين مي خواندم. همان قــدر كه از نظر جغرافيايي 
آمريكاي التين از ما دور است، ادبيات آن هم برايم 
دور به نظر مي رســيد، اما ادبيات روســيه را بيشتر 

درك مي كردم.
  آيا دانستن يك زبان خارجي براي 
ورود به ترجمه كافي است يا مترجم به 

دانش ديگري هم نياز دارد؟
نفس ترجمــه يعني انتقال مفهــوم و متن از زباني 
به زبــان ديگر،  پس دانســتن يك زبــان خارجي 
شرط الزم اين كار اســت. اما شرط الزم تر، دانستن 
زبان فارســي اســت. متأسفانه بيشــتر مترجمان 
ما، فارسي نوشــتن را بلد نيســتند، موقع ترجمه 
تحت تأثيــر ســاختارهاي نحوي زبان مبــدا قرار 
مي گيرند و تركيب هــاي لغوي ناآشــنا را منتقل 
مي كنند. حالت بدتر اين است مترجم اصال متوجه 
مفهوم متن نمي شود و تنها براساس حدس هايش، 
متن نامفهومي را به ناشر تحويل مي دهد كه اتفاقا 
چنين متن هايي زياد هم منتشر مي شوند. مهم ترين 
شرط در ترجمه موفق دانســتن زبان فارسي است 
و اين كار به اين ســادگي ها نيســت. مترجم بايد 
خيلي كتاب بخواند، ادبيات كالسيك فارسي و آثار 
نويسندگان خوب معاصر را بخواند و نسبت به زبان 

فارسي حساس باشــد. مترجم بايد زبان فارسي 
را ثروت ملي بدانــد و القيدانه و با بي توجهي، به 

جايگاه زبان خدشه وارد نكند.
  تا به حال شــده نتوانيــد با يك اثر 
ترجمه شــده توســط مترجمان ديگر، 
ارتباط برقرار كنيــد و خواندن كتابي را 

رها كنيد؟
اين موضوع به ســطح ســواد 
خواننــده بســتگي دارد. در 
نوجواني ممكن است مشكالت 
متــن را، پــاي كم ســوادي 
خودمان بدانيــم، به خصوص 
كه انگار متن چاپي تقدســي 
براي خود دارد و فكر مي كنيم 
چيــزي كه چاپ شــده، غلط 
ندارد. بعــد كــه وارد ادبيات 
مي شويم و بيشتر مي خوانيم، 
بسيار پيش مي آيد كه جز آثار 
انگشت شــماري از مترجمان، نثر ترجمه خواننده را 
پس مي زند. براي من هم پيش آمــده كه با نثر يك 
متن مشكل داشته باشم و نتوانم شلختگي نثري آن 

را تحمل كنم.
  سليقه شخصي شما براي مطالعه چه 

كتاب هايي است؟
اخيرا خيلي به داســتان خواندن عالقــه ندارم، حاال 
تاريخ را ترجيــح مي دهم، مثال تاريخ جهانگشــاي 
جويني را مي خوانم. ادبيات كالســيك هم انتخاب 
من است. اگر هم بخواهم داســتان بخوانم، داستان 
نويســندگان شــاخص را انتخاب مي كنم، حتي اگر 
تكراري باشــند. مثال ماهي يكي دو داستان 
از جالل آل احمــد مي خوانــم، آثار 
گلشــيري و صــادق هدايــت را 
هــم خيلــي دوســت دارم. اين 
نويســندگان در كتاب هايشان 
با نثــر بازي كرده انــد و من در 
اين مقطــع، بــازي زباني را 
مي پسندم. با خواندن اين 
كتاب هــا تركيب هــا و 
واژه هايي را كه نمي دانم 
ياد مي گيرم و آهنگ متن 

را درك مي كنم.
  به  نظر شــما چرا آثار موفقي 
از ادبيات تركيه به زبان هاي ديگر 
ترجمه و با استقبال مواجه شده، 
اما براي ادبيات ايــران اين اتفاق 

نيفتاده است؟
اين موضوع چند عامــل دارد. ادبياتي 
كه به خصوص در اروپا از آن اســتقبال 
شــده، ادبيات جديد تركيه است. ادبيات 
جديد تركيه، رمان، داســتان و شــعر نو 
است كه هر سه آنها، سوغات غرب است. 
در ادبيات شــرق، تا اواسط قرن نوزدهم 
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  رويافروش
با يك كتــاب فانتزي چطوريد؟ 
البته اين كتاب بيشــتر به درد 
نوجوانان مي خورد، چرا كه هم 
قدرت تخيل خوبي دارند و هم 
از مناســبات اجتماعي كم كم 
در حال ســردرآوردن هستند. 
»رويافروش« يكي از اين دست 
كتاب هاي فانتزي ايراني اســت 
كه برخالف ديگــر فانتزي هاي 
ايرانــي، نــگاه بــه گذشــته و 
بازآفريني شخصيت هاي كهن 
ايراني در زمانه فعلي ندارد. اين 
كتاب، قصه اي دارد كه در سال 
2059ميــالدي اتفاق مي افتد؛ 
نزديك30 ســال ديگر. در آن 
زمان چند سالي از جنگ جهاني 
سوم گذشته و جهان به شدت در 
آســتانه نابودي كامل قرار دارد. 
همــه نظام هــاي حكومتي و 
مديريتي هم از هم فروپاشيده و 
جهان در اختيار مشتي فاشيست 
و نژادپرست قرار دارد. حاال آدام 
هبر و يارانش بايــد براي جهان 
كاري كننــد، وگرنه از دســت 
خواهند رفت. اين كتاب را سعيد 
فرض پور نگاشــته و نشر روزنه 
نيز راهي بازار كرده. روزنه پيش 
از اين با انتشــار سه گانه »ارباب 
حلقه هــا« خــودش را در اين 
حوزه آزموده و حاال نيز سروقت 
فانتزي هاي ايراني رفته اســت. 
آدام هبــر و يارانش قدرت هايي 
شــگفت انگيز دارند كــه بايد با 
استفاده از آنها، براي جهان كاري 
كنند. در اين كتاب، شــما هم 
درگير فضاهاي فانتزي مي شويد 
و هم با سيري منطقي، داستان 

مورد نظرتان دنبال مي شود.

  كالس هاي مجازي شرح 
مقاالت تبريزي

درست است كه كتاب، صورت 
واقعــي و چاپــي به خــودش 
مي گيرد، اما نكتــه مهم تر اين 
اســت كه مي تواند وارد حوزه 
مجــازي و آنالين هم بشــود. 
اينجاســت كه مثاًل كتاب هاي 
الكترونيكي و كتاب هاي صوتي 
و... هم متولد مي شــوند. حاال 
در ايــن دوره كرونايــي، بازار 
آموزش هاي مجازي هم حسابی 
گرم است. يكي از اين كالس ها 
هــم در حــوزه ادبيــات اتفاق 
مي افتد كه دوره شــرح غزليات 
و مقاالت شمس تبريزي است. 
اين دوره توسط مؤسسه سروش 
موالنــا، به اين صــورت برگزار 
مي شــود كه يك يا دو غزل در 
هفته مشخص شــده و تفسير 
و گفت وگو پيرامــون آنها اتفاق 
مي افتد. اين غزل ها نيز از پيش 
اعالم مي شود تا شركت كنندگان 
بتوانند درباره شان بيشتر تأمل و 
مطالعه كنند. مدرس اين دوره، 
دكتر سيدامير اكرمي است كه 
از پنجــم مرداد مــاه و روزهاي 
يكشنبه ازســاعت ۶ الي7/30 
عصر برگزار خواهد شد. در دوره 
شرح مقاالت شــمس تبريزي 
نيز با انديشه بازشناسي دقيق تر 
تفكرات شمس و موالنا، مقاالت 
شمس تبريزي از كتاب »مقاالت 
شــمس تبريزي« به تصحيح 
محمدعلي موحد مورد تفسير 
و تحليــل قرار خواهــد گرفت. 
مدرس اين دوره هم ســودابه 
كريمي خواهــد بــود. اين دو 
مدرس از پژوهشگران اين حوزه 
بوده و تأليفات مختلفي هم با اين 

موضوع راهي بازار كرده اند.

2 پيشنهاد

سي سال بعد

مردي به نام شمس

1 پيشنهاد

ور
اهپ

ر پن
 امي

س:
عك

رمان، داستان و شــعر نو وجود ندارد. در تركيه رفتن 
ســراغ اين گونه هاي ادبي، 50ســال زودتر از ايران 
شــروع مي شــود. امپراتوري عثماني تا دروازه هاي 
وين گسترده بود و بخشــي از اروپا را در بر مي گرفت، 
اين يعني نزديكي به غرب و خاســتگاه اين گونه هاي 
ادبي؛ همين عاملي شــد كه تركيه زودتر از ما رمان، 
داستان و شــعر نو را آغاز كند. از طرف ديگر، از اواسط 
قرن نوزدهم سياست غربگرايي در تركيه شروع و بعد 
از دوره جمهوري، به سياســتي رســمي تبديل شد. 
تركيه رو به غرب و پشت به شــرق كرد. به اين ترتيب 

از كميت زياد، كيفيــت به وجود آمد 
و از ميان همه آثار ايــن دوره، آثاري 
هم مورد توجه و اســتقبال عمومي 
قــرار گرفتنــد. در ايران ايــن اتفاق 
نيفتاد. مهم ترين نويســنده ما در آن 
زمان يعني صادق هدايت، نتوانست 
رمان خــود را در ايران چــاپ كند و 
ناچار شــد آن را به هندوستان ببرد. 
دستگاه سانسور هم از زمان تاسيس 
چاپخانه در ايران فعال و باعث شــد 
نويسندگان ما با احتياط بنويسند يا 
حتي اصال ننويســند. درحالي كه در 
تركيه سانســور و مجوز وجود ندارد، 

بنابراين تعداد نويسندگاني كه با فراغ بال مي نوشتند 
زياد شد و باعث شــد آنها در ادبيات جديد از ما پيشي 
بگيرند. تا قرن نوزدهم، ادبيات فارســي ادبيات حاكم 

در شرق بود.
  تا به حــال از كار ترجمه دلســرد 

شده ايد؟
بله. دوره اي در اواخر دهــه80، ۶ عنوان از كتاب هاي 
من در مرحله گرفتن مجوز نشر، غيرمجاز اعالم شدند. 
اين دوره اي بود كه من دلســرد شــدم و كار را كنار 
گذاشتم و دوباره به مطبوعات برگشتم. دوره عجيبي 
بود، فقط در نشــر ققنوس، ۶0عنوان كتاب غيرمجاز 
شده بود و مي دانم كه ناشــران ديگر هم همين وضع 
را داشــتند. همان موقع هم در مصاحبه اي درباره اين 
شــرايط حرف زده بودم. وقتي كار كني و نتيجه آن را 

نبيني، طبيعي است كه دلسرد مي شوي.
  اگر مترجم نمي شــديد، دوســت 

داشتيد چه كاري را تجربه كنيد؟
من دوست داشتم راننده كاميون شوم، اما گفتند كار 
تو نيست. خيلي دوست داشتم تنها در جاده كاميون 

برانم.
  اين روزها مشغول ترجمه چه كاري 

هستيد؟
كتابــي را براي ترجمــه انتخاب كــرده ام اما ترجيح 
مي دهم نامي از آن نبرم. چند ســالي است كه قبل از 
انتشار نامي از كتاب نمي برم چرا كه مي دانم عده اي به 

سرعت سراغ آن خواهند رفت.
  يك روز كار ترجمه شما چطور سپري 

مي شود؟
محيط كار بايد ســاكت باشــد تا بتوانــم روي متن 
تمركز كنم. صبــح حتما تا قبل از ســاعت8، به دفتر 
كارم مي آيم و تا شــب مشــغول كار هستم. 5ساعت 
به شــكل مفيد ترجمه مي كنم و بقيه ســاعات هم 
مشــغول كاري هســتم كه در خدمت ترجمه است، 
يعني كتاب مي خوانــم. صبح كارم را ابتــدا با كتاب 
خواندن شروع مي كنم تا ذهنم آماده شود. اگر بخواهم 
متني كه ترجمــه مي كنم جان دار باشــد، يك متن 
قوي مي خوانم، گاهي هم ســراغ متن ادبي مي روم تا 
ذهنم آماده شود. به تايپ كردن هم 
عادت نــدارم و با كاغــذ و خودكار و 

خط خطي كردن راحت ترم.
  تا به حــال از ترجمه اثري 

پشيمان شده ايد؟
بعضي آثار را ترجمه كرده ام اما چاپ 
نشده. به اين فكر كرده ام كه از زمان 
صرف شده براي اين آثار، مي توانستم 
براي انجــام كار ديگري اســتفاده 
كنم. اما اينكــه از صرف ترجمه يك 
اثر پشيمان شــده باشم، برايم اتفاق 
نيفتاده اســت. چرا بايــد از ترجمه 
پشيمان باشــم، در نهايت حتي اگر 
بد ترجمه كرده باشــم، مي گويند بد ترجمه كردي. 
هرچند خيلي عجيب است كه در مطبوعات و فضاي 

مجازي، نقد ترجمه خيلي كم اتفاق مي افتد.
  چرا آثار ترجمه نقد نمي شوند؟

فكر مي كنم مشــكل اصلي، كم دانشــي درباره نقد 
ترجمه نيســت. منتقد بايد براي نوشتن نقد ترجمه، 
متن اصلــي و متن ترجمــه را مطابقت دهــد و بعد 
بنويســد. اين كار چند روز وقت منتقــد را مي گيرد 
اما در نهايت چيزي عايدش نمي شــود. به نظرم پايه 
درستي براي كار نقد گذاشته نشده است. مطبوعات 
ما هم بيشــتر با تعارفات و رفيق بــازي مي چرخد. در 
نقد حرفه اي، بايد درآمد و عادي مادي وجود داشــته 
باشد. منتقد حرفه اي نداريم چرا كه شرايط براي نقد 
حرفه اي فراهم نيست. مطبوعات كمتر حاضرند براي 

اين كار هزينه كنند.
  چه چيزي شما را خوشحال مي كند؟

فكر نمي كنم چيزي خوشحالم كند. شايد شادي هاي 
مقطعي برايم وجود داشته باشــند. اگر گشايشي در 
وضعيت زندگي مردم اتفاق بيفتد، خوشحال خواهم 

شد.
  و حرف پاياني؟

من فكر مي كنم هر فردي بايد چند ســالي از زندگي 
خود را، در اين دنياي ملموس نباشــد و سعي كند در 
دنياي كتاب ها زندگي كند. آرزويم اين است كه همه 
بتوانند ايــن دوره را تجربه كننــد، در دنياي كتاب ها 
مي توانيم سفر كنيم، دوست پيدا كنيم و از اين دنيا و 

هرچه در آن است جدا شويم.

ديوانه اي باالي بام
  نويسنده: عزيز نسين

  انتشارات ققنوس 
  224صفحه

در قســمتي از داســتان مي خوانيــم: »همه اهل 
محل خبردار شده بودند: يه ديوونه رفته روي هره 
پشت بوم وايســتاده! كوچه پر از آدم هايي شده بود 
كه براي تماشاي ديوانه آمده بودند. پليس ها اول از 
كالنتري، بعد هم از مركز سررسيدند. پشت سرشان 
مأمورهاي آتش نشاني آمدند. مادر ديوانه اي كه رفته 
بود باالي پشــت بام التماس كنان مي گفت: پسرم، 
عزيزم، بيا پايين... قربونت برم... ياال قند و عســلم، 
بيا پايين! ديوانه مي گفت: منو كدخدا كنين تا بيام 
پايين؛ اگه كدخدام نكنيــن خودمو از اين باال پرت 

مي كنم پايين.

ملت عشق
  نويسنده: اليف شافاك

  انتشارات ققنوس
  510صفحه

نويسنده در اين كتاب، دو روايت موازي شگفت انگيز را 
پي گرفته است؛ يكي معاصر و ديگري در قرن سيزدهم، 
در زماني كه موالنا با مرشــد روحاني خود و درويشي 
خانه به دوش، شــمس تبريزي مواجه مي شــود. اال 
روبنشــتاين، زني چهل ســاله و درگير در ازدواجي 
ناموفق اســت. او به تازگي در سمت ويراستاري كتاب 
مشغول فعاليت شــده و نخســتين وظيفه جدي او، 
خواندن و تهيه گزارش از كتابي به نام »كفر شيرين« 
است. اال با خواندن رمان ملت عشق، مسحور داستان 
جست وجوي شــمس براي يافتن موالنا و نقش او در 
تبديل واعظي موفق اما ناخشــنود به سالكي متعهد، 

شاعري بااحساس و ترويج دهنده عشق مي شود.

زندگي نو
  نويسنده: اورهان پاموك

  انتشارات ققنوس
  344صفحه

كتاب زندگي نو، نخستين بار در سال1994 به انتشار 
رسيد. پاموك با خلق اين رمان، پا را از محدوده برترين 
نويسندگان كشورش فراتر گذاشــت و نام خود را در 
سطح ادبيات جهان مطرح كرد. زندگي گذشته و هويت 
دانشــجويي جوان، تنها از طريق خواندن يك كتاب 
كامال دگرگون مي شود. او فقط در طول چند روز، عاشق 
دختري جذاب و به ظاهر دســت نيافتني به نام جنان 
شده، شاهد تالشي براي ارتكاب قتل بوده و خانواده اش 
را ترك كرده و بــدون هدفي مشــخص در كافه هاي 
بين راهي و اتوبوس هــاي از كار افتاده روزگار گذرانده 
اســت. پاموك با هنرمندي تمام توانسته چالش هاي 

فكري را با عاشقانه اي به يادماندني تركيب كند.

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گفت وگو 

را ببينيد



نگار خانه8

گزارشي از سرديس باستاني هخامنشي كه در 
يكي از قديمي ترين ميدان هاي پايتخت قرار دارد

آتوسا در 
حسن آباد

   پنجشنبه
  2  مرداد  1399

  شماره 84

  داستاناسباببازي
با يك انيميشــن مانــدگار در 
تاريخ ســينماي ايران كه جزو 
صد اثر سينمايي شاخص تاريخ 
هم بوده، چگونه ايد؟ »داســتان 
اسباب بازي«، انيميشني است كه 
جان لستر كارگرداني كرده است. 
اين اثر توسط والت ديزني توليد 
شده و در ســال 1995ميالدي 
به نمايــش درآمده اســت. اين 
انيمه 81دقيقه اي، براي كمپاني 
سازنده خود يك موفقيت مالي 
خيره كننــده بود. ايــن انيمه را 
كه نخســتين انيميشــن بلند 
كامپيوتري پيكسار هم مي دانند 
راهي را باز كرد كه بعد از آن منجر 
به توليد داستان اسباب بازي دو و 
سه و چهار هم شد. جالب اينكه 
جزو 10 انيميشــن برتــر تاريخ 
سينما هم طبقه بندي شده است. 
اندي، پســربچه اي شش ســاله 
است كه اسباب بازي هايي داشته 
و دست بر قضا به آنها هم خيلي 
عالقه دارد. اما او نمي داند كه اين 
اسباب بازي ها هم زنده مي شوند 
و مي تواننــد كارهايــي بكنند. 
رئيس اســباب بازي هاي او يك 
عروسك گاوچران قديمي است 
كه همه از او حرف شنوي دارند. 
اسم او وودي است. يك دايناسور، 
خوك، سگ، سيب زميني و... هم 
از دوستان او هستند. اندي در شب 
تولد خودش يك ســرباز فضايي 
هديه مي گيرد. اما او جاي وودي 
را تنگ مي كند و بين اين دو چشم 
و هم چشمي هايي اتفاق مي افتد. 
اين انيميشــن حتــي مي تواند 
بزرگ ترهــا را هم به تماشــاي 

خودش بنشاند.

در محضر پيكسار
1 پيشنهاد

يك عاشقانه ناكام
2 پيشنهاد

  سيانور
حــاال كــه در بخش پيشــنهاد 
موســيقي، بــه كاري از محمد 
معتمدي كــه به عنــوان تيتراژ 
ســيانور خوانده شــده، اشــاره 
كرديم، چطور است خود فيلم را 
هم معرفي كنيم؟ بهروز شعيبي 
را بيشــتر به عنوان يك بازيگر به 
ياد مي آورديم. اما او در كســوت 
كارگردان نيز خوش درخشــيده 
و فيلم »سيانور«، نشان مي دهد 
كه چقدر بــه كار احاطــه دارد. 
فيلم هايي با تم سازمان مجاهدين 
خلق و انشــعاب هايي كه داشتند 
و تمايــل آنها به ماركسيســم و 
كنار گذاشــتن دين و همچنين 
روابط انساني گسسته شده ناشي 
از اين انشــعاب ها، جان مي دهد 
براي آثار ســينمايي دراماتيك و 
جان دار. »ماجــراي نيمروز« يك 
و دو، در همين مسير ساخته شده 
است؛ البته به عنوان فيلمي جدي 
و عبــوس و كامــاًل واقع گرايانه و 
حرفه اي. اما سيانور، فيلمي جدي و 
عاشقانه از آب در آمده است. مهدي 
هاشــمي، هانيه توســلي، پدرام 
شــريفي، بابك حميديان، حامد 
كميلي، بهنوش طباطبايي، رضا 
مواليي و آتيال پسياني هم بازيگران 
آن هستند. فيلم در سال 1395به 
نمايش درآمده است. همانطور كه 
اشاره شد، درباره انشعابات دروني 
مجاهدين در ســال هاي پيش از 
انقالب و شخصيت هايي چون تقي 
شــهرام، مرتضي صمديه لباف و 
مجيد شريف واقفي است. تم آن نيز 
يك داستان عاشقانه بي سرانجام را 
دارد. البته اثر به واقع گرايي ماجراي 
نيمروز يك و دو در نيامده اما كاماًل 

يك اثر درست و حسابي است.

  مجسمهفردوسي
مجسمه فردوســي در ميدان فردوسي، يكي از 
مجسمه هاي بسيار ارزشمند پايتخت است كه 
حتي در بســياري از مواقع نمادي از شهر تهران 
به حساب مي آيد. اين مجســمه سنگ مرمر كه 
بيش از 3متــر ارتفاع دارد و روي تخته ســنگي 
59تني از كوه الوند همدان قرار گرفته، اثر ماندگار 
استاد ابوالحســن صديقي، نقاش و مجسمه ساز 
معروف ايراني و از شــاگردان كمال الملك است. 
ساخت تنديســي از حكيم ابوالقاسم فردوسي 
در ســال 1337 به ابوالحسن خان صديقي، پدر 
مجسمه سازي نوين ايران، ســفارش داده شد و 
درنهايت اين مجسمه يك سال بعد در سال 1338 

و در ميدان فردوسي تهران نصب شد.

  مجسمهآرشكمانگير
كاخ موزه سعدآباد، درســت روبه روي كاخ ملت، 
نشاني سرراستي است كه ما را به مجسمه باشكوه 
آرش كمانگير، اين اســطوره ايراني، مي رساند؛ 
كسي كه در وصفش گفته اند جانش را بر سر پرتاب 
تيري كه مرز ايران و توران را مشــخص مي كرد، 
گذاشت. خالق اين مجسمه ماندگار، استاد سيد 
حسن ارژنگ نژاد، نقاش و مجسمه ساز نام آشناي 
ايراني است. او كه ســاخت مجسمه فردوسي در 
توس و نقش برجسته بهرام گور و خسروپرويز در 
ورودي كاخ ابيض را هم در كارنامه هنري اش دارد، 
مجسمه آرش كمانگير را با 7متر ارتفاع و از جنس 
كامپوزيت ساخته كه درنهايت بر پايه اي صخره اي 
به ارتفاع يك متر و 70سانتي متر نصب شده است.

  مجسمهابوريحانبيروني
مجســمه ابوريحــان بيرونــي، دانشــمند و 
ستاره شــناس ايرانــي هــم يكي ديگــر از 
مجسمه هاي شهري زيباي پايتخت به حساب 
مي آيد كه توســط محمدعلي مددي، نقاش، 
مجسمه ساز و بنيانگذار انجمن مجسمه سازان 
ايران ساخته شده اســت. اين مجسمه كه در 
سال 1373 ساخته شد و از همان سال در ميانه 
آب نماي پارك الله جا خوش كرد، 4/5متر ارتفاع 
دارد و با برنز ساخته شده است. كار ساخت اين 
مجسمه يك سال ونيم به طول انجاميد و درواقع 
اين مجسمه نخستين مجسمه بزرگي است كه 
بعد از پيروزي انقالب به سفارش شهرداري براي 

نمايش در شهر ساخته شد.

  مجسمهعمرخيام
يكي ديگر از آثار بســيار زيبا و ماندگار استاد 
ابوالحسن خان صديقي، مجسمه حكيم عمر 
خيام است كه در پارك الله تهران قرار دارد. 
مجسمه خيام نيشــابوري، شــاعر، منجم و 
رياضي دان ايراني در سال 1351 به سفارش 
انجمن آثار ملي و به دســت توانمند اســتاد 
صديقي در ايتاليا ســاخته شد و سپس براي 
نصب در پــارك الله به تهــران انتقال يافت. 
درواقع مجســمه اين رباعي سراي معروف كه 
از جنس سنگ مرمر كارارا است، قريب به نيم 
قرن در بوستان الله جا خوش كرده و به نوعي 
به خاطره مشترك مردم پايتخت نشين تبديل 

شده است.

  مجسمهگرشاسب
تنديــس نبرد گرشاســب با اژدهــا در ميانه 
ميدان حر )باغشاه قديم(، يكي از زيباترين و 
ماندگارترين مجسمه هاي شهري است كه در 
سال 1339 توسط استاد غالمرضا رحيم زاده 
ارژنگ، مجسمه ساز و پيكرترش ايراني، ساخته 
شده اســت. در اين مجسمه كه از بتن ساخته 
شده، گرشاســب، اين پهلوان شــاهنامه، با 
اژدهايي كه دور بدنش پيچيده، در حال نبرد 
است و نيزه اي كه به سمت دهان او نشانه رفته، 
خبر از پيروزي انســان بر نفس خود يا به طور 
كلي پيروزي خير بر شر مي دهد. اين اثر هنري 
6/5متري به همراه نيزه 6متري آن در مجموع 

12/5متر ارتفاع دارد.

  مجسمهاميركبير
مجســمه ميرزا تقي خان اميركبير در پارك 
ملت هــم يكي ديگــر از آثار ماندگار اســتاد 
ابوالحسن خان صديقي است كه سال 1356 در 
فلورانس ايتاليا ساخته شد. تنديس صدراعظم 
نامي ايران ســال ها در همان ايتاليا نگهداري 
مي شد تا اينكه 33ســال بعد از ساخت اثر در 
ســال 1389 به همت جمعي از دوستداران 
هنر ايران و ســازمان زيباسازي شهر تهران به 
ايران آمد و در پارك ملت تهران نصب شد. اين 
مجسمه كه سازنده اش آن را يوسف گمگشته 
ناميده بود و درواقع آخرين اثر استاد صديقي 
است، از جنس برنز است، 3متر و 10سانتي متر 

ارتفاع دارد و وزنش 450كيلوگرم است.

نگاهي به مجسمه هاي شهري معروف پايتخت 
كه تنديسي از پيشينيان را به تصوير كشيده  اند

از اميركبير تا آرش كمانگير
تهرانازحيثمجسمههايشهري،غنيبهحســابميآيد.درگوشهگوشهاينكالنشهر،مجسمه،تنديسياسرديسيازپيشــينيانبهنمايشدرآمدهتاهمهماراباتاريخوفرهنگغني
گذشتهمانآشناكند.پرداختنبهسرديسهخامنشيدرميدانحسنآبادمارابرآنداشتتانگاهيهمبهمجسمههايشهريمعروفپايتختبيندازيم؛مجسمههاييارزشمندوقديميایكه
پيشينيانمانرابهتصويركشيدهاند.اگرچهتعداداينمجسمههاكهدربوستانهاوميادينپايتختنصبشده،بيشترازانگشتان2دستاست،امااگربخواهيمباشاخصهاييازجملهقدمتو
پرداختبهيكيازافرادبرخاستهازدلتاريخبهسراغشانبرويم،نهايتابهمجسمهفردوسيدرميدانفردوسي،مجسمهآرشكمانگيردركاخموزهسعدآباد،مجسمهابوريحانبيرونيدرپارك

الله،مجسمهعمرخيامدرپاركالله،مجسمهگرشاسبدرميدانحرومجسمهاميركبيردرپاركملتميرسيمكهدرادامهبيشتردربارهشانخواهيمگفت.

اگرتاكنونگذرتانبهميدانحسنآبادافتادهباشد،حتما
درضلعجنوبياينميدان،درســتكنارايستگاهمتروی
حسنآباد،نگاهتانبهمجسمهبزرگيافتادهكهروييك
سكويسياهنصبشدهاست؛مجسمهايكهچهرهيكزن
باستانيراتداعيميكندوكنارنيمرخچپاوباليبزرگورنگارنگقرارگرفتهاست.
اماشايدتابهحالازخودتاننپرسيدهباشيدكهاينمجسمه،سرديسچهكسياست
ودربارهچگونگيساختونصبشكنجكاوينكردهباشيد.واقعيتايناستكهاين
اثر،مجسمهبزرگشدهسرديسياستكهدرموزهايرانباستاننگهداريميشودو
منسوببهآتوسا،دختركورشهخامنشي،است؛يعنيدرواقعمجسمهنصبشدهدر
ميدانحسنآبادكهبهسرديسباستانيهخامنشيمعروفاست،الهامگرفتهازهمان
سرديسفيروزهايرنگياستكهازتختجمشيدبهتهرانآمدهوكميدورترازاين
ميدانقديميپايتخت،درموزهمليايرانياهمانموزهايرانباستاندرمعرضديد
بازديدكنندگانقراردارد.اگرميخواهيدبيشترراجعبهمجسمهميدانحسنآبادو
سرديسمنتسببهآتوسادرموزهايرانباستانبدانيد،اينگزارشراازدستندهيد.

پرنيان سلطاني

اطالعات پيرامون مجسمه منحصربه فرد ميدان حسن آباد را بهتر است از سال ساخت 
آن شروع كنيم. ماجرا از اين قرار است كه در سال 1395 مجسمه ساز جواني به نام آرش 

غنچه پور، ماكت اين سرديس را در پنجمين جشنواره دوساالنه مجسمه هاي شهري 
شركت داد. اين ماكت به قدري موردپسند هيأت داوران و مسئوالن سازمان زيباسازي 

شهرداري تهران قرار گرفت كه از طراح آن خواستند مجسمه اين اثر را براي نصب در 
يكي از ميادين پايتخت بسازد. پيشنهاد ساخت اين سرديس ابتداي اسفند ماه سال 

1395 به غنچه پور ارائه شد و با كار شبانه روزي او و ديگر دوستانش نهايتا اين 
مجسمه زيبا يك روز پيش از نوروز سال 1396، يعني در كمتر از يك ماه ساخته 

و در ميدان حسن آباد تهران نصب شد.

تولد: سال 1395!

دوري چند ماهه از ميدان قديمي

ظاهرا روالي كه در نصب مجسمه هاي شهري وجود دارد اين است كه از خود 
سازنده درباره جانمايي اثرش سؤال مي پرسند. درباره جانمايي سرديس 

هخامنشي هم همين اتفاق افتاد. وقتي مسئوالن سازمان زيباسازي از غنچه پور، 
سازنده اين اثر، پرسيدند كه دوست دارد مجسمه اش كجا نصب شود؟ غنچه پور پاسخ 

داد كه به نظرش جانمايي اين مجسمه در نزديكي موزه ايران باستان بهتر است، چراكه 
اين مجسمه درواقع بزرگ شده سرديسي است كه در اين موزه به نمايش درآمده و نصب 
آن در همان حوالي باعث ارتباط بهتر و بيشتر مردم و موزه خواهد شد. نتيجه اين شد كه 

قرعه به نام ميدان حسن آباد افتاد و در آخرين روز اسفند ماه سال 1395 اين اثر زيبا و 
منحصر به فرد در اين ميدان قديمي پايتخت نصب شد.

چرا حسن آباد؟

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 

ببينيد

اگر از ساكنان ميدان قديمي پايتخت درباره سرديس باستاني هخامنشي بپرسيد، حتما 
 برايتان مي گويند كه يكي دو سال پيش مدتي اين مجسمه زيبا از ميدان حسن آباد

 رخت بربست و بعد از چند ماه با پايه اي سياه رنگ به ارتفاع 50 تا 60سانتي متر بازگشت. 
داستان رفت وآمد سرديس هخامنشي از اين قرار است كه اين مجسمه ابتدا بدون هيچ 

پايه اي روي زمين قرار داشت. وجود اين مجسمه روي زمين باعث شده بود تا هم خودش 
به مرور زمان آسيب ببيند و هم در كار نصب داربست براي برگزاري مراسم مختلف 

در اين ميدان كمي اخالل ايجاد كند. براي همين سازمان زيباسازي شهرداري تهران 
اين مجسمه را موقتا از ميدان حسن آباد خارج و در عمارت عين الدوله كه درواقع انبار 

مجسمه هاي سازمان است، مستقر كرد تا برايش پايه اي بسازند. درنهايت سال گذشته 
دوباره اين اثر زيبا و چشم نواز با پايه اي به رنگ مشكي به جاي قبلي اش بازگشت.

»بر بلنداي ريشه ها« نامي است كه سازنده سرديس 
هخامنشي براي اثرش درنظر گرفت. خودش در اين باره 

مي گويد: »پشتوانه تاريخي و فرهنگي كشورمان باعث شد تا 
اين نام را براي مجسمه مان پيشنهاد دهيم«. پيشنهادي كه 

اتفاقا مورد پذيرش مسئوالن سازمان نوسازي هم قرار گرفت و 
اين اثر با همين نام به ثبت رسيد. اما به مرور زمان و از آنجا كه 
»سرديس باستاني هخامنشي« باعث ارتباط سريع تر افراد با 
اين مجسمه مي شود، رفته رفته ديگران هم سرديس ميدان 

حسن آباد را با نام سرديس هخامنشي شناختند، در حالي  كه 
نام اصلي اين اثر بر بلنداي ريشه هاست.

و اما بشنويد از چگونگي شكل گيري سرديس هخامنشي كه تماما در سربازي طراح و سازنده اش كشيده 
و ساخته شد. آرش غنچه پور پس از پايان تحصيالتش در مقطع كارشناسي ارشد، مطالعاتي درباره ايران 
باستان داشت كه طي اين مطالعات، هم با كاراكتر آتوسا، دختر كورش هخامنشي، آشنا شد و هم پايش 
به موزه ايران باستان باز شد. سرديس به نمايش درآمده در اين موزه كه منتسب به آتوسا است، ايده 
ساخت سرديس هخامنشي را در ذهن غنچه پور شكل داد، تا جايي كه او در مرخصي هاي دوران 
سربازي اش طرح مجسمه اش را كشيد و از هر فرصتي براي ساخت آن استفاده مي كرد. درنهايت 
در اسفند ماه سال 95 از او خواسته شد تا اين مجسمه را براي نصب در شهر بسازد. يك ماه 
براي كسي كه سرباز هم بود، واقعا فرصت كمي بود و ساخت اين اثر در اين مدت كوتاه تقريبا 
غيرممكن بود. اما دوستان اين مجسمه ساز جوان هم پاي كار آمدند و با تالش شبانه روزي، 
سرديس را براي نصب در آخرين روز سال 95 آماده كردند.

بر بلنداي ريشه ها

طرحي كه در سربازي كشيده شد!

مسافري از تخت جمشيد

اما اگر بخواهيد بيشتر درباره جزئيات سرديس هخامنشي بدانيد، بايد بگوييم 
كه اين اثر از جنس فايبرگالس است و روي پايه اي با روكش سنگ سياه سوار 
شده است. اين در حالي است كه ارتفاع بال مجسمه 4/5 متر و ارتفاع خود 
سرديس 2/5 متر است.

فايبرگالس چهارو نيم متري

حاال نوبت به آن رسيده كه كمي هم درباره سرديس اصلي در موزه ايران باستان صحبت كنيم؛ سرديسي 
كه درواقع الهام بخش سازنده مجسمه باستاني هخامنشي شد. در موزه ملي ايران يا همان موزه 
ايران باستان، سرديسي فيروزه اي وجود دارد كه به گفته باستان شناسان در اطراف 
تخت جمشيد پيدا شده است. اين سرديس كه مورخان آن را به آتوسا، دختر 
كورش هخامنشي منسوب كرده اند، از جنس سنگ فيروزه است و يكي 
از اشياي باستاني منحصر به فرد متعلق به دوران هخامنشي به حساب 
مي آيد.

دختر كورش، همسر داريوش، مادر خشايارشا
و اما بشنويد از آتوسا، يكي از خوشنام ترين زنان تاريخ كه سرديس فيروزه اي موزه ايران باستان به او نسبت 
داده شده است. به گواه تاريخ، آتوسا كه در سال 550 پيش از ميالد به دنيا آمده و در سال 475 پيش از ميالد از 
دنيا رفته، دختر كورش هخامنشي، همسر داريوش اول و مادر خشايارشا است؛ كسي كه نامش در نمايشنامه 
»ايرانيان«، اثر آيسخولوس )اشيل( در سال 472 پيش از ميالد هم آمده و از او در مقام زني ميهن پرست، مدبر، 
مسئول و هوشيار و در عين حال مادري دلسوز و مهربان ياد شده است. هرودوت، مورخ نام آشناي يوناني نيز از 
او با خصلت هايي نظير قدرت طلبي، درايت و اقتدار نام برده است. جز اينها، در 2قطعه ِگل نبشته تخت جمشيد 
كه تاكنون رمزگشايي شده، نام آتوسا به صورت ايالمي نوشته شده اســت كه در اين لوح ها به سپرده شدن 
سهميه آتوسا به 2نفر از كارگزاران او اشــاره دارد. درنهايت اينكه از اين بانوي بانفوذ، اثرگذار و شناخته شده 
تاريخ ايران باستان كه احتمال مي دهند آرامگاهش در نقش رستم، كنار مقبره داريوش هخامنشي باشد، يك 

تصوير هم به جا مانده كه درواقع همين سرديس فيروزه اي است كه مورخان آن را به آتوسا نسبت داده اند.

اكنون موزه ها به دليل شيوع ويروس كرونا تعطيل هستند، 
اما بعد از بازگشايي اين اماكن فرهنگي مي توانيد با مراجعه 
به موزه ايران باستان از سرديس فيروزه اي منسوب به آتوسا 
ديدن كنيد. در بخش هخامنشيان موزه ايران باستان عالوه 
بر اين سرديس منحصر به فرد، قطعات ارزشمند ديگري هم 
از تخت جمشيد شيراز به نمايش درآمده كه نقش برجسته 
»باِر عام«، سرستون هخامنشي، سنگ نوشته خشايارشا، 
ستون سنگي، پلكان تخت جمشيد و مجسمه سگ سنگي 
ازجمله آنهاست. اگر مي خواهيد در همين تهران خودمان از 
تمدن شيراز در بيش از 2هزار و 500سال پيش ديدن كنيد، 
مي توانيد به خيابان امام خميني )ره(، ابتداي خيابان سي تير، 
خيابان پروفسور رولن، موزه ملي ايران يا همان موزه ايران 
باستان برويد. اين موزه از سال 1316 خورشيدي گشايش 
يافته و در روزهاي پساكرونا از ساعت 9 تا 19 پذيراي 
عالقه مندان به تاريخ و فرهنگ ايران باستان خواهد بود.

گشت و گذار در تمدن شيراز
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پوران درخشنده را با فيلم هاي متفاوت مي شناسيم. بسياري اين بانوي كارگردان را خط شكن 
سينماي ايران مي نامند؛ چراكه براي گفتن از اليه هاي پنهان جامعه و دردهاي نهاني كه روح را 
آزار مي دهند، ابايي نداشته و با تمام مقاومت ها و سختگيري ها حرفش را مي زند و فيلمش را 
مي سازد. درخشنده، عضو انجمن هاي فيلمسازان زن آمريكا و مركز بين المللي فيلم كودكان 
و نوجوانان يونسكو است و از اين رو در فيلم هايش نگاه ويژه به كودكان و نوجوانان داشته و براي بزرگ ترها فيلم هايي 
با دغدغه هاي كودكان و نوجوانان ساخته است. خودش مي گويد با فيلم هايش زندگي كرده و عاشق آنهاست. يكي از 
دغدغه هاي اجتماعي درخشنده، كم توجهي هنرمندان به مشكالت و آسيب هاي اجتماعي است و مي گويد: »كارگردان 
مثل بقيه انسان ها و حتي مسئوالني كه در كنار ما هستند بايد بسيار كنجكاو باشد؛ يعني بتواند ببيند چه مسئله اي 
در جامعه حاد و چه مسئله اجتماعي اي نياز به بررسي و درمان دارد. كارگردانان بايد حساس و فرزند زمانه خودشان 
باشند. نقش يك كارگردان اين است كه به اطراف خود نگاه كند و بينديشد كه در شرايط فعلي چه فيلمي مي تواند 
بسازد كه مشكلي از مشكالت مردم را كمرنگ كند«.  حاال او اين روزها مي خواهد از كرونا و دغدغه هايش فيلم بسازد 

و حرف هايی تازه براي گفتن دارد. به اين بهانه سراغ او رفته ايم و گفت وگويي با او انجام داده ايم. 

الناز عباسيان

پاي صحبت هاي پوران درخشنده، نويسنده و كارگرداني كه هميشه 
دغدغه هاي اجتماعي داشته و اين روزها به فكر ساخت يك فيلم جديد است

سوژه فيلم هايم را 
از مردم می گيرم

  از ايران يك جدايي
يكي از كارهــاي جالبي كه در 
ســينما و تلويزيون هاي جهان 
عرف است، ساخت مستند درباره 
شاهكارهاي ســينمايي است. 
گاهي تماشــاي اين مستندها 
دربــاره مراحل شــكل گيري 
اين شــاهكارها، دســت كمي 
از تماشــاي خــود اثر نــدارد؛ 
مستندهايي كه حتي مي تواند 
براي دانشجويان و عالقه مندان 
ســينما يا هر هنري، يك دوره 
آموزش فشــرده هم باشد. حاال 
اين شــما و اين هم مستند »از 
ايــران يــك جدايــي«. اصغر 
فرهادي كه ديگر معرف حضور 
شما هست. فيلم »جدايي نادر 
از سيمين« اين چهره، بيشترين 
بازتابي را كه يك اثر ســينمايي 
مي توانست داشته باشد، داشت. 
زماني دربــاره رونالدوي برزيلي 
مي گفتند كه مثــل يك روبات 
برنامه ريزي شــده است؛ يعني 
همينطور مي رود و كارهايي را 
كه بايد انجــام بدهد، به همان 
ترتيب انجام مي دهد. اين فيلم 
هم چنيــن بود؛ رفــت و همه 
بازتاب هايــي را كــه بايد پيدا 
مي كرد، پيدا كرد و جايزه ها را به 
دست آورد و آخرش هم اسكار 
فيلم غيرانگليسي زبان را گرفت؛ 
در واقع اين فيلم اصغر فرهادي را 
مي توان پرافتخارترين هاي ايران 
در سطح جهاني دانست. حاال 
اين مستند، درباره ساخته شدن 
و شكل گرفتن اين اثر سينمايي و 
بازتاب ها و واكنش هايي است كه 
به آن صورت گرفت. اين مستند 
را آزاده موسوي و كورش عطايي 

كارگرداني كرده اند.

  تروا
بخشــي از فيلم هاي شــاخص 
جهان را فيلم هــاي تاريخي - 
جنگي تشــكيل مي دهند. اين 
فيلم ها گاهي بــه قدري خوب 
ساخته شــده اند كه شما تصور 
مي كنيد خود تاريــخ را جلوي 
دوربين قــرار داده اند و انگار كه 
با يــك فيلم روبه رو نيســتيد. 
»تــروا«، ازجملــه ايــن آثار 
شــاخص ســينمايي است كه 
حتي در ليســت هاي مختلف 
ازجمله هاليــوود ريپورتر، جزو 
صد فيلم برتر تاريخ سينما هم 
قرار گرفتــه. تــروا را ولفگانگ 
پترســن كارگرداني كــرده و 
بازيگرانــي چــون بــرد پيت، 
اريك بانــا، اورالندو بلوم، برايان 
كاكــس و... در آن ايفاي نقش 
كرده اند. در واقــع اين اثر، يكي 
از ماندگارترين آثاري است كه 
برد پيــت نقش آفريني كرده و 
شــمايلي تاريخي و اساطيري 
از اين بازيگر به نمايش گذاشته 
اســت. او در اين اثر سينمايي 
نقش آشــيل را بازي كرده كه 
جنگجويي شكست ناپذير است 
كه قصه هاي عجيبي را از ســر 
مي گذراند. اين فيلم، اقتباسي از 
»ايلياد«، اثر هومر، حماسه سراي 
بنام يوناني اســت. فيلم درباره 
يكي از پادشــاهان يوناني است 
كه موفق شده مناطق مختلف را 
با هم متحد كند. او پيروزي هاي 
خود را مديون آشيل است. اما با 
آشيل بدرفتاري كرده و سرانجام 
نبرد تروا  اتفاق مي افتد و... . دوبله 
خوبي از اين فيلم هم وجود دارد 
كه مي تواند لذت تماشاي آن را 

دوچندان كند.

2 پيشنهاد

سايه اي از يك شاهكار

يونان اسرارآميز

1 پيشنهاد

اله
ور

ضا ن
س: ر

عك

فيلم »هيس... 
دخترها فرياد نمي زنند« 

در سي و يكمين جشنواره 
فيلم فجر، بهترين فيلم از 

نگاه تماشاگران شد

نامزد 
بهترين كارگرداني 

از سي و پنجمين دوره 
جشنواره فيلم فجر براي 
فيلم زير سقف دودي در 

سال 1۳۹۵

برنده 
لوح زرين بهترين 
فيلم از ششمين 

جشنواره فيلم فجر براي 
فيلم »پرنده كوچك 
خوشبختي« در سال 

برنده 1۳۶۶
ديپلم افتخار 

بهترين كارگرداني از 
ششمين جشنواره فيلم 

فجر براي فيلم پرنده 
كوچك خوشبختي در 

سال 1۳۶۶

نامزد 
بهترين فيلم از 

سي و پنجمين دوره 
جشنواره فيلم فجر براي 
فيلم »زير سقف دودي« 

در سال 1۳۹۵

گوشه اي 
از  افتخارات 

درخشنده

برنده 
ديپلم افتخار از 

سومين جشنواره فيلم 
زنان از آرژانتين براي 

فيلم هاي پرنده كوچك 
خوشبختي و »زمان از 

برنده دست رفته«
مشعل طاليي از 

دومين جشنواره فيلم 
غيرمتعهدها در كره شمالي 
براي فيلم پرنده كوچك 

خوشبختي

برنده 
پروانه زرين 

بهترين كارگرداني فيلم 
بلند از بيست و يكمين 
جشنواره فيلم هاي 
كودكان و نوجوانان

  بــا شــيوع ويــروس كرونــا و اعمال 
محدوديت هاي اجتماعــي، هنرمندان زيادي 
متضرر شدند. به نظر شما راه برون رفت از اين 
بحران حداقل براي هنرمنــدان چه مي تواند 

باشد؟
كرونا چنان وضعيت نابساماني ايجاد كرده كه نمي توانيم 
به راحتي طی چند ماه آن را حــل كنيم. يك بحث جهاني 
است كه اتفاق افتاده است و همه دنيا و مشاغل درگير اين 
ويروس هستند. طبيعتا ســينماي ما هم جدا از سينماي 
جهان نيســت اما من معتقدم ســالمت مردم در اولويت 
است. اين موج دوم كرونا بسيار خطرناك تر از موج اول آن 
است. شايد گفته مي شد كه موج اول سالمندان و افرادي با 
مشكالت زمينه اي را تحت تأثير قرار مي داده اما حاال خيلي 
بيشتر از اينها مبتال مي شــوند. اول بايد درنظر بگيريم كه 
منافع شغلي نمي تواند بر جان مردم برتري داشته باشد. هر 
كسي بايد در سينماي ايران و سينماي جهان به شيوه  اي 
فكر كند كه سالمت مردم در اولويت باشد. هم اكنون تمام 
اشكالي كه مخاطب با حفظ سالمت بتواند فيلم تماشا كند 
و سازنده درآمدي كسب كرده و سرمايه ای كه هزينه كرده 
بازگردد، راهكارهاي خوبي  اند و بايد از اين روش ها حمايت 
كنيم. در شرايط فعلي اگر بخواهيم سالن سينماها با رعايت 
فاصله اجتماعي گشوده شوند عالوه بر استرس تماشاچيان، 
براي سينمادار و پخش كننده هم ضرر و زيان مادي به همراه 
دارد. چون نمي تواند هزينه ها را جبران كند. به نظر بهتر است 

هم اكنون از سينماي آنالين استفاده كنند.
  شنيده  ايم كه قرار است فيلمي با موضوع 

كرونا بسازيد. 
با شيوع ويروس كرونا اتفاقات زيادي در جهان افتاد. البته 
من معتقدم كرونا بستر خوبي براي رسيدن ما به عشق بود. 
در جامعه ما عشق ديگر معنايي ندارد. ما ديگر نمي بينيم 
كه آدم ها به يكديگر يك نگاه ارزشــي و ارزشــمند داشته 
باشند؛ يك خانم احساس كند كه چقدر همسرش انسان 
ارزشمندي هست و برعكس مرد خانه فكر كند كه همسرش 
چقدر زن ارزشــمندي در جامعه اســت و چه جايگاهي 
دارد. هيچ وقت ما اين عشــق را در جامعــه معنا نكرديم. 
دوست داشتن و شــرافت هاي انســاني كه از عشق ناشي 
مي شود را در جامعه معنا نكرديم. حقيقت اين است كه همه 
فعل و انفعاالت بشر از عشق جاري مي شود. اگر عشق نباشد 
هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. هيچ حركتي جلو نمي رود. هيچ 
انرژي ای براي كار گذاشته نمي شود و تحول ايجاد نمي شود. 
كادر درماني ازجمله پزشكان و پرستاران ما در اين دوران 
كرونا واقعاً عشق را براي ما معنا كردند؛ زيرا مثل نيروي خط 
اول جبهه خودشــان را در كنار كساني كه نيازمند توجه و 
رسيدگي بودند گذاشتند و حتي تعداد زيادي از آنها مبتال و 
فوت شدند. اين شرافت هاي انساني در اين شرايط اجتماعي 
و بحران اقتصادي بسيار ارزشــمند است و به همين خاطر 
در بستر كرونا يك قصه عاشقانه كه عشق به انسان را نشان 

مي دهد به نام »سارا عروس كرونا« نوشته  ام و اميدوارم بتوانم 
اين فيلم را بسازم. چون براي من آدم هايي كه در اين برهه 
از زمان عشق، انسانيت و شــرافت خودشان را براي ما معنا 
كرده اند خيلي اهميت دارد. اين تنها و كوچك ترين هديه  اي 

است كه من مي توانم به كادر درماني پيشكش كنم.
 بسيار عالي. شما چندي پيش به وضعيت 
دستمزدهاي بازيگران معترض شده و معتقديد 
كه در اين شــرايط اقتصــادي جامعه گرفتن 
دســتمزدهاي ميلياردي براي چندين هفته 
حضور در يك فيلم ســينمايي عقالني نيست. 

كمي در اين باره برايمان توضيح دهيد.
من معتقدم بايد يك مقدار هزينه هاي توليد فيلم را پايين 
آورد. امروز مشكل بزرگي كه داريم هزينه هاي توليد فيلم 
و دستمزدها بسيار باالســت. هم اكنون اين دستمزدهاي 
بعضا ميلياردي براي ســازنده محدوديت ها و دردسرهايي 
را ايجاد كرده است. براي ســاخت يك فيلم حدود ۵۰ نفر 
با عناوين مختلف فعاليت مي كنند اما يك يا ۲ نفر كه نقش 
اصلي فيلم هستند ده ها برابر عوامل ديگر حقوق مي گيرند. 
مثالً يك بازيگر براي اينكه تقريبا يك ماه و نيم در اختيار فيلم 

باشد دســتمزد باالي يك ميلياردی طلب 
مي كند. ريشه اين دستمزدهاي ميلياردي 
به همين چند سال گذشــته برمي گردد. 
يك سري اتفاقاتي در گذشــته افتاده؛ چه 
در بخش نمايش خانگــي و چه در بخش 
سينما پول هايي به بازيگران داده شده كه 
ســطح انتظارها را باال برده است. شخصا 
به عنوان يك سازنده و كارگردان تا چند ماه 
پيش مي توانستم با حدود ۴ميليارد هزينه 
يك فيلم را بسازم اما االن در شرايط حاضر 
مي بينيم كه واقعاً اين غيرممكن است. هم 
هزينه هاي توليد باال رفته و هم دستمزدها 
ميلياردي شده است. همه ما مي دانيم كه 

سينما صنعت گراني است اما نبايد غيرمعقول هزينه هاي 
ساخت فيلم را باال ببرند. اين شرايط براي فيلمسازان مستقل 
مشكل ايجاد كرده اســت. فيلمساز مستقل كسي است كه 
خودش درصدي از سرمايه ســاخت فيلم را تقبل مي كند. 
دنبال هر كسي نمي رود. ممكن اســت موضوعي كار كند 
كه خودش به آن موضوع عالقه مند بــوده و دغدغه فكري 
اوست و ســرمايه گذار براي اين موضوع هزينه نكند. اغلب 
ســرمايه گذاران به دنبال فيلم هاي ســاده تري هستند كه 

به راحتي بتوانند سرمايه شان را برگردانند.
  بسياري درخشان ترين كارهاي هنري شما را 
به فيلم هايي محدود مي كنند كه با هنجارشكني 
در جامعه، ناگفته هايي از آسيب هاي اجتماعي 
و دغدغه هــاي پنهان مردم را بيــان كرديد؛ 
فيلم هايی چون »هيس دخترها فرياد نمي زنند« 
يا »زيرسقف دودي«. از لزوم پرداخت سينما به 

اين محتواي مهم در جامعه برايمان بگوييد.
ما در اين جامعه زندگي مي كنيــم و نمي توانيم بي تفاوت 
باشيم. يا از چيزي حرف بزنيم يا فيلم بسازيم كه فقط درصد 
كمي از جامعه دغدغه آن را دارند. من هميشــه به جمع 
كثيرتر و بزرگ تري فكر مي كنم و دوســت دارم موضوعي 
كه انتخاب مي كنم مســئله امروز جامعه باشــد. وقتي در 
كنار مردم و با مردم زندگي مي كنيــم و دغدغه هاي آنها 
را مي بينيم نمي توانيم بي تفاوت باشيم. جامعه پر است از 
درد پنهان و دمل چركي كه ديگر نمي توان با يك مسكن 
آن را مداوا كرد و بايــد آن را جراحي كرد. اين جراحي هم 
درد دارد و نمي توانيم به راحتــي از آن بگذريم. وقتي اينها 
را مي بينم تبديل به دغدغه من مي شود. پيگيرش مي شوم 
و مي بينم كه چقدر اين موضوع وسيع بوده است. مي بينم 
يكسري مسائل پنهاني در جامعه وجود دارد كه به راحتي 
نمي شود در مورد آنها صحبت كرد. مثال فيلم هيس دخترها 
فرياد نمي زنند، درد بزرگي بود كه زير پوست شهر جريان 
داشت. آدم هايي كه ديده نمي شدند و ما بي تفاوت از آن عبور 
مي كرديم؛ كساني كه جسم شان زنده اما روحشان مرده بود. 
من مي خواستم با اين فيلم از روحي كه خراش برمي دارد، 
كشته مي شود و ديده نمي شود صحبت 
كنم؛ روحي كه يك انسان را درون خودش 
ويران مي كند و كسي هم توجهی به آنها 
ندارند. درباره فيلم زيرســقف دودي هم 
تالش كردم تا موضوع مهم ديده نشــدن 
آدم ها از ديد ديگران حتي عزيزانشان كه 
زير يك ســقف زندگي مي كنند را نشان 
 دهم. خيلي از افراد جامعه ما زير يك سقف 
زندگي مي كنند اما از درون هم خبر ندارند 
و فرصتي براي هم اختصاص نمي دهند. 
زيرسقف دودي گريزي به طالق عاطفي 
كه اين روزها بسيار زياد شده دارد؛ اينكه 
چه درد بزرگي اســت بــراي يك زن كه 
ســال ها خودش را وقف كند اما ديده نشود. يا حتي فيلم 
»بچه هاي ابدي« كه روايتی از بچه هاي ســندروم داون را 
نشان مي دهد كه پدران و مادرانشان مي ترسيدند كه ديگران 
آنها را ببينند، تا جايي كه اگر مراسم ازدواجي قرار بود برگزار 
شود آنها را پنهان مي كردند. حتي فيلم »رؤياي خيس« كه 
فيلم مهم و ارزشمندي است و متأسفانه صدا و سيما يك بار 
هم اين فيلم ها را پخش نكرده است. بحث مهم دوران بلوغ 
پسر بچه هاست. اين فيلم رابطه بين پدر و پسر كه چطور 
پدر از بچگي دوست صميمي پسرش باشد و دوست بهتري 
براي دخترش باشد را نشان مي دهد. دوران بلوغ براي هر 
كودكي وجود دارد اما بايد دانست كه چطور فرزندانمان را از 
اين دوران  به سالمت عبور دهيم. نمي توانيم همه اتفاقات و 

روياپردازي هاي آنها را ناديده بگيريم.
  به عنوان يك كارگردان به كدام فيلم تان 
نمره بيست مي دهيد و به آن افتخار مي كنيد. 
مردم بيشتر كدام ساخته شــما را تحسين و 

استقبال كردند؟
چون فيلم هايم را عاشقانه ساخته  ام همه آنها را دوست دارم. 
همه آنها را با دغدغه ســاختم و با آن قشري كه درباره آنها 
فيلم ساخته  ام زندگي كرده ام. نابينا، بيمار سندروم داون، 
دختربچه ای كه مورد آزار جنسي قرار گرفته، پسربچه تازه 
به دوران بلوغ رســيده، بانوی خانه دار، پزشكي كه بچه دار 
نمي شــود و... همه افرادي هســتند كه من براي ساخت 
فيلم هايم با آنها زندگي كرده، وقت و انرژي گذاشته ام. مردم 
هم با هيس دخترها فرياد نمي زنند، رؤياي خيس، »پرنده 
كوچك خوشــبختي« و بچه هاي ابدي و زير سقف دودي 
ارتباط خوبي برقرار كردند و حتي تعدادي از اين فيلم ها در 
كشورهاي اطراف ترجمه و پخش شد. از اين رو هموطنان 
خارج از كشور و حتي مسئوالن غيرايراني هم از اين فيلم ها 

استقبال كردند.
  چه جالب. از نظــرات خارجي ها درباره 

فيلم هايتان برايمان بگوييد.

كارگردان اين روزها مشغول چه كاري هستند؟
اين روزها بهترين فرصت نوشتن و پژوهش براي من هست. 
هم اكنــون فيلمنامه كار جديدم را مي نويســم. ۴ فيلم در 
برنامه فيلمسازي من قرار دارد. اول فيلم »هيس پسرها گريه 
نمي كنند« است كه به زودي خواهم ساخت. سوژه بعدي من 
پرداختن به يك گروه موسيقي پرطرفدار در ايران و جهان 
است. كار جديد و به روز ديگر من مرتبط با كروناست به عنوان 
سارا عروس كرونا و چهارمين همكاري درباره مهاجرت كه 
بعداً در مورد آن صحبت خواهم كرد. اميدوارم خداوند كمك 
كرده و شرايطي به وجود بيايد تا اين چند فيلمي كه بار آنها 
روي دوشم هست را بتوانم بســازم. اين روزها تمام دغدغه 
من اين است كه يك مداد دســتم بگيرم و از دغدغه هاي 

مردم بنويسم.
  به فيلم هيس پسرها گريه نمي كنند اشاره 

كرديد؛ در چه مرحله  اي از توليد است؟
خوشبختانه پروانه نمايش گرفته ام و خيلي هم خوشحال 
هستم و دوست دارم اين فيلم را به زودي بسازم. اما با توجه 
به شرايط جامعه ما هرقدر كه جلوتر مي رويم، جامعه مسائل 
تازه تري پيش روي ما مي گذارد كه ما فكر مي كنيم باز هم 
از جامعه عقب تر هســتيم. چون كارم را با پژوهش شروع 
مي كنم هميشه احســاس مي كنم كه بايد تغييراتی به روز 

در آثارم داشته باشم.
  اجازه بدهيد كمي فضــاي گفت وگو را از 
ســينما و حرفه دور كرده و گريزي به زندگي 
شخصي تان بزنيم. بزرگ ترين سرمايه زندگي 
پوران درخشنده بعد از چند دهه فعاليت هنري 

چه مي تواند باشد؟
من هيچ ســرمايه ای در زندگــي ندارم جز مــردم. تنها 
سرمايه  اي كه من دارم مردم هستند. اينكه مردم مرا محرم 
خود مي دانند براي من خيلي ارزشــمند است. زماني كه 
فيلم هيس... را در ســينما فرهنگ نمايش مي دادند من 
دورادور نشسته بودم و بيشتر دوست داشتم واكنش هاي 
مــردم در مقابل اين موضــوع و مســئله را ببينم. كم كم 
تماشاچيان بعد از اكران فيلم سراغم آمدند. گرچه از قصه 
فيلم متاثر شــده بودند اما اظهارات خوبي داشتند. آقايي 
آمدند و جمله  اي گفتند كه براي من بسيار ارزشمند بود. 
ايشــان گفتند كه خانم كارگردان شــما محرم ما شديد. 
اين محرم مردم شدن برايم بســيار ارزشمند است. شما 
به كســي حرفت را مي زني كه محرم اســت و طوري با او 
درد دل مي كني كه خجالت نكشــي و بــا گفتن مگوهاي 
سنگين شده در دلت، سبك شوي. بايد مگوها گفته شود 
طرح مسئله شده و فكري به حالش شود. اين محرم شدن 
قيمت دارد و براي من خيلي ارزشمند است. از نظر مالي 
در وضعيتي نيستم كه بتوانم همه سرمايه فيلم ام را فراهم 
كنم. گاهي ۳۰ تا ۵۰ درصد ســرمايه فيلــم ام را خودم 
تامين مي كنم اما براي باقي اين سرمايه نياز دارم كه يك 
ســرمايه حاللي اختصاص يابد تا بتوانم فيلم ام را با خيال 

راحت بسازم.

برنده 
ديپلم افتخار 

از نخستين دوره 
جشنواره فيلم جيفوني 

ايتاليا براي فيلم 
»رابطه«

دغدغه هاي اجتماعي بانوي كارگردان
پوران درخشنده متولد فروردين سال ۱۳۳۰ در كرمانشاه است. تحصيالت تكميلي خود را در مدرسه 
عالي تلويزيون و سينما گذراند و در سال ۱۳۵۴ در ســازمان صدا و سيما شروع به كار كرد و در همان 
زمان فيلم »طاعون« كه درباره طاعون در كردستان به سال ۱۳۲۸ است را تهيه كرد. درخشنده در اين 
سال ها مستندهايي درباره چهارشنبه سوري، مراسم ســنتي و موسيقي نواحي ايران، زنان، اشتغال و 
صنايع دستي ساخت. ساخت مستندهاي ارزشي و معتبر او با ساخت فيلم مستند »چرخ ها مي چرخند« 
 كه نگاهي به مســائل ركود اقتصادي و تعطيلــي كارخانه ها بود ادامه پيدا كرد تا اينكه »شــوكران«
۱۷ قسمتي او كه از سال ۱۳۶9 تا ۷۱ طول كشيد كارنامه مستندسازي اين بانوي فيلمساز را پربارتر كرد. 
اين مستند درباره معضل اعتياد و به ويژه اعتياد زنان بود كه تا آن زمان كمتر به آن پرداخته شده بود. 
تابوشكني هاي پوران درخشنده به اينجا ختم نشد و او براي نخستين بار توانست بحث تجاوز به كودكان، 

طالق عاطفي، رحم اجاره  اي و... را در بستر داستاني دراماتيك به مخاطب نشان دهد.

»بي تي اس« كره جنوبي 
سوژه فيلم جديد درخشنده

پوران درخشنده، نويسنده و كارگردان سينما 
كه به ســاخت فيلم هاي اجتماعي با سوژه هاي 
روز شــهرت دارد قصد دارد ســاخت فيلمي با 
موضوع گروه موســيقي »بي تي اس« كه يك 
گروه كره  اي هستند را در دستور كار خود قرار 
دهد. درخشــنده دراين باره مي گويد: »ســال 
گذشته در المپياد ايده پردازي كه بنياد فارابي 
فراخوان داد، شــركت كردم. من و تعدادي از 
فيلمسازان يك هفته با نوجواناني كه از سراسر 
ايران آمدند به عنوان منتور همراه بوديم. در اين 
مدت كه با نوجوانان ارتباط خوبي گرفته بودم 
با گروه موسيقي كره اي سرشناسي آشنا شدم 
كه شايد باورنكردني باشــد كه 9ميليون نفر از 
ايرانيان طرفدار اين گروه هســتند. مخاطبان 
اين گروه موسيقي، بسيار به آن وابسته هستند و 
شعرهاي آنها را حفظ و از آنها الگوبرداري زيادي 
مي كنند. مــا هم با موضوع هميــن گروه، ايده 
فيلمسازي داديم و در انتهاي اين مراسم طرح 
بي تي اس اول شد. اين امر مرا ترغيب به پژوهش 
كرد و نهايتا فيلمنامه  اي از آن حاصل شــد كه 
اگر خدا بخواهد فيلم آن را مي سازم. اين فيلم 
گرايش جوان و نوجوان ها به اين گروه را نشان 
مي دهد؛ گرايشي كه بيشتر ناشي از ديده نشدن 
و شنيده شدن از طرف خانواده و جامعه هست. 
اين گروه چيزي به اســم اعتماد به نفس به آنها 

مي دهد كه خودشان را دوست داشته باشند.«

براي حضور در يك جشــنواره سينمايي به استراليا دعوت 
شدم. در مراسم نمايش فيلم هيس دخترها فرياد نمي زنند 
كه در يكي از دانشــگاه هاي آنجا برگزار شــده بود، يكي از 
مسئوالن آموزش و پرورش اين كشور از من اجازه خواستند 
كه فيلم را در مدارس براي والدين پخش كنيم. آنجا بود كه 
با خودم گفتم واقعا ما در مدارس خودمان چه كرديم؟ اينها 
چيزهايي است كه بايد درباره آنها صحبت شود. بين بچه ها 
با پدر و مادر، بين دانش آموز و معلم و بين استاد و دانشجو 
گفت وگو شــود. ما بايد از هر چيزي كه جامعه را به خطر 
مي اندازد- از هر نوعي كه باشد- طرح مسئله كرده و دنبال 
راهكار براي رفع آن باشيم. با كتمان واقعيت ها هر روز شاهد 
اتفاقات ناگوار در جامعه خواهيم بود. در ماجراي قتل رومينا 
توسط پدرش و حوادث اينچنينی جامعه هم مقصر بود. ما 
چه آگاهي به خانواده ها داده ايم؟ ما چقدر گفتيم كه شــما 
دوست فرزندانتان باشيد؟ چقدر به پدر و مادرها گفته  ايم كه 
اجازه بدهيد فرزندانتان حرف بزنند و با آنها مهربان بوده و 
برخورد تندي با آنها نداشته باشيد. اجازه دهيد به شما بيشتر 
از آدم هاي بيرون از خانه اعتماد داشته باشند. اين مسائل 
را نگفته يا خيلي محدود گفته  ايم. اين مســائل بايد به طور 
وسيعي گفته شود. اينها خوراك تلويزيون است و بايد بيشتر 

در اين زمينه توجه كنند.
  به نكته خوبي اشاره كرديد. چرا صدا و سيما 

اغلب فيلم هاي شما را پخش نمي كند؟
وقتي يك نگاه مصلحانه در پشــت يك فيلم هست و درد 
پنهان يك جامعه را نشان مي دهد، پس چرا نبايد مردم يك 
جامعه اين فيلم را ببينند. مگر چند درصد از مردم ايران 
امكان رفتن به سينما را دارند. جاي پخش اين فيلم ها در 
تلويزيون اســت. در اصل مخاطب آنهايی هستند كه اين 
پيام را بايد دريافت كنند و اقشــار مختلف يك جامعه با 
ديدن فيلم بايد ببينند كه كجاي اين قصه هستند و چطور 
بايد بازنگري و تغيير در خود ايجاد كنند. باالخره وظيفه 
متوليان فرهنگي و برنامه ســازان و فيلمسازان اين است 
كه در كنار سرگرمي و قصه پردازي و  رؤياپردازي، حرفي 
هم براي گفتن داشته باشند. حقيقت اين است كه سوژه 
فيلم هايم را از مردم مي گيرم و خيلي خوشحالم كه براي 
مردم فيلم مي ســازم. مردم مرا در مسيري قرار مي دهند 
كه وقتي درباره آن سوژه تحقيق مي كنم متوجه مي شوم 
كه چقدر موضوع مهم ولي تقريبــا پنهاني بود و جاي كار 
بسيار دارد. واقعا صدا و سيما به عنوان يك رسانه ملي بايد 
به اين موضوع ها و دغدغه هاي مــردم ورود پيدا كند. اگر 
پشــت اين فيلم ها يك نگاه ســالمت محور، پيشگيرانه و 
مصلحانه  اي هست چرا پخش نمي كند؟ بايد پخش كرده 
و جامعه را آگاه كند. اين آگاهي مهم است و در شكل اداره 
خانواده و زندگــي و روابط بين فرزنــدان و والدين تأثير 
مي گذارد. باالخره بايد يك رفاقت و گفت وگوي صميمي 
بين فرزندان ايجاد شده و يك شنيدن و ديالوگي در جامعه 

به وجود بيايد.
  براي مخاطبان ما مهم است بدانند كه خانم 

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گفت وگو 

را ببينيد



   نورهاي مضر خورشيد
رسيده ايم به ميانه هاي فصل فرمانروايي خورشيد، 
تابستاني كه آفتاب تند و تيز مي تابد و البته حسابي 
چشم ها را مي زند. هرچند نور خورشيد زندگي بخش 
است، اما مي تواند ضررهايي هم داشته باشد. اشعه 
ماوراي بنفش خورشيد يا همان )UV( داراي 3نوع 
طول موج B ،A و C اســت. نوع A بيشــتر توسط 
عدسي چشم جذب مي شــود و ضرري براي چشم 
ندارد. نوع C در اليه ازن جذب مي شــود و به زمين 
نمي رسد، ولي آن قسمتي كه براي چشم مضر است، 
نوع B است كه عامل سوختگي پوست هم مي شود. 
اين همان طول موجي اســت كه بايد از رسيدن آن 
به چشــم هايمان جلوگيري كنيم؛ چرا كه به شدت 
به بينايي ما آسيب مي زند. دانشمندان معتقدند كه 

تماس زياد با اشعه ماوراي بنفش نوع B مي تواند در 
طوالني مدت، بيماري هاي برگشت ناپذير 

چشــمي مانند آب مرواريد، تغيير در 
مركز ديد، ناخنك چشــم و حتي 

آفتاب  سوختگي چشم را به وجود 
آورد. اين بيماري ها مي توانند 
ســبب تاري ديد، دردناك 
شــدن و قرمــزي چشــم، 
ريزش اشك، اختالل موقت 
ديــد و در برخي موارد منجر 
به نابينايي شوند. قرار گرفتن 

طوالني مدت و بدون محافظت 
در معرض پرتوهــاي فرابنفش 

خورشيد مي تواند به شبكيه چشم 
آسيب برساند. آســيب ناشي از قرار 

گرفتن در معرض نور خورشيد مي تواند 
موجب تشكيل توده هاي كدر در لبه قرنيه 

شود كه امكان بزرگ شدن آنها و بروز اختالل در 
ديد انسان وجود دارد.

حاال كه همه ضررهــاي نور تنــد آفتاب براي 
چشــم ها را مرور كرديم، بايد دنبــال راه حلي 
براي جلوگيري از ورود اين اشــعه هاي مضر به 
چشم هايمان باشيم. راه حل، استفاده از عينك 
آفتابي اســت. اينجاست كه اســتاندارد بودن 
عينك آفتابــي اهميت بيشــتري پيدامي كند. 
يك عينك آفتابي خوب بايد بتواند اشــعه هاي 
فرابنفش نورخورشــيد را به ميــزان 98درصد 
به باال جذب كند؛ به عبارتي دســتگاه UV متر 
موجــود در عينك فروشــي، در تســت عينك 
آفتابي بايد ميزان UV400 را نشــان دهد. 
داشــتن ايــن فاكتــور حفاظتــي، 
اصلي ترين ويژگــي يك عينك 
آفتابي اســتاندارد است. در 
انتخاب عينك آفتابي دقت 
كنيد كه الزم نيست رنگ 
آن آنقدر تيره باشــد كه 
چشــمان شــما از پشت 
آن ديــده نشــود. چنين 
عينك هايي ديد شــما را 
كم مي كنند. عدسي هاي 
غيراستاندارد معموال سطح 
ناهمــوار و غيريكنواختــي 
دارنــد. بــراي اطمينــان از 
عدم وجود انحراف در عدســي 
مي توانيد عينك را به چشم بزنيد 
و به يك سطح منظم مثل لبه ميز يا 
خطوط بين كاشــي ها نگاه كنيد و در 
همين حال سرتان را به باال و پايين و چپ 
و راســت حركت دهيد. اگر عدســي استاندارد 
باشد، اين خطوط با حركت چشم شما همچنان 
صاف باقي مي ماننــد و در غيراين صورت، كج و 
معوج مي شــوند. عينك آفتابي بايد كل فضاي 
چشــم و اطــراف آن را در بر بگيــرد. مطالعات 
نشــان داده است اشــعه ماوراءبنفش از اطراف 
قاب عينك هــاي آفتابي كوچــك عبور كرده و 
به چشــم مي رســند. رنگ هاي مختلف عينك 
آفتابي هم ممكن اســت موقع انتخاب شــما را 
ســردرگم كند، بهترين رنگ براي عينك هاي 
آفتابي، رنگ خاكستري اســت كه با وجود كم 
كردن نور، رنگ اشــيا و محيط اطــراف را براي 
اســتفاده كننده عوض نمي كنــد. عينك هاي 
آفتابي قهوه اي رنگ و ســبز رنگ هــم در بازار 
وجود دارند. عينك هاي قهوه اي، نور آبي آسمان 
را كاهش و حساســيت بــه تفــاوت رنگ ها را 
افزايش مي دهند كه بــراي رانندگي طوالني، 
مطلوب هستند. به طور كلي بهترين رنگ براي 
عينك هاي آفتابي، ابتدا خاكستري و پس از آن 
قهوه اي است. به دنبال عينكي باشيد كه شيشه 
آن در برابر خراشــيدگي مقاوم است؛ بسياري 
 از عينك هــاي موجــود در بازار شيشــه هاي 

آسيب پذيري دارند.

تاريخچه ساخت 
عينك هاي آفتابي

مخترعان نخستين نسل از عينك 
آفتابي، ساكنان قطب شمال بوده اند. آنها 

ورقه هايي از جنس دندان شــير دريايي را يك 
شكاف باريك برش مي دادند و به صورت تخت به چشم 

مي زدند. اين عاج ها حاوي سوراخ هايي بودند كه قابليت ديدن را 
امكان پذير مي كردند و به اين ترتيب چشم هايشان را از اشعه هاي 
مضر خورشــيد حفظ مي كردند. امپراتور روم از نخستين كاربران 
عينك دودي خارج از منطقه شــمال و قطب بود. اسناد باستاني 
نشان مي دهد كه عينك هاي دودي كريستال در هنگام قضاوت در 
دادگاه هاي باستاني چين استفاده مي شد تا در هنگام پاسخ، حاالت 
چهره پوشانده شود. جيمز آيكوچ در قرن 18ميالدي لنزهاي رنگي 
را در عينك ها مورد آزمايش قرار داد. او معتقد بود كه لنز هاي رنگي 
سبز يا آبي هر كدام مي توانند نوع خاصي از عيوب بينايي را اصالح 
كنند. در نهايت در ابتداي قرن بيستم، استفاده از عينك آفتابي در 
ميان اشخاص مشهور و ســلبريتي ها رواج يافت. نخستين عينك 
آفتابي هاي ارزان قيمت را كه از جنس سلولوئيد بودند، فردي به نام 
سم فاستر در سال 1929در آمريكا ساخت. هم اكنون شهر شيامن 
در چين بزرگ ترين توليدكننده عينك آفتابي در جهان اســت و 
همه ساله 120ميليون عينك به نقاط مختلف دنيا صادر مي كند. در 
ايران نخستين عينك آفتابي در دوره قاجاريه و با شروع سفرهاي 
برون مرزي ناصرالدين شاه به كشــور وارد شد و مي توان از او 

به عنوان نخســتين فرد داراي عينك آفتابي در ايران نام 
برد. عينك آفتابي در سال هاي بعد در دوران پهلوي 

و پس از هجوم متفقين به ايران رواج بيشتري 
پيدا كرد.

مكتب خانه10    پنجشنبه
  2  مرداد  1399

  شماره 84

  ناصريا
ناصر عبداللهي هم از آن دســت 
اســتعدادهايي بود كه به ناگهان 
كشف شــد. آن روزها و در دهه 
70، خبــري از اين مســابقات 
استعداديابي و اين ميزان شركت 
توليد موســيقي و... نبود. چنين 
بود كــه در يكــي از برنامه هاي 
صدا و ســيما، خواننــده جواني 
از ديــار جنوب جلــوي دوربين 
رفت و خواند. و همين ســرآغاز 
شكل گيري زندگي هنري ناصر 
عبداللهي شد. عبداللهي در طول 
زندگي هنري خود، به شــهرت 
خيلي عجيبي رسيد، با اينكه شايد 
بتوان گفت موســيقي و صداي 
او، با وجود توانمندي خاصي كه 
داشت، چندان از همگنان خودش 
باالتر نبــود. معروف ترين آهنگ 
او هم »ناصريا« اســت كه تقريباً 
همه كارهايــش را خودش كرده 
و در آلبوم »دوستت دارم« جاي 
داده. اين آلبوم و قطعه در ســال 

1379شمسي منتشر شد.

از نارفيق پشتت خميده
1 پيشنهاد

سرودي براي وطن
2 پيشنهاد

  ايران جوان
يكي، دو باري در همين ســتون ها 
از عاشقانه خواني هاي جديد ساالر 
عقيلــي گفته ايم كــه دارد نگاهي 
جديــد بــه او را ايجــاد مي كند؛ 
عاشــقانه هايي كه هم زيبا هستند 
و هم اصيل و مانــدگار. اما در كنار 
همه اينها، هيچ گاه نبايد از ياد ببريم 
كه علت اصلي شهرت ســاالر، به 
وطنيه خواني هــاي اوبازمي گردد. 
چون صدا و ســيما هم در استفاده 
از ايــن قطعه هــا، با مناســبت و 
بي مناسبت اسراف زيادي مي كند، 
باعث شده تا با شدت بيشتري هم 
در ذهــن مخاطب ماندگار شــود. 
وطنيه هايي كه البته جدا از اين رفتار 
صدا و ســيما، از ارزش موسيقايي 
بااليي هم برخوردارند. يكي از اين 
وطنيه هــا را بايــد »ايران جوان« 
بدانيم. ترانه ســرايش بيژن ترقي و 
آهنگسازش ژان باتيســت لومر و 

سياوش بيضايي هستند. 

با انتخاب عينك آفتابي مناسب از چشمانتان در برابر آفتاب تند تابستان محافظت كنيد

قاب دودی برای چشمان شما
تا همين چند سال پيش، استفاده از عينك آفتابي بيشتر از آنكه يك ضرورت براي حفظ سالمتي چشم ها باشد، با هدف زيبايي 
يا كامل كردن تيپ و ظاهر افراد انجام مي شد. خيلي ها عينك آفتابي را وسيله اي غيرضروري و لوكس مي دانستند و شايد حاال 
عجيب به نظر برسد، اما حتي بعضي افراد از اينكه عينك آفتابي بزنند خجالت مي كشيدند! اما حاال ديگر عينك آفتابي جايش را 
بين وسايل شخصي ضروري كه براي حفظ سالمت چشم ها الزم است، باز كرده و ديگر كودك و پير و جوان، حواسشان هست كه 
در روزهاي آفتابي حتما آن را همراه داشته باشند. داشتن عينك آفتابي چه لزومي دارد؟ اگر از آن استفاده نكنيم چه اتفاقي براي چشم هايمان مي افتد و 
براي انتخاب يك عينك آفتابي استاندارد، حواسمان بايد به چه نكاتي باشد؟ اين پرسش هايي است كه در اين گزارش به آنها پاسخ مي دهيم. پس اين شما 

و اين فوت و فن انتخاب يك قاب دودي استاندارد براي چشمان شما در اين روزهاي آفتابي تابستان.

نيلوفر ذوالفقاري

   چرا عينك آفتابي؟
مقدار كمي تماس با اشعه ماوراءبنفش جهت توليد ويتامينD ضروري است ولي تماس طوالني مدت 
آن براي چشم مضر است. از آنجا كه عينك آفتابي تا صددرصد از اشعه ماوراءبنفش را جذب مي كند، 
استفاده از عينك هاي آفتابي و تا حدي كاله هاي لبه دار براي جلوگيري از صدمات امواج ماوراءبنفش 
ضروري است. عينك آفتابي نوعي از عينك است كه زيادي نور خورشيد را جذب كرده و پرتوهاي مضر نور 
خورشيد به ويژه اشعه ماوراءبنفش را به طور كامل جذب مي كند، گفت: ميزان نور خورشيد در هر محيط، 
با واحد كاندال بر مترمربع )2cd/m( اندازه گيري مي شــود. حداقل ميزان نور الزم براي ديد طبيعي، 
2cd/m 3۵0 است ولي تا 2cd/m ۲000 نيز چشم انسان راحت است و احساس خستگي نمي كند. 
در بسياري از محيط هاي خارج از منزل، ميزان نور بسيار بيشتر از اين مقدار است. عينك هاي آفتابي 
از نظر نور مرئي داراي ۲ويژگي ميزان عبور نور و رنگ هستند. عينك هاي آفتابي معمولي )استاندارد( 
معموالً 1۵ تا ۲۵ درصد از نور را عبور مي دهند كه اين ميزان براي اكثر فعاليت هاي روزمره كافي است. در 
سايه، ميزان نوري كه با اين عينك ها به چشم مي رسد حدود 2cd/m ۶0 است كه براي ديدن، همچنان 
كافي است. البته براي فعاليت هاي خاصي كه در محيط هاي بســيار پرنور انجام مي شوند عينك هاي 
تيره تري الزمند. بيشترين ضرورت استفاده از عينك آفتابي در كودكان است؛ چون ساختمان چشم 
كودكان به خصوص عدسي چشم آنها شفاف و حساس است و مقدار زيادي از نور ماوراءبنفش و نور آبي 

مي تواند وارد چشم آنها شده و به مرور زمان باعث تغيير شبكيه و حتي كاهش ديد شديد شود.

شايد قيمت باالي عينك هاي 
آفتابي خوب يا تنوع طلبي براي داشتن 

عينك هاي مختلف، بعضي افراد را براي خريد 
نمونه هاي تقلبي آن وسوسه كند، اما اگر بدانند با اين 
كار چه آسيبي به چشم هايشان وارد مي شود، حتما در 

اين تصميم اشتباه تجديدنظر مي كنند. عينك آفتابي باعث 
مي شود مردمك چشم باز شود و اگر اين عينك استاندارد 
نباشد و نتواند UV را جذب كند، تمام اشعه هاي مضر به 

داخل چشم نفوذ مي كنند. در لنز عينك هاي دودي ارزان 
ماده اي به كار مي رود كه فقط 40درصد از UV را جذب 

مي كند و به همين دليل است كه اين عينك ها 
براي چشم بسيار مضر هستند. بهترين راه 

شناخت و انتخاب عينك دودي 
استاندارد، 

استفاده از دستگاه UV متر 
است كه اغلب در عينك فروشي هاي 

معتبر پيدا مي شود. بدون استفاده از اين 
دستگاه براي تشخيص استاندارد بودن عينك هاي 

دودي، انتخاب يك عينك دودي مناسب، حتي براي 
چشم پزشكان هم سخت و غيرممكن خواهد بود. اين 

دستگاه بايد UV عينك را از 98درصد به باال نشان دهد. 
گاهي عالمت 400UV در كنار برخي از عينك هاي دودي 

درج شده كه نشان دهنده قابليت حفاظت آن عينك 
است. عينك را جلوي نور مهتابي بگيريد و آن را به 

باال و پايين حركت دهيد. انحناي نور را بررسي 
كنيد، اگر راستاي نور به هم نريزد، شيشه 

عينك شما صاف و بدون موج 
است.

تقلبي نخريد

   ظاهر عينك هم مهم است
البته كه موقع خريد عينك آفتابي بايد قبل از هرچيز از كيفيت اســتاندارد آن مطمئن 
شويم، اما به هر حال ظاهر آن هم مهم است. نخستين نكته اي كه بايد به آن توجه كنيد، 
اندازه فريم است. فريم عينك بايد درست اندازه صورت باشد؛ طوري كه انگار دقيقا براي 
صورت شما ساخته شده است. معموال 3عامل مهم در انتخاب فريم عينك اهميت دارد 
كه به ترتيب عبارتند از: اندازه لنزها، اندازه پل و اندازه دسته ها. همه اين اندازه ها بايد بر 
اساس استانداردهاي تعريف شده و با هم متناسب باشند. نكته بعدي توجه به فرم صورت 
براي انتخاب قاب عينك مناسب است. عينك آفتابي با فريم هاي تيره تر براي افرادي با 
صورت دايره اي، بسيار مناســب تر خواهد بود. اين افراد بايد عينكي را انتخاب كنند كه 
صورت آنها را باريك تر نشان دهد و شــكل صورت آنها را به شكل بيضي نزديك تر كند؛ 
يعني عينكي كه پهناي آن بيشتر از ارتفاعش باشد. براي افرادي با صورت بيضي شكل، 
هدف اصلي حفظ تعادل صورت اســت. به همين دليل اين افراد بايد از انتخاب عينك 
آفتابي بسيار بزرگ، پرهيز كنند. ترجيحا اين افراد بايد فريم عينكي به اندازه صورت خود 
انتخاب كنند. در نهايت نيز افرادي با صورت بيضي شكل، بهتر است كه عينك هايي را 
انتخاب كنند كه خط بااليي عينك آنها از خط ابرو ها آغاز شود. عينك هاي آفتابي به شكل 
مربعي يا مستطيلي، تعادل چهره افراد داراي صورت مربعي را بر هم مي زند. بنابراين اين 
افراد براي حفظ تعادل در صورت خود بايد قاب هاي گرد را انتخاب كنند. تناسب اندازه 
عينك با اندازه صورت اهميت زيادي دارد و باعث مي شود كه فرد در نهايت عينكي داراي 

استانداردهاي الزم را انتخاب كند.

   اگر عينك نزنيم
وقتي كه نور خورشــيد از هر ســطحي مانند آب، برف و شيشه 
منعكس شود، شدت تابش آن شديدتر مي شود. به اين اثر، تابش 
خيره كننده مي گوينــد كه مي تواند روي چشــم ها تأثير منفي 
بگذارد. ايجاد ناخنك، آب مرواريد، صدمه قرنيه به خصوص هنگام 
اســكي روي برف و آب، صدمه ماكوال كه عمدتاً توســط امواج 
مادون قرمز ايجاد مي شوند جزو آســيب هايي هستند كه امواج 
نامرئي به خصوص ماوراءبنفش نوع b ايجــاد مي كند. بعضي 
افراد استعداد بيشتري براي ابتال به بيماري هاي چشمي ناشي از 
UV دارند. مبتاليان به بيماري هاي خاص چشمي الزم است در 

بيرون از خانه هميشه از چشم خود محافظت كنند. در كشور ما 
ساالنه بيش از هزاران نفر تحت عمل آب  مرواريد قرار مي گيرند. 
در جريان اين جراحي  ها، عدسي طبيعي چشم برداشته شده و به 
 UV اين ترتيب چشم تا حد بيشتري در معرض خطرات ناشي از
قرار مي  گيرد. داروهاي حساس كننده به نور )داروهايي كه پوست 
شما را به نور حساس  تر مي كنند( مي توانند چشم شما را هم به نور 
حساس  تر كنند. اشعه هاي خورشيد باعث بيماري تخريب بافت 
ماكوالي چشم مي شوند كه مي تواند بر ميزان وضوح و شفافيت 
بينايي تأثير بگذارد و حتي باعث كوري شود؛ مثال وقتي طول موج 

نوع B روي برف مي تابد، مي تواند موجب كوري برگشــت پذير 
شود و فرد براي 1۲تا 48ســاعت بينايي خود را از دست بدهد. 
عينك هاي آفتابي نمي توانند چشم ها را در مقابل نورهاي بسيار 
شديد برخي منابع توليدكننده نور محافظت كنند. جوشكاري، 
نورهاي شديد برنزه كننده، شــرايط شديد برفي يا نگاه مستقيم 
به نور آفتاب )مثاًل حين خورشيدگرفتگي( از اين موارد هستند 
كه نگاه مستقيم به هر يك از آنها بدون محافظ مناسب، مي تواند 
باعث بروز مشكالت شديد چشــمي و حتي از دست رفتن دائمي 

ديد مركزي شود.

اشعه هاي خورشيد 
باعث بيماري تخريب 
بافت ماكوالي چشم 
مي شوند كه مي تواند 
بر ميزان وضوح 
و شفافيت بينايي 
تأثير بگذارد و حتي 
باعث كوري شود؛ مثال 
 وقتي طول موج 
نوع B روي برف 
مي تابد، مي تواند 
موجب كوري 
برگشت پذير شود 
و فرد براي 12تا 
48ساعت بينايي خود 
را از دست بدهد

 چه عينكي 
استاندارد است؟

   مراقبت از گنجينه چشم ها
چشم هاي ما پنجره اي رو به همه ديدني هاي زندگي هستند. اهميت سالمت آنها آنقدر واضح 
است كه الزم نيست درباره آن حرف بزنيم. به جز اســتفاده از عينك هاي آفتابي استاندارد، 
مراقبت هاي ديگري هم هستند كه مي توانيم براي حفظ سالمت چشم هايمان انجام دهيم. 
انجام فعاليت در نور كافي يكي از اين مراقبت هاست، نور خوب نوري است كه داراي روشنايي 
كافي بوده، خيره كننده نباشد و به طور يكسان پخش شود. نور كم يا خيره كننده باعث مي شود 
كه چشم با دشواري بيشتري كار كرده و در نتيجه فشار بيشتري به آن وارد شود. مطالعه در 
نور شديد هم مي تواند آسيب ايجاد كند. مكانيزم هاي مختلفي را براي شكل گيري اين آسيب 
مي شود مطرح كرد كه يكي از آنها، افزايش شدت نور صفحه نمايش است. صفحه  نمايش براي 
اينكه در محيط هاي پرنور به خوبي ديده شود، بايد نور بيشتري داشته باشد. بيشتر اوقات اين 
كار را به صورت دستي انجام مي دهيم يا اينكه بسياري از وسايل  الكترونيك مثل موبايل و تبلت 
به شكل اتوماتيك اين تغيير را ايجاد مي كنند. انعكاس نور شديد هم براي چشم مضر است. 
بهترين روش مراقبت از چشم ها در كار با صفحه نمايش اين است كه در هر 30دقيقه تا يك 
ساعت، دست از كار بكشيم و به دور دست نگاه كنيم و مرتب پلك بزنيم. اين كار باعث مي شود 
جريان هاي عصبي چشم فعال شوند و از نزديك بيني پيشگيري شود. مردمك چشم متناسب 
با نوري كه به آن مي تابد باز و بسته مي شــود و اگر نور محيط با مانيتور، موبايل يا تبلت شما 
مطابق نباشد چشم براي سازگار شدن با محيط به خود فشار مي آورد، به همين دليل هرگز در 
محيط تاريك به صفحه نمايش موبايل يا تبلت خود نگاه نكنيد. مركز مانيتور بايد حدود 10تا 

۲0سانتي متر پايين تر از چشمان شما باشد. حواستان به تامين ويتامين هاي بدنتان باشد.
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   نگاهي به تازه هاي نشر و سينما
الهام پاوه نژاد نياز به معرفي ندارد. همه ما دســت كم به انــدازه ديدن يك اثر از او در تلويزيون، ســينما يا تئاتر، 
او را مي شناسيم و با بازي اش آشــناييم. اين هنرپيشه نام آشــنا كه كارش را به طور حرفه اي از سال1369 آغاز 
كرده، نخستين بار در سال1370 با نمايش »ساحره ســوزان« روي صحنه تئاتر رفت و سال1373 نخستين كار 
تصويري اش را با نام سريال »همســران« انجام داد كه در دوره خودش خيلي مورد استقبال بينندگان تلويزيوني 
قرار گرفت. پاوه نژاد كه تاكنون در فيلم هاي سينمايي »زندگي با چشمان بسته« و »ديشب باباتو ديدم آيدا« 
ايفاي نقش كرده، بازي در مجموعه هاي تلويزيوني »هيأت مديره«، »هســت و نيست«، »هفت سنگ«، 
»همه بچه هاي ما«، »يلدا«، »مادر« و... و همچنين بازي در سريال هاي شبكه نمايش خانگي ازجمله 
»مانكن« و »شاهگوش« را نيز در كارنامه هنري اش دارد. وقتي به او كه در 15نمايش تئاتر هم حضور 
داشته، راجع به صفحه پيشنهاد روزنامه مي گوييم و مي خواهيم كتاب ها و فيلم هاي مورد عالقه اش 
را معرفي كند، مي گويد: »مورد عالقه كه بسيار است اما كتاب هايي كه تازه خوانده و فيلم هايي كه 

تازه ديده ام و دوست داشته ام را معرفي مي كنم«.

   کتاب های دوست داشتنی
   هيچ دوستي به جز كوهستان
اثر: بهروز بوچاني، انتشارات: چشمه

   طعم گس خرمالو
اثر: زويا پيرزاد، انتشارات: مركز

   خانه خيابان ديبا
H&S Media :اثر: مرسده هاشمي، انتشارات

   فيلم های دوست داشتنی
)Jojo Rabbit( جوجو خرگوشه   

محصول سال 2019، كارگردان: تايكا وايتيتي
)Marriage Story( داستان ازدواج   

محصول سال2019، كارگردان: نوآ بامباك
1917   

محصول سال2019، كارگردان: سم مندس

   باز هم »مسيح باز مصلوب« را خواندم
عضو شوراي عالي نظام پزشكي و رئيس انجمن علمي مامايي ايران است اما بيشتر او را به دليل عضويتش 
در شوراي اسالمي شهر تهران مي شناسيم. او كه دانش آموخته دكتري تخصصي علوم بهداشتي از دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشتي اســت، در دولت يازدهم دبير كارگروه سالمت و محيط زيست معاونت زنان و 
خانواده رياست جمهوري هم بود. صحبت از ناهيد خداكرمي است؛ عضو شوراي شهر تهران كه از سال1396 
به پنجمين دوره شوراي اسالمي شــهر تهران راه يافت و حاال رئيس كميته سالمت اين شوراست. وقتي از 
دكتر خداكرمي مي خواهيم تا فهرستي از فيلم ها و كتاب هاي مورد عالقه اش را در اختيارمان قرار دهد، 
مي گويد: »كتاب »مسيح باز مصلوب« را 42سال قبل خوانده بودم، اما در اين روزها آن را براي بار دوم 
خواندم«. بعد با اشاره به فيلم ها و سريال هايي كه اخيرا تماشا كرده، ادامه مي دهد: » بين فيلم هايي 
كه دنبال كرده ام، به صورت اتفاقي و پراكنده قســمت هايي از چند سريال تركي را هم ديدم و 
واقعا متأسف شدم كه محدوديت هاي ساخت سريال خوب و به دور از كليشه در سيما باعث 
شده تا خانواده هاي ايراني چنين سريال هاي بي محتوا و در عين حال جذاب را تماشا كنند!«

   کتاب های دوست داشتنی
   مسيح باز مصلوب

اثر: نيكوس كازانتزاكيس، انتشارات: خوارزمي
   سهم من

اثر: پرينوش صنيعي، انتشارات: روزبهان
   بي شعوري

اثر: خاوير كرمنت، انتشارات: تيسا

   فيلم های دوست داشتنی
)The banker( بانكدار   

محصول سال2020، كارگردان: جورج نلفي
)The taking of Pelham( گروگانگيري در پلهام   

محصول سال2009، كارگردان: توني اسكات
   سعادت آباد

محصول سال1389، كارگردان: مازيار ميري

   از »وقتي نيچه گريست« تا »آني هال«
اگر كودك داريد و خودتان هم اهل مطالعه هستيد، حتما علي اكبر زين العابدين را مي شناسيد. اين نويسنده و مدرس 
ادبيات كودك و نوجوان كه عضو شوراي هماهنگي شبكه مروجان كتابخواني كشور است، روزنامه نگار هم هست و در 
كارنامه فعاليت هاي فرهنگي اش همكاري با مجالت سروش نوجوان، انشاء و نويسندگي، رشد كودك، رشد نوآموز، 
رشد دانش آموز، رشد نوجوان، رشد معلم، روزنامه شهروند و ماهنامه مديريت ارتباطات و سردبيري ماهنامه هاي قلك 
و فرفره هم ديده مي شود. زين العابدين كه هم اكنون دبير تاليف انتشارات پرتقال است، آثاري در حوزه ادبيات 
كودك و نوجوان دارد كه از مهم ترين آنها مي توان به »از كفش حلزوني تا حمام اتوماتيك« اشاره كرد. 
كتاب هاي »جناب نارنجي« و »با مخ توي تاريخ« از او نيز به زودي روانه بازار خواهد شد. اين در حالي 
است كه عالقه مندان به ترويج كتابخواني، صبح هاي شنبه برنامه »كتاب بان« را با صداي او از شبكه 
راديويي فرهنگ مي شنوند. زماني كه اين نويسنده نام آشنا و مدرس كارگاه هاي كتابخواني و نويسندگي 
خالق براي كودكان و معلمان متوجه كاركرد صفحه پيشنهاد فيلم و كتاب ما مي شود، 3كتاب و 3فيلم را 
از فهرست فيلم ها و كتاب هاي دوست داشتني اش انتخاب و به ما معرفي مي كند كه در ادامه مي خوانيد.

   کتاب های دوست داشتنی
   نردبان آسمان )گزارش كامل مثنوي به نثر(

اثر: محمد شريفي، انتشارات: نشر نو
   وقتي نيچه گريست

اثر: اروين يالوم، ترجمه: سپيده حبيب، انتشارات: قطره
   جست وجو در راه ها و روش هاي تربيت

اثر: توران ميرهادي، انتشارات: ديدار

   فيلم های دوست داشتنی
   آني هال

محصول سال1977، كارگردان: وودي آلن
   سريال پاپ جوان

محصول سال2016، كارگردان: پائولو سورنتينو
   درخت گالبي

محصول سال1376، كارگردان: داريوش مهرجويي

   مرور بهترين هاي اسكار در ايام خانه نشيني
مگر مي شود اهل تلويزيون، سينما و تئاتر بود و رضا بابك را نشناخت؟ واقعيت اين است كه اين بازيگر، نويسنده و 
كارگردان نام آشنا كه بيش از 45سال از عمر 74ساله اش را صرف بازي در سريال هاي تلويزيوني، مجموعه هاي شبكه 
نمايش خانگي، تله تئاترها و فيلم هاي سينمايي كرده، به هر حال به اندازه يك نقش هم كه شده، نامش را در گوشه اي از 
خاطرات مان حك كرده است. »آرايشگاه زيبا«، »تهران 11«، »قصه هاي تابه تا«، »گل پامچال«، »مهمان پذير طوبا«، 
»چشم به راه«، »گاوصندوق«، »روزگار قريب«، »يك وجب خاك«، »به رنگ ارغوان«، »گربه آوازخوان« و... 
ازجمله كارهاي بابك در تمام اين سال هاست. او كه صداپيشه »آقا حنايي« خونه مادربزرگه هم بود،  اين 
روزهايش را بيشتر با ديدن، خواندن، گوش كردن و نوشتن مي گذراند و مي گويد: »شعر زياد مي خوانم؛ 
به خصوص شعرهاي ترجمه از پابلو نرودا، محمود درويش و... . يك سري از بهترين فيلم هاي اسكار و 
جشنواره كن مانند »بادي كه كشتزارها را بر هم زد«، »رنگ ارغواني« و »توگو« را هم گذاشته ام تا در 
ادامه ببينم«. رضا بابك عالوه بر معرفي فيلم ها و كتاب هاي مورد عالقه اش، دنبال كردن آثار جورج 

اورسن ولز، كارگردان آمريكايي را هم توصيه مي كند.

   کتاب های دوست داشتنی
   مردي به نام اُوه

اثر: فردريك بكمن، ترجمه: فرناز تيمورازف، انتشارات: نون
   چخوف، چخوف نازنين

اثر: هرمز رياحي و گروه نويسندگان، انتشارات: قطره
   تازه ترين نشاني من

اثر: شيركو بيكس، انتشارات: گل آذين

   فيلم های دوست داشتنی
   سرگيجه

محصول سال1958، كارگردان: آلفرد هيچكاك
   21گرم

محصول سال2003، كارگردان: الخاندرو گونسالس اينياريتو
   باراباس

محصول سال 1961، كارگردان: ريچارد فاليشر

   »ريشه ها« را بخوانيم که مناسب اين روزهاست
مصطفي سريال »پدرساالر« را يادتان هست؟ شاپور بختيار مجموعه تلويزيوني »معماي شاه« يا حصين بن نمير فرمانده 
قشون يزيد در »مختارنامه« را چطور؟ اين نقش ها فقط بخشي از فعاليت هاي هنري سيامك اطلسي، بازيگر، نويسنده، 
كارگردان و دوبلور مطرح ايراني اســت. او كه ورود به عرصه دوبله را از سال1343 از طريق انجمن گويندگان آغاز كرد، 
خيلي زود به فعاليت سينمايي هم روي آورد و عالوه بر كارگرداني فيلم هاي »راز شب باراني«، »سفر پرماجرا« و »مشت« و 
نويسندگي »عشق و خشونت«، »انفجار« و »در انتظار شيطان«، در بيش از 80فيلم سينمايي و مجموعه تلويزيوني 
ايفاي نقش كرده كه »از يادها رفته«، »مختارنامه«، »بچه هاي بهشت«، »پدرساالر«، »شيخ بهايي«، 
»مردي بدون ســايه«، »دختري به نام تندر«، »روز واقعه«، »دو فيلم با يــك بليت« و... از مهم ترين 
آنها هستند. سيامك اطلســي كه صدايش را هم بارها در مجموعه هاي »جنگجويان كوهستان«، 
 »ايكيو سان«، »دامبو«، »رابين هود«، »داستان اسباب بازي«، »دونگ يي«، »افسانه جومونگ«، 
»مديركل« و... شنيده ايم، توصيه مي كند در اين روزها اگر كتاب »ريشه ها« را نخوانده ايم، حتما 

بخوانيم و اگر قبال خوانده ايم، دوباره بخوانيم! چرا كه كامال مناسب اين روزهاست.

   کتاب های دوست داشتنی
   ريشه ها

اثر: الكس هيلي، انتشارات: اميركبير

   فيلم های دوست داشتنی
   سريال ماجراهاي شرلوك هلمز

محصول سال1984 تا 1994، كارگردان: مايكل كاكس
   سريال مختارنامه

محصول سال1382 تا 1388، كارگردان: داوود ميرباقري

   »ملت عشق« بخوانيم و »Lion« ببينيم
آنقدر در حوزه فعاليتش موفق است كه نشان درجه يك هنري دريافت كرده است. در سال2010 كانديدای دريافت جايزه 
آستريد ليندگرن، معتبرترين جايزه ادبي جهان شده و كتاب »ماست شيرين« او در سال 2015به فهرست كالغ سفيد 
كتابخانه بين المللي مونيخ راه يافته است. افسانه شعبان نژاد را مي گوييم؛ شاعر و نويسنده كودك و نوجوان كه دكتري هنر 
دارد و تاكنون بيش از 400عنوان كتاب در حوزه شعر، داستان، ترجمه و بازنويسي براي كودكان و نوجوانان منتشر كرده 
است! كتاب هايي كه برخي از آنها به زبان هاي ديگر ازجمله انگليسي، ايتاليايي، تركي استانبولي، بوسنيايي، مالزيايي، 
چيني، كردي و... ترجمه شده اند. »كالغه به خونه اش نرسيد«، »شيشه آواز«، »زنبور و سيب قرمز«، »بادبادك 
و كالغه«، »آي زنگوله،  آي زنگوله«، »چشم هاي زمستاني«، »خوش به حال ماهي ها«، »بزرگراه«، »يك دانه 
بادام«، »اين طرف صحرا، آن طرف صحرا«، »آب«، »بزغاله هاي ابري«، »ماه تي تي، كاله تي تي«، »هيچ هيچ 
هيچ گاه«، »روزي، روزگاري« و »باغ هزار دخترون« تنها بخشي از مجموعه بي نظير افسانه شعبان نژاد در 
دنياي كودكانه هاست. اگر مي خواهيد بدانيد اين شاعر و نويسنده توانا براي بهينه سازي اوقات فراغت مان در 

اين روزها چه پيشنهادهايی دارد، نگاهي به فهرست فيلم ها و كتاب هاي مورد عالقه ش بيندازيد.

   کتاب های دوست داشتنی
   من او را دوست داشتم

اثر: آنا گاوالدا، ترجمه: الهام دارچينيان، انتشارات: قطره
   دوست داشتم كسي جايي منتظرم باشد

اثر: آنا گاوالدا، ترجمه: الهام دارچينيان، انتشارات: قطره
   ملت عشق

اثر: اليف شافاك، انتشارات: ققنوس

   فيلم های دوست داشتنی
)Lion( شير   

محصول سال2016، كارگردان: گارث ديويس
)Platform( سكو   

محصول سال 2019، كارگردان: گالدر گازتلو اوروتيا
   حكايت دريا

محصول سال1395، كارگردان: بهمن فرمان آرا

 کتاب ها و فيلم هاي خوب کمك مان مي کنند 
بفرماييددورهمیبیخطر!با خانه نشيني اجباري راحت تر کنار بياييم

  بمان
ايــن روزهــا روزبــه بماني، 
قطعه اي ديگر منتشر كرده تا 
عالقه مندان خودش را كماكان 
روي دور خوانندگي هايــش 
نگــه دارد. روزبــه بمانــي را 
بدون شــك بايد مشهورترين 
ترانه سراي جريان پاپ بعد از 
انقالب بدانيم؛ كسي كه حتي 
گاهي يك تنه بار برندينگ يك 
آلبوم را به دوش مي كشــيد و 
جزو معدود ترانه سراياني بود 
كه چهره شــده بــود. او البته 
صدايــي خاص و پاپ پســند 
هم داشت كه از همان ابتداي 
ترانه ســرايي، چند باري آن را 
آزمايش كرده بود. اما سال ها 
گذشت تا اينكه در چند سال 
اخير تصميــم گرفت عالوه بر 
ترانه سرايي، به خوانندگي هم 
روي بيــاورد. دليلش هم اين 
بود كه احساس مي كرد بعضي 
از ترانه هايــش را خودش بايد 
بخواند تا آن حسي را كه هنگام 
سرايش داشــته، منتقل كند. 
انصافاً برخي از ترانه هايش نيز 
به شدت شنيده شــده و زيبا 
بوده اند. معروف ترين آنها هم 
كه »كجا بايد برم«، تيتراژ فيلم 
التاري بود كه حــاال به نوعي 
تبديل به شناســه او هم شده 
اســت. حاال قطعه بمان را از 
اين خواننده-ترانه سرا پيش رو 
داريم. صــدا، همان صداي بم 
و خاص و پاپ اســت؛ صدا و 
تنظيمي كه البته شايد كمي 
هــم دارد رنگ و بــوي تكرار 
كارهاي پيــش در آن خودش 

را نشان مي دهد.

  سوگند
چند روز پيش بــود كه فيلم 
از  ســينمايي »ســيانور«، 
تلويزيون ايران بازپخش شد. 
اما چيزي كه بيش از هر چيزي 
توجه مــا را به خــودش جلب 
كرد، تيتراژ به شدت شنيدني 
اين فيلم بــود؛ كاري از محمد 
معتمــدي. معتمــدي جزو 
كساني است كه صدايي بسيار 
عالي دارد و به همين نســبت 
موفق شــده قطعات خوبي را 
هم راهي بازار موسيقي ايران 
كند. تيتراژ سيانور، با اين ترانه 
شــكل مي گيرد: »بر تو و آن 
خاطر آسوده سوگند/ بر تو  اي 
چشم گنه آلوده سوگند/ بر آن 
لبخند جادويي، بر آن سيماي 
روشن/ كز چشمان تو افتاده، 
آتش بر هســتي من/ عمري 
است، هر شــب در رهگذارت/ 
ماندم چشــم انتظارت/ شايد 
يك شــب بيايي/ دردا تنهاي 
تنها/ بگذشته بي تو شب ها...« 
اين ترانه يا تصنيف گونه را تورج 
نگهبان ســروده و البته دفعه 
اول نيــز آن را ويگــن خوانده 
است. اما معتمدي به پيشنهاد 
ســازندگان ســيانور، تصميم 
گرفت كه آن را بازخواني كند 
كه حاشــيه ها و اعتراض هايي 
را هم نســبت به او ايجاد كرد. 
اما اين قطعه شــنيدني با آن 
شعر عالي، با بازآفريني صدايي 
مخملين معتمدي، انگار جان 
ديگري به آن بخشيد؛ خاصه 
با موضــوع فيلم ســيانور كه 
سياسي-عاشقانه بود؛ انگار كه 
همه  چيز با هم جفت و جور در 

آمده بودند.

2 پيشنهاد

پشيمان مي شوي...

آن لبخند جادويي

1 پيشنهاد

از اسفند ماه سال گذشته كه شــيوع ويروس كرونا همه مان را خانه نشين كرد، مهماني ها و دورهمي هاي 
دوستانه و فاميلي به كمترين مقدار خودش رسيد. ديگر خبري از جشن تولدها، شب نشيني ها، مهماني هاي 
خانوادگي و... نبود و ما جز در مواقعي كه به اجبار بايد از خانه خارج مي شديم، در خانه تنها مي مانديم. اين 
وضعيت تا همين امروز هم ادامه دارد و معلوم نيست چه زماني دوباره مي توانيم با دوستان و خانواده دور هم 
جمع شده و گل بگوييم و گل بشنويم. اما تا آن زمان مي توانيم خودمان را به يك دورهمي تك نفره دعوت كنيم! دورهمي اي كه نه تنها 

مشكلي برايمان ايجاد نمي كند و ما را در معرض خطر قرار نمي دهد بلكه كلي حالمان را خوب كرده و چيزي به داشته هايمان اضافه 
مي كند. اين دورهمي، يك ضيافت كامال فرهنگي است؛ جشني كنار فيلم هاي روز و كتاب هاي خوب و اثرگذاري كه بهترين دواي اين 
روزهاي قرنطينه خانگي هســتند. اما اينكه براي اين دورهمي فرهنگي چه مهماناني دعوت كنيم، سؤالي است كه اين هفته از الهام 
پاوه نژاد، رضا بابك، افسانه شعبان نژاد، علي اكبر زين العابدين، ناهيد خداكرمي و سيامك اطلسي پرسيده ايم. اگر مي خواهيد بدانيد اين 
چهره هاي فرهنگي براي گذران بهينه اين روزهاي منحصر به فرد چه كتاب ها و فيلم هايي پيشنهاد كرده اند، تا پايان همراه مان باشيد.

پرنيان سلطاني



   رفتيم و برگشتيم 
نخستين بستني فروشــي تهران روزهاي پرفراز ونشيبي را از ســر گذرانده و اگر تالش هاي آقاي ماليري 
براي زنده نگه داشتن نام اكبر مشتي نبود، چراغ اين مغازه هم براي هميشه خاموش مي شد. او مي گويد 
مغازه جمع وجور حوالي ميدان تجريش كه مردم تهران آن را به عنوان شعبه اصلي بستني اكبر مشتي 
مي شناسند چند سال قبل تعطيل شد، اما حاال دارد به حيات خودش ادامه مي دهد؛ »چندسال قبل 
قصد داشتيم مغازه را بفروشيم و به شــمال برويم. مي خواستيم يك سوله بســتني بزنيم و خودمان 
توزيع كننده باشيم، اما ديديم سرمان كاله مي گذارند و دوباره برگشتيم. در اين مدت كوتاه، مردم چندبار 
تا در خانه مان آمدند و از ما خواستند دوباره مغازه را باز كنيم. يكي از مشتري ها مي گفت به پسرم گفتم 
عروسي نگير تا اكبر مشتي باز كند و بستني عروسي را از آنجا بگيريم. مردم اينگونه اكبر مشتي را دوست 
دارند و فكر مي كنم عشق و صداقتي كه در كارش داشت نامش را جاودانه كرده است. او زمستان ها به كوه هاي اطراف 
تهران دنبال يخ بود. آن وقت ها يخچال نبود و مردم از يخچال طبيعي استفاده مي كردند. اكبرآقا يخ را در گودال هايي 

به عمق 60-50متر انبار مي كرد تا بستني درجه يك دست مردم بدهد.«

تلگراف خانه12

ديدار با صاحب قديمي ترين و محبوب ترين بستني فروشي تهران 
كه مي گويد وارث اكبر مشتي است

وقتی تهرانی ها 
بستنی خور شدند

قديمي ترين بستني فروشي تهران سوت و كورترين روزهاي عمرش را سپري مي كند. در روزهاي 
تلخ شيوع كرونا، انگار بستني اكبر مشتي هم نمي تواند كام پايتخت نشين ها را شيرين كند و در 
گرماي جانكاه تابستان، كمتر كسي سراغ بستني هاي پرشهد و شــيرين اين مغازه را مي گيرد. 
بيشتر رهگذران با ديدن نام و تصوير اكبر مشــتي روي تابلوي مغازه، آهسته تر قدم برمي دارند، 
اما از چشيدن طعم بستني هاي شعبه اصلي محبوب ترين بستني فروشي پايتخت واهمه دارند. از 
سال1320 كه اين بستني فروشي در خيابان ري و روي تپه هاي خاكي اين خيابان قد علم كرد، تا امروز 
كه قريب به 80سال از آن روزها گذشته، چنين روزهاي سوت و كوري را به خود نديده، اما ترديدي 
نيست كه اين روزها نيز مي گذرد و بازهم عطر و شهد بستني اكبر مشتي همه جا را پر خواهد كرد. 
اكبر مشتي حدود 60سال است كه فوت كرده، اما بستني فروشي او هنوز در حوالي ميدان تجريش 
نفس مي كشد و به بخشي از هويت تهران و تاريخچه تهران قديم بدل شده است. به مناسبت  ماه 
جهاني بستني)10تير تا 10مرداد( به اين بستني فروشي رفتيم و با محمد ماليري يا همان امير مشتي 

كه خودش را ميراث دار اكبر مشتي و تاريخ شفاهي بستني در پايتخت مي داند گفت وگو كرديم.

مهرداد رسولي

   پنجشنبه
  2  مرداد  1399

  شماره 84

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 

ببينيد

   از ري تا تجريش 
80ســال قبل، وقتي اكبــر جعفري بــراي يافتن 
كســب وكار آبرومندانه پا به تهران گذاشت، كسي 
تصورش را هم نمي كرد كه مرد جوان ماليري بعدها 
يكي از مشهور ترين ساكنان پايتخت شود. او بعد از 
فراز ونشيب هاي بســيار، نخستين بستني ساز ايران 
لقب گرفت و اين خوراكي خوشمزه فرنگي را بومي 
كرد و طولي نكشــيد كه شهرت بستني اكبر مشتي 
عالم گير شد. محمد ماليري، پيرمرد هشتادساله اي 
كه به قول خودش در دامان اكبر مشتي بزرگ شده، 
حاال وارث قديمي ترين بســتني فروش تهران است 
و نام يكي از معروف ترين برندهاي ســنتي پايتخت 
را زنده نگه داشته اســت. او از كودكي آنقدر عصاي 
دست اكبر مشــتي بوده كه حاال براي خودش يك 
مشتي ديگر در عالم بستني فروشي است و مي گويد 
همه قديمي ها، از آبشار و آب منگل گرفته تا خيابان 
ري، او را با نام امير مشتي مي شناسند؛ »اكبر مشتي 
شــوهرعمه ام بود. ســال ها قبل 3برادر به نام اكبر، 
صادق و شعبان همراه مادرشــان از مالير به تهران 
مي آيند. صادق وســط راه توســط راهزن ها كشته 
مي شــود و بقيه هم در تهران همسايه ما مي شوند. 
شــعبان كه برادر بزرگ بــود با مادر بــزرگ من و 
اكبر مشــتي هم با عمه ام ازدواج مي كنند و فاميل 
مي شــويم. من از بچگي در خانه اكبر مشتي بزرگ 
شــدم و او به خاطر من از پدر و مادرم هم نگهداري 

مي كرد.« اكبر مشتي فرزند نداشت و يك جورهايي 
محمد ماليري را فرزند خوانده خودش مي دانست. 
او بعد از ادامه تحصيل وارد دانشــگاه مي شود و در 
ســال1343 ليســانس حقوق مي گيرد، اما دست 
روزگار يك بار ديگــر زندگي اش را بــا ميراث اكبر 
مشــتي گره مي زند؛ »خدابيامرز هميشه مي گفت 
تو ميراث دار من هســتي و مي تواني چراغ مغازه ام 
را روشــن نگه داري. من حقوق خوانده ام و كارمند 
شركت نفت بودم. وقتي اكبر مشتي در سال1347 
و در نودوهفت ســالگي فوت كرد، كارگر قديمي اش 
مغازه را مي چرخاند، اما بعد از آنكه پسرش در جبهه 
تير خورد و قطع نخاع شد خودش هم از كار افتاد و 
مغازه بستني فروشــي خيابان ري بالتكليف ماند و 
دست آخر در سال1366 بسته شد. 4سال بعد اكبر 
مشــتي به خوابم آمد و گفت مي خواهم مغازه ام را 
ببينم. در عالم خواب او را به مغازه قديمي اش بردم. 
وقتي به آنجا رســيديم گفت چرا چراغش خاموش 
اســت و كلي غصه خــورد. بعد از ايــن ماجرا براي 
بازنشستگي عجله داشــتم تا اينكه در سال 1375 
بازنشسته شدم. بالفاصله دست به كار شدم و اينجا 
را خريدم. وقتي به نزديكي ميدان تجريش و خيابان 
شهرداري آمديم، اينجا چند بستني فروشي معروف 
داشت، اما مردم وقتي فهميدند اين شعبه اصلي است 

آمدند و ما دوباره نام اكبر مشتي را زنده كرديم.«

   وقتي اكبرآقا مشهور شد 
ســنگ بناي محبوب ترين بستني فروشي 
پايتخت اينگونه گذاشته و نام اكبر مشتي 
هم به عنوان نخستين بستني فروش تهران 
ثبت مي شود. شــهرت بستني اكبر مشتي 
چنان در شــهر مي پيچد كه او هر ســال 
در سالگرد مشــروطه مغازه اش را تعطيل 
مي كــرد و انبوه بســتني هايش به مجلس 
مي رفت. اعيان  و رجال سياســي هم آرام 
آرام مشتري ثابت او شدند و شهرت بستني 
اكبر مشتي از مرزها فراتر رفت. امير مشتي 
مي گويد كه اين بستني فروشــي در همان 
روزها گسترش پيدا كرد و مغازه جمع وجور 
اكبر مشــتي در خيابــان ري از يك دهنه 
به 8دهنه رســيد؛ »اكبر مشتي، صداقت و 
به قول امروزي ها وجدان كاري داشــت و 
مردم هم انصافا از بســتني هايش استقبال 
مي كردنــد. وقتــي كســب وكارش رونق 
گرفــت مغازه هاي ريخته گــري كناري را 
خريد و 3دهنــه به مغــازه اش اضافه كرد. 
ســال1338 هم ملك چلوكبابي فرهنگي 
كه 4 دهنه بود را به 100هزار تومان از ورثه 
خريد و بستني فروشي اكبر مشتي 8دهنه 
مغازه شــد.« آقاي ماليري يــا همان امير 
مشتي، از كودكي آنقدر اطراف پاتيل هاي 
بستني آفتابي شــده كه حسابي فوت و فن 
بستني سازي  را ياد گرفته و حاال بهتر از هر 
كسي راز خوشمزگي بستني اكبر مشتي را 
مي داند؛ »اين خامه خشــكي كه امروزه در 
بستني مي بينيد ابتكار اكبر مشتي است. او 
از همان اول جنس خوب دست مردم مي داد 
و به جاي آب در شــير، خامــه مي ريخت. 
گالب را از حاج رضا راهب، پدر بزرگ رئيس 
كارخانه گالب سازي  ربيع در قمصر كاشان، 
مي خريد و اصال با هم رفت وآمد خانوادگي 
داشــتند. ثعلب را از بهترين عطاري تبريز 
مي خريد. 3 ماه زمســتان كه بيــكار بود به 
كاشان مي رفت و آنجا مي ماند تا ثعلب كه 
گياهي شبيه كتيرا است را آرد كند و خودش 
به تهران بياورد. اكبر مشتي اينگونه به قول 
معروف اسم در كرد. وقتي تهران 2ميليون 
نفر جمعيت داشــت، روزي 2تن بســتني 
مي فروخت؛ يعني بستني را كيلويي 5ريال 
مي فروخت و من كه پاي دخل مي ايستادم 
روزي 11 تا 12هزار تومان تحويل مي دادم. 
روزهاي جمعه، قبل از تاريكي هوا بستني 
اكبر مشتي تمام مي شــد. بعضي روزها از 
شهرباني پاســبان مي آمد و جلوي مغازه ما 
مي ايستاد تا مردم سر بستني با هم درگير 
نشوند. سر بستني اكبر مشتي دعوا مي شد 
و چندبار شيشه مغازه را شكستند. 2مغازه 
بستني فروشــي ديگر كه در نزديكي مغازه 
ما بود فقط آخر هفته ها و زماني كه بستني 
اكبر مشتي تمام مي شد كاسبي مي كردند.«

   بستني فروشي هشتاد ساله
امير مشتي حاال ميراث دار يك بستني فروشي به سن خودش 
است. ماجراي راه اندازي بستني فروشي اكبر مشتي در خيابان 
ري كه نخستين بستني فروشي تهران بود هم مفصل است 
و امير مشتي شيرين تر از هر كسي تاريخچه محبوب ترين 
بستني فروشــي تهران را روايت مي كند؛ »اكبر جعفري نام 
شناسنامه اي اكبر مشتي اســت. رفاقت او با محمد ريش، 
مسير زندگي اش را تغيير داد. محمد ريش با آشپزي كه از 
زمان قاجار در دربار كار مي كرد و بستني زدن را در فرانسه ياد 
گرفته بود رابطه دوستانه داشت. وقتي در سال1317 آشپز 
را از دربار بيرون مي كنند به محله آب منگل مي آيد و همان 
موقع ها بستني ســازي  را به محمد ريش و اكبر مشتي ياد 
مي دهد. مثال ثعلب زدن به بستني را كه يك جورهايي ضد يخ 

بستني است همان آشپز سابق دربار به آنها ياد داد«. رفاقت اكبر مشتي با محمد ريش به شراكت بدل 
مي شود و اين دو نفر نخستين بستني فروشي تهران را در خيابان ري راه مي اندازند؛ »سال 1320 محمد 
ريش و اكبر مشتي در خيابان ري مغازه اي مي خرند و با هم بستني فروشي راه مي اندازند. 2سال بعد محمد 
ريش كنار مي كشد، اما اكبر مشتي مغازه را حفظ مي كند. او بيشتر شغل هاي رايج آن روزگار مثل طوافي، 
دستفروشي و ميوه فروشي را تجربه كرده بود. قبل از باز كردن بستني فروشي هم 13سال »چارواداري« 
مي كرد كه با قاطر از تهران قندوشكر و چاي به شهرهاي شمالي مي برد و از آنجا هيزم و زغال به تهران 
مي آورد. سال1318 و قبل از باز كردن مغازه بستني فروشي، سر كوچه آب منگل بستني فروشي مي كرد. 
خودش مي گفت بستني فروشي نوعي دوره گردي بود و ما آن را به شغل ثابت بدل كرديم. اكبر مشتي كاري 

كرد كه مشتري از همه جاي تهران براي بستني خوردن به مغازه اش در خيابان ري بيايد.«

   اشرف پهلوي، اكبر مشتي را تعطيل كرد
آقاي ماليري همه خاطــرات و گفت وگوهايي كه درباره 
بستني فروشي اكبر مشــتي در روزنامه هاي نيم قرن 
اخير چاپ شــده را كنار هم چيده و به ديوار مغازه زده 
تا ياد اكبر مشتي زنده نگه داشــته شود و مشتري هم 
بداند در چه جايي بســتني مي خورد. اين قســمت از 
مغازه يك لوكيشن جذاب براي مشــتري هايي است 
كه فقط شهره و آوازه بستني اكبر مشتي را شنيده اند. 
ميراث دار بستني اكبر مشــتي هركدام از اين عكس ها 
را يك سند تاريخي مي داند كه بايد در موزه تهران قديم 
جا بگيرند، اما عكسي كه در كودكي با اكبر مشتي گرفته 
را بيش از بقيه عكس ها مورد اشــاره قرار مي دهد. او در 
هشتادسالگي همه خاطراتي كه به 70سال قبل مربوط 
مي شود را با جزئيات به ياد مي آورد و حتي نام مشتريان 
خاص بستني اكبر مشتي را فراموش نكرده است؛ »همه 
رجال سياسي از صدر تا ذيل، مشتري اكبر مشتي بودند. 
از اهالي معمولي شميران گرفته تا رجال سياسي درجه 
يك، شب جمعه ها به زيارت شاه عبدالعظيم)ع( مي رفتند 
و در راه برگشت طعم بســتني هاي ما را مي چشيدند. 

مشتري خاص ما فخرالدوله، دختر محمد عليشاه و مادر 
دكتر اميني بود. سال 1342 كه دكتر اميني نخست وزير 
بود، در روز 14مرداد و سالگرد مشروطه، حدود 20عدد 
فالسك عقا ب نشــان مي آوردند و 50كيلو بستني اكبر 
مشتي را از ايران به فرانســه مي بردند تا در جشني كه 
به همين مناسبت در سفارت ايران برپا مي شد از مردم 
پذيرايي كنند. اينگونه بود كه شهرت بستني اكبر مشتي 
از مرزهاي ايران فراتر رفت.« شيوع كرونا باعث شده تا 
نخستين بستني فروشي پايتخت آرام ترين روزهايش را 
تجربه كند، اما بستني فروشي اكبر مشتي روزهايي از اين 
تاريك تر را هم ديده است؛ چندروزي كه به گفته آقاي 
ماليري مغازه با دستور مستقيم خواهر محمدرضاشاه 
پهلوي تعطيل شد، چون بســتني اكبر مشتي به مزاج 
اشرف پهلوي سازگار نبود؛ »يك بار گفتند اشرف پهلوي 
بستني اكبر مشتي را خورده و خامه اش زياد بوده است. 
سرتيپ شمس، شــخصا از اداره بهداشت تهران كه آن 
موقع در پارك شهر بود آمد و چندروزي مغازه را بست. 

من آن موقع 20سالم بود.«

   اكبر مشتي شعبه ديگري ندارد 
با گذشــت 80ســال اكبر مشــتي هنوز 
محبوبيت بسياري نزد مردم تهران دارد و 
بيشتر مشتري هايي كه وارد مغازه مي شوند 
مي خواهند در مــورد او و مغازه اش حرف 
بزنند. عده اي وقتي وارد مغازه مي شوند در 
مورد گذشته اكبر مشتي مي پرسند و آقاي 

ماليري هم مدام با نشان دادن عكس هاي 
داخل مغازه به آنها توضيح مي دهد. بعد هم 
نسخه اصل شناســنامه صاحب نخستين 
 بستني فروشــي ايران را از كشوي ميزش

در مي آورد و مي گويد: »يــك بار در نزاعي 
كه بين جناح هاي سياســي شــكل گرفته 
بود، حسين شــريعتمداري در صفحه اول 
روزنامه كيهان و بــراي يكي از مقاله هايش 
تيتر زد: »اكبر مشــتي شــعبه ديگري 
ندارد«. بعد از گذشــت اين همه سال 
اين روزنامه را به يادگار نگه داشــته ام. 
خيلي ها گفته اند اكبر مشــتي شــعبه 
ديگري ندارد، اما در بسياري از كشورهاي 
دنيا دســت كم يك بستني فروشي با نام 
اكبر مشــتي باز كرده اند. حتي در سفر به 
چين هم متوجه شدم اكبر مشتي در اين 
كشور هم شعبه دارد. در آلمان، 
فرانسه، سوئد و انگليس هم 
بستني فروشي هاي زيادي 
با همين اسم ديده ام، اما 

اصل شناسنامه اكبر مشتي اينجاست«. شايد 
هيچ برندي در ايران و حتي خارج از مرزها 
به اندازه اكبر مشتي شــعبه فيك و جعلي 
ندارد و دليلش شــهرت روزافزون اكبرآقا 
در شــغل بستني فروشي اســت. او آنقدر 
شهرت داشت كه وقتي از دنيا رفت، عالوه 
بر روزنامه هاي ايران، روزنامه هاي بسياري 
از كشــورهاي ديگر، مثل عراق و پاكستان 
هم خبر فوتش را چاپ كردند. آقاي ماليري 
مي گويد با يك پيش شرط، بابت سبز شدن 
قارچ گونه شعبه هاي اكبر مشتي در سراسر 
دنيا مشكلي ندارد؛ »هر كسي مرا مي بيند 
در مورد كثرت شــعبه هاي اكبر مشــتي 
گله مي كند، اما مــن مي گويم نوش جان 
كســاني كه با نام اكبرآقا كاسبي مي كنند 
و حالل شان باشــد، فقط از آنها مي خواهم 
در كارشــان تقلب نكنند. به جاي زعفران 
گل رنگ نزنند، به جاي خامه طبيعي خامه 
گياهي استفاده نكنند و داخل شيرشان هم 

آب نريزند.«

   خامه داره بستني 
شــعبه اصلي اكبر مشــتي براي اينكه مشتري هايش 
را حفظ كند نيازي به بيشــتر كردن مســاحت مغازه 
ندارد. نخســتين بستني فروشــي تهران در همه اين 
ســال ها مشــتري هاي خودش را حفظ كرده اســت. 
قبل از شيوع كرونا صف خريد بســتني از شعبه اصلي 
آنقدر طوالني مي شــد كه گاهي به ازدحام و شــلوغي 
جلوي بيمارستان شهداي تجريش دامن مي زد. مردم 
ساعت ها در صف خريد بســتني مي ايستند تا بستني 
اكبر مشتي را بگيرند و بروند، در هر گوشه شهر با جان 
و دل بخورند. آقاي ماليري مي گويد درآمد بستني اكبر 
مشتي به اندازه شهرتش نيست؛ »ما رستوران هايي در 
تهران داريم كه اسم و رسم و ســابقه آنچناني ندارند، 
اما درآمدشان ميلياردي اســت. نام و شهرت ما جهاني 
اســت، اما درآمدمان به اندازه گذران زندگي خودمان 
و چند كارگري اســت كه در اين مغازه كار مي كنند.« 
امير مشتي بيش از 70سال در شــغل بستني فروشي 
بــوده و مي گويــد در آن روزها تصور هــم نمي كرده 
كه قيمت هر عدد بســتني در تهــران از چندريال به 
چندصدهزار تومان برسد؛ »ما بستني را كيلويي 3تومان 
و بستني نوني را يك ريال مي فروختيم، اما حاال قيمت 

بســتني هاي ما به كيلويي 50هزار تومان رسيده 
اســت. البته چندروز قبل از عده اي شنيدم كه 

در يكــي از بستني فروشــي هاي مدرن و به 
قول امروزي ها الكچري تهران، بســتني 
400هزار تومانــي خورده اند.« او معتقد 
است با وجود بستني فروشي هاي مدرن 
و الكچري، هنوز هم نام اكبر مشــتي 
به عنوان بســتني فروش پاكدست و 
درســتكار تهران بر سر زبان هاست 
و او بوده كه به اين شــغل آبرو داده 
است؛ »اكبر مشتي رسم جار زدن 
بستني فروش ها در كوچه و خيابان 
را عوض كــرد. او شــعر معروفي 
داشــت كه مي گفت »خامه داره 
بســتني، نوبر بهاره بستني«. اين 

شــعر را زماني براي مردم مي خواند 
كه سر كوچه آب منگل كنار بشكه بستني 

مي ايستاد. بعد از راه اندازي اين مغازه شعرهايش را 
خوانده بود و مردم خودشان از همه جاي تهران به 

مغازه ما مي آمدند.« 

ديوار مغازه اكبر مشتي پر از خاطره است

  قلمرو فرماندهي
از حوزه بازي هاي ساده تر خارج 
شــده و وارد حــوزه بازي هاي 
استراتژيك مي شويم؛ بازي هايي 
كه هم متنوع تر و پيچيده تر و 
حرفه اي تر طراحي شده اند و هم 
نياز به فكر و نقشه كشي بيشتري 
دارند. اصاًل از اسمش پيداست 
كه در آنها خبري از ساده سازي 
و ســاده گرايي نيســت. بازي 
قلمرو فرماندهي در اين حوزه 
و توسط موتور بازي گيم ميكر 
طراحي شده است؛ توسط گروه 
ياكاموز. اين بازي ايراني، براي 
پلتفرم اندرويد طراحي شــده 
و به صورت بازي اســتراتژيك 
آنالين در اختيــار كاربران قرار 
مي گيرد. اما قرار اســت كه چه 
اتفاقي بيفتــد؟ همانطور كه از 
نام بازي مشــخص است، شما 
يك فرمانده هستيد و قلمرويي 
در اختيارتان داريد. طبعاً ديگر 
كاربران هــم فرمانــده بوده و 
قلمروهايي ديگــر را در اختيار 
دارند. حاال جنگ قدرت شروع 
مي شــود؛ يا كشته مي شويد يا 
پيروز. راه ســومي وجود ندارد. 
به همين دليل اســت كه بايد 
تا مي توانيد قلمــرو خودتان را 
گسترش بدهيد تا نام تان روي 
اين سرزمين ها ثبت شده و براي 
هميشه برنده و جاودان باشيد. 
اما گسترش اين قلمروها چطور 
اتفاق مي افتــد؟ يا بايد تجارت 
كنيد و منابع و امكانات بيشتري 
به دست آوريد، يا در جنگ هاي 
دريايي شــركت و سالح هاي 
خودتان را بيشــتر كنيد و يا 
به ديگران حمله كنيد و اجازه 

نفس كشيدن به آنها ندهيد.

  بردگيم سهامداران
اين روزها همه دارند در بورس 
فعاليت مي كنند، شما چطور؟ 
اين روزها همه دارند سهام بازي 
مي كنند، شما چطور؟ خب اگر 
دســت تان نمي رسد، اگر حال 
و حوصله اش را نداريد يا حتي 
اگر پولش را نداريد، دست كم 
مي توانيد بــازي اش را بكنيد، 
نه؟ خيلي ساده است؛ مي توانيد 
درگيــر بردگيم ســهامداران 
بشــويد و ببينيد كه در دنياي 
ســهامداري چه خبر است. در 
اين بــازي كه بيــن 2 تا 4 نفر 
بايــد انجامش بدهند، شــما 
دارايي هاي در قالب سكه و نيز 
يك كارت شــخصي داريد كه 
شــامل امتيازات و سهام هاي 
اوليه شماســت. يــك صفحه 
 بــازي هــم داريد كه شــامل
5 بخش بزرگ از شركت هايي 
است كه سهام شان را مي توانيد 
داشته باشــيد؛ از قبيل حوزه 
پتروشيمي و شيالت و صنعت 
و... . شــما يــك ارزش اوليه 
داريد. حاال بايــد به بازي ادامه 
بدهيد و مدام سعي كنيد ارزش 
سهام تان را باالتر و باالتر ببريد. 
همينطــور كه باالتــر برويد، 
مي توانيد درآمد و سود بيشتري 
به دســت آوريد. در نتيجه به 
برنده شــدن نزديك تر بشويد. 
اين بازي مي تواند شــما را نيم 
ساعت تا ســه ربع سرگرم كند 
و يك بازي كاماًل ايراني است. 
در برگه اختصاصي شــما و در 
بخش دارايي تان، 3رديف وجود 
دارد كه شامل يكان و دهگان 
و صدگان اســت كه با مهره اي 

روي آنها حركت مي كنيد.

2 پيشنهاد

در انديشه فرمانروايي

گرگ هاي وال استريت

1 پيشنهاد
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رصد خانه

امام خميني عالوه بر سخنراني خود، اعالميه اي هم در اين مورد صادر كردند 
كه در آن آمده بود: »...آيا ملت ايران مي داند در اين روزها در مجلس چه 
گذشــت؟ مي داند بدون اطالع ملت و به طور قاچاق چه جنايتي واقع شد؟ 
مي داند مجلس به پيشنهاد دولت سند بردگي ملت ايران را امضا كرد؟ اقرار به 
مستعمره بودن ايران نمود؟ سند وحشي بودن ملت مسلمان را به آمريكا داد؟ 
قلم سياه كشيد بر جميع مفاخر اسالمي و ملي ما، ايران را از عقب افتاده ترين 
ممالك دنيا پســت تر كرد؟ اهانت به ارتش محترم ايران و صاحب منصبان و 
درجه داران نمود؟ حيثيت دادگاه هاي ايران را پايمال كرد؟ به ننگين ترين تصويب نامه دولت سابق با پيشنهاد 
دولت حاضر بدون اطالع ملت با چند ساعت صحبت هاي سّري رأي مثبت داد؟ ملت ايران را تحت اسارت 
آمريكايي ها قرار داد؟ اكنون مستشاران نظامي و غيرنظامي آمريكا با جميع خانواده ها و مستخدمين آنها 
آزادند هر جنايتي بكنند، هر خيانتي بكنند، پليس ايران حق بازداشت آنها را ندارد، دادگاه هاي ايران 

حق رسيدگي ندارند...«.

ارتشبد فردوست: »منصور برنامه هاي مهمي به سود غرب داشت كه يكي از آنها 
كاپيتوالسيون بود كه با مقاومت جدي امام خميني مواجه شد. مخالفت هاي ايشان 
با نفوذ آمريكا و غرب و اقدامات محمدرضا در دوران دولت منصور شدت گرفت 
و باالخره به تبعيد ايشان به تركيه منجر شد. همانطور كه منصور به دستور آمريكا 
و با اختيارات ويژه به صدارت رسيد، تبعيد امام خميني نيز به دستور مستقيم 
آمريكا بود. تصور من اين است كه شخص محمدرضا به اين كار تمايلي نداشت 
و بهتر است بگويم از انجام آن واهمه داشت. شب قبل از تبعيد امام، محمدرضا 

در كاخ ميهماني داشت و حدود 200 نفر مدعو شركت داشتند. منصور نخست وزير نيز حضور داشت. منصور 
حدود نيم ساعت با محمدرضا در سالن قدم مي زد و من متوجه آنها بودم. استنباطم اين بود كه منصور در موضوعي 
پافشاري مي كند و محمدرضا موافق نيست. يك بار نيز شنيدم كه محمدرضا به منصور گفت: »چه اصراري داريد؟« 
باالخره محمدرضا مرا خواست و با بي ميلي )چون با ژست هاي او آشنا بودم( گفت: »ببينيد نخست وزير چه 

مي خواهد؟« منصور مطرح كرد كه بايد هرچه سريع تر آيت اهلل خميني به تركيه تبعيد شود...«.

 بازگشت
 هب عقب

 داستان 
يك تبعيد

  عيسي محمدي
پهلوي دوم و نيروهاي مذهبي و مبارز و مــردم، در تقاطع هاي زيادي با هم برخورد 
داشتند. يكي از اين تقاطع ها، ماجراي كاپيتوالســيون بود؛ اتفاقي كه هنوز هم وقتي 
مي خواهند از اشكاالت محمدرضا پهلوي سخن بگويند، اشارت ها به آن مي كنند. به همين 
دليل است كه كاپيتوالســيون در تاريخ معاصر ايران و بازخواني عملكرد پهلوي دوم، 
اهميت بسياري دارد. آن قدر هم مهم اســت كه راه به كتاب هاي درسي برده و حاال حتي 
بچه مدرسه اي ها هم مي دانند كه چي هست و چرا مهم شده. اما واقعاً كاپيتوالسيون چيست 
و آيا يكباره و دفعتاً در زمان پهلوي دوم روييده شد يا اينكه پشتوانه  و تاريخي هم داشته 

است؟ درباره اين قانون بيشتر مي خوانيم.

شماره 8 - تصويب كاپيتوالسيون

ايرانيان از روس ها شكست 
خوردند. در روستاي 
تركمنچاي عهدنامه اي 

معروف به همين نام امضا 
شد؛ يكي از ننگين ترين ها 
در تاريخ ايران. نخستين 
بذرهاي كاپيتوالسيون در 
آنجا كاشته شد؛ ايرانيان 
حق ورود به خانه هيچ 

روسي  را نداشتند، مگر با 
مجوز سفارت روسيه.

1206
دولت وقت ايران به زعامت 
صمصام السلطنه نيز وقت را 
غنيمت شمرد و مصوبه اي را 
شكل داد كه در آن امتيازات 

واگذارشده در عهدنامه 
تركمنچاي و ازجمله 

كاپيتوالسيون روس ها 
ملغي مي شد.

1297
رضاشاه هم دنبال اين رفت 
كه يك قانون واحد طراحي 
كند تا همه، چه ايرانيان 
و چه غيرانيان نسبت به 
آن برابر باشند. به همين 

دليل بود كه او رسماً 
كاپيتوالسيون را براي همه 
اتباع خارجي لغو كرد. بعد 
از لغوهاي قبلي، كماكان 
مواردي از كاپيتوالسيون 

براي خارجي ها ديده 
مي شد.

1307
سفير آمريكا از دولت 

ايران درخواست كرد كه 
براي روشن شدن وضعيت 
كارمندان مستشاري آن 

كشور، مزايا و مصونيت هاي 
كارمندان اداري و فني در 
كنوانسيون سازمان ملل به 

آنها هم تعلق بگيرد.

1340
در سوم مرداد ماه چنين 
سالي بود كه اين طرح 

كه در زمان علم روي هوا 
مانده بود، راهي سنا شد. 
مخالفت هاي موجود ثمر 
نبخشيد و تصويب شد تا 
راهي مرحله بعد شود.

1343
امام خميني سخنراني 

كوبنده اي ايراد كردند. 
اعالميه اي تندتر هم صادر 
كردند. ايشان را دستگير 
كردند و تصميم بر اين شد 
كه به تركيه تبعيد شود. 
حسنعلي منصور هم در 

بهمن ماه بود كه ترور شد 
تا آخر و عاقبت قانون 
مصوب شده اش را نبيند.

1343

انقالب اكتبر روسيه به 
ثمر نشست و تزارها براي 
هميشه، تاريخ و روسيه را 
ترك كردند. لنين هم همه 

امتيازات استعماري تزارها 
عليه كشورهاي ديگر را 

لغو كرد.

1296

طي مذاكرات رسمي ايران و 
روسيه، عمالً مصونيت ناشي 

از قرارداد تركمنچاي از 
بين رفت و صرفاً مصونيت 
ديپلماتيك به جاي ماند. 
چون دولت ها در ايران 

مستعجل و زودگذر بودند، 
چنين بود كه طي يك دولت 

اين امور به سرانجام 
نمي رسيد.

1300

در شهر وين، قرارداد و 
كنوانسيوني شكل گرفت 

كه حقوق و مصونيت هايي 
را براي ديپلمات ها و 

كارمندان كنسولي كشورها 
در كشورهاي ديگر قائل 
مي شد. تقريباً اجماعي 

جهاني در اين مورد وجود 
دارد.

1340

دولت اسداهلل علم، قانون 
اجازه استفاده مستشاران 
آمريكايي از مصونيت ها و 
معافيت هاي كنوانسيون 
وين را راهي سنا كرد. اما 
دولت او، مستعجل بود و 
كار به منصور حواله شد.

1342

در مهرماه بود كه با رأي 
نه چندان قوي، اين طرح به 
تصويب رسيد. خبر تصويب 
آن به مردم و علما رسيد و 
اعتراضات شروع شد. البته 
منصور سعي داشت كه با 

سخنان خود، آن را توجيه 
كند؛ تالشي كه هر چه بيشتر 
صورت مي گرفت، كمتر اثر 

مي بخشيد.

1343

اما موضوع كاپيتوالسيون در عصر پهلوي دوم، جز ننگ و عار براي اين رژيم چيزي نداشت 
و تبديل به يك افتضاح تمام عيار براي آنها شد. شاه كه عالقه وافري به آمريكا پيدا كرده بود، 

سفرهاي مختلفي به اين كشور داشت. در يكي از اين سفرها، قرار و مداري گذاشته شد و 
ايران200 ميليون دالر وام درخواست كرد. به همين دليل بود كه دوست داشت امتيازي به اين 
كشور بدهد و اين امتياز، در ادامه مسير خودش تبديل به همين كاپيتوالسيون و حواشي آن شد.

  پيشينه اي بر يك امتياز

  اتفاقي كه يك ننگ شد

 اين باركد را اسكن 
 كنيد و پادكست 

 »تصويب كاپيتوالسيون« 
را بشنويد.

روزنامه اطالعات 16 خرداد سال 1343شاه و جانسون؛ 1343روس ها در قرارداد تركمنچاي كاپيتوالسيون را به ايران تحميل كردنددستگيري حضرت امام

اول اينكه درباره كاپيتوالسيون بيشتر بدانيم؛ اينكه قبل از دوره پهلوي 
هم وجود داشته و اتفاقاً در دوره هاي عادي خودش، امري مرسوم و 
به معناي حسن نيت بوده است. نام ديگر آن حق قضاوت كنسولي يا 
قضاوت سپاري و... بوده و هست. قبل از پهلوي دوم نيز 2شاه ديگر 
درگير آن بوده اند؛ سلطان حسين و فتحعلي شاه. فتحعلي شاه وقتي 
كه از روس ها در جنگ تركمنچاي شكست خورد، ناچار شد امتيازاتي 

به روس ها بدهد تا ايران را به طور كامل اشغال نكنند. به همين 
دليل بود كه در مفاد قراردادنامه خود، چيزي شبيه به كاپيتوالسيون 

را گنجانده بود. اما تاريخ به گونه اي ديگر قضاوت مي كند و همين 
2شاه، متهم به خيانت و كوتاهي و سستي شده اند. در دوره شاه عباس 

صفوي نيز از اين حربه، براي نفوذ اقتصادي و ديپلماتيك در دربارهاي 
اروپايي استفاده كرد. بدين ترتيب كه او مي دانست كشيشان چه نفوذي 

در دربارها دارند و به همين دليل آنها را عزت و احترام مي كرد و به 
آنها مصونيت هايي مي بخشيد تا بدين وسيله بتواند راهي به بدنه نظامي و 
اقتصادي و سياسي غربي ها بگشايد؛ چيزي شبيه به مصونيت ديپلماتيك. به 

عقب تر كه برمي گرديم، مي بينيم كه در زمانه خلفاي عباسي و امپراتوري عثماني 
از اين دست قراردادها، منعقد مي شد. آنها اين امتيازها را به تجار و زائران مسيحي 

كه قصد ورود به اماكن مقدس مسيحي و فلسطين و سرزمين هاي اسالمي داشتند 
مي دادند تا با خيال راحت بيايند و برگردند و مشكلي برايشان پيش نيايد؛ در اصل چيزي 

شبيه حقوق برون مرزي و مثل آن؛ چيزي شبيه به همين حق مصونيت ديپلماتيك كه االن هم 
وجود دارد. آن موقع ها عباسي ها و عثماني ها، براي اينكه حسن نيتي به رومي ها نشان بدهند، 

كارهايي از اين دست مي كردند. در طول تاريخ نيز مهاجران يوناني به سواحل مصر و اتباع 
رومي كه در ديگر مناطق جرمي مرتكب مي شدند و... توسط  قوانين خودشان محاكمه مي شدند 

و قواعدي شبيه همين كاپيتوالسيون برايشان وجود داشت. پس از نگاه تاريخي، كاپيتوالسيون 
و چيزي شبيه آن، هم جنبه مثبت داشته و هم جنبه منفي؛ گاهي از موضع قدرت و براي اثبات 
حسن نيت بوده و گاهي از موضع ضعف و از سر ناچار. هرچند در غالب موارد، امتيازي بوده كه 

بازنده به برنده و مغلوب به غالب مي داده و نوعي تحقير به شمار مي رفته.

تصويب كاپيتوالسيون رد 

دوره پهلوي دوم رد چنين 
روزاهیي بود هك كليد خورد

  بازي موبايلي عقل كل
بازي هاي رايانــه اي و موبايلي 
و حتـــي غيــركـامپيـوتري، 
ژانرهاي مختلفــي دارند. يكي 
از اين ژانرها، دانستني هاست؛ 
يعني مبتنــي بــر اطالعات 
عمومي شماست؛ اينكه چقدر 
مي دانيد و در چه حوزه هايي، 
چه اطالعاتي داريد. اين بار قصد 
داريم بــازي موبايلي عقل كل 
را معرفي كنيم. فكر مي كنيد 
عقل كل هستيد؟ به اطالعات 
عمومي و دانستني هاي گسترده 
خودتان خيلي مي نازيد؟ پس 
چرا شانس خودتان را امتحان 
نمي كنيد؟ اين بازي توســط 
شركت بيست و چهار و تحت 
موتــور بازي جاوا اســكريپت 
توليد شده است. از جاهايي مثل 
كافه بازار هم مي توانيد تهيه و 
دانلودش كنيد. اما بازي چطور 
است؟ شــما پنج چراغ روشن 
داريد و با آنها بازي تان را شروع 
مي كنيد. در هر مرحله، سؤاالتي 
عمومي از شما پرسيده مي شود. 
پاسخ به اين سؤاالت مي تواند 
درست يا غلط باشد. اگر درست 
باشد كه به شما امتيازي اضافه 
مي شــود و اگر هم نادرســت 
باشد كه يكي از چراغ هاي شما 
را خاموش مي كنند. حاال شما 
چهار چراغ خاموش داريد. اگر 
باز هم اشتباه پاســخ بدهيد، 
مي شــود ســه چراغ. اگر همه 
چراغ هاي شما خاموش شود كه 
به مرحله اول برگشته و بايد از 
اول شروع كنيد. نكته اينجاست 
كه شما جان پناه هايي هم داريد 
كه وقتــي به آنها برســيد، اگر 
چراغ هايتان خاموش شود، به 
جاي شــروع از اول، از اينجاها 

شروع مي كنيد.

  گمانه
بازي دومــي هم كــه در حوزه 
بازي هــاي موبايلــي به شــما 
معرفي مي كنيم، در همين ژانر 
دانستني ها قرار مي گيرد؛ اسم 
آن هم هست بازي گمانه. اصاًل 
اسم بازي فرياد مي زند كه قرار 
است چه اتفاقي بيفتد و شما با 
حدس و گمــان و پيش بيني و 
اينجور چيزهــا روبه رو خواهيد 
بود. اين بازي توســط شــركت 
چوبين طراحي شــده و تحت 
موتور بازي جاواست. با اين بازي 
كاماًل ايراني، مي توانيد حتي به 
فرزندان خودتــان آموزش هاي 
الزم را بدهيد و از اينكه وقت آنها 
بابت اين دست بازي ها بي خودي 
هدر برود، نگران نباشيد. در واقع 
عنصر اصلي و برگ برنده شما در 
اين بازي، تخيل و هوشمندي و 
سرعت عمل شما در اين موارد 
خواهد بود. تعداد بازيكنان اين 
بازي مي تواند 3 تا 6 نفر باشد و 
سفارش شــده براي افراد باالي 
8 سال مفيد اســت؛ چون نياز 
به تخيل و دانســتني هاي الزم 
دارد. در اين بــازي كارت هايي 
در اختيار شــما قــرار مي گيرد 
كه تصاوير هنري چشــم نوازي 
دارند. اين تصاوير تداعي هايي از 
مثل ها و داستان ها و افسانه ها و 
دانستني هاي اسالمي و ايراني 
و... اســت. حاال كه كارت ها در 
اختيار شــما قرار گرفتــه، بايد 
بتوانيد براي آنها داستان سرايي و 
تخيل كنيد. اگر درست اين كار را 
انجام بدهيد، امتياز گرفته و برنده 

خواهيد شد.

2 پيشنهاد

داناي كل

خالق ها بشتابند

1 پيشنهاد

اين اتفاق در سال1343 شمسي افتاد. در تيرماه اين سال، شاه سفري 
به آمريكا داشت. موقع برگشت هم اليحه اي را به مجلس سنا فرستاد؛ 

يعني در اصل، قانون كاپيتوالسيون از تيرماه شروع شد و اينكه 
سالروز تصويب آن به مهر و آبان بر مي گردد. در سوم مردادماه 
همين سال هم بود كه مجلس سنا، جلسه اي فوق العاده تشكيل داد 

تا به بررسي آن بپردازد. البته مخالفاني هم داشت، برخي از 
سناتورها ته دل شان نبود كه چنين قانوني تصويب شود اما يا سكوت 
كردند يا  كاري از دست شان ساخته نبود. تا اينكه پاييز از راه رسيد و 

مهرماه، قانون نهايي و اصلي در مجلس تصويب شد.

اما يكي از قضايايي كه باعث مي شد تصويب چنين قانوني براي پهلوي دوم سنگين تمام بشود، اين 
بود كه چيزي شبيه به اين قانون، در زمان پايان قاجارها لغو شده بود؛ يعني همان قانوني كه به واسطه 
شكست خفت بار تركمنچاي چنين وضعيتي را براي ايران ايجاد كرده بود، بعد از انقالب اكتبر روسيه 

و الغاي امتيازات استعماري دولت تزاري، حذف شد. بدين ترتيب كه لنين اعالم كرد كه بله، براي 
اثبات حسن نيت مان همه امتيازات گرفته شده استعماري قبلي ها را حذف مي كنيم. دولت وقت ايران هم 
سريع وقت را غنيمت دانست و مصوبه اي را تصويب كرد تا نه تنها كاپيتوالسيون روس ها، بلكه چنين 
قانوني براي ديگر كشورها نيز لغو شود. البته رسمي شدن اين امر كمي طول كشيد و به زمان رضاخان 

محول شد كه به مجلس رفت و صورت قانوني پيدا كرد. گفتني است كه در اين قرارداد كاپيتوالسيوني 
روس ها، هيچ فردي از ايران و دولت ايران حق نداشت بدون اجازه وارد ساختمان يك روس شود و 
براي اين منظور بايد مجوزهاي الزم را از سفارت روسيه مي گرفت. از سوي ديگر روس ها در ايران 

اگر مرتكب جرمي مي شدند، بايد طبق قوانين روسيه محاكمه مي شدند. حاال تصور كنيد كه محمدرضا 
برخالف پدر و قجرها، دست به كاری زده بود كه عمال حيثيت ملي كشور را نشانه گرفته بود.

  پاييز خبرساز

  برخالف پدر و قجرها

آغاز كاپيتوالسيون در پهلوي دوم از سال1340 بود. در اين سال قرارداد وين امضا شد و 
ايران نيز جزو كشورهاي امضا كننده آن بود. اين قرارداد، به مستشاران آمريكايي مستقر در 
ايران مصونيت و معافيت مي بخشيد. در قرارداد وين، به واقع اين سفرا و مأموران و كارمندان 
كنسولي بودند كه در كشورهاي ديگر، چنين مصونيت هايي داشتند؛ همان چيزي كه تحت 
عنوان مصونيت ديپلماتيك از آن ياد مي شود. قرارداد وين شامل سفرا و مأموران سفارتخانه ها 
بود. در اينجا 2 نكته وجود داشت؛ اول اينكه آنها عمالً ديپلمات حساب مي شدند و طبيعي بود 
كه بايد مصونيت ديپلماتيك داشته باشند؛ همانطور كه امروزه هم چنين امري براي ما قابل درك 
است. دوم اينكه افراد در استخدام دولت خودشان بودند. اما در اين ميانه، يك انحراف خاصي 
روي داد كه باعث شد چيزي كه تحت عنوان كاپيتوالسيون مي شناسيم، شكل بگيرد. پس تا 
اينجاي عمل، بايد درك كنيم كه قرارداد وين ارتباطي با كاپيتوالسيون ندارد و انحراف در آن 
است كه منجر به اين امر شده است.

ايران تصميم گرفت كه حتي به مستشاران آمريكايي و كس و كارشان هم مصونيت 
ديپلماتيك ببخشد. نكته اينجا بود كه اين مستشاران، اول اينكه ديپلمات نبودند، 
دوم اينكه در استخدام دولت ايران بودند نه يك دولت خارجه. و چطور 
دولتي مي توانست به خارجيان مستخدم خودش مصونيت ديپلماتيك 
از نوع ديپلمات ها   ببخشد؟ تناقض عجيبي بود. اما در نهايت اينكه 
با يك رأي شكننده 74 به 61، انتقال حق مصونيت ديپلماتيك به 
مستشاران نيز در همان مهر 43تصويب شد. پس چيزي كه تحت 
عنوان كاپيتوالسيون مي شناسيم نه قرارداد وين كه در واقع انتقال 
حقوق بند دوم كنوانسيون وين به مستشاران آمريكايي بود، عمالً 
در استخدام دولت ايران بودند. دكتر مظفر بقايي كرماني، رهبر حزب 
زحمتكشان ايران، در آن دوره گفت كه عمالً كاپيتوالسيون زده شد و اين 
قانون، حتي خفت بارتر از عهدنامه تركمنچاي است.

  انحراف هوشمندانه در يك قرارداد منطقي

  آنها كه ديپلمات شدند

كم كم خبرها درباره تصويب چنين قانوني به گوش مردم رسيد 
و چنين بود كه آيت اهلل سيدروح اهلل خميني، در چهارم آبان 
1343شمسي، در قم سخنراني كوبنده اي در اين باره ايراد كردند. اين 
فرازها از سخنراني معظم له بارها از رسانه هاي ايراني پخش شده است؛ همان 
سخنراني معروفي كه چنين آغاز مي شود: »... عزت ما پايكوب شد، عظمت ايران 
از بين رفت، عظمت ارتش ايران را پايكوب كردند. قانوني را به مجلس بردند كه در آن 
ما را ملحق كردند به پيمان وين... كه تمام مستشاران نظامي آمريكا با خانواده هايشان، با 
كارمندهاي فني شان، با كارمندان اداري شان، با خدمه شان... از هر جنايتي كه در ايران 
بكنند، مصون هستند. ملت ايران را از سگ هاي آمريكا پست تر كردند. چنانچه  كسي سگ 
آمريكايي را زير بگيرد از او مؤاخذه مي كنند، اگر شاه ايران يك سگ آمريكايي را زير بگيرد 
مؤاخذه مي كنند. چنانچه يك آشپز آمريكايي شاه ايران را زير بگيرد، بزرگ ترين مقام را زير 
بگيرد، هيچ كس حق تعرض ندارد. آقا من اعالم خطر مي كنم،  اي ارتش ايران من اعالم خطر 
مي كنم،  اي سياسيون ايران من اعالم خطر مي كنم... واهلل گناهكار است كسي كه فرياد نكند.  
اي سران اسالم به داد اسالم برسيد.  اي علماي نجف به داد اسالم برسيد.  اي علماي قم به داد 
اسالم برسيد...«. وي همچنين كاپيتوالسيون را سند بردگي ملت ايران ناميد. در سيزدهم 
آبان ماه بود كه  امام خميني را دستگير و به تركيه تبعيد كردند. البته بعدتر حسنعلي منصور، 
در مجلس سنا سخنراني كرد و گفت كه آمريكايي ها توافق كرده اند اگر موردي ضرورت 
داشته باشد، از او سلب مصونيت مي كنند تا در ايران محاكمه شود؛ يك عقب نشيني كامل.

حسنعلی منصور در آبان ماه همين سال، در مجلس سنا چنين سخناني را ايراد كرد: »... بنده متأسفم كه 
از چند روز گذشته مسائلي به گوش خورد  كه بسيار تأسف انگيز است. سناتورهاي محترم به خاطر دارند كه 
چندي پيش طي اليحه ای مصونيت سياسي به عده اي از مستشاران نظامي آمريكا اعطا شد كه تنها و خاص 
اين مملكت نيست)؟!( و در كشورهاي همسايه نيز سابقه دارد؛ در اين زمينه تحريكاتي به گوش رسيد كه 
دور  از شأن اين ملت و مملكت است... چون ممكن است اعمال نفوذ بعضي از اعضاي ستون پنجم كه عده اي 
از آنها شناخته شده اند تأثيري داشته باشد، اين بود كه بنده الزم دانستم اين مسئله را موشكافي كنم. اشاعه 
اكاذيب منحصر به عده محدودي نيست. ملت ايران تمام رشته هاي ناامني را گسيخته و دولت ايران 
با دادن مصونيت سياسي به چند مستشار نظامي، كوچك ترين زياني به حقوق ملت ايران نمي رساند. 
كشورهاي بزرگ و كوچك ديگري هم براي تقويت دفاعي كشور خود چنين اعتباراتي را گرفته اند. ملت 
ايران يكدل و يك جهت پشتيبان دولت خدمتگزار است«. او 3 ماه بعد توسط  فداييان اسالم ترور شد.

  طوفان يك روحاني

  ترور در بهمن ماه



پينت بال 
پينت بال يكي از مهيج ترين ورزش هاي جهان است 
كه بيشتر از يك دهه مي شــود كه به ايران وارد شده 
است و در اين سال ها، باشگاه هاي مجهز متعددي در 
تهران و ساير شهرستان ها تاسيس شده است. به طور 
قطع، باشــگاه پينت بال پاس در غرب تهران را بايد 
پيشــرفته ترين و در عين حال زيبا ترين باشگاه اين 
شهر دانســت. ضمن اينكه از پينت بال بوستان رازي 

هم مي توانيــد نهايت اســتفاده را ببريد. 
با پرداخــت ورودي بين 12تــا 30هزار 

تومان براي ورود هــر نفر به زمين اين 
رشــته ورزشــي، تجهيزات و 

خشاب هاي 50تايي هم 
به شما داده مي شود.

توپ خانه14

اهل هيجان هســتيد؟ اهل ورزش چطور؟ خب نظرتان درباره تلفيق اين دو چيست؟ بله ورزش هاي 
هيجاني را مي گوييم؛ ورزش هايي كه آدرنالين خون تان را حســابي باال مي برند. ما اينجا درباره همين 
ورزش هاي مهيج و پرشتاب گفته ايم. تا آنجا كه امكانش بوده نقاط مختلف را معرفي كرده ايم. يعني كافي 
است كه تنها بدانيد رشته ها و مراكز كدام ها هستند تا از طريق جست وجوي اينترنتي، بتوانيد به آدرس 
دقيق شان دسترسي پيدا كنيد. باور كنيد در قلب پايتخت شلوغي مثل تهران نيز مي شود به هيجان 
عشق ورزيد و به ورزش هايي كه آدرنالين خون را باال مي برند، پرداخت. خوبي اين ورزش ها هم اين است 
كه اكثرا انفرادي هستند و در اين اوضاع كرونا مي توان سراغ شان رفت. البته پيشنهاد ما اين است كه 

كمي صبر كنيد و بعد از بهتر شدن اوضاع سراغ ورزش هاي هيجاني برويد.
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  بازگشت به آشپزي
 البته اين پيشنهاد خانه گردي ما 
قطعاً ارتباط چنداني به خانم ها 
ندارد و بيشــتر مخاطبان آن را 
آقايان تشكيل مي دهند. هرچند 
گاهي خانم ها هم به واسطه كار 
بيرون از خانه و درگيري هايي كه 
دارند، سعي مي كنند به غذاهاي 
حاضري روي بياورند. اما نكته 
اينجاســت كه در اين روزهاي 
كرونايي، اوالً كه زياد نمي شود 
به غذاهاي بيرون از خانه اعتماد 
كرد، ثانياً وقــت آزاد هم زياد 
داريم. پس در وهله اول آقايان 
بد نيست بدانند كه آشپزخانه، 
يكــي از جاهايــي اســت كه 
مي تواند حسابي آنها را سرگرم 
كند. شايد در ابتداي امر هيچ 
مهارتي در اين حوزه نداشــته 
باشــند اما كم كــم وقتي كه 
ريزه كاري ها را ياد بگيرند، حتي 
كار مي تواند به درســت كردن 
كيــك تولد و شــيريني هاي 
جورواجور و ديگر هنرنمايي ها 
نيز برســد. پس يكــي، دو ماه 
اول اگر خرابكاري هم كرديد 
چندان نگران نباشيد. خاطرتان 
باشد كه مردان سنتي در ايران، 
معموالً درست كردن كباب هاي 
خوشمزه و جوجه و برنج و... را 
بلد بودند و هنوز هم مي توان از 
اين دست مردان پيدا كرد. به 
جاي يله شدن جلوي تلويزيون، 
بد نيســت كم كم با آشپزخانه 
خودتان آشــتي كنيد. به قول 
يكــي از دوســتان، در حق ما 
مــردان خيانــت كرده اند كه 
گفته اند آشپزخانه فقط خاص 

خانم هاست.

آشتي با مطبخ
1 پيشنهاد

در تهران، چه ورزش هاي هيجاني مي شود انجام داد و در كجاها

بفرماييد آدرنالين

با وجود اينكه خود ما هنوز به مكانيسم پروازي اين 
كايت پي نبرده ايم و نمي دانيم كه چگونه  در آسمان 
به پرواز درمي آيد و سقوط نمي كند اما شما مي توانيد 
به سايت آبيك قزوين برويد و ۸ ماهه كايت سواري را 
بياموزيد و بعداً براي ما هم تعريف كنيد. ظاهراً براي 
تهراني ها، اين نزديك ترين نقطه ممكن است. البته 
پرداختن به اين ورزش كمي برايتــان گران تمام 
مي شــود، اين را گفتيم تا يك وقت نادانسته راهي 

قزوين نشويد.

كايت

كارتينگ

موتورسواري 

اتومبيلراني

راپل

صخره نوردي

بانجي  جامپينگ 
تهران تا همين چند سال پيش، تنها 

يك سكوي بانجي  جامپينگ داشت كه در 
مجموعه توچال بود. مسير طوالني دسترسي 

به اين مكان و قيمت گرانش، موجب استقبال كم 
شهروندان از اين سكو شده بود. اين سكو در سال 
۸۶ افتتاح شد. ارتفاع ۴۰ متري از سطح جانبي و 

همچنين ديد مناسبي كه از باالي شهر تهران دارد، 
جزو امتيازات خاص آن است. اما حاال مي توانيد 
2بانجي جامپينگ ديگر را هم در تهران امتحان 

كنيد؛ يكي مجموعه بوستان واليت و يكي 
باشگاه انقالب. قيمت هاي اين دو 

مناسب تر هستند.

يكي از جذاب ترين پيست هاي كارتينگ تهران، پيست مجموعه ورزشي آزادي است. اين مجموعه 
در ضلع شمال شرقي استاديوم آزادي، سال هاست كه پذيراي عالقه مندان به اتومبيلراني است. 
اين پيست در سال ۸1 افتتاح شده و با مساحت مناسب 30 هزار متري كه از آن برخوردار است، 
به مجموعه اي بزرگ و منحصر به فرد در خاورميانه مبدل شــده است. مجموعه كارتينگ شهر 
جديد پرند هم در نزديكي تهران است كه آنجا هم پيست بسيار خوبي دارد. البته درصورت عالقه 
و مراجعه، بايد براي هر 6 دقيقه استفاده از اين پيست، 60هزار تومان پرداخت كنيد. با مراجعه 
به ســايت هاي تخفيف، اين مبلغ تا 42هزارتومان هم كاهش مي يابد. البته در كنار كارتينگ 

مي توانيد فوتبال دستي، پينگ پنگ و ايرهاكي هم بازي كنيد.

چندين باشگاه موتورسواري حرفه اي در تهران فعاليت مي كنند كه به آموزش موتورسواري ايمن 
و حرفه اي مي پردازند. رشته هاي مختلف موتورسواري در اين باشگاه ها آموزش داده مي شود و 
تابه حال قهرمان هاي متعددي نيز از همين باشگاه هاي تهراني به تيم هاي ملي كشورمان در مواد 
مختلف راه پيدا كرده اند. اما مجموعه ورزشي آزادي نيز در اقدامي جالب توجه، فضاي پاركينگ 
اين مجموعه را در اختيار موتورسواران آماتور قرار مي دهد تا آنها نيز مكاني براي تخليه انرژي خود 
داشته باشند و از خطرات متعدد اجراي حركات نمايشي در سطح شهر تا حدودي در امان باشند. 

باالخره اين هم براي خودش فكري است براي ايمني بيشتر اين ورزشكاران.

به دليل عدم درآمدزايي و نگاه حرفه اي به اين 
رشته در كشور ما، متأسفانه تمامي هزينه هاي 
موجود به خود ورزشكاران تحميل مي شود. 
پيست مجموعه ورزشــي آزادي را با تمامي 
كم و كاســتي ها و ايراداتش، بايــد بهترين 
پيست حال حاضر كشور معرفي كرد. به گفته 
استادان اين رشته، براي يادگيري اتومبيلراني 
حرفه اي در سطح مقدماتي،  بايد چند ميليون 
تومان پرداخت كنيد. البته اين را هم درنظر 
داشته باشيد كه اين مبلغي است كه مربيان و 

رانندگان درجه يك كشور دريافت مي كنند.

راپل، ورزش باالرفتن از ســطح صاف و عمودي به كمك طناب هاي آويزان 
است. اگر تابه حال تمرين ورزشكاران اين رشــته را از نزديك نديده باشيد، 
حتماً صحنه هايي از باالرفتن مأموران انتظامي را در فيلم ها ديده ايد. در واقع 
اين ورزش اصالتي نظامي دارد. اما به ســبب جذابيــت و هيجاني كه در اين 

ورزش وجود دارد، ورزشــكاران زيادي در سراســر جهان به اين رشته 
روي آورده اند. در ايران نيز مدتي است كه اين ورزش توسط سازمان 

ورزش شــهرداري تهران، از حالت نظامي خارج شده و به عموم 
مردم آموزش داده مي شود. بوستان واليت شهرداري تهران، 

ميزبان عالقه مندان به اين رشته مهيج است.

البد مســتندي درباره صخره نوردي را كه اين روزها از تلويزيون پخش مي شــود، 
ديده ايد. اين رشته هم، از آن رشته هايي اســت كه همت و اراده سخت مي خواهد و 

سري پرشور. همين چند سال پيش هم بود كه نخستين سالن تخصصي صخره نوردي در 
منطقه4، راه افتاد. شهداي اوقاف، نام مجموعه اي تخصصي است كه ارتفاع ديواره هايش به 

15متر هم مي رسد و در آن واحد، 50نفر مي توانند از آن باال بروند. سالن هاي انقالب، داوودي 
و دانشگاه شريف از ديگر سالن هايي هستند كه مي شود اين ورزش را در آنها نيز دنبال كرد.
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هفته بيست وششــم رقابت هاي ليگ برتر 
فوتبال ايران امشب و فردا با برگزاري 8 بازي 
به انجام مي رسد. مهم ترين نكته اين هفته 
اين است كه احتمال مسجل شدن قهرماني 
پرسپوليس روي كاغذ وجود دارد و اگر اين 
اتفاق رخ بدهد ركورد جديــدي در تاريخ 
ليگ ايران به ثبت خواهد رســيد. تا كنون 
هيچ تيمي موفق نشده 4هفته زودتر از پايان 
ليگ قهرماني اش را قطعي كند و اين اتفاق 
مي تواند در اين هفته براي پرسپوليس رخ 
بدهد. به شرط آنكه يا تراكتور و فوالد متوقف 
شوند و يا پرسپوليس از مسجدسليمان برنده 
برگردد. نكته مهم ديگر رويارويي تيم هاي 
باالي جدول با يكديگر است. از 8تيمي كه 
در نيمه بااليي جدول حضــور دارند 6تيم 
در اين هفته بايــد رودرروي يكديگر قرار 
بگيرند و فقط 2تيم به مصاف پايين جدولي ها 

مي روند.
  ماشين ســازي- گل گهــر؛ تبريز 

خوش يمن براي جاللي
مجيد جاللي در تاريــخ بازي هايش مقابل 
ماشين ســازي هرگز مغلوب نشده است. او 
اين بار احتياج زيــادي به برتري مقابل اين 
حريف تبريزي دارد تا گل گهــر را از جمع 
نامزدهاي سقوط جدا كند. برخالف گل گهر 
كه نياز مبرمي به امتيــازات اين بازي دارد، 
ماشين سازي با توجه به شرايطش در جدول 
نه گزينه سقوط است و نه مدعي سهميه و 
بنابراين با خيال راحت تري بازي مي كند. 
چهره هاي ويژه اين بازي احمد موســوي و 
احمدرضا زنده روح هستند كه در نيم فصل 
اول بازيكن ماشين ســازي بودنــد و حاال 
از چهره هاي تأثيرگذار گل گهر هســتند. 
زنــده روح بهترين پنالتــي زن ليگ جاري 
اســت و درصورت وقوع پنالتــي روبه روي 
حامد لك –يكي از بهترين پنالتي گيرهاي 

اين فصل- خواهد ايستاد.
 شــهرخودرو – تراكتور؛ سهراب و 

ساكت در جنگ سهميه
بازي رفت دو تيم بسيار پرگل و تماشايي از 
آب درآمد و با برتري 3-1تراكتور به پايان 
رسيد. مي توان اميدوار بود كه بازي برگشت 
دو تيم نيز به همان اندازه تماشــايي باشد. 
شهرخودرو در 6ميزباني اخيرش 5بار پيروز 
شده كه آمار بسيار خوبي است و در عوض 
تراكتور در خارج از خانه نتايج خوبي نگرفته 
و در 6ميهماني اخيرش فقط يك بار پيروز 
شده اســت. تراكتور براي نخستين بار در 
اين فصل رشيد مظاهري را در اختيار ندارد 
و به دليل 4كارته شــدن اين بازيكن مجبور 
است از محمدرضا اخباري استفاده كند كه 
مدت هاست كم بازي مي كند و هر گاه بازي 
كرده نمايش خوبي نداشته است. اين يكي از 
بازي هاي 6 امتيازي مدعيان سهميه است و 
به خصوص سهراب بختياري زاده اگر نتيجه 
خوبي در اين بازي نگيرد احتماال از كورس 

خارج خواهد شد.
 سپاهان- نفت آبادان؛ اين نفت لعنتي 
در آخرين روزهــاي دور رفت و درحالي كه 
سپاهان صدرنشين جدول بود، صنعت نفت 
در آبادان نخستين شكســت را به اين تيم 
تحميل كــرد و تيم قلعه نويي درســت از 
همــان روز صدرجدول را به پرســپوليس 
ســپرد و ديگر به صدر برنگشت. آباداني ها 
كه با اســكوچيچ 4گل به ســپاهان زدند 
حاال با دستيار او بهنام ســراج به اصفهان 
مي روند. سپاهان كه در هفته هاي اخير زياد 
امتياز از دســت داده اگر مي خواهد شانس 
نايب قهرمانــي را همچنان بــراي خودش 
حفظ كند نبايد امتيازات خانگي اين بازي را 
به راحتي از دست بدهد. البته آمار تقابل هاي 
اخير دو تيم براي سپاهان كمي نااميدكننده 

اســت؛ اين تيــم در 8تقابل اخيــرش با 
صنعت نفت هرگز پيروز نشده است.

 پيــكان- پارس جنوبي جم؛ آخرين 
بازي قبل از تونل وحشت

آخرين تقابل 6 امتيازي پيكان با تيم هاي 
قعرجدولي و شــايد آخريــن فرصت اين 
تيم بــراي پيروزي و كســب 3 امتياز. تيم 
عبداهلل ويسي بعد از اين بازي بايد در 4هفته 
باقيمانده به مصاف تراكتــور، نفت آبادان، 
استقالل و سپاهان برود بنابراين نسبت به 
رقباي قعر جدولي اش روزهاي بسيار سختي 
خواهد داشــت. پارس جنوبي كه سرمست 
از پيروزي هفته گذشــته به تهران مي آيد 
سيروس پورموسوي- دستيار سابق ويسي- 
را روي نيمكت دارد. پورموســوي در قامت 
سرمربي تاكنون 5بار با ويسي بازي كرده و 

هرگز پيروز نشده است.
  فوالد- ذوب آهن؛  بيدار شــدن از 

خواب كرونا
تقابل لــوكا بوناچيچ با جــواد نكونام نيز از 
بازي هاي حساس اين هفته خواهد بود. لوكا 
كه تقريبا نصف تيم هاي ايراني را چرخيده، 
نخستين بار در ايران كارش را در همين فوالد 
آغاز كرد. تيم او هفته گذشته شكستي را از 
ماشين ســازي پذيرفت كه اصال سزاوار آن 
نبود و در حاشيه هاي داوري آن بازي قاسم 
حدادي فر را هم از دست داد. ذوب آهن در 
اين فصل فقط دو بار بــدون حدادي فر به 
ميدان رفته كه حاصل آن 2 شكست مقابل 
تراكتور و سايپا بوده است. در مقابل، فوالد 
بعد از 5برد متوالي در حالي به پرسپوليس 
باخت كه در نيمه دوم افت بدني بازيكنان 
اين تيم به شدت مشهود بود. اگر شاگردان 
نكونام از شر بيماري كرونا و عواقب آن رها 
شده و به فرم مطلوب برگشته باشند كسب 
هفتمين برد متوالي در داخل خانه براي آنها 

سخت نخواهد بود.
  شــاهين بوشهر- ســايپا؛ آخرين 

اميدهاي بندر
احتماال بايد نام شاهين بوشهر را به عنوان 
نخستين تيم سقوط كننده اين فصل ثبت 
كنيم. تيمي كه با كريسته چوويچ در مسير 
نجات بود بعــد از رفتن ايــن مربي فقط 
يك امتياز گرفــت و اميدهايش تا حدود 
زيادي از دست رفت. شاهين در هفته هاي 
اخير بيش از هر تيم ديگري به حريفانش 
موقعيت داده است. اما فردا در مقابل آنها 
سايپايي مي ايستد كه در هفته هاي اخير 
كمتر از هر تيم ديگري موقعيت ســاخته 
اســت! مهدي پاشــازاده كه براي نجات 
شاهين آمده و در نخستين بازي 4گل از 
گل گهر خورده، امشــب فقط و فقط بايد 
به پيروزي بر ســايپا فكر كنــد؛ هر چند 
درصورت پيروز شدن هم جاي تيمش از 

رتبه شانزدهم تكان نخواهد خورد.
  استقالل- نساجي؛ جنگ تمام عيار 

استقاللي ها
اولين قهرماني اســتقالل در ليــگ برتر با 
كاپيتاني محمود فكري و آخرين قهرماني 
اين تيم با كاپيتاني فرهاد مجيدي به دست 
آمد. امشب اين دو نفر در قامت سرمربيان 
نســاجي و اســتقالل روبه روي هــم قرار 
مي گيرند و به احتمال زياد بازي زيبايي را از 
آنها شاهد خواهيم بود. استقالل بعد از بردن 
صنعت نفت از نظر روحي شــرايط بهتري 
پيدا كرده و نســاجي هم در 4هفته اي كه 
از آمدن محمود فكري مي گذرد با سيستم 
دفاع و ضدحمله 8 امتياز گرفته است. جالب 
اســت بدانيد تيم فكري در 4بازي اخير از 
هر 4حريفش مالكيت توپ كمتري داشته 
اما به 2برد و 2تســاوي رسيده است. يكي 
از دوئل هاي ويــژه اين بازي مصاف عليرضا 

حقيقي با استقالل خواهد بود. حقيقي در 
4تقابل قبلي اش با استقالل هرگز موفق به 
كلين شيت نشده اما در 5بازي اخيرش در 
ليگ برتر 4بار كلين شيت كرده و با روحيه به 

مصاف آبي ها آمده است.
  پرسپوليس – نفت مسجدسليمان؛ 

طلسم نفت، سخت تر از قهرماني
و اما آخرين بازي ايــن هفته و تنها بازي 
جمعه شــب در حالي برگزار مي شود كه 
ممكن اســت پرســپوليس حتي قبل از 
شروع بازي قهرماني خود را قطعي كرده 
باشــد. اگر هيچ يك از دو تيــم فوالد و 
تراكتور در بازي هاي امشــب به پيروزي 
نرســند، آن وقت پرســپوليس پيش از 
بازي با نفــت مسجدســليمان قهرمان 
ليگ اســت. اگر فقط تراكتور حريفش را 
ببرد، پرسپوليس فردا به يك مساوي نياز 

دارد. اما اگر فوالد حريفش را شكســت 
بدهد، سرخپوشــان بايد تيــم زردپوش 
مهدي تارتــار را شكســت بدهند و اين 
اتفاقي است كه تاكنون در تاريخ ليگ برتر 
براي پرسپوليس رخ نداده است. حاصل 
5تقابل قبلي اين دو تيم 4تساوي و يك 
برد براي نفت بوده اســت؛ بردي كه در 
همين فصــل و در بازي رفــت در تهران 
اتفاق افتاد. نفت مسجدسليمان آخرين 
تيمي اســت كه پرســپوليس را برده و 
مي تواند تنها تيم اين فصل باشــد كه در 
تقابل رودررو با پرسپوليس بيشتر از اين 
تيم امتيــاز مي گيرد. تيــم يحيي عالوه 
بر انگيــزه اي كه براي كســب قهرماني 
دارد، در مسجدســليمان نيم نگاهــي 
 هم به شكســتن اين طلســم ها خواهد

 داشت.

تبريز و مسجدسليمان در ايران 2 خطه اي هستند كه هر كدام به شهر اولين ها شهرت 
دارند. وجه تسميه مسجدسليمان اين است كه نخستين چاه نفت خاورميانه، نخستين 
پااليشــگاه نفت خاورميانه، نخستين كارخانه گوگردســازي، نخستين كارخانه توليد 
برق، نخستين كارخانه نوشابه سازي، نخستين اســتخر شنا، نخستين تله كابين و... در 

اين شهر به وجود آمده است. حاال ممكن است فرداشب مسجدسليمان شاهد نخستين 
پوكر قهرماني تاريخي ليگ برتر هم باشد. احتمال قابل توجهي وجود دارد كه قهرماني 
پرسپوليس در ليگ نوزدهم پنجشنبه يا جمعه شب مسجل شــود و بازيكنان اين تيم 
جشن فتح جام را در شهر جنوبي كشــورمان بر پا كنند. به اين ترتيب اين نخستين بار 
خواهد بود كه يك تيم در ليگ سراسري ايران 4 قهرماني پياپي به دست مي آورد يا پوكر 
مي كند. پيش از اين ســپاهان در ليگ هاي نهم تا يازدهم تجربه هت تريك قهرماني را 
داشت، اما 4 جام متوالي تا كنون بي نظير بوده است. همچنين ناگفته نماند پرسپوليس 
در دهه60 بين ســال هاي 65تا 69 پنج قهرماني پياپي را هم تجربه كرده كه اين اتفاق 

مربوط به ليگ تهران مي شده است.

اگر پنجشنبه فوالد و تراكتور به ترتيب موفق به شكست ذوب آهن و شهرخودرو نشوند، 
پرسپوليس حتي پيش از سوت آغاز مســابقه با نفت قهرمان ايران خواهد شد؛ در اين 
صورت اين نخستين قهرماني بدون بازي پرســپوليس در تاريخ ليگ برتر خواهد بود. 
همچنين فراموش نكنيم اين نخســتين بار اســت كه بازي منجر به قهرماني يك تيم 
ايراني در ورزشگاه خالي و بدون تماشاگر برگزار مي شود. حتي تيم بي هوادار پاس تهران 
هم موقع قهرماني در ليگ سوم ورزشگاه دستگردي را پر از سرباز كرده بود، اما اين بار 
پاي كرونا در ميان است و پرسپوليسي ها متفاوت ترين قهرماني شان را تجربه خواهند 
كرد. البته همه اين اولين ها در شهر اولين ها مي تواند به هم بخورد، اگر تراكتور يا فوالد 

مسابقات شان را ببرند و پرسپوليس موفق به شكست نفت مسجد سليمان نشود!

اولينهادرشهراولينها؟
  چند اتفاق نوبرانه كه ممكن است در مسجدسليمان رخ بدهد

 كادر فني تيم ملي دور هم جمع شدند
نشست كادر فني تيم ملي فوتبال ايران با محوريت مباحث فني، روز گذشته در دفتر كار دراگان اسكوچيچ در مركز 
ملي فوتبال برگزار شد. وحيد هاشميان كه قرار شده به عنوان دستيار در كنار تيم ملي باقي بماند، در اين جلسه 

حضور داشت. در پايان اين نشست، اسكوچيچ ديداري هم با حميد استيلي داشت.

اميرحسين اعظمي| سپاهان تا قبل از بازي برگشت 
برابر پرسپوليس اميدهاي زيادي براي رسيدن به 
اين تيم و در نهايت قهرماني در ليگ برتر داشت. 
اما عدم حضــور در اين بازي براي زردپوشــان 
اصفهاني گران تمام شــد و آنها از آن هفته به بعد 
ديگر نتوانستند خوب امتياز بگيرند، خصوصا بعد 
از شــروع مجدد بازي ها كه با از دست دادن چند 
امتياز حساس براي سپاهان همراه شد. محمدرضا 
حسيني وينگر سپاهان در ارتباط با وضعيت اين 
تيم، از دست دادن شانس قهرماني و مسائل مختلف 
ديگر به سؤاالت همشهري ورزشي پاسخ مي دهد.

  بعــد از شــروع مجــدد بازي ها 
امتيازهاي حساسي از دســت داديد. دليلش 

چيست؟
ما گل گهر را برديم و شــروع خوبي داشــتيم ولي در 
بازي با سايپا و پارس جنوبي 4امتياز حساس از دست 
داديم. معموال بازي برابر تيم هايي كه خطر سقوط را 
احساس مي كنند سخت است ولي ما در همين 2بازي 
موقعيت هاي بسياري را از دســت داديم و به حقمان 

نرسيديم. من به جرأت مي گويم كه هيچ تيمي در ليگ 
برتر مثل سپاهان فوتبال بازي نمي كند ولي متأسفانه 

در گل كردن موقعيت ها بدشانس هستيم.

  از اينكه ديگر شانسي براي قهرمان 
شدن نداريد، چه احساسي داري؟

ما بايد تا آخرين هفته بجنگيم تا سهميه بگيريم، در 
ضمن جام حذفي هم باقي مانــده و مي توانيم در اين 

جام قهرمان شويم.
  برابر تراكتور موقعيتي را توسط علي 
قرباني از دست داديد كه چند روز سوژه رسانه ها 

شد. فكر مي كردي قرباني آن توپ را گل نكند؟
حق ما در اين بازي هم اصال باخت نبود و خيلي فرصت 
از دســت داديم. درحالي كه تراكتــور روي يك توپ 
برگشتي و يك ضربه ايستگاهي به گل رسيد و بيشتر 
دفاع مي كرد. قرباني هم روي آن موقعيت كه خودش 
ايجاد كرد عملكرد خوبي داشــت ولي در زدن ضربه 
آخر بدشانســي آورد و اين اتفاق ممكن اســت براي 
خيلي از فوتباليســت ها در دنيا رخ دهد كه البته رخ 

هم داده است.

  چرا اســتنلي كي روش افت كرده 
است؟

درمورد عملكرد كي روش بايد از خودش سؤال كنيد. 
او بازيكن توانمندي است ولي ظاهرا تعطيلي بازي ها 
شرايط را براي كي روش تغيير داد و البته بدشانس هم 

بود كه مصدوم شد.
  حاضر نشدن برابر پرسپوليس چقدر 

در روند نزولي شما تأثير داشت؟
قصد ما اين نبود كه بازي نكنيم ولي به هرحال اتفاقاتي 
رخ داد كه بهتر اســت ديگر در مورد گذشته صحبت 
نكنيم. آن اتفــاق و درنهايت نتيجه اي كه به ســود 
پرسپوليس اعالم شــد روي ذهن تيم ما تأثير منفي 
گذاشت. با اين حال هنوز چيزي تمام نشده و ما بايد تا 
آخرين بازي ليگ برتر و همچنين جام حذفي انگيزه 

داشته باشيم.
  حتما مي داني كه برخي از هواداران 
سپاهان بعد از شكســت برابر تراكتور از امير 

قلعه نويي انتقاد كردند.
وقتي ســپاهان نتيجه نمي گيرد طبيعي اســت كه 
هواداران ناراحت باشند ولي وقتي تيم ما خوب بازي 
مي كند و اين همــه موقعيت را از دســت مي دهيم 
ســرمربي نمي تواند مقصر باشــد. قلعه نويي وقتي به 
سپاهان آمد اين تيم شرايط خوبي نداشت ولي با حضور 
اين مربي ســپاهان از بحران خارج و دوباره تبديل به 
تيمي مدعي شــد. هواداران حق دارند ناراحت باشند 

ولي آنها بايد صبور باشند و از تيم حمايت كنند. ما هنوز 
اين فرصت را داريم كه در ليگ ســهميه بگيريم و در 
جام حذفي هم قهرمان شويم تا يك جام به هواداران 

هديه كنيم.
  درمورد شايعه جدايي قلعه نويي و 

قطع همكاري طرفين چه صحبتي داري؟
شايعه جدايي؟ ما هم خيلي چيزها در صفحات مجازي 
و رسانه ها مي خوانيم ولي توجهي به اين شايعات نداريم. 
وقتي فصل تمام شود طبيعتا شخص قلعه نويي و باشگاه 
مي توانند در مورد آينده تصميم بگيرند ولي االن تمام 

تمركز اعضاي تيم روي موفقيت سپاهان است.
  فكر نمي كني فصل گذشــته كه در 

ذوب آهن بودي عملكرد فردي بهتري داشتي؟
وقي بازيكن تيــم عوض مي كند نياز به زمــان دارد تا با 
فضاي جديدي كه در آن قرار گرفته است آشنا شود. فصل 
گذشته 4گل براي ذوب آهن زدم و 6 يا 7پاس گل دادم، 
امسال هم تا االن 3گل زده ام و 5پاس گل داده ام و حتي 
مي توانم اين آمار را بهتر كنم. در ضمن اين را هم بايد بگويم 
كه قبل از شروع فصل و در اوج آمادگي در اردوي تركيه 
مصدوم شدم. براي من مسائل فردي چندان مهم نيست 
و هميشه دوســت دارم طوري بازي كنم كه براي تيمم 
بازيكن تأثيرگذاري باشــم. االن هم خدا را شكر شرايط 

خوبي دارم و فكر مي كنم امسال عملكرد خوبي داشته ام
. فصل بعد در سپاهان مي ماني؟

من يك سال ديگر قرارداد دارم.

جداييقلعهنويي؟مابهشايعاتتوجهنميكنيم
محمدرضا حسيني: سپاهان بحران داشت، قلعه نويي دوباره اين تيم را مدعي 

كرد  /  بازي با پرسپوليس روي ذهن تيم ما تأثير منفي گذاشت
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مدافع راست پرســپوليس كه تقريبا تمام بازي هاي 
اين فصل را در تركيب اصلي اين تيم حضور داشــت 
درخصوص شــرايط پرســپوليس و همچنين شايعه 
پيوستن دانيال اسماعيلي فر در پايان فصل به سؤاالت 

همشهري پاسخ داده است.

 برد مهمي را برابر فوالد به دست آورديد.
بازي بسيار مهمي براي ما بود. اگر امتياز از دست مي داديم 
كمي كارمان در ادامه سخت مي شد اما توانستيم خيلي خوب 

بازي كنيم و پيروز شويم.
 حاال ديگر مي توان پرسپوليس را قهرمان 

دانست؟
به نظرم ما ديگر قهرمان ليگ هستيم و از حاال بايد خودمان را 
آماده قهرماني براي سال آينده كنيم. فقط حيف كه امسال 

در جشن قهرماني هواداران حضور ندارند.
خيلي ها اعتقاد دارند بردهاي پرسپوليس 

خيلي اقتصادي است.
من اين حرف را قبول ندارم و به نظرم حتي در همين بازي 
اگر كمي خوش شانس بوديم مي توانستيم با 2 يا 3 گل اين 

تيم را شكست دهيم.
 بعــد از برانكو با يك مربــي ايراني هم 

توانستيد قهرمان شويد.
يحيي مربي بسيار خوب و باهوشي اســت. ما تيم يكدل و 
يكدســتي داريم و قطعا با اين تيم مي توانيم قهرمان آسيا 

هم بشويم.
 شايعاتي هست كه دانيال اسماعيلي فر در 

پايان فصل به پرسپوليس خواهد پيوست.
شــايعات هميشــه هســت اما من از آمدن هيچ بازيكني 
نمي ترســم و تمام تالش خودم را مي كنم تا با تمام وجود 

رقابت كنم.
 از عملكرد خودت در اين فصل راضي بودي؟

بايد اين سؤال را از كادر فني بپرســيد اما من خودم سعي 
كرده ام دستورات سرمربي را انجام بدهم و از عملكرد خودم 

راضي هستم.
 بازي فردا با نفت مسجدسليمان را چطور 

مي بيني؟
نفت هميشه حريف سرسختي براي پرسپوليس بوده است. 
ما براي انتقام بازي رفت و قطعي كردن قهرماني به مصاف اين 
تيم مي رويم. البته شايد با نتايج بازي هاي پنجشنبه ما قبل از 
بازي قهرمان شده باشيم. خدا را چه ديديد، شايد ما هم مثل 

ليورپول بدون بازي قهرمان شويم.

شيري:ازآمدنهيچبازيكنينميترسم
   شايد ما هم مثل ليورپول بدون بازي قهرمان شويم

منهای فوتبال

امتيازخورده زده باخت مساوی برد بازي تيم 
251924371159پرسپوليس

251357292144تراكتور
2510123341842سپاهان

251267242042شهر خودرو
241185432541استقالل
231166221539فوالد

251078252837صنعت نفت آبادان
246153191533نفت  مسجدسليمان
246108242828نساجی مازندران
257612243427ماشين سازی تبريز

256712263325ذوب آهن
244128192424پارس جنوبی جم

2541110223123سايپا
255713354222پيكان

2541011162622گل گهرسيرجان
253814214917شاهين شهرداری بوشهر

هفته بيست وششم

سپاهان-صنعت نفت آبادان

پیکان-پارس جنوبی جم

فوالد-ذوب آهن

شاهین شهرداری بوشهر-سایپا
استقالل-نساجی مازندران

ماشین سازی تبریز-گل گهرسیرجان
پنجشنبه 2 مرداد

نفت  مسجدسلیمان-پرسپولیس
جمعه 3 مرداد

20:15

20:45

20:45

21:00

شهر خودرو -تراکتور آقا 4  ماه غرولند و بهانه گيري كافي نبود؟ 4  ماه هي گفتيد 
ليگ بايد تعطيل شــود، بــس نبود؟ اينقدر خط و نشــان 
كشيديد كه فاجعه بيولوژيك اتفاق مي افتد و فالن و بهمان، 
حوصله خودتان سرنرفت؟ االن 4 هفته از بازي ها برگزار شده 
و در حال ورود به هفته پنجم هستيم، اما همچنان صداي 
سازهاي مخالف به گوش مي رسد؛ مثال آقاي سعيد رمضاني، 
سرپرست استقالل كه انصافا اين مدت خيلي هم اذيت شدند 
و مصاحبه كردند، اخيرا گفته: »فشردگي مسابقات استقالل 
را اذيت مي كند، اما فقط مي خواهنــد ليگ را تمام كنند و 
ما چاره اي نداريم.« آقا ول كنيد ديگر. پس بعد از اين همه 
تعطيلي انتظار داشــتيد هر 2 هفته يك بار بازي بگذارند؟ 
اين چند وقت اخير هر شــب تلويزيون را روشن كرديم يا 
بارسا بازي داشت يا رئال؛ هيچ كدام شان هم به اندازه شما 

غر نزدند انصافا!

از بارسا و رئال بیشتر غر مي زنند

اين چند روز برانكــو مصاحبه هاي زيادي در ســتايش از 
قهرماني قريب الوقوع پرســپوليس داشــته است. كلمات 
برانكو شــور و انرژي زيادي دارد؛ تا حدي كــه او حتي از 
هوش و درايت كالدرون و گل محمدي هم ياد كرده است. 
هيجان زدگي برانكو اما 2 دليل دارد؛ اول اينكه او مي تواند 
بخشي از اين موفقيت را ميراث به جا مانده از خودش بداند 
و ديگري آنكــه مربي كروات خيلي خوب مي داند كســب 
چهارمين قهرماني پياپي چقدر كار دشــواري بوده است. 
برانكو در روزهاي پاياني حضورش در ايران به دفعات ادعا 
كرد سومين قهرماني اش با پرسپوليس بسيار سخت به دست 
آمده و تكرار اين موفقيت هر سال دشوارتر شده است. آمار 
هم همين نكته را تأييد مي كند؛ چراكه پرسپوليس پارسال 
با 13مســاوي و به شــكل ميلي متري قهرمان ليگ شد؛ 
بنابراين برانكو مي فهمد اين قهرماني چهارم چقدر سخت 

و مهم بوده است.

برانکو خوب مي فهمد

بعد از انتقاداتي كه از يحيي گل محمدي شد، جالل حسيني 
به تركيب اصلي پرسپوليس برگشت و برابر ماشين سازي و 
فوالد به ميدان رفت؛ حتي به اين قيمت كه شجاع خليل زاده 
به سمت چپ خط دفاعي نقل مكان كند. به نظر مي رسيد در 
بازي با نفت مسجدسليمان نوبت به استراحت كردن جالل 
38ساله برسد، اما محروميت غيرمنتظره شجاع باعث شد 
حضور حسيني در تركيب اصلي حداقل براي يك بازي ديگر 
تمديد شود. در مجموع شايد بهتر باشد كادرفني پرسپوليس 
تمام تالشش را براي نگه داشتن حسيني در فهرست ليگ 
بيستم به خرج بدهد. شــرايط خليل زاده طوري است كه 
خودش زياد محروم مي شــود و بچه هاي كميته انضباطي 
هم هر وقت دور هم جمع مي شــوند و يك نــگاه دوباره به 
پرونده هاي او مي اندازند، يكي، دو جلسه محروميت جديد 
از آن بيرون مي كشــند؛ اينطوري الاقل جالل جاي خالي 

شجاع را پر مي كند.

نه؛ خداحافظي نکن جالل!

پايانهفتهپايانقصهنكته بازي
با سابقه اي كه نفت مسجدسليمان مقابل پرسپوليس دارد  

احتمال قهرماني سرخپوشان امشب بيشتر از فرداست

حمايت كميته ملي المپيك از صندوق قهرمانان
كميته ملي المپيــك از صندوق اعتباري حمايــت از قهرمانان و 
پيشكسوتان كشــور حمايت مي كند. رضا صالحي اميري، رئيس 
كميته ملي المپيك صبح ديروز به همين منظور با سيدمصطفي 
ابطحي، مديرعامل صندوق ديدار كرد. در اين ديدار ابطحي با بيان 
برنامه ها و اهداف صندوق اظهار اميدواري كرد كه از حمايت كميته 
ملي المپيك در نهايي كردن و به ثمر رســاندن برنامه ها برخوردار 
شــود. صالحي اميري نيز برنامه ها و جايگاه صنــدوق را در ارائه 
خدمات بيمه به قهرمانان و پيشكسوتان ورزش كشور مورد تأييد 
قرار داد. در ادامه ديدار مســائل و ظرفيت هاي مختلف همكاري 
في مابيــن مجموعه صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكســوتان 
ورزش كشــور و كميته ملي المپيك مورد بررســي قرار گرفت. 
صالحي اميري از واحد هاي مختلف و مجموعه شركت هاي تحت 

پوشش صندوق بازديد كرد.
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  منشا؛ فرهاد انتقام شفر را گرفت
آخرين حضور وينفرد شفر روي نيمكت استقالل 
مربوط به بازي اين تيم برابر شــهرخودرو مشهد 
مي شد. اســتقالل آن بازي را يك بر صفر باخت و 
تقريبا شانس قهرماني را از دست داد. آن مسابقه 
اما يك حاشيه عجيب داشت؛ اينكه گادوين منشا 
وقتي متوجــه عدم حضــورش در تركيب اصلي 
آبي پوشان شد، در اعتراض به اين موضوع از شفر 
خواست اسم او را كال از ليست 18نفره خط بزند. به 
اين ترتيب منشا سكونشين شد و عمر حضور شفر 
در اســتقالل به برخورد با اين بازيكن قد نداد، اما 
فرهاد مجيدي در نخستين جلسه تمريني پس از 

آن بازي در مواجهه با منشا، با اخراج از تمرين او را 
در اختيار باشگاه قرار داد.

  همام؛ استقالل جاي امثال تو نيست
دومين قرباني نظم گرايي مجيدي در استقالل هم 
خارجي بود. طارق همام پس از اينكه متوجه شد 
در تركيب اصلي اســتقالل براي بازي با الدوحيل 
حضور ندارد، با خشم و غضب اردوي تيم را ترك 
كرد و راهي خانه شــد. مجيدي هم در نشســت 
خبري بعد از آن بازي با ادبياتــي تند اعالم كرد 
تا زماني كه او هســت، طارق همام ديگر جايي در 
استقالل نخواهد داشت، چرا كه اين تيم جاي ناز 
كردن نيست. همين اتفاق هم رخ داد و همكاري 

همام با آبي پوشان به پايان رسيد.
  رحمتي؛ گربه را دم حجله كشت

مجيدي فصل گذشته براي اينكه به اصطالح گربه 
را دم حجله كشــته باشــد، با مهدي رحمتي هم 
برخورد كرد. فرهاد در آن مقطــع پس از اخراج 
وينفرد شفر سرمربي موقت اســتقالل شده بود. 
شايد خيلي ها انتظار داشتند با حضور اين همبازي 
قديمي، روند نيمكت نشيني هاي رحمتي هم قطع 
شود و كاپيتان اول آبي ها به تركيب اصلي برگردد، 
اما اين اتفاق رخ نداد. در بازي آســيايي استقالل 
با الدوحيل، بار ديگر حســين حسيني در تركيب 
اصلي به ميدان رفت و مهدي رحمتي هم پس از 

سوت پايان مســابقه بدون هماهنگي با كادرفني 
راهي منزل شــد. رحمتي در تمرين روز بعد هم 
حاضر نشــد تا فرهاد تصميم به توبيــخ او بگيرد. 
مهم تر از اصل مجازات رحمتي، رســانه اي شدن 
خبر اين اتفاق با صالحديد مجيدي بود. رحمتي 
كه آن روزها به شدت در استقالل تحت فشار قرار 
داشــت، حتي پيش از تعيين تكليــف كادرفني 
آبي ها براي ليگ نوزدهم با شــهرخودرو به توافق 

رسيد و راهي مشهد شد.
  دانشگر؛ كي درست می شوي؟

محمد دانشــگر اما چهارمين قرباني نظم گرايي 
فرهاد اســت. درســت در روزهايي كه سياوش 

يزداني و عارف غالمي طبق معمول غايب هستند 
و نمي توانند به تيم كمك كنند، جناب دانشــگر 
به عنوان يكي از معدود مدافعان مياني باقي مانده 
در استقالل در تمرينات دردسر درست مي كند؛ 
در حدي كه فرهاد مجيدي ناچار مي شود او را كنار 
بگذارد. ظاهرا دانشگر بعد از بگومگو با وريا غفوري 
قهركرده و كاورش را به زمين كوبيده؛ مجيدي هم 
درجا او را در اختيار باشگاه قرار داده است. دانشگر 
كه قبال هم سابقه انجام چنين رفتارهايي را داشته، 
همان بازيكني است كه بعد از نخستين بازي بدون 
استراماچوني مدعي شده بود حضور يا عدم حضور 

مربي ايتاليايي فرقي به حال تيم ندارد!

نساجي قائمشهر در هفته بيست وششم 
مســابقات ليگ برتر مقابل اســتقالل 
قرارخواهــد گرفــت و نكتــه جالب در 
اين بــازي تقابل تعــدادي از بازيكنان و 
مربيان سابق استقالل با اين تيم است كه 
مي توان به محمدمهــدي نظري مهاجم 
سرخپوشــان قائمشهري اشــاره كرد. 
نظري در گفت وگو با همشهري ورزشي 
درخصوص شرايط نساجي حرف هايش را 
اينگونه آغاز مي كند: »خوشبختانه تيم ما 
وضعيت خوبي دارد، از زماني كه محمود 
فكري هدايت تيم را بر عهده گرفت روند 
خوبي از لحاظ تاكتيكي داشتيم و نتايج 
نسبتا خوبي هم گرفتيم.« نظري در ادامه 
حرف هايش درخصوص بازي با استقالل 
صحبت مي كنــد: »بازي با اســتقالل و 
پرسپوليس هميشه سختي هاي خودش 
را دارد. مــا با تيمي بــازي مي كنيم كه 
هفته گذشــته صنعت نفت را شكســت 
داد و االن از لحاظ روحي وضعيت خوبي 
دارد؛ خصوصا اينكه تعدادي از بازيكنان 

مصدوم اســتقالل هم به اين تيم اضافه 
شــده اند و قدرت فني آنها بيشتر شده 
اســت. ما براي امتيازگرفتــن به تهران 
مي آييم و حتي كســب پيروزي هم دور 
از ذهن نيست. اميدوارم فوتبال خوبي را 
به نمايش گذاشته و در اين بازي بيرون 
از خانه هــم امتياز بگيريــم.« از نظري 
درخصوص تقابل با تيم ســابقش سؤال 
مي كنيم و اينكه در ســال هاي گذشته 
چندبار به اســتقالل گل زده اســت. او 
مي گويد: »شــايد باورتان نشود ولي من 
تا حاال به اســتقالل گل نــزده ام و حتما 
قسمت نبوده كه گل بزنم. هر مهاجمي 
دوســت دارد در هر بازي گل بزند و من 
هم اميدوارم طلســم گل نزدنم برابر اين 
تيم شكسته شــود. البته استقالل تيمي 
است كه دوستش دارم ولي االن بازيكن 
نساجي هســتم و بايد براي موفقيت اين 
تيم تالش كنم. انگيــزه زيادي هم براي 
اين بازي دارم و اميدوارم عملكرد خوبي 

داشته باشم.«

  نظري: اميدوارم طلسم گل نزدنم 
برابر استقالل شكسته شود

 مجيدي به كنفرانس نرفت
فرهاد مجيدي در كنفرانس مطبوعاتي پيش از بازي با نساجي هم شركت نكرد و دستيارش به جاي او با خبرنگاران صحبت كرد. 
نامجو مطلق در اين خصوص گفته است: »من هم اعتقاد دارم كه بايد سرمربي تيم در نشست خبري حاضر باشد. اين را به فرهاد 
مجيدي هم گفتم كه صحبت شما براي مخاطب سنديت و ارزش بيشتري دارد. او به خاطر مشكالتي كه داشت عذرخواهي كرد.«

وقتي ترزگه براي آرسنال گل مي زد!
با وجود فيناليست شدن توپچي ها در جام حذفي 

تيره روزي اين تيم ادامه دارد

در دوران پس از قرنطينــه كرونايي و روزهاي طوالني 
بي فوتبالي آرزو مي كرديم دوباره فوتبال ازسرگرفته شود 
و با اشتياق بنشينيم پاي تلويزيون و حتي سانسورهاي 
صداوسيما و پخش تصاوير تكراري و صداي خياباني، عليفر، پيمان 
يوسفي و سيانكي را هم تحمل كنيم. خبر نداشتيم قرار است سيانكي 
هر شب و هر شــب فوتبال گزارش كند. گزارشگر بازي استون ويال- 
آرسنال جدا از تلفظ اشتباه نام بيشتر بازيكنان 2 تيم مثل گريليش 
)گرليش(، تيرني )ترني(، انكتيا )انكيتا(، مينگز )مينگس(، استون ويال 
)آســتون ويال( و... و آسمان به ريســمان بافتن هاي هميشگي اش 
مرزهاي گزارشگري را جابه جا كرد و ركورد خياباني را زد. يك جا بعد از 
گلزني بازيكن مصري استون ويال به نام محمود حسن ملقب به ترزگه 
)تريزيجيه به عربي( او را يادآور درخشش داويد ترزگه در آرسنال خواند 
و دقيقا چنين جمله اي در وصف مهاجم سابق يوونتوس گفت: »گلزني 
ترزگه يادآور درخشش ترزگه، مهاجم ملي پوش آرژانتيني در آرسناله، 
بازيكني كه تيري آنري )مكث( گل هاي زيادي براي آرسنال به ثمر 
رساند«! بعد از دقايقي وقتي به او تذكر دادند، حرفش را پس گرفت. 

ترزگه، مهاجم فرانسوي بود اما اصليتي آرژانتيني داشت.
  آرسنال همچنان دچار آه آرسن ونگر است. با وجود صعود توپچي ها 
به فينال جام حذفي، فصل در بدترين شكل ممكن براي اين تيم در حال 
پايان يافتن است. آرسنال براي سومين فصل پياپي 10شكست را در 
يك فصل ليگ تجربه مي كند، آخرين باري كه چنين آماري ثبت شد به 
10شكست در 7فصل پياپي بين 82-1981 و 88-1978 برمي گردد. 
آرسنال براي نخستين بار از فصل 95-1994 تا به حال فصل را خارج 
از 6تيم باالي جدول تمام مي كند. براي چهارمين فصل پياپي فصل را 
باالتر از دشمن ديرينه اش تاتنهام هم تمام نمي كند. پيش از اين 4فصل 
21سال تمام آرسنال باالتر از رقيب همشهري در جدول فصل را تمام 
مي كرد. براي نخستين بار از دسامبر1998 به اين سو بود كه توپچي ها 
از استون ويال شكست مي خوردند. براي دومين بار در اين فصل آرسنال 
نتوانست هيچ شوتي در چارچوب دروازه حريف بزند و تنها يك بار به تير 
دروازه كوبيد. پيش از اين در بازي با منچسترسيتي در ليگ هيچ ضربه اي 
به دروازه حريف نزده بود. آرسنال براي سيزدهمين بار در اين فصل نيمه 
اول بازنده به رختكن رفت. آخرين بار در فصل 95-1994 بود كه فصل را 
در رتبه 12به پايان رساند. 46درصد گل هاي خورده اين فصل اين تيم از 
روي ضربات ايستگاهي بوده كه بدترين آمار بين همه تيم هاي ليگ برتر 
است. پيش از گل، اوباميانگ كه روز كم فروغي را سپري مي كرد در حال 
خوش وبش با مينگز، مدافع حريف ديده شد كه مينگز بالفاصله هنگام 
ضربه كرنر خودش را از اوبا جدا كرد و روي توپ تأثير گذاشت تا توپ زير 

پاي ترزگه فيك بيفتد و اين بازيكن مصري كار را تمام كند.
   يك نكته ديگر مرتبط با آرسنال، حضور اوزيل روي سكوها با وجود 
مصدوم نبودن اين بازيكن آلماني است. آرتتا از سبايوس كه دوندگي 
و لمس توپ زيادي دارد در پســت او استفاده مي كند و براي همين 
نمي شود خرده اي به سرمربي اســپانيايي گرفت. اما غيبت اوزيل در 
بازي هاي اين فصل ركورد او را به خطر انداخته اســت. دي بروين با 
پاس گلي كه در بازي من سيتي با واتفورد داد تعداد پاس گل هاي خود در 
اين فصل را به عدد19 رساند كه همسان با ركورد اوزيل است. او مي تواند 
در بازي هفته پاياني مقابل تيم سقوط كرده نوريچ اين آمار را بهتر كند و 
از ستاره مغضوب آلماني بگذرد و به تيري آنري، اسطوره آرسنال برسد. 
البته آنري ركورد 20گل و 20 پاس گل در يك فصل را دارد. اين ركورد 

براي او كه مهاجم است از لحاظ تعداد پاس گل كمي عجيب است.
  درباره سرنوشت فصل آينده مي شود پيش بيني هايي كرد. در جريان 
ديدار مقابل استون ويال هواپيمايي از فراز ورزشگاه عبور كرد با پرچمي 
كه اين جمله روي آن نوشته شده بود: »از آرتتا حمايت كنيد؛ كرونكه 
بايد برود.« به نظر مي رسد آرتتا بتواند اوباميانگ را متقاعد به تمديد كند. 
بارســا درصورت ناكامي در جذب الئوتارو مارتينس از اينتر به شدت 
خواهان او خواهد بود و تنها يك فصــل از قرارداد مهاجم گابني باقي 
مانده اســت. از خريدهاي جديد مي توان به تالش براي راضي كردن 
اوپامكانو، پديده و مدافع 21ساله فرانسوي تيم اليپزيش اشاره كرد كه 
اين بازيكن مورد توجه رئال و ميالن هم بوده. توماس پارتي، از اتلتيكو 
هم گويا توافقاتي براي پيوستن به توپچي ها داشته و از ويليان كه آخر 
فصل بازيكن آزاد مي شود، به عنوان بازيكن جديد بعدي ياد مي شود. 
چيزي كه از همين االن مشخص اســت، فروش گندوزي پرحاشيه 

است؛ احتماال به بارسلونا.

جهان

محمد زارعي| محمود فكري از روزي كه هدايت نساجي 
را برعهده گرفته با اين تيم رنگ باخت را نديده اســت. 
قرمزپوشــان مازندران در 4 بازي اخير توانســته اند 
ماشين سازي و تراكتورسازي را شكست دهند و مقابل 
نفت هاي ليگ برتر هم به تساوي رضايت داده اند. اين 
تيم براي ادامه اين روند بايد از استقالل هم امتياز بگيرد، 
استقاللي كه فكري ســال ها پيراهنش را بر تن داشته، 
ســال ها بازوبند كاپيتاني اش را بر بازو بسته و حتي در 
چند مقطع به عنوان مربي روي نيمكتش نشسته است. 
همين داستان بهانه اي شد تا گفت و گويي كوتاه با فكري 

داشته باشيم.

   از شرايط فعلي نساجي شروع كنيم. به نظر 
مي رسد كرونا خيلي هم براي شما بد نبوده است.

خوشبختانه بعد از كرونا نتايج خوبي گرفته ايم. از اول هدف ما اين 
بوده كه بازي به بازي جلو برويم و با كسب نتايج مورد نظر تيم را باال 
بكشيم تا دل هواداران نساجي شاد شود. شادي هواداران براي من 

از همه  چيز واجب تر است.
 بازي با استقالل را چطور مي بينيد؟

بازي فرداي ما با استقالل يك بازي خانوادگي است. شايد براي 
شخص من هر نتيجه اي رقم بخورد، خوشحال باشم. اميدوارم به 
دور از مسائل حاشيه اي مشكل خاصي پيش نيايد و بازي خوبي 
از هر دو تيم ارائه شود. نتيجه بازي براي شخص خودم چه برد و 

چه باخت هر چيزي باشد، برنده اش من هستم! اميدوارم در بحث 
مسائل اخالقي اتفاق خاصي نيفتد تا هم خانواده نساجي و هم 

استقالل خوشحال باشند.
   استقالل اگر اين بازي نتيجه نگيرد شانسش 

براي رسيدن به آسيا كم و كمتر مي شود.
اينكه حريف ما امروز چه شرايطي دارد به ما مربوط نمي شود. ما در 
نساجي كار خودمان را مي كنيم و سعي داريم با ارائه يك  فوتبال 
زيبا به نتيجه الزم برسيم. من به بازيكنانم ايمان دارم و شك نكنيد 

براي رسيدن به هدف خودمان بازي خواهيم كرد.
   از االن شــايعات زيــادي درخصوص 
نيمكت فصل آينده استقالل به گوش مي رسد و حتي 
صحبت هايي هم درخصوص خود شما بوده است. در اين 

خصوص بيشتر صحبت مي كنيد؟
االن مربي نساجي هستم و براي فصل بعد هم با اين تيم قرارداد 
دارم. تمركز من روي نساجي است و به هيچ تيمي جز تيم خودم 

فكر نمي كنم.
    اصال اگر استقالل به شما پيشنهاد همكاري 

بدهد قبول مي كنيد؟ 
در شرايط فعلي اعتقاد دارم يك  مربي بايد مراحلي را طي كند تا 
به سطحي برسد و بعد از آن برود و روي نيمكت تيم بزرگي مثل 
استقالل بنشيند. من هم مثل خيلي ها آرزو دارم روزي سرمربي 
استقالل شوم و مي دانم باالخره اين فرصت يك روز به من خواهد 

رسيد و نوبت من هم خواهد شد.

 نوبت من هم مي شود سرمربي استقالل شوم
  فكري:  شرايط حريف به ما مربوط نمي شود

4 خشم فرهاد
مجيدِي مربي، اهل تعارف نيست

بهروز رســايلي| خبر مهم اردوي اســتقالل پيش از بازي امشب با نساجي 
مازندران، اخراج محمد دانشگر به دليل بي انضباطي بود. فرهاد مجيدي چه 
در مقطع كوتاهي كه فصل گذشته سرمربي موقت استقالل بود و چه در دوره 
حاضر، نشــان داده اهل اغماض با بازيكنان بي انضباط نيست و براي چنين 
برخوردهايي، حتي مصلحت انديشــي فني هم ندارد. دســت كم 4 نمونه از 

واكنش هاي انضباطي مجيدي در استقالل را به آساني به ياد مي آوريم.

رگربزيچنايرافص
مرگرسممصمابرم
ادمكارتراسگمغ

رشباياجسبويا
مگيبدنابيررنف
انامهوكنيجبر
مهارفيزبابارت
عيبرجتالمربو
لايرنيزرريبكت

وگيدومعموينر
منغلاچفربلدنم
سلاجهرونتيور
لگيروقانايكمح
ارايربنمهنوتب
تيناسناانوزيرا
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افقي:
 1- وجود دارد- نوعي هواپيماي 

جنگي- ضعف و ناتواني
2- بــدون ترديــد و قطعا- 

شفاهي- گوسفند قرباني
3- پدر صنعت چاپ- پهلوان 

گود زورخانه
4- بازگشت به عقب- گزند

5- درياچه اي بزرگ در شرق 
درياي خزر- ماشين نويسي- 

ساقه زيرزميني ريواس
6- در حال ناليدن- كيسه كش 

حمام- خواربار فروش
7- فضاپيمايي كه نخستين 
انســان را بــه فضــا بــرد- 

جانشيني- چيز
8- چليك- صداقت عاميانه- 

اسب يدك
9- چهــره- آرامــش دادن- 

بسندگي
10- شجاع- زمين كشاورزي 
بي مصرف مانده- منتقل شدن 

بيماري
11- جانور خيالي ترسناك- 
سرزنش كننده- سكه زر دوره 

هخامنشي
12- لقبي در هندوســتان- 

خباز
13- اثــر جاودانــه عالمــه 

دهخدا- انرژي
14- گوارش- شاعر سرشناس 

ادبيات شيلي- زنگ فلز
15- نوزاد- بزرگ ترين ايالت 

آلمان- مقام و رتبه
  

عمودي:
1- اندامي در گياهان بي گل- 
آويز جلوي پنجره- زبانه آتش

2- تكنوازي در موســيقي- 
غذايــي ايتاليايــي شــبيه 

ماكاروني- خشم
3- بلند تريــن فالت جهان- 
زمان آغازين- نوعي راه رفتن 

اسب
4- آجيل و شيريني- پرنده 

شكاري
5- صوت تحسين- تازه بالغ 

شده- بيگانگان
6- احســاس ترحم- ستاره- 

فرماندهان
7- پايتخت صربستان- پول 
قطــر- نســبت دو زن با يك 

شوهر
8- سنگ آسياب- سلسله اي 
از فرمانروايان مغــول كه بر 
ايران حكومــت كردند- بله 

روسي
9- رنــگ- واحــد مكالمات 

تلفني- دورو
10- همســايه ســومالي- 
حــركات رزمي نمايشــي- 

كوهي در مكه

11- شــهري در شهرستان 
كاشــان- بدون تغييــر- گاو 

شخم زن
12- جانشيني- گناهكار

13- كنايه از زمان بسيار قديم 
است- كافران- كلمه شرط

14- منفك- صبحانه- گاهي 
سوار گاري مي شود!

15- تحت- برهــان- معادل 
فارسي پرتره

 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 | 3704
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

243879156
871653294
956421387
382917465
597364821
614285973
438596712
769132548
125748639

متوسط

4    1   2
 6  2   3  8
  3 7   5   
      8  9
 1      6  
7  2       
  6   7 4   
4  5   6  3  
1   3    2  148763952

792514683
365289741
519476238
824931576
637825194
471352869
283697415
956148327

ساده

متوسط

847531692
561294378
293768514
634172859
918453267
752689143
326917485
475826931
189345726

سخت

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

ساده

 4  7  3  5  
  2 5  4 6   
3    8    1
5  9    2  8
 2      7  
6  7    1  4
4    5    9
  3 6  7 4   
 5  1  8  2  
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صداوسيمامردمراازروزنامههادورميكند
در يكي از برنامه هاي صبحگاهي ســيما مجري برنامه به جاي اينكه 
روزنامه بياورد و از روي آن آخرين خبر ها را بخواند از روي گوشــي يا 
تبلت مي خواند و عمال مردم را تشــويق مي كند كه روزنامه به دست 
نگيرند و از فضاي مجازي استفاده كنند. اينگونه مي خواهيم رسانه هاي 

كاغذي را حفظ كنيم؟
اصالنيازورامين

باغچهاسفندياريدرنهاوندروبهويراني
باغچه اسفندياري واقع در روبه روي كتابخانه اميد صبا در شهرستان 
نهاوند رو به ويراني است و هر لحظه امكان فروريختن بناي آن وجود 
دارد؛ درحالي كه مسئوالن شــهري مي توانند كاري كنند كه هم بنا 

حفظ شود و هم جان كسي با فرو ريختن بنا به خطر نيفتد.
اسماعيليازنهاوند

قطعهمهروزهبرقدرپرديس
متأسفانه برق پرديس هر روز دچار قطعي مي شود و مشكالت عديده اي 
براي ساكنين به وجود مي آورد. در شرايطي كه يك فروشگاه درست 
و حسابي هم نيست كه آب خنك از آن بخريم تا كي اين وضع ادامه 

خواهد داشت.
خوبروازپرديستهران

محدودههايدوچرخهسواريدربام لندمديريتشوند
از شهرداري منطقه 22تقاضا داريم براي دوچرخه سواران در بام لند و 
اطراف درياچه چيتگر محدوده هايي تعيين كنند كه مزاحمتي براي 
عابران پياده به خصوص آنهايي كــه روزانه پياده روي مي كنند ايجاد 
نشود. تردد دوچرخه ها آنقدر بي برنامه و نامنظم است كه نمي گذارد 
مردم پياده روي كنند و اين وضع بارها مصدوميت عابران را به دنبال 

داشته است.
گيالنيازمنطقه22تهران

روستايپازوكيزنجانامكاناتاوليهزندگيندارد
روستاي »پازوكي« در زنجان از داشــتن امكانات اوليه زندگي مانند 
آب، برق، گاز، مسجد، مدرسه، مركز بهداشت، آنتن دهي تلفن همراه، 
وجود تلفن ثابت و... حتي راه دسترسي مناسب محروم است، به طوري 
كه بيماران اين روستا تا رسيدن به بيمارستان در جاده جان خود را 

از دست مي دهند.
سيداناززنجان

چرانامميدانگلهاراشوراياريكرده اند
در سعادت آباد در خيابان زيتون ميداني هست كه اسم سابق آن گل ها 
بود،  اخيرا نام آن را تغيير داده و »شــوراياري« گذاشته اند كه بسيار 

نامناسب است. لطفا اين اسم را به نام قبل آن بازگردانند.
توكليازتهران

زمينهايتأميناجتماعيبهبهانهمچنانبالتكليف
در سال۱۳۸۳ مالكان زمين هايي واقع در تامين اجتماعي شهرستان 
بهبهان اقدام به فروش زمين كردند و از اداره مســكن و شهرسازي، 
شهرداري، منابع طبيعي و ساير ادارات مربوطه استعالمات الزم انجام 
شد و شهرداري پروانه ساخت صادر كرد، ولي ۱۴سال بعد مسكن و 
شهرسازي جلوي ساخت وســاز مردم را گرفت و درحالي كه مردم با 
پول خود پل ساخته و آبرساني كرده اند اقدام به قطع آب و تخريب پل 
كرده اند. تاكنون چندين نوبت مالكان با فرمانداري و دادستان و مسكن 
و شهرســازي جلســه برگزار و تجمع كرده اند ولي تاكنون فايده اي 

نداشته است. صداي ما را به مقامات ارشد برسانيد.
مالكانبالتكليفازبهبهان

مستأجراندرتامينمعيشتدچارمشكلشدهاند
با افزايــش سرســام آور هزينه هــاي اجاره خانه در تهران مشــكل 
مستأجران، كمرشكن شده و اين وضع در معيشت و خورد و خوراك 
آنها اثر كرده است. طرح هاي دولتمردان براي خانه دار شدن زمان بر 
اســت و اين عده اكنون به نان شــب محتاجند. فكري عاجل براي 

مستأجران درمانده بكنند.
بلغارازتهران

بخشفورگدارابآبندارد
بخش فورگ از توابع شهرســتان داراب كه از گــرم ترين نقاط اين 
شهرستان گرمسيري است با وجود هواي طاقت فرسا در تابستان هاي 
خشك، اين روزها با مشــكل تامين آب مواجه اســت. طي ۱۰روز 
گذشــته، پمپ آب شــهر دوبرجي )مركز بخش فورگ( ۳ بار دچار 
مشكل شده و به دليل نوسان برق از كار افتاده است و از طريق تانكر 
سيار، آبرساني به اين منطقه انجام مي شود. همچنين بيش از نيمي 
از روستاهاي فورگ نيز با بي آبي مواجه هســتند. به داد مردم اينجا 

برسيد.
اهاليفورگداراب

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

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

با مردم

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

هتلهماپيادهرورااشغالنكردهاست
روابط عمومي منطقه۳ شهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
موضوع اشغال پياده رو توسط هتل هما در خيابان خدامي در ستون 
با مردم روز سوم تيرماه پاسخ داده اســت: هتل هما داراي رمپ 
اختصاصي از حاشيه پياده روست كه مربوط به ملك هتل است و 

پياده رو به هيچ عنوان از طرف هتل مذكور سد معبر نشده است.

شهرداريمنطقه15وانتيهايخيابانشهرزادراجمعكرد
از روزنامه همشهري براي انعكاس مشكل ساكنان خيابان شهرزاد 
و از شهرداري منطقه۱5 براي جمع آوري وانتي هايي كه خيابان 
در قرقشان بود تشكر مي كنيم. اكنون مدتي است خيابان مرتب و 
ترافيك روان شده است. تقاضا داريم جلوي وانتي ها و دوره گردها 

را بگيرند و اجازه ندهند دوباره وضع قبلي تكرار شود.
ثابتيازتهران

پاسخ مسئوالن 

قدرداني

با پيدا شدن اجساد ۳طالفروش اصفهاني در باغي در كازرون، 
تحقيقات پليس براي كشــف راز اين جنايت مرموز آغاز شده 

است.
به گزارش همشهري، حدود ساعت ۴بامداد ۳۱تيرماه به مأموران 
پليس شهرستان كازرون خبر رســيد از داخل باغي در اطراف 
شهر صداي شليك گلوله شنيده شده است. فردي كه با پليس 
تماس گرفت صاحب باغ همسايه بود و به دنبال اين تماس تيمي 
از مأموران راهي محل حادثه شدند. آنها پس از ورود به باغ مورد 

نظر با يك خودروي سواري روبه رو شدند كه داخل باغ پارك بود 
اما وقتي وارد اتاقك داخل باغ شــدند اجساد ۳مرد را ديدند كه 
همگي به ضرب گلوله به قتل رسيده بودند. بررسي هاي اوليه از 
اين حكايت داشت كه قربانيان به وسيله يك سالح شكاري هدف 

گلوله قرارگرفته و در دم جانشان را از دست داده اند.

طالفروشانقديمي
با گزارش ماجرا به قاضي جنايــي و پليس آگاهي، تيم تحقيق 
راهي باغ مورد نظر شــد. در بررســي هاي اوليه معلوم شد كه 
هر۳ قرباني بيشــتر از 6۰سال ســن دارند و 2 نفر از آنها برادر 
هستند. بررسي هاي مأموران از اين حكايت داشت كه مقتوالن 
از طالفروش هاي اصفهاني هستند كه از حدود 2۰سال قبل با 
طالفروشان كازروني در ارتباط هستند و هر از گاهي براي خريد 
طالهاي دست دوم و شكسته يا فروش طالهاي جديد به كازرون 
سفر كرده و بعد از انجام معامالتشان راهي اصفهان مي شدند. باغ 

مورد نظر نيز باغي بود كه اين افراد هر زمان كه به كازرون سفر 
مي كردند، براي اســتراحت به آنجا مي رفتند. مأموران متوجه 
شــدند كه آن روز نيز مقتوالن بعد از معامله طال با طالفروشان 
كازروني راهي اين باغ شده بودند كه استراحت كنند و روز بعد به 

اصفهان برگردند اما در آنجا به قتل رسيده بودند.

ردفرضيهسرقت
سرقت نخســتين فرضيه اي بود كه پيش روي تيم تحقيق قرار 
گرفت. اما مأموران هنگام بازرسي اتاقك باغ و همچنين خودروي 
مقتوالن طالهايي كه آنها خريداري كرده بودند را پيدا كردند 
و اين مسئله نشان مي د اد كه جنايت با انگيزه اي جز سرقت رخ 
داده است. با اين اطالعات اجســاد قربانيان به پزشكي قانوني 
منتقل شــد و درحالي كه احتمال مي رود انگيــزه اين جنايت 
مرموز انتقام جويي باشد، بررسي ها براي يافتن سرنخي از عامل 

يا عامالن جنايت و كشف اين معماي جنايي آغاز شده است.

تكذيبشايعات
با انتشــار خبر اين جنايت هولناك، شــايعاتي نيز در فضاي 
مجازي منتشر شــد. ازجمله اينكه قتل طالفروشان اصفهاني 
احتماال با مرگ ۳مرد در يك مغازه تعويض روغني در كازرون 

ارتباط دارد.
سرهنگ كاووس محمدي، معاون اجتماعي پليس استان فارس 
در اين باره به همشــهري گفت: خردادماه امسال ۳مرد در يك 
مغازه تعويض روغني در كازرون جانشــان را از دست دادند اما 
در جريان بررســي هاي تخصصي معلوم شد كه مرگ آنها يك 
حادثه بوده است. بررسي ها نشــان مي داد كه اين افراد ناشي از 
گازگرفتگي و استنشاق گاز منواكسيد كربن بوده و هيچ ارتباطي 
بين مرگ اين افراد و قتل طالفروشــان اصفهاني وجود ندارد. 
وي همچنين از مردم خواســت كه اخبار را از طريق رسانه هاي 
رسمي دنبال كنند و به شايعات منتشر شده در فضاي مجازي 

توجه نكنند.

مردي كه متهم اســت در جريان 
درگيري بــا دهيار روســتايي در داخلي

سيستان و بلوچستان وي را به قتل 
رسانده اســت به بهانه ابتال به كرونا توانست از 
زندان آزاد شود. اين مرد در حالي مدعي است به 
كرونا مبتال شده كه يك شب پس از آزادي جشن 
بزرگي گرفت و همه مهمان ها را در آغوش گرفت.
به گزارش همشــهري، روز ســوم آبان ماه سال 
97نزديكان دهيار يكي از روستاهاي منطقه فنوج 
ايرانشهر واقع در استان سيستان و بلوچستان نزد 
پليس رفتند و از مفقود شــدن وي خبر دادند. 
آنها گفتند كه او يك روز قبل براي رســيدگي 
به كارهاي مربوط به دهيــاري از خانه خارج اما 
به شــكل عجيبي مفقود شــد و هيج كس از او 

اطالعي ندارد.
ماموران براي يافتن اين مرد به بررسي چندين 
فرضيه پرداختند كه مهم تريــن آن ربودن وي 
بود. اين مــرد از مدتي قبل به ســمت دهياري 
روستا منصوب شده بود و از همان زمان 2 برادر 
با وي برسر چند هكتار زمين دچار اختالف شده 
بودند. در شــرايطي كه دهيار براساس اسناد و 
مدارك موجود مشغول تقســيم بندي زمين ها 
بود اين 2 برادر مدعي بودند مالك بخش زيادي از 
زمين ها هستند. آنها براي اثبات اين ادعاي شان 
هيچ سندي نداشتند اما پافشاري مي كردند كه 
زمين ها متعلق به آنهاست و براي به دست آوردن 

آن حاضر هستند هر كاري انجام دهند.
از سوي ديگر يكي از كساني كه آخرين بار دهيار 
جوان را ديده بود به مأموران گفت: همراه دهيار 
سِر زمين بوديم كه يك خودروي دو كابين سر 
رسيد و يك نفر از آن پياده شد. او ظاهرا يكي از 
همان 2 برادري بود كه با دهيار برســر زمين ها 
اختالف داشــت. او به دهيار گفت براي مالكيت 
زمينش از كالنتري نامــه دارد. دهيار با نگاه به 
نامه شــك كرد و قرار شــد به كالنتري برود. او 
سوار خودروي آنها شد تا به كالنتري برود و اين 

آخرين مرتبه اي بود كه او را ديدم.
در شــرايطي كه به نظر مي رسيد پاي 2 برادر در 
مفقود شــدن دهيار در ميان باشد يك روز بعد 
مأموران در حوالي روســتا جسد مرد گمشده را 

كشــف كردند. شواهد نشان 
مي داد عامالن جنايت دست 
و پاي مقتول را بســته و او 
را با ضربات متعدد چاقو به 
قتل رسانده اند. آنطور كه نوع 
اصابت ضربات نشان مي داد 
به احتمال زياد چند نفر در اين 

جنايت دست داشتند.
در ادامه 2برادر كه احتمال مي رفت 
در جنايت نقش داشته باشند بازداشت 
شــدند. هرچند آنها ادعا مي كردند در قتل 
دخالتي ندارند اما همه شواهد و مدارك موجود 
عليه آنها بود. به اين ترتيب پرونده با صدور قرار 
جلب دادرسي و كيفرخواست به دادگاه كيفري 
يك استان سيســتان و بلوچســتان مستقر در 

ايرانشهر ارجاع شد.
در جلســه رســيدگي به اين پرونده اولياي دم 
مقتول خواســتار قصاص عامالن جنايت شدند. 
آنها مدعي بودند دهيار به دليل درســتكاري و 
اينكه حاضر نبوده كار خالف انجام دهد به قتل 
رسيده است. پس از پايان محاكمه هيأت قضايي 
وارد شور شدند و 2 برادر را در قتل دهيار گناهكار 
شناختند. براســاس رأي دادگاه اين 2 برادر به 
اتهام مشاركت در قتل عمدي به قصاص محكوم 
شدند. آنها همچنين به اتهام آدم ربايي  و اختفاي 
جسد نيز به تحمل ۱5سال حبس محكوم شدند.

با وجود صدور اين رأي، متهمان 
به آن اعتراض كردند و پرونده 
براي بررســي به ديوان عالي 
كشور فرستاده شد. قضات 
ديــوان پــس از بررســي 
محتويات پرونــده و رأي 
دادگاه حكــم صادر شــده 
درخصوص اتهام آدم ربايي 
و مجازات ۱5ســال حبس را 
تأييد كردند اما به دليل وجود 
ابهام درخصوص نحوه قتل حكم 
قصاص را تأييد نكردنــد و با ارجاع 
پرونده به دادگاه اعــالم كردند ممكن 
اســت عامل قتل يكي از متهمان باشد نه هر 

دوي آنها و بايد در اين باره تحقيق شود.
در اين شرايط بود كه پرونده بار ديگر به دادگاه 
كيفري يك اســتان سيســتان و بلوچســتان 
فرستاده شــد و طبق آنچه ديوان عالي كشور 
تكليف كرده بود بايد وقت رســيدگي نزديكي 
تعيين مي شد اما درســت در همين زمان بود 
كه شــيوع بيماري كرونا باعث اخالل در روند 
رسيدگي به اين پرونده شــد. پزشكان زندان 
به معاينه يك به يك زندانيــان پرداختند. اين 
2 برادر ادعا مي كردند به كرونا مبتال شــده اند 
اما معاينه هاي انجام شــده نشان داد آنها هيچ 
نشــانه اي دال بر ابتال به اين بيماري ندارند. با 
وجود اين اولياي دم مقتول چند روز بعد متوجه 
شدند كه يكي از متهمان با اين ادعا كه به كرونا 
مبتال شده توانسته با ســپردن وثيقه از زندان 
آزاد شود. از سوي ديگر فاش شد اين زنداني كه 
با ادعاي ابتال به كرونا آزاد شــده يك شب بعد، 
مهماني بزرگي با حضــور صدها مهمان برگزار 
كرده و عكس هاي منتشــر شده از اين مهماني 
نشان مي داد كه او تك تك مهمان ها را هم در 

آغوش گرفته است.
براساس اين گزارش در شــرايطي كه با آزادي 
اين متهم كه براســاس حكــم دادگاه و تأييد 
ديوان عالي كشــور محكوميــت قطعي دارد 
وي سرنوشــت نامعلومي پيدا كرده، قرار است 
به زودي جلسه رسيدگي به اتهام قتل دهيار بار 

ديگر برگزار شود.

مرد مسلحي كه 2۰سرنشين 
يك اتوبــوس را در شــهر خارجي

لوتسك اوكراين به اسارت 
گرفته بود، توســط پليس دستگير شد و 

همگي گروگان ها آزاد شدند.
اين گروگانگيري روز سه شــنبه در شهر 
لوتسك در شــمال غرب اوكراين اتفاق 
افتــاد و در جريان آن مردي كه مســلح 
بــود و ادعا مي كــرد مواد منفجــره نيز 
همراه دارد 2۰سرنشــين يــك اتوبوس 
را به گــروگان گرفت. او هيچ خواســته 

مشــخصي از اين گروگانگيري نداشت، 
اما ايــن ماجرا چندين ســاعت به طول 
انجاميد و مرد مسلح در اين مدت حاضر 
شــد ۳نفر از گروگان هايش را رها كند تا 
اينكه سرانجام مأموران امنيتي توانستند 
در عملياتي او را دستگير و گروگان ها را 

آزاد كنند.
آرســن آواكوف، وزير كشــور اوكراين با 
انتشــار عكســي از گروگانگير كه بعد از 
بازداشــت روي زميــن دراز كشــيده، 
دســتگيري او را تأييــد كــرده اســت. 

گروگانگير ماكســيم كريوش، ۴۴ ساله، 
اهل روســيه اســت و پليــس اوكراين 
مي گويد ســابقه محكوميت قبلي دارد. 
يكي از درخواست  ها هنگام مكالمه تلفني 
با رئيس جمهور اوكراين اين بود كه همه 
مردم را تشــويق به ديدن فيلم ارسلينگز 
)زميني ها( كنــد. اين فيلــم محصول 
سينماي هاليوود است كه در سال 2۰۰5 
ســاخته شــده و درباره حقوق حيوانات 
اســت. تحقيقات از مرد گروگانگير ادامه 

دارد. 

همه  چيز براي اجراي حكم يك محكــوم به قصاص آماده 
بود به جز اولياي دم كه قرار بود ســحرگاه چهارشــنبه در 

زندان حاضر شــوند، اما نيامدند و قاتل كه تمام 
وجودش پر از هراس بود با خوشــحالي به 

زندان بازگشت.
به  گزارش همشهري، اين مرد به جرم 
قتــل پدرخوانده اش در اســفند ماه 
سال۸6 به قصاص محكوم شده بود. 
او پس از دســتگيري درباره جنايت 
گفت: مقتول خيلي مــادرم را اذيت 

مي كرد و از وي كينه به دل داشتم. به 
همين دليل به دنبــال فرصتي بودم تا از او 

انتقام بگيرم.
وي ادامه داد: من پيش از اين در سال79 با اسلحه شكاري 
هنگام سرقت خودرويي، مردي را به قتل رسانده و به قصاص 

محكوم شده بودم. اما بعد ازگذشــت ۸سال موفق شدم از 
اولياي دم رضايت بگيــرم و از زندان آزاد شــوم. اما پس از 
آزادي بود كه فهميدم رفتار پدرخوانده ام با مادرم 
بد اســت. ياد روزهايي افتادم كه مادرم با 
دست شكسته و يا صورت كبود و زخمي 
به مالقاتم مي آمــد و مي فهميدم كه 
ناپدري ام او را كتك مي زده است. از 
همه بدتر اينكه اطرافيانم مي گفتند 
كه مادرم به خاطر من با او ازدواج كرده 
تا با كمك وي مــرا از زندان آزاد كند. 
همه اينها باعث شــد كه نقشه قتل وي 
را بكشم. شــب حادثه به عنوان مهمان به 
خانه اش رفتم. او وسايل پذيرايي را برايم آورد و 
من در فرصتي مناسب داخل نوشيدني او داروي بيهوشي 
ريختم. دارو به تدريج داشت روي او اثر مي كرد كه تصميم 

گرفتم دست و پايش را ببندم، اما متوجه شد و مقاومت كرد. 
من هم او را خفه كرده و گريختم.

حكميكهاجرانشد
قاتل پدرخوانده بعد از مدتي در شــعبه7۱ دادگاه كيفري 
محاكمه و به قصاص محكوم شــد.حكم بــه تأييد قضات 
شعبه يازدهم ديوان عالي كشور رسيد و پرونده براي انجام 
مقدمات اجراي حكم به شــعبه اجراي احكام دادســراي 
جنايي تهران فرستاده شد. او ۳مرتبه پاي چوبه دار رفت و هر 
بار با تالش واحد صلح و سازش دادسراي امور جنايي تهران 
موفق شد در واپسين لحظات از اولياي دم مهلت بگيرد و به 
زندان برگردد. آخرين بار جوان اعدامي چهارشنبه گذشته و 
بعد از گذشت ۱۳سال از جنايت پاي چوبه دار رفت. همه  چيز 
آماده بود؛ طناب دار، قاضي اجراي حكم و مسئوالن زندان. 
متهم نيز به محوطه زندان رجايي شهر منتقل شد، اما هرچه 
منتظر ماندند اولياي دم در زندان حاضر نشد. بدون حضور 
خانواده مقتول نيز حكم قابل اجرا نبود و به همين دليل متهم 

به قتل به زندان بازگشت و حكم قصاص اجرا نشد.

دامادمريوانيازقصاصگريخت
داماد جوان كه در 2۸سالگي پدرزن خود را بر سر اختالفات 

خانوادگي در مقابل كالنتري ۱۱شهرستان مريوان به قتل شهرستانها
رسانده بود با گذشت اولياي دم از مجازات قصاص گريخت.

به گزارش همشهري، جنايتي كه اين مرد رقم زد در شهريور سال9۴ رخ 
داد. داماد جوان از مدتي قبل تر از آن با همسرش دچار اختالف شده بود و 
اين اختالفات تا جايي پيش رفته بود كه پدرزنش راهي كالنتري شده و از 
او شكايت كرده بود. روز حادثه نيز داماد جوان به دنبال همين شكايت راهي 
كالنتري شده كه در مقابل كالنتري با پدرزنش درگير شده و او را با ضربات 

چاقو به قتل رسانده و متواري شده بود.
به دنبال اين جنايت تحقيقات براي دستگيري قاتل فراري آغاز شد تا اينكه 
مدتي بعد وي بازداشت شــد و به قتل پدرزنش اعتراف كرد. پرونده اين 
جنايت به دادگاه فرستاده شد و داماد جنايتكار در سال97 محاكمه و به 
قصاص محكوم شد كه اين حكم مدتي بعد به تأييد ديوان عالي كشور نيز 
رسيد. از همان زمان بود كه شوراي حل اختالف شهرستان سنندج براي 
گرفتن رضايت از خانواده مقتول وارد ماجرا شد. چندين جلسه مذاكره با 
خانواده مقتول برگزار شد و در نهايت اول تير ماه امسال و با انجام شروط 
مدنظر خانواده مقتول، آنها حاضر به گذشت شدند و به اين ترتيب داماد 

جنايتكار از مجازات قصاص گريخت.

قتل مرموز 3طالفروش 
اصفهاني در كازرون

پايان خوش گروگانگيري اوكراين با دستگيري گروگانگير

اولياي دم نيامدند، قاتل قصاص نشد

اين مرد و برادرش در يك درگيري ۴مرد 
را به قتل رسانده بودند

پايان27سالزندگي
مخفيانهقاتلفراري

قاتل فراري كه 27ســال پيش با 
همدســتي برادرش ۴مرد را در داخلي

يكي از شهرهاي غربي كشور به 
گلوله بسته و به قتل رســانده بود، در پايتخت 

دستگير شد.
به گزارش همشــهري، مدتي قبــل پرونده اي 
در اختيار اداره هشــتم پليــس آگاهي تهران 
قرار گرفت كه از فرار يك قاتل تحت تعقيب به 
پايتخت و زندگي مخفيانه او در اين شهر حكايت 
داشــت. محتويات پرونده نشان مي داد كه اين 
مرد و برادرش سال ها پيش در جريان درگيري 
با همسايه شان اقدام به تيراندازي كرده و ۴نفر را 
به قتل رسانده و متواري شده بودند. در همه اين 
سال ها نيز تحقيقات پليس براي دستگيري آنها 
به نتيجه اي نرسيده بود، اما حاال خانواده قربانيان 
اطالعاتي به دست آورده بودند كه نشان مي داد 
يكي از قاتالن در تهران به سر مي برد و زندگي 

مخفيانه اي دارد.
در ادامــه تيمــي از مأموران براي شناســايي 
مخفيگاه قاتل فراري وارد عمل شدند و با بررسي  
اطالعات موجود و تحقيقــات تخصصي موفق 
شدند محل زندگي اين مرد را در جنوب تهران 
شناســايي كنند. ظهر ۳۱تيرماه اين محل به 
محاصره پليس درآمد و مــرد جنايتكار در يك 

عمليات ضربتي دستگير شد.
سرهنگ سعداهلل گزافي، رئيس اداره عمليات 
ويژه پليس آگاهي تهران با بيان اين خبر، گفت: 
متهم دســتگير شــده محمد نام دارد و متولد 
سال۴7 اســت. او در بازجويي ها اعتراف كرد 
كه ســال72 پس از آنكه خدمت سربازي اش 
به پايان رســيد به محل زندگــي اش در غرب 
كشور برگشــته بود كه متوجه مي شود برادر 
بزرگ ترش به نام حميد بر سر يك قطعه زمين 
كشاورزي با همسايه هايش دچار اختالف شده 
و چندين مرتبه بين آنها درگيری رخ داده است.
محمد گفت: وقتي از ماجــراي اين درگيري ها 
باخبر شــدم به برادرم گفتم كه بايــد برويم و 
آنها را ادب كنيم. هر دوي ما اسلحه برداشتيم 
و سراغ آنها رفتيم و در جريان درگيري اقدام به 
تيراندازي كرديم. من 2 نفر را به قتل رساندم و 
برادرم 2نفر ديگر را و بعد از آن هر دو از شهرمان 

گريختيم و به تهران آمديم.
او ادامه داد: مدتي بعد هر دوي ما ازدواج كرديم 
و تشكيل خانواده داديم تا اينكه در سال۱۳۸۳ 
برادرم بر اثر يك ســانحه رانندگي فوت كرد. 
من هم چون مي دانستم تحت تعقيب هستم، 
مغازه اي تهيه كردم و به دور از اتفاقاتي كه در 
دور و برم بود، مشغول كار و زندگي شده و حتي 
صاحب ۴فرزند شدم. اين در حالي بود كه من 
و بــرادرم در دادگاه محــل زندگي مان غيابي 
محاكمه و هر دو به قصاص محكوم شده بوديم.

به گفته ســرهنگ گزافي، با اعترافات اين مرد 
پرونده وي در اختيار دادسراي جنايي تهران قرار 
گرفت تا پس از ارسال به دادگاه محل زندگي اش، 

وي نيز در اختيار پليس آن شهر قرار بگيرد.

 آزادي متهم
به قتل به بهانه 

كرونا 

اينمردمتهماستباهمدستي

ارروستارابهقتل
برادرشدهي
رساندهاست
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هزارويك

وقتي درباره ســفر به ماه فكر مي كنيم، 
فوراً به يــاد ايده ناب يكــي از فيلم هاي 
اوليه تاريخ ســينما مي افتيم كه صنعت 
فيلمســازي را به عنوان يك هنر معرفي 
كرد و قوانيني را در سينما بنيان نهاد. اين 
فيلم فرانسوي در سال1902 اكران شد و 
با توجه به زمان آن )در حدود 14دقيقه(، 
انقالبــي را در مقايســه بــا فيلم هاي 
2دقيقه اي كه در آن زمان مرسوم بودند 

به وجود آورد.
»ســفر به ماه« مســتقيما از شخصيت 
تئاتــري كارگردانــش »ژرژ ملي يس« 
نشأت مي گيرد كه پيشــينه او در مقام 
بازيگر و شعبده باز در ساخت فيلم تأثير 
گذاشته است. فيلم به شكلي جسورانه 
تعــدادي از معروف تريــن تكنيك هاي 
سينمايي مانند ســوپرايمپوز، ديزالو و 
شــيوه هاي تدوين را مي آزمايد كه بعد 
از آن به صورتي گســترده مورد استفاده 

قرار گرفتند.
فيلم با يك كنگره علمي آغاز مي شــود 
كه در آن پروفسور باربنفويليس )با بازي 
خود ملي يس( سعي مي كند همكارانش 
را به سفري اكتشافي به ماه ترغيب كند. 
دانشــمندان، پس از پذيرفتن نقشه او، 

سوار سفينه فضايي مي شوند و سفر آغاز 
مي شود. اين ســفينه كه شبيه موشك 
است، درست در چشم ماه فرود مي آيد. 
درواقع ملي يس، با انطباق تصويري واقعي 
از چهره يك انســان روي طرحي از ماه، 
اصابت ســفينه فضايي به چشم ماه را به 
تصوير مي كشــد و يكي از پرارجاع ترين 
نماهاي تاريخ ســينما را ثبت مي كند. 
دانشــمندان با حمله ساكنان ماه مواجه 
مي شوند و در نهايت به زمين برمي گردند 
و در پاريــس به عنوان قهرمــان مورد 

استقبال قرار مي گيرند.
فيلم ملي يس سزاوار جايگاهي شايسته 
در تاريخ ســينماي جهان اســت. سفر 
به ماه با وجود نگاه سوررئال خود، فيلمي 
ســرگرم كننده و پيشــگامانه است كه 
ترفندهاي تئاتر را بــا امكانات نامتناهي 
ســينما درهم مي آميزد. ملي يس بيش 
از كارگردان، يك رهبر اركســتر بود. او 
همچنين به عنوان نويسنده، بازيگر، تهيه 
كننده، طراح صحنه و لباس و فيلمبردار 
در فيلم نقش داشت و جلوه هاي ويژه اي 
خلق كــرد كه در زمان خود تماشــايي 

به نظر مي رسيد.
اين فيلــم، با وجود ســادگي جلوه هاي 
ويژه، نخســتين نمونه سينماي علمي 
تخيلي به حســاب مي آيد كــه عناصر 
بسياري از ويژگي هاي ژانر را ارائه مي دهد 

و تعدادي از قوانيــن آن را وضع مي كند 
و بر بســياري از آثار پــس از خود تأثير 
مي گذارد. به معناي كلي تر، سفر به ماه را 
مي توان فيلمي دانست كه تفاوتي بزرگ 
بين سينماي داســتاني و غيرداستاني 
ايجاد مي كند. در زماني كه فيلم ها عمدتاً 
زندگي روزمره را به تصوير مي كشيدند 
)مانند فيلم هاي برادران لومير در اواخر 
قرن نوزدهم(، ملي-يــس يك فانتزي 
براي سرگرمي ناب ارائه مي دهد. او با بيان 
بصري خالقيت هاي خود به روشي كاماًل 
غيرمعمول در فيلم هاي آن زمان، درها را 

براي هنرمندان آينده مي گشايد.
مارتين اسكورســيزي درباره ملي يس 
گفته: »ملي يس يك شــعبده باز بود؛ 
بنابراين توانايي هاي دوربين فيلمبرداري 

را به خوبي درك مي كرد.«

وقتي مركز بهســازي شهر گالســكو يك عكاس 
مي خواست تا خانه خرابه هاي محالت فقيرنشين را 
مستند كند، سراغ توماس آنان رفتند كه عكاس پرتره 
بود و از وسايل مرســوم آن زمان استفاده نمي كرد 

)براي مثال، او از يك كابين كالســكه به عنوان اتاق 
تاريك استفاده مي كرد(. آنان جزو نخستين كساني 
بود كه زندگي محالت شــهري فقير را در عكس ها 
ثبت مي كرد. منتقدانش مي گويند كه او بيشــتر بر 
ســاختمان ها تمركز مي كرد تا افرادي كه در آنها 
بودند، اما عكس هاي او داستان هاي  واضح غم انگيزي 

را بازگو مي كنند.

همانگونه كه »چارلي پاتون« و »رابرت جانسون« 
به »رودخانه مي سي ســي پي« شهرتي جهاني 
بخشيدند، انريكو كاروزو نيز در عرصه موسيقي 
به شهر ناپل جايگاهي بخشــيده كه شهرهاي 
ثروتمندتر و تحسين شده تري نظير رم و فلورانس 
هيچ گاه نخواهند توانست خود را به چنين جايگاه 
رفيعي برسانند. اين خواننده اپرا كه صداي زيبا و 
گوش نوازي داشت با خواندن تصنيف »خورشيد 
من« بدل به يكي از نخستين هنرمنداني شد كه 
در عرصه جهاني لقب ابرستاره  به وي اختصاص 
يافــت. از اين رو بي جهت نيســت كــه انريكو 
كاروزو، اســطوره بزرگ موســيقي شهر ناپل 
تلقي مي شود. موســيقي خورشيد من را امروز 

به عنوان سرود رسمي شــهر ناپل مي شناسند. 
اين آواز برگرفته از تصنيفي حماســي است كه 
از درآميخته شدن موســيقي مردمي با اجراي 
اپراگونه به وجود آمده است. استادان موسيقي 
ناپلي را مي توان بي شك اسالف خوانندگاني نظير 
دين مارتين و فرانك سيناترا دانست كه سال ها 
بعد بزرگ ترين خوانندگان تصانيف در آمريكا 
لقب گرفته بودند؛ در واقع كاروزو الگوي اصلي 
و اصيل تمام خوانندگان مرد انواع تصنيف ها و 
ترانه هاي بعد از خود بود. آهنگ خورشــيد من 
معرف شهر ناپل و شــخصيت ويژه ناپلي است. 
اگرچه انريكو كاروزو خواننده بزرگي در عرصه 
اپرا بود و اپراهاي بزرگ و متعددي در طول حيات 
هنري خود اجرا كرده بود، اما مردم ايتاليا و دنيا 
بيشتر او را به خاطر خواندن آهنگ خورشيد من 
مي شناسند. آهنگ O Sole Mio كه ترجمه آن 

خورشيد من مي شود، با تحسين يك روز آفتابي 
دل انگيز شروع مي شود و بعد از اين شروع عادي 
هر چه تصنيف به جلو مي رود، مشخص مي شود 
كه خورشــيد من، عالوه بر حماسي بودن، يك 
تصنيف بسيار بزرگ عاشــقانه نيز هست. اين 
تصنيف، پيش از آنكه كاروزو آن را به صورت اپرا 

اجرا و ضبط كند، تصنيفي محبوب در ميان مردم 
بود. موسيقي خورشيد من در سال1898 توسط 
جيواني كاپورو و ادواردو دي كاپوا نوشته شده بود 
اما ضبط اين آهنگ با صــداي كاروزو، تصنيف 
خورشيد من را در ســطح جهان به محبوبيت و 

شهرت رساند. 

تصوير غمگين شهرشعبده  بازی با سينما

تصنيفی برای ناپل

مترجم
محمدمسعود احدي

مترجم
ندا زندي

مترجم
 آرش نهاوندي
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قصه هاي مجموعه اي كه ما با نام »هزار و يك شب« 
مي شناسيم، از قوي ترين و پرطنين ترين آثار داستاني 
در تاريخ قصه گويي است. قصه هايي كه طي هزار و يك 
شب توسط شهرزاد براي شهريارشاه گفته مي شود، 
شــامل روايت هاي بنياديني همچون »ســندباد«، 
»عالءالدين« و »علي بابا و چهل دزد بغداد« است. اين 
داستان ها ظرفيت مرموزي براي جاودانه شدن دارند. 
درحالي كه قصه هاي هزار و يك شب به واسطه شهرت 
و رواجشان قابل توجهند، شايد مهم ترين ميراثشان 
خوِد مفهوم »روايت« اســت كه در آنها وجود دارد. 
در »شب«هاي قصه است كه پيوند نهاني و زاينده اي 
ميان روايت، رابطه و مرگ شكل مي گيرد؛ پيوندي كه 
براي هميشه سرچشمه داستان منثور باقي مانده است. 
شهريارشاه عادت بدي دارد كه هر شب با دوشيزه اي 
هم خوابگي كند و سپس او را بكشد  و شب هاي قصه 
با فرارسيدن نوبت شهرزاد كه قرباني بعدي شهريار 

باشد، شروع مي شود. شهرزاد كه مصمم است با چنين 
تقديري مواجه نشود، تدبير را در قصه گفتن براي شاه 
مي بيند. طبق نقشه شــهرزاد، قصه ها آنقدر جذاب، 
آنقدر شــهواني، آنقدر خواســتني و تحريك كننده 
هستند كه پادشاه در پايان شــب نمي تواند خود را 
متقاعد كند كه شــهرزاد را بكشد. هر شب با قصه اي 
ناتمام به سر مي رسد  و هر شب پادشاه حكم مرگ او 
را به تعويق مي اندازد تا چه بسا بتواند پايان داستان را 
بشنود. اما قصه گويي اي كه شهرزاد براي زنده ماندن 
ابداع كرده، نوعي قصه گويي است كه پاياني ندارد و 

هرگز به نقطه اوج نمي رسد. در عوض، قصه ها با تمايلي 
سيري ناپذير و ناتمامي گشوده زندگي مي شوند كه ما 
را به خواندن و بند آمدن نفسمان وامي دارد؛ مشتاق 
براي چيزهايي بيشتر، درست همانند شهريارشاه كه 
مي شنود و نفسش بند آمده است. اروتيسم قصه ها، 
بافت عجيب وغريب و شورانگيزشان، از اين آرزومندي 
نشأت مي گيرد؛ از اين ارتعاش بي پايان بين دو نقطه 

اوج و مرگ.

قصه های حيات بخش
مترجم
محمدناصر احدي
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كيوسك

به فاصله كوتاهي پيــش از آغاز دور 
جديد مذاكرات بغداد و اربيل، بار ديگر گزارش

پرونده شــكايت دولت عراق از اقليم 
كردستان درباره قاچاق نفت اين منطقه به اسرائيل 
سر از رسانه ها درآورده است. اين شكايت در دولت 
عادل عبدالمهدي با جمع آوري اســنادي مبني بر 
قاچاق ســازمان يافتــه نفت كردســتان عراق به 
اسرائيل، تقديم دستگاه قضايي اين كشور شد اما 
تا كنون نه تنها به هيچ نتيجه اي نرسيده بلكه حتي 
به گفته رسانه هاي عربي، تحقيقات قضايي جدي 
درباره آن نيز اجرا نشــده اســت. روزنامه لبناني 
االخبار در اين باره مي نويســد: پرونده قاچاق نفت 
اقليم كردستان، به رغم وجود اسناد قطعي به دليل 
فشارهاي داخلي و خارجي بر دستگاه قضايي عراق 
عمال از سال2019 تا كنون در تعليق مانده است. اما 
حاال به نظر مي رســد بار ديگر فشارهاي سياسي و 
رسانه اي براي از سرگيري اين پرونده حساس آغاز 
شده است؛ فشارهايي كه بدون شك با دور جديد 

مذاكرات بغداد- اربيل بي ارتباط نيست.
شبكه الجزيره با اشاره به اين موضوع به نقل از يك 
منبع در دولت عراق مي نويســد: براساس تسلط 
قانوني دولت بغداد بر منابع ملي و روابط خارجي، 
اقليم كردستان حق هيچ گونه تصميم گيري مستقل 
براي فروش نفت را نــدارد، به ويژه آنكه مقصد اين 
معامله، اسرائيل باشــد كه از سوي حاكميت ملي 
عراق اصال به رسميت شناخته نمي شود. اين منبع 
همچنين با اشاره به روند قضايي پرونده شكايت از 
اقليم كردســتان افزود: متأسفانه طي بيش از يك 
سال گذشته هيچ پيشــرفتي در فرايند تحقيقات 
اين پرونده صورت نگرفته اما اين بار عزم دولت براي 
روشن شــدن حقيقت و احقاق حقوق شهروندان 

عراقي جدي است.
اما چرا پرونده اي با اين سطح از اهميت و حساسيت 
تا كنون بي نتيجه مانده و حكم روشــني درباره آن 
صادر نشــده است؟ پاسخ اين ســؤال به مذاكرات 
دولت عراق با اقليم كردستان برسر بودجه در همان 
سال2019 برمي گردد! به نوشته روزنامه االخبار، در 
جريان آن مذاكرات اقليم كردستان با عقب نشيني 
از مواضــع اوليه خود تنها بــه  13درصد از بودجه 
عمومي كشــور اكتفا كــرد. پــس از آن به فاصله 
كوتاهي، اخبار مربوط به شكايت وزارت نفت دولت 
عبدالمهدي از اقليم كمر نگ شده و كمي بعد هم در 
سايه بحران هاي پياپي عراق به كلي فراموش شد! 

حاال بار ديگر اين پرونده جنجالي به رســانه هاي 
عراق بازگشــته اســت؛ به گونه اي كه نمايندگان 
نزديك به دولت مرتبا نسبت به سرنوشت آن ابراز 
نگراني كرده و هرازگاهي هم منابع آگاه، جزئياتي 

تازه را از ابعاد گسترده آن فاش مي كنند؛ براي مثال 
محمود الزجراوي، عضو كميســيون نفت و انرژي 
پارلمان عراق روز سه شــنبه با برگزاري نشســتي 
خبري در اين باره گفت: زمان آن فرارسيده كه اقليم 
كردستان، كميت نفت صادراتي خود و طرف هاي 
قراردادي آن را به طور شفاف اعالم كند. او همچنين 
تأكيد كرد: نشــانه هاي موجود بيانگر آن است كه 
اراده دولت براي برخورد با ايــن پديده غيرقانوني 
و ناقض حقوق اقتصادي شــهروندان عراقي است؛ 

بانيان قاچاق نفت، خود را براي پاســخ دهي آماده 
كنند.

از سوي ديگر، فراكسيون عراقيون به رهبري عمار 
حكيم كه با هدف حمايت از اجراي برنامه هاي دولت 
مصطفي الكاظمي تاسيس شده هم در واكنش به 
اين مسئله با صدور بيانيه اي اعالم كرد: ما خواهان 
مذاكرات جدي با اقليم براي دســتيابي به راه حلي 
جامع براي حل اختالف نظرهاي موجود هستيم. 
حاكميــت يكپارچه عراق بيش از ايــن نمي تواند 

رفتارهاي خارج از چارچوب دولت مركزي را تحمل 
كند. زمان آن رســيده كه به جــاي مصالحه هاي 
تاكتيكــي و راه حل هاي مقطعي به چشــم اندازي 
اســتراتژيك و بلندمدت براي ساختار روابط ميان 

بغداد و اقليم كردستان دست يابيم.
نكته قابل توجــه در اين ميان اما نحوه اســتفاده 
دولت هاي عراق از اين پرونده عليه اقليم كردستان 
اســت. اگر واقعيت موجود در بين سطور گزارش 
روزنامــه االخبــار را بپذيريــم )دولــت در ازاي 
عقب نشــيني اقليم در مذاكرات بودجه، پرونده را 
به تعليق درآورده(، مي توان گفــت حاال بار ديگر 
اين سناريو از ســوي دولت مصطفي الكاظمي در 
حال تكرار است. به اين ترتيب كه دقيقا در آستانه 
آغاز دور جديد مذاكرات مهــم بغداد- اربيل، پاي 
اين پرونده به عنوان اهرم فشــاري توسط دولت به 
رسانه ها باز شده اســت تا زمينه براي امتيازگيري 
مجدد از نمايندگان اقليم فراهم شود. بر اين اساس، 
اگر طرفين باز هم به نتيجه اي مطلوب بر سر بودجه 
يا موضوعي نظير آن دســت يابند مي توان انتظار 
داشــت كمپين فشار رسانه اي بر ســر اين پرونده 
مجددا در مدت كوتاهي تعطيل شــود! البته بدون 
شك هنوز براي صدور حكم قطعي در اين باره زود 
است و بايد منتظر تحوالت هفته هاي پيش رو در 

مورد مذاكرات بغداد- اربيل ماند.

پرونده قاچاق نفت خام اقليم كردستان به اسرائيل بار ديگر با فشار دولت عراق به جريان افتاده است
قاچاق نفت؛ محور جديد تنش هاي بغداد و اقليم

جزئيات قاچاق نفت از كردستان به اسرائيل
 The Marker براساس اطالعات پراكنده اي كه تاكنون در برخي رسانه ها، ازجمله روزنامه اقتصادي
منتشر شده، منبع اصلي صادرات نفت كردستان به اسرائيل، ميدان »بابا كركر« است. به اين ترتيب 
محموله هاي نفتي به شكل قاچاق وارد خاك تركيه شده و از طريق بندر جيهان اين كشور به آب هاي 
آزاد فرستاده مي شود. گفته مي شود كشتي هاي حامل نفت اقليم، مسيرهاي پيچيده اي را براي فرار 
از رديابي هاي احتمالي دنبال كرده و در نهايت، محموله خود را در نزديكي سواحل رژيم صهيونيستي 
تحويل طرف مقابل مي دهند. همچنين براساس گزارش TheMarker، نفت خام اقليم در پااليشگاه 
واقع در بندر حيفا پااليش شده و پس از آن، وارد بازار سرزمين هاي اشغالي مي شود. شبكه الجزيره 
نيز پيش از اين در گزارشي به بررسي ابعاد مختلف شراكت استراتژيك اقليم كردستان با اسرائيل 
پرداخته و صادرات نفت را بخش مهمي از اين روابط پنهان به شمار آورده بود. اين در حالي است كه 
رژيم صهيونيستي همواره از استقالل كامل اقليم و تشــكيل كشوري جداگانه به نام كردستان در 

همسايگي عراق، ايران و تركيه حمايت كرده است.
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روز گذشــته براي نخســتين بار حسن 
روحاني، رئيس جمهوري به صورت رسمي هوشمند

از ورود نسل پنجم تلفن همراه به ايران 
خبر داد. قرار است در نخستين فاز به صورت آزمايشي 
طي روزهاي آينده اين شبكه مورد آزمايش قرار بگيرد. 
نخستين سايت پايلوت 5G در محل پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوري اطالعات تهران راه اندازي شــده و قرار است 
عالوه بر عملياتي شــدن در نقاط مختلــف تهران اين 

فناوري به نقاط ديگر كشور هم برسد.
نسل پنجم تلفن همراه ادامه دهنده نسل چهارم شمرده 
نمي شــود و انقالبي جديد در دنيا به حســاب مي آيد. 
برخي از كارشناسان راه اندازي و استفاده از اين فناوري 
را معادل تحولي مي دانند كه بــا اختراع برق در جهان 

اتفاق افتاد.
رئيس جمهوري هم روز گذشته در جلسه هيأت دولت با 
اعالم راه اندازي 5G در ايران، تأكيد كرد كه نسل پنجم 
تلفن همراه صرفا براي ارتباطات نيســت بلكه در ابعاد 
گسترده تري كاربرد خواهد داشت. او درباره نسل جديد 
ارتباطات كه كشورهاي مختلف در تالش براي دستيابي 
و استفاده از آن هستند گفت:»اين يك تحول بزرگ در 
زمينه ديجيتال است. نسل پنجم، فقط براي ارتباطات 

نيست، براي اقتصاد ديجيتال كشور راه اندازي خواهد 
شد.«  روحاني اعالم كرد: ايران سال گذشته مركز هوش 
مصنوعي را تشكيل داد كه كمك بزرگي به رشد اقتصاد 
ديجيتال در كشور كرد و اين مســير با توسعه 5G در 

ايران ادامه پيدا خواهد كرد.
نخستين سايت نسل پنجم ارتباطات همراه با همكاري 
وزارت ارتباطات و ايرانسل در محل پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوري اطالعــات، واقع در خيابان كارگر شــمالي 
تهران راه اندازي شده است. ايرانسل در بيانيه اي اعالم 
كرده كه در روزهاي آينده دومين ســايت نسل پنجم 
را در ســاختمان مركزي خود و در هفته هاي پيش رو 
نيز سايت هاي بعدي 5G خود را با اولويت مراكز علمي، 
تحقيقاتي و نيز مراكز مهم شــهري، راه اندازي خواهد 
كرد. تصاويري از تست سرعت اين سايت در شبكه هاي 
اجتماعي منتشر شده كه سرعت دانلود 1510 مگابيت 

بر ثانيه يا حدود 1.5 گيگابيت بر ثانيه را نشان مي دهد.

5G تحول
شبكه نســل پنج تلفن همراه عالوه بر سرعت بيشتر 
نسبت به نسل چهارم مزايايي مثل تأخير كمتر، تعداد 
و تراكم كاربر باالتر و شــبكه پايدارتر دارد كه مي تواند 

فرصت هاي مهمي را براي فناوري هاي جديد مهيا كند. 
تأخير كمتر باعث مي شود كارهايي كه پيش از اين در 
روي شبكه موبايل ميسر نبوده است قابل انجام باشد. 
تأخير در اين شــبكه مي تواند به يك ميلي ثانيه ) يك 
هزارم ثانيه( برســد. اين در حالي است كه اين زمان در 
شبكه 4G به صورت ميانگين در جهان 50 ميلي ثانيه 
بوده است. به خاطر اين تأخير بسيار كم محققان چندي 
پيش موفق شدند جراحي از راه دور را به وسيله بازوهاي 
روباتيك در شبكه 5G به صورت آزمايشي انجام دهند. 
عالوه بر اين اينترنت چيزها يا اشيا با نسل جديد تلفن 
همراه متحول خواهد شد و به خاطر داشتن باند فركانسي 
باال امكان اتصال همه  چيز به اينترنت مهيا مي شود. اين 
كار مي تواند به عنوان نمونه باعث شود با اتصال خودروها 
به شــبكه احتمال تصادف يا گره های كور ترافيكي در 
شهرها به صفر نزديك شود. همچنين به خاطر سرعت 
 4K بسيار باال استريم با پخش آنالين فيلم هاي با كيفيت
مهيا مي شود و مشكالت ديگر ارائه سرويس هاي شهر 

هوشمند هم برطرف خواهد شد.

مشكالت ارتباطي پابرجاست 
كليد زدن رسمي ســايت پايلوت 5G در حالي صورت 

گرفته است كه قيمت گران بسته هاي اينترنت موبايل 
و حذف بسته هاي بلندمدت بيشتر از ۶0 ميليون كاربر 
آن را طي 2 هفته گذشته كالفه كرده است. همچنين 
به خاطر تصميم هاي اشــتباه و وضعيت نرخ ارز قيمت 
گوشي هاي هوشمند براي اكثريت كاربران بسيار گران 
و حتي دست نيافتني شده اســت. اين در حالي است 
كه تجهيزات با قابليت اســتفاده از شبكه 5G اكثرا در 
رده دستگاه هاي رده باالي شركت هاي مشهور جهان 

قرار دارند. 
با وجود ضرب االجل هاي وزارت ارتباطات و ســازمان 
حمايت از مصرف كنندگان اپراتورهــاي موبايل هنوز 
حاضر نشــده اند قيمت بســته هاي موبايل را به حالت 
گذشــته بازگرداننــد. همچنين فيلترينگ ســخت 
پلتفرم هــاي مختلف ازجمله شــبكه هاي اجتماعي و 

پيام رسان ها باعث يك نارضايتي عمومي شده است. 
در يكــي از اپراتورهــاي تلفــن همــراه هم اكنون به 
صرفه ترين بسته اينترنت قابل خريد بسته 30 روزه 2 
گيگابت و با قيمت 1۴ هزار تومان است. وزير ارتباطات 
چندي پيش اعالم كــرد افزايش 100 درصدي قيمت 
بسته هاي اينترنت غيرقانوني است و رئيس جمهوري 

هم دستور پيگيري اين مسئله را داده است.

روسيه عليه بايدن 
احتمال دخالت مجدد روسيه در انتخابات رياست جمهوري آمريكا 
به نفع دونالد ترامپ، دمكرات هاي كنگره را به شدت نگران كرده 
و رهبران آنها در نامه اي به رئيس اف بي آي، خواستار توضيحات 

دراين باره شده اند.
به گزارش سي ان ان، در آمريكا گفته مي شود كه يك كارزار انتشار 
اطالعات نادرســت درباره جو بايدن توســط گروه هاي نزديك 
به روســيه به راه افتاده اســت. پيش از اين خود بايدن هم به آن 
اشــاره كرده و گفته بود كه هنوز مقامات اطالعاتــي او را توجيه 
نكرده اند. براســاس قانــون، نامزدهاي انتخابــات بزرگ، حتي 
اگر عضو كنگره و دولت نباشــند هم حق دسترسي به اطالعات 
محرمانه درباره خودشــان انتخابات دارند. نانسي پلوسي، رئيس 
مجلس نمايندگان، چاك شــومر، رهبر اقليت دمكرات ها در سنا 
و دمكرات هاي كميته هاي اطالعاتي مجلس نمايندگان و سنا در 
نامه اي به كريس ري از او خواسته اند تا قانونگذاران را درباره كارزار 
خارجي اي كه »به دنبال بزرگ نمايي و تطهير اطالعات نادرست 

است« توجيه كند.
در اين نامه كه هفته گذشته به اف بي آي ارسال شده، مشخصا به 
جزئيات اشاره نشــده اما در يك ضميمه محرمانه ارسال شده به 
اف بي آي، درباره كارزار احتمالي روس ها عليه بايدن ابراز نگراني 
شده اســت. برخي از اين نگراني ها مربوط به اطالعاتي است كه 
نهادهاي نزديك به روسيه در اختيار رئيس كميسيون امنيت ملي 
سنا، ران جانســون قرار مي دهند. او در حال تحقيق درباره بايدن 
و همينطور پسر او هانتر بايدن است. ترامپ پيش از اين بايدن را 
متهم كرده بود كه به عنوان معــاون رئيس جمهور باراك اوباما، از 
جايگاه خود جهت انتصاب پسرش به عنوان عضو هيأت مديره يك 

شركت انرژي در اوكراين سوءاستفاده كرده بود.
منابع ديگري به ســي ان ان گفته اند كه اف بــي آي از ماه ها پيش 
در حــال تحقيق دربــاره احتمال نفــوذ خارجــي در انتخابات 

رياست جمهوري آمريكا هستند.
اين نامه در حالي به رئيس اف بي آي ارســال شده كه رقابت بين 
ترامپ و بايدن در حال داغ تر شدن اســت و دمكرات ها به شدت 
نگران تكرار سناريوي انتخاباتي دور پيش هستند. در سال201۶، 
دخالت روس ها به نفع ترامپ نقش تعيين كننده اي در انتخاب او 

به عنوان رئيس جمهور آمريكا داشت.
بالفاصله بعــد از اعالم خبر ارســال نامــه به اف بي آي، ســتاد 
انتخاباتي بايدن در بيانيه ای اعالم كرد درصورتي كه او به عنوان 
رئيس جمهور انتخاب شــود، »دخالت هاي خارجي در انتخابات 
را مصداق رفتــار خصمانه اي كــه روي روابط آمريكا با كشــور 
دخالت كننده تأثيري چشمگير خواهد گذاشت اعالم خواهد كرد.«

دمكرات ها مســتقل از جمهوريخواهان اين نامه را نوشته اند و از 
همكاران جمهوريخواه خود نخواسته اند كه اين نامه را امضا كنند.
جانسون كه درباره بايدن و پسر او تحقيق مي كند، گفته است كه 
از اطالعات نادرستي كه با حمايت روس ها به كميته او رسيده خبر 
ندارد اما اعضاي تيمش با دقت تمامي اطالعات را بررسي خواهند 
كرد؛ »من از تمامي اطالعاتي كه به كميته مي رسد خبر ندارم، ما 
مردم را تشــويق مي كنيم كه به ما اطالعات بدهند اما در مرحله 

بعد به دقت آنها را بررسي مي كنيم.«
در ماه هاي اخير، برخي چهره هاي سياســي در اوكراين با انتشار 
نوارهاي صوتي اي كه گفته مي شــود صداي بايدن است خود را 
وارد معركه انتخابات رياست جمهوري آمريكا كرده اند. برخي از 
اين افراد، ارتباط نزديكي با كرملين و يا ســازمان هاي اطالعاتي 
روسيه دارند و كارشناسان مي گويند كه اقدامات آنها را مي توان 
بخشي از يك كارزار بزرگ تر انتشار اطالعات نادرست دانست. اين 
نوارها توضيحات پيشين بايدن درباره اينكه در صحبت هايش با 
پترو پروشنكو رئيس جمهور پيشــين اوكراين تنها منافع آمريكا 
را درنظر گرفته ثابت می كند؛ با اين حال بازي سياســي با آنها از 
ســوي برخي چهره ها و جريان هاي ضد بايدن در آمريكا خريدار 

پيدا كرده است.
برخي جمهوريخواهان و همينطور رســانه هاي راســت افراطي 
در آمريكا از ادعاهــاي اين چهره هاي سياســي اوكراين درباره 
قانون شكني بايدن اســتقبال كرده اند. يكي از اين اوكرايني ها، 
»آندري دركاخ« نماينده مجلس اوكراين است كه روابط نزديكي 
با رودي جولياني، وكيل شخصي دونالد ترامپ داشته است. اين 
روايت ها در جريان اســتيضاح دونالد ترامپ در كنگره هم مورد 

استناد هواداران ترامپ قرار مي گرفت.
نانســي پلوســي سه شــنبه به صورت علني درباره ايــن نامه با 
خبرنگاران صحبــت كرد و گفت كه تمامــي قانونگذاران تمايل 
شــديدي دارند كه اف بي آي در اين باره به آنها توضيحاتي بدهد. 
او در پاســخ به خبرنگاران گفته است كه نه تنها نگران بايدن، كه 
نگران كنگره هم هســت؛ »من نگران تمامــي اعضاي كنگره و 
هركس ديگري هستم كه در ليســت اهداف يك كشور خارجي 

قرار گرفته باشد.«
آدام شيف، رئيس كميته اطالعاتي مجلس نمايندگان گفته است 
كه اف بي آي درخواســت جلســه توجيهي در اين باره را بررسي 
مي كند. او گفته كــه به نفع رئيس اف بي آي اســت كه در جمع 

نمايندگان به سؤاالت آنان پاسخ دهد.
مقامات آمريكايي هم درباره احتماال دخالت برخي كشــورهاي 
خارجي، ازجمله روســيه، هشــدار داده اند. ژنرال پل ناكازون از 
مقامات ارشد آژانس امنيت ملي و همينطور فرماندهي سايبري 
آمريكا، دوشنبه گفته كه آمريكا شاهد افزايش ظرفيت و توانايي 
برنامه هاي سايبري كشورهاي خارجي ازجمله روسيه بوده است. 
او گفته است: »هدف و ماموريت شماره يك ما در آژانس امنيت 
ملي و فرماندهي ســايبري آمريكا برگزاري امن، مشروع و ايمن 

انتخابات2020 است.«
مارك روبيو، رئيس كميته اطالعاتي سنا هم سه شنبه بدون اشاره 
به نامه نمايندگان دمكرات تأكيد كرده است كه دخالت خارجي در 

انتخابات، همچنان يكي از مشكالت بزرگ آمريكاست.

انتخابات آمريكا

براي نخستين بار در كشور نخستين سايت آزمايشي 5G راه اندازي شد و 
سرعت دانلود بيشتر از 1500 مگابيت بر ثانيه روي آن ثبت شد ورود نسل پنجم اينترنت موبايل به ايران

  افزايش گزارش هاي تلفن خط داغ 
و تهديدهاي خودكشي به دليل استرس 

اقتصادي مرتبط با كرونا

  پيشرفت اميدواركننده در توليد 
واكسن كرونا

   موج آزمايش هاي واكسن كرونا 
اميدبخش است

   قيمت نفت 3ماهه دوبرابر شد

   گزارشي در نقد ساختمان شماره 
10)دفتر نخست وزيري انگليس( و 

سرويس هاي جاسوسي درباره روسيه

   دانش آموزان ابوظبي همهء  روز در 
مدرسه ماسك مي زنند

سياوش فالح پور
خبرنگار

جوالی                                                                   ژوئن                                                                            می
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الفباي عربــي داراي حروف 28گانه اســت و الفباي 
فارســي از آن گرفته شده است. الفباي عربي داراي 

2ترتيب الفبايي و ابجدي است. ترتيب الفبايي 
آن مانند فارسي است، با اين تفاوت كه حرف 
)ه( قبل از حــرف )و( قرار دارد.از عرب هاي 

آنها مربوط به سال 512 شــمالي عربســتان 5 مدرك كه كهنه ترين 
ميالدي است، به دست آمده است. از عرب هاي جنوبي )مردم يمني( نيز 
آثاري به دست آمده  كه با حروف خط و الفباي مسند مي نوشتند. مردم 
حجاز كه بر اثر صحرانشيني از نوشتن خط بي بهره ماندند، اما اندكي از آنها 
كه كمي پيش از اسالم به عراق و شام مي رفتند نوشتن را از آنها آموختند 
و عربي خود را با حروف نبطي يا سرياني و عبراني مي نوشتند. براي نمونه 
سفيان بن اميه كه از بازرگانان آن دوره بود، ازجمله كساني بود كه خط 
سرياني )سطرنجيلي( را به حجاز آورد. سپس در طول 2قرن خط كوفي 

را بهبود بخشيدند تا خط فعلي عربي به دست آمد.
اين را هم بگويم كه الفباي عربســتان جنوبي باستان يا يمني باستان يا 
الُمسَند شاخه اي از الفباي نياسينايي است كه در سده9 )پيش از ميالد( 
پديدآمد. اين الفبا در زمان باســتان براي نگارش زبان عربي جنوبي در 
يمن و گويش هاي صبايي، قطبانــي، حدرامي، مينايي، حمياري و زبان 
نياحبشي-سامي در دمت به كار برده  مي شد. اين دبيره در آغاز در سده نهم 
پيش از ميالد در اكله گزي در اريتره و در سده8  )پيش از ميالد( در يمن 
و بابل پديدار گشت. اين دبيره در 500  )پيش از ميالد( به برنايي رسيد 
و تا سده7 )ميالدي( به كار مي رفت. در اين زمان الفباي عربي جايگزين 
آن شد. همچنين زبان هاب عرب هاي جنوبي از زبان  هاي سامي از شاخه 
سامي جنوبي است كه ميان اقوام كوچكي در يمن و عمان گويشور دارند. 
ازجمله اين زبان ها عبارت است از مهري، سقطري، شحري و حرسوسي.

نبطيها؛شاخهايازقومعرب
نََبطيان قومي بودند شاخه اي از قوم عرب كه در شمال خليج عقبه و شمال 
خاوري شبه جزيره ســينا و جنوب خاوري فلسطين زندگي مي كردند. 
ظاهراً نبطيان، پيوسته تحت نفوذ دولت  هاي بزرگ مانند آشوريان و بعد، 
هخامنشيان و سپس امپراتوري سلوكي و حتي دودمان بطلميوسي مصر 
بوده اند. اما اين نفوذ هرگز به صورت استعمار درنيامد و بيشتر به دوستي 

شبيه بود.

زبانُسْرياني
كه با نام هاي سرياني آرامي يا سرياني كالسيك نيز شناخته مي شود، يكي 
از گويش هاي زبان آرامي است. نخستين نشانه هاي استفاده از اين زبان 
در اوايل سده يكم ميالدي در شهر ادسا ديده شده است. سرياني در طول 
سده چهارم تا هشتم ميالدي، يكي از زبان هاي مهم ادبي در خاورميانه 
بود و آثار گوناگوني به ايــن زبان وجود دارد. در واقع، ادبيات ســرياني 
حدود 90درصد از ادبيات آرامي را تشكيل مي دهد. سرياني در گذشته 
در بخش هاي وسيعي از خاور نزديك و آناتولي و همچنين در سرزمين 

بحرين تكلم مي شده  است.

دوم مرداد ماه، 20ســال از خاموشي 
شاملو مي گذرد. انديشمندي فرهيخته 

و ذوجنبتين كه همه عمر خود را در 
راه خدمت به  فرهنگ و ادب صرف 

كرد و كارهايي درخشان 
و مانــدگار از خــود به  
يادگار گذاشت. او ازجمله 

شاعراني است كه در كنار آثار بزرگساالنه خود به ادبيات 
كودكان هم نظرداشته و آثار ارزنده اي براي مخاطبان 

كوچك خود خلق كرده است.
پريــا)1336(، افســانه هاي هفتاد ودو ملــت، بارون، 
قصه هاي بابام اثر ارســكين كالدول)1337(، خروس 
زري پيرهــن پــري)1338( اثري منظوم براســاس 
قصه اي از تولســتوي، قصه دختراي ننه دريا)1339(، 
قصه خاله سوســكه، قصه هفت كالغون)1347(، ملكه 
سايه ها)1348( براساس يك قصه قديمي ارمني، چي 
شد كه دوستم داشتند)1348( برگردان اثري از سامويل 
مارشــاك، افســانه هاي كوچك چيني)1351(، قصه 
دروازه بخت)1357(، شهريار كوچولو)1358( ترجمه 
اثر آنتوان ســنت اگزوپري، قصه يــل و اژدها)1358( 
براســاس داســتاني از آنگل كارالي يي چــف، گودال 
حيوانــات)1361(، قصه هــاي خوب بــراي بچه هاي 
تخس)1367( ترجمه اثر ژاك پره ور از آثاري است كه 
احمد شــاملو براي مخاطب كودك و نوجوان نگاشته 

است.
افزون براين، شــاملو پيش از انقالب، چند نوار قصه و 
گزيده اشعار چند تن از شــاعران نامدار را باصداي گرم 
خود خواند كه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 

آنها را به  بازار عرضه كرد.
شاملو درشماري از آثار منظوم خود كه با تأثيرپذيري از 
ترانه هاي عاميانه سروده است، به زباني چنان ويژه و زيبا 
دست يافت كه سرمشق بسياري از شاعران ديگر شد اما 

هيچ كدام نتوانستند اثري هم سنگ آثار او خلق كنند.
منظومه هاي پريا و دختراي ننــه دريا ازجمله كارهاي 
شاملو است كه هم براي مخاطبان بزرگسال و هم كودك 

ونوجوان جذابيت دارند و هرگز كهنه نمي شوند.
كار ســترگ ديگــر شــاملو، كتــاب كوچه اســت؛ 
گنجينه اي غني از فرهنگ عامه مردم ايران كه گردآوري 
و تدوين آن سال ها زمان برد و تاكنون 15جلد آن منتشر 
شده و چندين جلد آماده چاپ است كه با مرگ شاملو 
در سال1379، كار انتشار آن به محاق افتاد و اميدواريم 
ادامه اين مجموعه بي نظير هرچــه زودتر به زيور طبع 

آراسته شود.

دبســتان  اول  كالس 
فرصتــي طاليــي براي 
كتابخوان شدن كودكان 
اســت و كتاب درســي 
بــراي پــرورش مهارت 
روانخواني و كتابخواني 
كودكان كافي نيســت. 
اگرمي خواهيد دانش آموز 

كالس اولي تــان در همــان ماه هاي اول 
آمــوزش، حروف الفبــا را به خوبي يــاد بگيرد، از 

معجزه داستان خواني غافل نشويد.
مجموعه 4جلدي كتاب هاي سطح3 »كالس اولي 
كتاب اولي« را نشر افق به تازگي منتشر كرده است. 
عناوين چهارگانه ســطح3 مجموعه »كالس اولي 
كتاب اولي« به قلم 4نويســنده است. نويسندگان 
اين مجموعه خطاب به پدرومادرها نوشته اند: »اگر 
آرزو داريد فرزند كالس اولي تان از همان ماه هاي 
اول آموزش كتاب بخواند، اين  مجموعه آرزويتان 

را برآورده مي كند.«
ســطح اول اين كتاب ها به قول نشــر افــق براي 
كودكان نوســوادي چاپ مي شــود كه درس هاي 
يك تا 5 كتاب فارسي اول دبستان را تمام كرده اند 
و مي خواهند كلمه خواني و جمله خواني را تمرين 
كنند. در كتاب هاي ســطح2، مطالب براســاس 
درس هاي 6 تا 10 كتاب فارســي اول دبســتان 
طراحي شده اند. در سطح3، براساس درس هاي 11 
تا 13، سطح چهارم براساس درس هاي 14 تا 18 
و كتاب هاي سطح پنجم اين مجموعه هم براساس 

درس هاي 19 تا 22 كتاب فارسي تدوين شده اند.
كتاب هاي سطح يك و 2 اين مجموعه، هركدام با 
4جلد، زمستان سال گذشــته منتشر و راهي بازار 
نشر شدند. كتاب هاي سطح سوم اين مجموعه كه 
به تازگي چاپ شده اند، عبارتند از: »مامان خرگوشه 
و گرگ گنده« نوشــته مژگان كلهر با تصويرگري 
مهديــه صفائي نيا، »خــوش آمــدي آقاگرگه!« 
نوشته آتوســا صالحي با تصويرگري غزاله بيگدلو، 
»مامان دينا دايناسور« نوشــته معصومه يزداني 
با تصويرگري ويــدا كريمي و »جناب خر و ســه 
فسقلش« نوشــته الله جعفري با تصويرگري ويدا 
كريمي. هريــك از اين كتاب ها با 36 صفحه مصور 
رنگي، شمارگان 3 هزار نســخه و قيمت 18هزار 

تومان منتشر شده اند.

محمودبرآبادينگاه گذر زمان
نويسنده كتاب هاي كودكان

کيوانپهلوان
ويترين  مدرس، نويسنده و پژوهشگر موسيقي
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لندن:رئيس جديد مجلس عــوام بريتانيا گفت: به وعده اش 
كه آوردن گربه اي براي حل معضــل موش هاي پارلمان بود، 
 عمل مي كند. به گزارش اينديپندنت، سر ليندسي هويل به 
»تايمز راديو« گفته كه پاتريك )نام گربه(، تا به حال در انجام 
شغل جديدش موفق عمل كرده  است: »تا به حال 2موش گرفته 
 و نشان داد كه ارزش نگه داشتن دارد.« او هشدار داد كه هر بار 
كار ساخت وساز در بخشي از قصر وست مينستر انجام مي شود، 

موش ها به گوشه ديگري از ساختمان مي روند.

بمبئي: زني در هند با ايجاد درخواستي در فضاي اينترنت از 
نارندرا مودي، نخست وزير اين كشور خواست تا مردان را به 
مشاركت در كارهاي خانه ترغيب كند. به گزارش يورونيوز، 
تا كنون 70هزار نفر اين درخواســت را امضا كرده اند. اين 
درخواست همزمان با افزايش شيوع ويروس كرونا در هند 
و در خانه ماندن بسياري از خانواده ها صورت گرفته است. 
مشاغل خانگي در هندوســتان همچنان در حالت سنتي 

خود باقي مانده و كار سختي محسوب مي شوند.

تورنتو:دختر جواني كه ســال 2019 با پرتاب صندلي از 
طبقات بااليي يك آسمانخراش به ميان بزرگراهي شلوغ 
در تورنتو، شهرتي يك شبه يافت، در دادگاه به 150ساعت 
كار اجتماعي، پرداخت 2000 دالر كانادايي و 2 سال تحت 
نظر پليس بودن محكوم شده است. به گزارش بي بي سي، 
ويدئوي مربوط بــه اين كار خطرناك صدهــا هزار بار در 
اينترنت ديده شد و پس از آن بود كه پليس از مارسال زويا 

به علت به خطر انداختن جان شهروندان شكايت كرد.

آتن:دانشجويي يوناني كه پس از شيوع كرونا نمي توانست 
با هواپيما از دانشگاهش در اسكاتلند به خانه بازگردد، با 
دوچرخه به خانه بازگشــت. پروازها به دليل همه گيري 
جهاني ويــروس كرونا لغو شــده بودند و مــدت اجاره 
آپارتمان او در آبردين سر آمده بود. به گزارش ديلي ميل، 
اين جوان 20ســاله، 3200كيلومتر را طي 48روز ركاب 
زد تا به يونان برسد. از زمان شيوع كرونا تاكنون بسياري 

از سفرهاي هوايي لغو شده است.

سفرعجيبکروناييعاقبتپرتابصندليازآسمانخراشکمپينمشارکتمرداندرکاِرخانهاستخدامگربهدرمجلسعوامبريتانيا

مامانخرگوشهوگرگگندهياديازسرايندهقصههايننهدرياتاريخچهالفبايعربي
و3کتابديگر

بنفشهدوشبهگلگفتوخوشنشانيداد
کهتابمنبهجهانطرهفالنيداد

دلمخزانهاسراربودودستقضا
درشببستوکليدشبهدلستانيداد

محمد مخبــر از موفقيت آميز بودن 
آزمايش »واكسن كرونا«ي ساخته 
شده توسط ستاد اجرايي فرمان امام 
خبرداد. محمد مخبر، رئيس ستاد 
اجرايي فرمان امــام صبح ديروز در 
جمع خبرنگاران و درحاشيه مراسم 
امضــاي تفاهمنامــه 136ميليارد 

توماني توليد آبزيان دريايي با اعالم اين خبر افزود: واكسن ايراني ساخته شده توسط 
همكاران دارويي ستاد با موفقيت تست حيواني خود را پشت سر گذاشته وهم اكنون 
 درحال آماده سازي مقدمات تست انســاني پس از تأييد وزارت بهداشت هستيم.

 Remdesivir به گزارش همشــهري، وي درخصوص توليد داروي ضدكرونايي
توسط ستاد اجرايي نيز گفت: اين دارو كه به اعتقاد پزشكان براي درمان بيماري 
كرونا مؤثر است و به دليل   تحريم ها، در بازارســياه با قيمت 60ميليون تومان به 
فروش مي رسيد، از اين هفته باقيمت بسيار پايين تر و نرخ مصوب وزارت بهداشت، 
توليد و وارد بازار شد. مخبر افزود: به هرميزاني كه وزارت بهداشت اعالم نياز كند، 

ازاين دارو توليد مي كنيم و در اختيار بيمارستان ها قرار مي دهيم.

دريچه

آزمايشموفقيتآميزواکسنايرانيکرونا

به نوشــته تارنمــاي دويچــه وله، 
يكــي از تازه تريــن پژوهش هــاي 
كارشناســان ايتاليايي، نتايج جالبي 
عرضه كرده اســت. در اين پژوهش 
وضعيت 143بيمار ميانسال مبتال به 
كوويد-19 كه در بيمارستان بستري 

بوده و بهبود يافته اند مورد بررســي قرار گرفته اســت. نتايج اين پژوهش نشان 
مي دهد بيش از نيمــي از بهبوديافتگان هنوز از تنگي نفس و خســتگي مفرط 
شكايت مي كنند و گفته اند كه درد قفسه سينه و مفاصل آنها همچنان ادامه دارد. 
پزشكان كشورهاي مختلف در همان آغاز گسترش كرونا مشاهده كردند كه اين 
ويروس نه تنها بر مجاري تنفســي و ريه ها، بلكه بر سيستم عصبي مركزي و مغز 
نيز تأثير مي گذارد. براي نمونه در ژاپن يك مورد مشاهده شد كه ويروس در مايع 

مغزي  - نخاعي فرد مبتال راه يافته بود.

سازمان ناســا اعالم كرده، سوم مرداد، 
يك ســيارك خطرنــاك از كنار زمين 
عبــور مي كند و احتمــال برخورد اين 
ســيارك با زمين وجود دارد. به گزارش 
ناسا، سيارك ND2020 با عبور از فاصله 
5.5ميليون كيلومتري زمين در دسته 
ســيارك  هاي خطرناك قرار مي گيرد! 

بنابر اعالم سازمان فضايي ناسا، اگر اين سيارك با زمين برخورد كند، خسارت زيادي 
به  همراه دارد، ولي احتمال اين برخورد بسيار اندك است. اين صخره فضايي، قطري 
معادل 170 متر دارد و با سرعت 46هزار كيلومتر بر ساعت از كنار زمين رد خواهد شد؛ 

زمان احتمالي اين عبور 24جوالي معادل سوم مرداد برآورد شده است.

دانستني ها

سالمت

عوارضطوالنيمدتکرونا

ND2020احتمالبرخوردسيارك

گاهــي والدين به داليــل منطقي يا 
غيرمنطقي بين فرزندان شان تبعيض 

قائل مي شوند.
اعمال تبعيض بيــن فرزندان موجب 
كاهش اعتماد به نفس، منزوي شدن و 
كينه ورزي در آنها مي شود. همچنين 

بســياري از ناهنجاري هاي دوران كودكي، نوجواني و به ويژه جواني، ريشــه در 
تبعيض والدين نسبت به فرزندان شان دارد. حسادت به خواهر يا برادر وجه ديگر 
خشم است كه بر اثر كمبود عشــق از طرف والدين به وجود مي آيد. زماني كه به 
كودك اجازه داده نمي شود از احساسش نسبت به فرزندان ديگِر خانواده صحبت 
كند، حسادت به رفتار پرخاشــگرانه تبديل مي شود و كودك خشمش را متوجه 
خواهر و برادرش مي كند. حسادت اشاره به اين موضوع دارد كه كودك احساس 

مي كند سهمش را دريافت نكرده  و نفر آخر است.

تبعيضبينفرزندانممنوع

مهارت

»رويــال مادريد« به مفهــوم »رويال 
ســلطنتي« ســال ها به تيمي گفته 
مي شــد كه امروزه »رئــال مادريد« 

نام دارد. شــاه آلفونسو سيزدهم 
نام رويــال را به رئــال تغيير 
داد. باشــگاهي كه چند روز 
پيش ســي وچهارمين الليگا 
را فتح كــرد. رئال مادريد در 

سال1902تاســيس شــد و 
»سانتياگو برنابئو« نخستين مديرعامل اين باشگاه بود 
كه نامش هم اكنون زينت بخش استاديوم 81هزار نفري 

رئال مادريد است. 
برنابئو 35ســال در ســمت خــود باقي مانــد و 6جام 
باشــگاه هاي اروپا را به دســت آورد. اين باشگاه غرق در 
افتخار و چالش اســت و تنش موجود بين آنها و رقيب 
ديرينه شــان يعني بارســلونا دهه ها را درنورديده و به 
دوران معاصر رسيده است؛ البته اين چالش با تدابير هر 
دو باشگاه كاهش پيدا كرده است اما ريشه آن در تاريخ 

اسپانيا موجود و به سراسر اين كشور رخنه كرده است. 
اسپانيا كشــوري پيچيده اســت با قوميت هاي مختلف 
در تضاد با يكديگر و به ويــژه با قدرت مركزي در مادريد 
اتلتيك بيلبائو و رئال  سوسيداد در ايالت باسك دوره هاي 
زيادي سردمدار خشونت بودند؛ آنها در مقاطعي خشونت 

تروريستي را جايگزين خشونت كالمي كردند. 
در گاليسيا طرفداران كليسا به شكل ديگري معترض و 
آميخته به درگيري شدند و فراتر از همه »كاتاالن ها« در 
شمال شرقي اسپانيا و در بندر بارســلونا به سردمداري 
باشگاه محبوبشان يعني بارســلونا پا را فراتر گذاشته و 
خواستار جدايي از اسپانيا و يك نوع خودمختاري شدند. 
تضادهاي سياسي بدون ترديد تأثيرات مخرب خود را بر 
جامعه اسپانيا و به خصوص فوتبال در اين كشور به جاي 
گذاشت، زماني كه در سال1998در جام جهاني فرانسه، 
اسپانيا در دوره اول حذف شد، »فرناندو هيرو« كاپيتان 
وقت اسپانيا در يك مصاحبه تلويزيوني گفت: با اين همه 
ستاره باز هم بايد به خانه برگرديم؟ در ميانه و در هنگامه 
اين آشوب هاي فكري و تقابل و مواجهه ايدئولوژي هاي 
مختلف، جنگ زيرپوســتي رئال مادريد و بارسلونا ادامه 
يافت و هر يــك تبديل به نماد قدرت سياســي، قدرت 

مركزي و نهادهاي جدايي طلب در كاتالونيا شدند. 
پيروزي هر يك از دو تيم به يك موفقيت سياسي تبديل 
و به دنبــال آن بهره برداري بســان يــك غنيمت از آن 
آغاز شــد. رئال مادريد پس از شــروع مجدد مسابقات، 
تمامي مســابقات خود را برد و دورنمــاي قهرماني آنها 
 زماني جلوه گر شد كه توانســتند در ورزشگاه ترسناك 
»ســن مامس« غول باســك يعني اتلتيك بيلبائو را با 

پنالتي راموس يك بر صفر شكست دهند. 
بعد از جدايــي اوليه زيدان پس از كســب 3جام پياپي 
باشــگاه هاي اروپا »لوپتگي« و »ســوالري« در قامت 
ســرمربيگري رئال به نتايج فاجعه باري رسيدند. »پرز« 
مديرعامل باشگاه مجددا دست نياز به سوي زين الدين 
زيدان دراز كرد؛ مرد پرافتخار فرانســوي در يك فصل 
سخت و نفسگير رقيب ديرينه خود را پشت سر گذاشت 
و سي و چهارمين قهرماني در الليگا را براي رئال كسب 

كرد. 
جالب اســت بدانيم او از خود يك ركورد يگانه به جاي 
گذاشت؛ طي 209مسابقه كه روي نيمكت رئال در همه 
بازي ها نشسته است، در هر 19مســابقه يك جام برده 
است كه مجموعا 11جام در موزه رئال مادريد قرار دارد. 
مربي الجزايري تبار رئال كه در شهر بندري مارسي از پدر 
و مادري اهل الجزاير متولد شده است امروزه ورق زريني 

به تاريخ فوتبال رئال افزوده است. 
در كنار زيدان مــردي قرار دارد كه موجد رنســانس و 
نوزايي در باشــگاه شــده؛ » فلورنتينو پرز«، مديرعامل 
رئال كه مهندس عمران و 73ســاله است با تدابير خود 
و جمعي از مديران اليق و تحصيلكرده در اين باشــگاه 
انقالبي به وجــود آوردند كه حيرت انگيز اســت و براي 
 اشراف بر توانمندي اين باشگاه شــما را به كتابي به نام 
»راه رئال مادريد« نوشــته »اســتيو منديــس« ارجاع 
مي دهم و امروزه تاجي كه باالي لوگوي باشگاه به چشم 

مي خورد درخشش بيشتري دارد.

اميرحاجرضايييادداشت
نويسندهومنتقدفوتبال

رويالمادريد
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